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V 

Prefaţă 

Volumul 17 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde 
lucrările scri1se de ei din iulie 1870 pînă in februarie 1 872. 

Principalele evenimiente din această perioadă sînt răz
boiul franco-iprusian din 1 870-1871 şi revoluţia proletară 
de la 18 martie 1871 .  care a dus la instaurarea Comunei din 
Paris. Comuna a fost evenimentul istoric care a marcat înce
putul epocii de trecere de la capitalismul premonopolist la 
imperialism, al epocii de dominaţie deplină şi de decădere a 
burgheziei, de treptată strîngere laolaltă a forţelor proleta
riatului şi de pregătire a lui în vederea unor lupte de clasă 
decisive. 

Perioada la care se referă scrierile publicate în volumul 
de faţă reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea mişcării 
proletare internaţionale şi  a ideologiei ei revoluţionare, care 
este marxismul. în urma activităţii desfăşurate, timp de şapte 
ani, de Internaţionala I (Asociaţia Internaţională a Munci
torilor) , care a devenit o puternică organizaţie internaţionala 
a clasei muncitoare, cu secţii în numeroase ţări din Europa 
şi în Statele Unite ale Americii, influenţa marxismului asu
pra mişcării muncitoreşti a crescut considerabil şi victoria 
lui asupra diferitelor secte ale socialismului premarxist a 
devenit iminentă. Comuna din Paris, care a dovedit marea 
forţă dătătoare de viaţă a învăţăturii marxiste, a contribuit 
la o şi mai largă răspindire a principiilor Internaţionalei. 

Marx şi Engels, conducătorii şi  învăţătorii proletariatu
lui internaţional, au sintetizat în mod creator experienţa Co
munei din Paris şi  au făcut-o cunoscută maselor proletare. 
Folosind această experienţă, Marx a adus o imensă contri
buţie la teonia comunismului ştiinţifi.JC, dezvoltînd în conti
nuare teoria sa despre lupta de clasă, despre stat, despre 
revoluţia proletară şi dictatura proletariatului. Pornind de la 
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e:xiperienţa mişcam muncitoreşti din toate ţările, Marx şi 
Engels au completat iprincirpiile iniţiale ale teoriei despre 
partidul proletar, cuiprinse 1în lucrările lor anterioare, cu noi 
teze importante. Contribuţia pe care au adus-o ei, în această 
perioadă, la teoria revoluţionară a proletariatului a avut <> 
nepreţuită imrportanţă pentru întreaga evoluţie ulterioară a 
mişcării muncitoreşti internaţionale. 

O mare parte din lucrările şi articolele lui Marx şi En
gels, precum şi din declaraţiile şi scrisorile lor către diferite 
ziare, care sînt publicate in acest volum, sînt nemijlocit 
legate de activitatea de conducere desfăşurată de ei în cadrul 
Lnternaţionalei. Anii 1870-1872 au însemnat pentru Asocia
ţia Internaţională a Muncitorilor o perioadă de luptă perse
verentă pentru mobilizarea în continuare şi unirea laolaltă a 
forţelor proletariatului internaţional. Această luptă a trebuit 
să fie dUJSă într-o vreme dnd organizaţiile muncirt:oreşti erau 
supuse persecuţiilor poliţieneşti şi cînd presa reacţionară dez
lănţuise o camrpanie deşănţată îmrpotriva Internaţionalei. 
Vorbind despre această perioadă istorică, Marx, în raportul 
Consiliului General prezentat de el la Congresul de la Haga. 
făcea următoarea observaţie : „ln perioada care s-a scurs de 
la ultimul nostru Congres de la Basel, două mari războaie au 
schimbat 1nfăţişarea Europei - războiul franco-pmsian şi 
războiul civil din Franţa. Aceste două războaie au fost pre
cedate şi însoţite de un al treilea război, care continuă şi azi. 
şi anume de războiul împotriva Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 1 8) .  

In legătură cu starea de război care s-a ivit în Europa 
în iulie 1870 şi care a constituit o încercare serioasă pentru 
Internaţională, Marx şi Engels au elaborat tactica proleta
riatului în condiţiile războiului franco-prusian. Ei i-au ajutat 
pe muncitorii germani şi francezi să-şi precizeze atitudinea 
faţă de război, pornind de la caracterul lui şi de la interesele 
mişcării proletare. Mulţumită ajutorului primit din partea lui 
Marx şi Engels, proletariatul german şi social-democraţia 
revoluţionară au rămas şi în timpul războiului credincioase 
internaţionalismului proletar şi nu s-au lăsat antrenate de 
propaganda şovină desfăşurată de clasele dominante. 

Volumul de faţă începe cu prima adresă a Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu pri
vire la războiul franco-prusian, care reprezintă, ca şi cea de 
a doua adresă, întocmită de Marx în septembrie 1870 şi publi
cată în acest volum, un document extrem de important al 
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marxismului în legătură cu atitudinea clasei muncitoare faţă 
de militarism şi de război. Ambele adrese reprezintă o dovadă 
evidentă a luptei duse de Marx şi Engels împotriva războaie
lor de cotropire, pentru traducerea în viaţă a principiilor 
internaţionalismului proletar. 

In prima adresă, Marx exipune în m1od convingător teme
iurile celor mai importante teze ale învăţăturii marxiste des
pre c auzele sociale ale războaielor de cotropire, care s\nt 
dezlănţuite, în scopuri hrăpăreţe, de către clasele dominante. 
Marx subliniază că războaiele de cotropire urmăresc în ace
laşi timp să înăbuşe mişcarea revoluţionară, şi în primul rind 
mişcarea de eliberare a proletariatului. EI dezvăluie adevă
ratele cauze ale războiului franco-iprusian, care era, în ultimă 
instanţă, un produs al regimului reacţionar de ex.ploatare din 
Franţa bonapartistă, a cărui existenţă era indisolubil legată 
de aventurile războinice, şi al statelor europene ale căror 
guverne sprijineau dictatura bonapartistă. „C�lotul răz
boinic din iulie 1870 - scrie Marx - nu este decît o ediţie 
îmbunătăţită a loviturii de stat din decembrie 1851 " (vezi 
volumul de faţă, pag. 4). 

Marx şi Engels considerau că din partea germanilor răz
boiul franco-,prusian, în prima lui etapă, era un război de 
apărare, în măisura în care, în mod obiectiv, el era îndreptat 
împotriva încercărilor lui Napoleon al III-lea de a împiedica 
desăvîrşirea unificării Germaniei. In aprecierea războiului, ei 
porneau, în primul rînd, de la punctul de vedere al intere<;e
lor clasei muncitoare şi atrăgeau atenţia asupra marii pri
mejdii care s-ar crea pentru mişcarea muncitorească din Ger
mania, precum şi pentru cea din Franţa în cazul unei victorii 
a bonapartismului. Intr-o scrisoare a sa către Marx cu data 
de 15 august 1870, Engels arăta că în acest caz proletariatul 
german s-ar vedea aruncat cu mulţi ani în urmă şi  ar trebui 
să-şi irosească toate forţele sale în lupta pentru restabilirea 
independenţei naţionale a Germaniei. In acelaşi timp, Marx 
şi Engels au subliniat în p ermanenţă caracterul reacţionar al 
guvernului Bismarck ş i  au arătat că politica dusă de cercu
rile guvernante din Prusia a contribuit şi ea Ia provocarea 
unor conflicte războinice şi a creat de la bun început peri
colul ca acest război să se transforme într-un război de cotro
pire din partea Germaniei. Ln prima adresă, Marx sublinia 
îndeosebi unitatea de interese dintre muncitorii germani şi  
muncitorii francezi şi îi chema Ia luptă comună împotriva 
politicii anexioniste a claselor dominante din ambele ţări. 
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Intr-o scrisoare către comitetul Partidului muncitoresc social
democrat, care a fost inclusă în volumul de faţă. Marx şi 
Engels au elaborat în amănunţime linia tactică pe care tre
buia s-o urmeze în război proletariatul german ; ei atrăgeau 
atenţia a supra necesităţii de a face deosebire între sarcinile 
naţionale in vederea unificării Germaniei şi  scopurile dinas
tice pe care le urmăreau în acel război iuncherimea prusacă 
şi burghezia germană (vezi volumul de faţă, pag. 281-283). 

După zdrobirea armatelor regulate franceze, căderea 
celui de-al doilea Imperiu şi instaurarea, la 4 septembrie 
1870, a republicii in Franţa, cînd guvernul burghezo-moşie
resc prusian a pornit deschis pe calea anexiunLlor şi cuceri
Jilor, războiul a căpătat din partea Germaniei un caracter 
de cotropire. Ţinînd seamă de aceste condiţii schimbate, Marx 
a scris cea de-a doua adresă a Consiliului General cu privire 
la războiul franco-prusian, în care a formulat sarcinile ce 
reveneau proletariatului german şi francez în cea de-a doua 
etapă a războiului. 

în cea de-a doua adresă, Marx îndreaptă lovitura prin
cipală împotriva tendinţelor expansioniste ale camarilei mili
tare prusiene, ale iuncherimii şi burgheziei. El demască fal
sele pretexte la care a recurs guvernul prusian pentru a 
justifica războiul de cotropire. El combate argumentele cu 
totul inconsistente invocate de ideologii iuncherimii prusiene 
şi ai burgheziei germane, care încercau să motiveze anexarea 
Alsaciei şi  Lorenei prin referiri la diverse cazuri din istorie, 
şi arată că se cOillli.te o absurditate atunci ioînd, la stabilirea 
graniţelor dintre state, considerentele de ordin strategic-mi
litar sînt ridicate la rangul de prindpii. 

Desfăşurarea ulterioară a evenimentelor a confirmat pe 
deplin previziunea profundă făcută de Marx în cea de-a doua 
adresă că, drept rezultat al politicii anexioniste duse de cla
sele dominante din Germania, războiul franco-prusian poartă 
de pe a cum in sine germenele unor viitoare războaie euro
pene, că jefuirea Franţei de către iuncherii prusaci şi bur
ghezia germană, ca şi anexarea de teritorii franceze va duce 
in mod inevitabil la crearea unei alianţe milita.re între Franţa 
şi Rusia îndreptate împotriva Germaniei. 

în cea de-a doua adresă sfat formulate icu o deosebită 
claritate sarcinile internaţionale ale clasei muncitoare ger
mane : să lupte împotriva anexării Alsaciei şi  Lorenei, pen
tru încheierea unei păci onorabile cu Franţa şi recunoaşterea 
Republicii Franceze. Marx atrage atenţia muncitorilor ger-
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mani că clasele dominante din Germania vor încerca să 
transforme victoria asupra armatelor lui Ludovic Bonaparte 
intr-o înfrîngere a poporului german, să profite de această 
victorie pentru a-şi consolida dominaţia lor înăuntrul ţării. 
Vorbind despre sarcinile proletariatului francez, Marx îl 
tndealillnă să folosească condiţiile care s-au creat după căde
rea celui de-al doilea Imperiu pentru a-şi întări organizaţia 
lui de clasă, astfel ca ea să poată desfăşura mai departe lupta 
de eliberare a celor ce muncesc. 

Prima şi cea de-a doua adresă cu privire la războiul 
franco-prusian, ca şi lucrarea „Războiul civil din Franţa", 
scrisă de Marx, constituie dovezi remarcabile de felul cum a 
ştiut el să dezvăluie cu toată profunzimea esenţa fenomene
lor istorice, să facă o genială analiză creatoare a evenimen
telor curente şi, pe baza ei, să tragă concluzii de importanţă 
vitală pentru lupta clasei muncitoare. Aşa cum menţiona En
gels mai tîrziu, in aceste lucrări s-a manifestat minunatul dar 
al autorului „de a sesiza în mod limpede caracterul, însemnă
tatea şi consecinţele necesare ale unor mari evenimente isto
rice în timpul cînd ele se mai desfăşoară sub ochii noştri sau 
imediat după ce au avut loc" (K. Marx şi F. Engels. Opere alese 
în două volume, val. I, E.S.P.L.P. 1955, ediţia a III-a, pag. 497). 

In cele două adrese ale Consiliului General cu privire 
la războiul franco .... prusian, Marx a arătat că militarismul şi 
războaiele de cotropire sînt într-o profundă contradicţie cu 
interesele clasei muncitoare. Lurpta împotriva acestor răz
boaie, care sint generate de orfoduirea exiploatatoare, con
stituie baza politicii externe proletare în opoziţie cu politica 
externă cu caracter agresiv dusă de clasele exploatatoare 
dominante. ln primul din aceste documente istorice, Marx 
fundamentează, cu o genială previziune şi cu o excepţională 
putere de convingere, concluzia sa că instaurarea puterii pro
letariatului duce la lichidarea oricăror războaie şi că pacea 
tntre popoare devine unul din măreţele principii internaţionale 
ale viitoarei societăţi comuniste. „In timp ce Franţa ofi
cială şi Germania oficială se aruncă într-o luptă fratricidă -
scrie Marx-, muncitorii francezi şi cei germani îşi trimit unii 
altora mesaje de pace şi prietenie. Chiar şi numai acest fapt 
măreţ, fără seamăn tn istorie, deschide perspectiva unui viitor 
luminos. El dovedeşte că, în opoziţie cu vechea societate, 
eu mizeria ei economică şi demenţa ei politică, se naşte 
o societate nouă, al cărei principiu in1.ernaţi<>nal. va fi pacea, 
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pentru cei toate naţiunile vor avea unul şi acelaşi stăpîn -
munca lu (vezi volumul de faţă, pag. 7). 

Un loc important ocupă, în acest volum, articolele lui 
Engels despre războiul franco-prusian din 1870-1871, care au 
fost publicate în „Pall Mall Gazetteu din Londra.. Scrise sub 
forma unei serii de cronici militare, aceste articole sînt strîns 
legate între ele prin conţinutul lor. De aceea, dn volumul de 
faţă ele sînt publicate ca o lucrare de sine .stătătoare, sub 
titlul comun „Insemnări despre războiu, care a fost dat de 
autor majorităţii articolelor apărute în această serie. 

Aceste „însemnări despre războiu reprezintă una idin cele 
mai remarcabile .scrieri militare ale iui Engels şi ne oferă un 
exemplu strălucit de aplicare a materialismului istoric la cer
cetarea evenimentelor războiului. Cu toate că, potrivit con
diţiilor ce fuseseră fixate de redacţia ziarului, conţinutul „în
semnărilor despre război" trebuia să se limiteze la probleme 
strict miLitare, Engels in numeroase cazuri a izbutit să depă
şească acest 1:adru. Multe din articolele lui, în care anali
zează problemele militare legate de războiul franco-prusian, 
au un ascuţit conţinut politic de clasă. In aceste „Insemnări 
despre războiu, care prin orientarea lor politică sint strîns 
legate de prima şi a doua adresă a Consiliului General cu 
privire la războiul franco-prusian, Enge1s face în fond propa
gandă în favoarea tacticii urmate de Inrternaţională în dife
ri tele etape ale războiului. 

Engels urmărea cu multă atenţie desfăşurarea acţiunilor 
militare şi cu o perspicacitate uimitoare ştia isă distingă, în
dărătul comunicatelor de război, seci şi laconice, adevărata 
stare de lucruri. El stabilea exact direcţiile mişcărilor de 
trupe şi determina dinainte caracterul acţiunilor militare, ca 
şi influenţa lor asupra desfăşurării ulterioare a [ăzboiului. 
Vastele lui cunoştinţe în toate domeniile ştiinţei militare şi 
aplicarea măiastră a metodei marxiste de cercetare i-au per
mis lui Engels, într-o serie întreagă de cazuri, să prevadă cu 
o precizie ştiinţifică desfăşurarea acţiunilor militare şi dezno
dămintul lor. Astfel, pe baza primelor ştiri în legătură cu 
concentrările de trupe franceze şi germane, Engels a dezvă
luit planurile războinice secrete ale comandamentului suprem 
francez şi prusian şi a făcut un pronostic în legătură cu apro
piatele acţiuni militare, care s-a adeverit în cursul războiu
lui. Cu o săptămînă înainte ca armata lui Mac-Mahon să ca
pituleze la Sedan {la 2 septembrie 1870), Engels nu numai că 
a prevăzut acest eveniment, dar a stabilit cu aproximaţie 
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locul unde se va produce. In timpul războiului, el a stabilit 
cu anticipaţie, în repetate rînduri, direcţia desfăşurării lui 
şi a prevăzut diferite evenimente care aveau să se producă 
în curswl lui. 

!ncă din iprimele zile ale războiului, Engels, ipe baza unei 
analize a 1s1:ării forţelor armate ale Franţei şi Germaniei, a 
prevăzut ieăderea celui de-al doilea Lmperiu. In conformitate 
cu linia tactică a proletariatului, aşa cum a fost stabilită în 
prima adresă a Consiliului General, el şi-a concentrat atenţia 
spre caracterizarea iplanurilor aventuriste de război ale Fran
ţei bonapartiste şi spre dezvăluirea laturilor slabe ale orga
nizării ei .mlilitare, ale strategiei işi tacticii ei. în elucidarea 
acestor probleme, Engeils a concretizat şi aprofundat tezele 
deja formulate de el [n unele lucrări anterioare, bunăoară în 
„Armatele din Europa", şi în articolele pentru „Noua enci
clopedie ameri<:anău (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 1  
şi 1 4) cu privire la dependenţa dintre situaţia şi 1calităţile 
militare ale armatei unui stat şi orînduirea lui socială şi 
politică. De la această importantă teză a învăţăturii marxiste 
despre război porneşte el atunci cind dă o amănunţită expli
caţie materialistă a înfrîngerii militare suferite de Franţa. El 
arată că armata celui de-al doilea Imperiu „a suferit infrîn
geri, înainte de toate, din partea celui de-al doilea Imperiu u, 
că prăbuşirea militară a Frantei n-a fost ceva întîmrplător, ci 
o consecinţă inevitabilă a descompunerii putredului regim 
bonapartist. „Organizarea armatei lasă peste tot de dorit -
scrie Engels - ; o naţiune nobilă 'Şi vitează îşi dă seama că 
toate eforturile ei de a se apăra sînt zadarnice, pentru că 
timp de 20 de ani a admis ca soarta ei să fie dirijată de o 
clică de aventurieri care au transformat administraţia, gu
vernul, armata, flota - efectiv întreaga Franţă - într-o 
sursă de profituri personale" (vezi volumul de faţă, pag. 81). 

Engels supune unei critici nimicitoare pe generalii bona
partişti, dezvăluie caracterul defectuo5 al strategiei şi itacticii 
1or, incapacitatea lor de a 1conduce trupele şi de a acţiona în 
mod coordonat şi critică proasta înarmare a trupelor şi co
rupţia care domneşte în serviciul de intendenţă. El scoate 
'în evidenţă faptul că regimuil bonapartist a continuat să-şi 
exercite influenţa lui nefastă asupra armatei şi în itimpul 
războiului şi că greşelile ,comandamentului suprem francez 
s-au agravat şi mai mult, pentru că în acţiunile -sale el a fost 
adeseori nevoit să se lase condus nu de considerente de ordin 
militar, ci de năzuinţa de a salva prestigiul celui de-al doilea 
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Imperiu. De frica maselor populare din Paris, arată Engels, 
guvernul bonapartist a refuzat să trimită ipe front, unde erau 
imperios necesare, trupele care rămăseseră in capitală ca să 
lupte [mpotriva 'pericolului revoluţionar (vezi volumul de 
faţă, pag. 58). 

Analizînd organizarea armatei prusiene, Engels ajunge 
la concluzia că şi această armată, care era constituită pe baza 
unui sistem de recrutare mai eficace din punct de vedere 
militar decît cea franceză, a fost transformată într-un instru
ment al politicii oligarhice. Airmata prusiană, care în mod 
fals era prezentată drept „poporul înarmatu, spunea Engels, 
avea dn realitate un caracter antipopular ; organizarea ei 
reflecta străduinţa guvernului burghezo-moşieresc de a 
dispune de forţe iarmate docile cu care să înăbuşe răscoalele 
în interiorul ţării şi să întreprindă campanii de cotropire în 
afara ei. 

Numeroase păreri exprimate de Engels privesc proble
mele de strategie şi tactică militară. El subliniază 1avantajul 
pe care-l oferă operaţiile întreprinse cu mase mari de trupe 
atunci cînd ştii să manevrezi iscusit cu ele, precum şi rolul 
important pe care-l au, într-un război, lucrările de fortificaţie, 
ca şi însemnătatea pe care o prezintă întărirea capitalelor. 
în articolele sale intitulate „însemnări despre războiu, Engels 
foloseşte în largă măsură paralelele istorice, luînd exemple 
din experienţa irăzboaielor care au rprecedat războiul franco
prusian. Făcînd o analiză a felului cum a fost apărat Parisul 
tn 1870, Engels revine in repetate rînduri la istoria apărării 
Sevastopolului în timpul rtizboiului Crimeii şi relevă tenaci· 
tatea apărătorilor lui şi măiestria geniştilor oare au construit 
lucrările de apărare (vezi volumul de faţă, pag. 152, 232-233). 

După ce armatele regulate franceze au fost zdrobite şi cel 
de-al doilea Imperiu s-a prăbuşit, iar tendinţele de cotropire 
ale Prusiei au început iSă se manifeste din rplin, în centrul 
atenţiei lui Enge�s au stat întărirea apărării naţionale a Franţei, 
crearea unor noi formaţii militare şi organizarea unui război 
de guerillă împotriva cotropitorilor. Engels urmăreşte cu 
profundă simpatie lupta poporului francez împotriva 1cuceri
torilor prusieni, critică guvernul apărării naţionale şi rpe con
ducătorii militari numiţi de el, iprintre care nu rpuţini erau 
generali bonapartişti, arătînd că aceştia sînt incapabili să or
ganizeze cu succes !fezistenţa împotriva duşmanului, care 
înainta, şi înfiernnd atitudinea lor capitulardă, care ieşea tot 
mai clar la iveală o dată cu creşterea mişcării revoluţionare. 
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El �onsideră că vinovat de apărarea fără succes a Parisului, 
care avea un caracter pasiv, ca şi rpentru celelalte eşecuri 
suferite de armata franceză după căderea imperiului este 
Comandamentul militar al Republicii Franceze, care n-a ştiut 
să folosească toate posibilităţile şi resursele Franţei pentru 
a forma o armată capabilă de luptă. 

Deşi politica aventuristă a daselor guvernante a adus 
Franţa în pragul catastrofei naţionale, Engels arată că şi în 
aceste condiţii poporul francez trebuie să-şi continue tupta, 
care va fi încununată de succes dacă vor fi mobilizate toate 
rezervele şi dacă rezistenţa împotriva prusienilor va căpăta 
un caracter cu adevărat popular, dacă va fi mobilizată întreaga 
naţiune. Exprimînd punctul de vedere al Consiliului General 
al Internaţionalei, care în această etapă oa războiului face apel 
la proletariatul internaţional să sprijine poporul francez în 
rezistenţa opusă de el cotropitorilor, Engels elaborează un 
plan concret de luptă împotriva prusienilor şi schiţează o 
strategie şi o tactică ipentru trupele franceze nou formate, 
i.nsistînd asupra necesităţii ca ele să-şi coordoneze operaţiile 
lor militare cu lupta detaşamentelor de partizani. 

Engels sesizează simptomele unei incipiente lupte de 
partizani în Franta şi arată ce forţă indestructibilă reprezintă 
o adevărată rezistenţă populară. El înfierează comandamentul 
prusian pentru procedeele barbare folosite în război, pentru 
sălbatica bombardare a Strasbourgului, pentru ipîrjolirea sa
telor franceze şi toate celelalte acte de deşănţată cruzime. 
El protestează cu toată indignarea împotriva bestialelor mă
suri de represiune luate de prusieni împotriva partizanilor 
francezi, a franctirorilor. In „Însemnări despre război" insistă 
să li se recunoască partizanilor dreptul ide parte beligeranta 
şi cere ca rezistenţa opusă de popor sub forma războiului de 
partizani să fie recunoscută ca o metodă legitimă de război. 

Cu seria sa de articole „Insemnări despre război", Engels 
a adus o esenţială contribuţie la învăţătura marxistă despre 
războaie, despre cauzele lor de clasă, scopurile şi caracterul 
lor. Pe baza exemplului oferit de războiul francoiprusian, 
Marx şi Engels au învăţat proletariatul să facă deosebire 
între războaiele de eliberare naţională, războaiele de apărare, 
care au drept scop respingerea unei invazii din afară, şi răz
boaiele de jaf şi cotropire. Este un mare merit al lui Engels 
că a pus şi elaborat problema rezistenţei naţionale opuse, 
in cursul războaielor, impotriv.a cotropitorilor străini, pro
blema războiului popular, a mişcării de partizani, a formelor 
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şi metodelor de mobilizare a forţelor populare la lwptă lm
potriva agresorului. 

Marx şi Engels au urmărit •cu îm::ordată atenţie situaţia 
care s-a creat în Franţa in cursul războiului. Ei au atras aten
ţia proletariatului francez asupra necesităţii de a face uz de 
toate mijloacele care s-au ivit durpă căderea imperiului pentru 
a consolida organizaţia de clasă a proletariatului. 

Prevăzînd inevitabilitatea ascuţirii în continuare a luptei 
de clasă în Franţa şi ;posibilitatea unei acţiuni revoluţionare 
a maselor, Marx şi Engels au atras atenţia proletariaitului 
francez că, într-un moment dnd armata prusiană se află în 
faţa Parisului, o irăscoală ar fi inevitabil sortită linfrîngerii. 
Dar dnd muncitorii parizieni, [a înceroarea guvernului Thiers 
de a-i dezarma, au răspuns printr-o insurecţie proletară, Marx 
şi Engels au salutat-o cu entuziasm. Marx, după cum iremarcă 
V. I. Lenin, se comportă faţă de revoluţia de la Paris „ca 
partici pant la ilupta maselor, rpe care el o trăia în exil, la 
Londra, cu toată ardoarea şi pasiunea care îl caracterizau" 
(V. I. Lenin, Opere complete, vol. 14, Editura politică, 1963, 
pag. 390). 

Marx şi Engels considerau că apărarea Comunei este 
cea mai înaltă îndatorire internaţionalistă a muncitorilor, şi 
de aceea încă din ;primele zile ale revoluţiei de la Paris au 
mobilizat, cu ajutorul Asociaţiei Internaţionale a Muncitori
lor, toate forţele proletariatului internaţional în vederea spri
jinirii comunarzilor. Marii iconducători ai ·proletariatului in
ternaţional priveau Comuna din Paris ca pe un vlăstar 
spiritual al Internaţionalei, ca pe ·o întruchipare vie a princi
piilor ei şi vedeau în crearea Comunei o mare cucerire a cla
sei muncitoare. „Lupta clasei muncitoare împotriva clasei 
capitaliştilor şi împotriva statului ei a intrat, prin •lupta de 
la Paris, într-o fază nouă - observă Marx într-o scrisoare 
adresată 1ui Kugelmann la 17 aprilie 1871. - Oricum se va 
termina nemijlocit această 1luptă, în orice caz a fost cîştigat 
un nou punct de plecare de importanţă istorică mondială". 

In cuvîntările rostite de ei la şedinţele Consiliului Ge
neral şi publicate în .acest volum, Marx şi Engels dau regulat 
informaţii despre modul cum se desfăşoară lupta eroică a co
munarzilor împotriva versaillezilor uniţi cu soldăţimea pru
siană (vezi volumul de faţă, pag. 646-648, 649-654). Marx 
scrie sute de scrisori conducătorilor mişcării muncitoreşti din 
diferite ţări, cărora le explică însemnătatea istorică a Comunei. 
El foloseşte toate posibilităţile rpentru a stabili legături cu 
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comunarzii din Parisul asediat şi a le da un ajutor. Îndată 
dup\ apariţia Comunei din Paris, Marx începe să adune cu 
grijă toate materialele referitoare la activitatea ei - infor
maţii şi articole apărute în presă, ca şi scrisori de la tovară
şii săi de luptă din Paris - şi încă în timpul revoluţiei pa
riziene el se apucă să facă o analiză şi o generalizare a 
tnvăţăn.intelor ei. 

Un loc important ocupă, 1n acest volum, „Războiul civil 
din Fran\a ", una din operele de căpetenie ale comunismului 
ştiinţific, în care Marx, sintetizînd experienţa Comunei din 
Paris, dezvoltă învăţătura despre stat, revoluţie şi dictatura 
proletariatului. Lucrarea „Războiul civil din Franţa" a fost 
scrisă de P.l chiar în perioada desfăşurării evenimentelor re
voluţionare de la Paris şi a fost :trimLsă, sub formă de adresă 
a Consiliului General, tuturor membrilor dim Europa şi din 
S.U.A. ai Internaţionalei. Ea era menită să explice clasei mun
citoare din toate ţările esenţa şi însemnătatea luptei eroice 
a comunarzilor şi să facă din experienţa acestei lupte un bun 
al întregului proletariat. 

In „Războiul civil din Franţa", Marx face o genială ana
liză a condiţiilor istorice în care a apărut Comuna din Paris 
şi dezvăluie adevăratul ei care.eter şi conţinutul activităţii ei. 
El înfăţişează, cu o extraordinară forţă de demascare, lumea 
Franţei burgheze, care e ostilă Comunei, schiţează în trăsă
turi incisive portretele ideologilor şi politicienilor ei, care s-au 
făcut vinovaţi de trădare naţională prin ruşinoasa lor pactizare 
cu duşmanul extern şi prin orgiile sălbatice ale răfuielii lor 
sîngeroase cu clasa muncitoare. Marx explică adevăratul 
sens al „patriotismului" burghez şi subliniază că ideologia 
şovină a burgheziei contrarevoluţionare îşi găseşte întotdeauna 
o completare în servilismul ei fiaţă de cuceritor şi în bună
voinţa cu care i se alătură acestuia dnd e vorba de înăbuşirea 
mişcării revoluţionare a celor ce muncesc. Cu o deosebită 
măiestrie schiţează Marx portretele realiste ale unor Thiers, 
Favre, Picard şi Dufaure, conducătorii guvernului contrarevo
luţionar de la Versailles, şi ale celorlalţi iniţiatori de crunte 
represiuni, ale acestor „cîini de pază ai «Ordinii», însetaţi de 
sînge", .care au nimicit floarea proletariatului francez. 
„Războiul civil din Franţa", această capodoperă a publicisticii 
revoluţionare, a ţintuit pe veci la stilpul infamiei pe călăii 
Comunei din Paris. 
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Marx a ştiut să îmbine aici fa mod exemplar patosul e
voluţionar cu o analiză ştiinţifică de mare precizie şikro
funzime. 

Studiul experienţei Comunei din Paris i-a. arătat lui arx 
cit de justă era concluzia, trasă de el pentru prima o.uă în 
lucrarea sa „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonciparte", 
că e necesar ca proletariatul să sfărîme 1I11aşina de s�t bur
gheză. Această concluzie, după cum a arătat V. I. Le)lin, este 
„lucrul princiipal, fundamental în 1învăţătura marxistă despre 
stat" (V. I. Lenin, Opere, vol. 25, E.S.P.L.P. 1956, pag. �02-403). 
Dezvoltînd în continuare această teză în „Războiul civil din 
Franţa", Marx caracterizează statul burghez, care e întemeiat 
pe exploatare, drept „o forţă publică organiz.ată în vederea 
asupririi sociale" şi drept „un instrument de dominaţie de 
clasă". El ajunge la concluzia că proletarii parizieni au putut 
să ia puterea în mîinile lor numai pentru că au sfărîmat ma
şina de stat, care are un „caracter pur asupritor", că „clasa 
muncitoare nu poate să ia pur şi simplu în stăpînire maşina 
de stat aşa cum este şi s-o pună în funcţiune pentru propriile 
ei scopuri" (vezi volumul de faţă, pag. 353). 

In lucrările lui Marx şi Engels, care au fost scrise înainte 
de Comuna din Paris, cînd 1n istorie nu existau exemple de 
încercare de a instaura un stat proletar, nu se dădea incă 
răspuns la întrebarea prin ce unnează să înlocuiască proleta
riatul maşina de stat distrusă de revoluţie. Experienţa Co
munei din Paris i-a permis .Jui Marx să aducă o nouă contri
buţie la doctrina revoluţionară, s-o îmbogăţească printr-un 
răspuns concret :la întrebarea care trebuie să fie forma de 
stat a dictaturii proletariatului pentru ca, prin conţinutul ei 
de clasă şi prin misiunea ei istorică, să servească drept instru
ment de construire a noii 1societăţi. „La Marx nu există nici 
măcar umbră de utopism în sensul ca el să inventeze «noua» 
societate, ca aceasta să fie un iprodus al fanteziei sale -
scria V. I. Lenin referindu-se la analiza ex;perienţei Comunei 
din Paris făcută de Marx. - Nu, el studiază naşterea noii 
societăţii d i n  cea veche, formele de trecere de la i\.llla la cea
laltă ca pe un proces istoric-natural. El ia experienţa reală 
a mişcării proletare de masă, străduindu-se tSă tragă dintr-însa 
învăţaminte practice" (V. I. Lenin, Opere, vol. 25, E.S.P.L.P. 
1956, pag. 421). 

în Comuna din Paris, cu toate că ea n-a avut decît o 
scurtă perioadă de existenţă, Marx a ştiut să descopere, în
tr-o formă incipientă, încă embrionară, dar îndeajuns de clară, 
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trăsăturile statului de tip nou [n Lstorie, ale statului dictaturii 
proletariatului. Dezvăluind caracterul de clasă al Comunei 
şi esenţa formei ei de stat, Marx scrie: „ea era in esenţă un 
guvern al clasei muncitoare, rezultatul foptei clasei producă
toare împotriva clasei acaparatoare, forma politică în sfîrşit 
descoperită, în cadrul căreia putea fi înfăptuită eliberarea 
economică a muncii" (vezi volumul de faţă, pag. 359). Această 
concluzie a lui Marx cu privire la statul de tip nou - de 
tipul Comunei din Paris - ca formă de stat a dictaturii pro
letariatului constituie principalul conţinut al noii contribuţii 
aduse de el 1la teoria revoluţionară în lucrarea 1sa „Războiul 
civil din Franţa". 

Cu o deosebită atenţie analizează Marx caracterul de 
dasă şi principiile de organizare ale puterii proletare în Co
muna din Paris. El stăruie asupra rolului important ;pe care-l 
au în construirea noului stat unele măsuri, ca : desfiinţarea 
µo1iţiei şi a vechii armate permanente, care erau instrumente 
ale statului exploatatorLlor, şi crearea armatei proletare, a 
Gărzii naţionale, care e formată mai cu seamă din muncitori. 
El insistă asupra unor astfel de trăsături caracteristice âle 
Comunei 1ca : eligibilitatea, responsabilitatea şi revocabilitatea 
tuturor funcţionarilor şi înlocuirea vechilor judecători. care 
au apărat interesele exploatatorilor, prin judecători aleşi, 
funcţionari ai Comunei. Marx menţionează măsurile sociale 
ale Comunei, menite să servească interesele clasei muncitoare 
şi ale maselor largi de oameni ai muncii, şi arată primii paşi 
pe care i-a făcut ea în direcţia exproprierii marii proprietăţi 
capitaliste asupra mijloacelor de producţie. El atrage atenţia 
asupra unor măsuri luate de Comună pentru distrugerea unui 
instrument de opresiune spirituală cum era puterea clericală, 
şi anume separarea bisericii de stat şi exproprierea averilor 
bisericeşti, care serveau şi ele drept mijloc de exploatare. 

Marx opune statului de asuprire Comuna din Paris şi dă 
Q caracterizare clasică a parlamentarismului burghez. El nu 
numai că supune această instituţie unei critici nimicitoare, 
de felul aceleia pe care o întîlnim încă în lucrările mai tim
purii ale tntemeietorilor marxismului, dar arată chiar că nu 
poate fi acceptată republica parlamentară burgheză ca formă 
de organizare a puterii de stat a proletariatului. El arată imen
sele avantaje pe care le prezintă pentru clasa muncitoare un 
stat de tipul Comunei, în comparaţie cu republica parlamen
tară, şi subliniază că Comuna trebuia să fie „nu un organism 
parlamentar, ci un organism activ, atît executiv cit şi legis-

2 
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lativ" (vezi volumul de faţă, pag. 356). El subliniază că numai 
o asemenea organizare a puterii de stat poate să asigure 
înfălptuirea sarcinilor revoluţionare de transformare a socie
tăţii, care stau în faţa dictaturii proleta'l"iatului. 

V. I. Lenin a acordat o deosebită imlportanţă acestor con
cluzii ale lui Marx. El a scris : „Parlamentarismul corupt şi 
putred al societăţii burgheze este înlocuit de Comună prin 
instituţii în cadrul cărora libertatea de opinie şi de discuţie 
nu degenerează in .înşelăciune, căci parlamentarii trebuie să 
lucreze ei înşişi, să aplice ei înşişi legile lor, să contmleze ei 
înşişi rezultatul practic al acestor legi, să răspundă ei înşişi 
direct în faţa alegătorilor lor" (V. I. Lenin, Opere, vol. 25, 
E.S.P.L.P. 1956, pag. 420). 

In „Războiul civil din Franţa", Marx continuă să anali
zeze şi să elaboreze problema aliaţilor proletariatului în re
voluţie. Arătînd, din exemplul Comunei din Paris, că politica 
statului proletar corespunde întru totul intereselor ţărănimii 
muncitoare, Marx îşi exprimă convingerea fermă că, dacă 
n-ar fi existat bariera ridicată de versaillezi între Paris şi 
provincie, ţărănimea franceză s-ar fi situat fără îndoială de 
partea Comunei, a cărei politică corespundea intereselor vi
tale şi nevoilor stringente ale ţărănimii. 

Lucrarea Jui Marx conţine o serie de teze importante tn 
problema centralizării puterii de stat în condiţiile omnduirii 
proletare. Acordînd o importanţă extraordinară funcţiilor pe 
care itrebuie să le îndeplinească guvernul central în regimul 
dictatwrii proletariatului, Marx respinge cu hotărîre încercă
rile de a prezenta lupta dusă de Comună împotriva statului 
de asuprire drept manifestarea unor tendinţe de descentrali
zare isau de separatism. El demonstrează că instaurarea rîn
duielilor comunale în întreaga Franţă ar fi însemnat înlocuirea 
vechii unităţi, fictive, a ţării - creată cu ajutorul maşinii de 
stat a exploatatorilor - prin unitatea reală a naţiunii (vezi 
volumul de faţă, pag. 357). 

Paginile din „Războiul civil din Franţa" care sînt consa
-crate activităţii Comunei sînt pătrunse de o nestrămut"ltă 
încredere în forţa revoluţionară a maselor populare şi de 
profundă admiraţie pentru eroismul clasei muncitoare. Opu
nind lumii vechi de la Versailles - acestei „adunături de 
vampiri ai tuturor regimurilor defuncte" - Parisul Comunei, 
Marx arată uriaşa forţă transformatoare dovedită de revolu
ţia proletară, care a schimbat înfăţişarea capiitalei pariziene. 
„Rd.zboiul civil din Franţa" răsună ca un imn închinat clasei 
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muncitoare din Paris, care a făcut primii paşi pe calea creării 
statului proletar. „Muncind, gîndind, luptînd, sîngerînd, Parisul, 
cufundat cum era în 1pregătirea societăţii noi, !Strălucind de 
entuziasmul iniţiativei sale istorice, aproape că uitase de 
canibalii de la porţile sale I u (vezi volumul de faţă, pag. 367). 

Pe lingă „Războiul civil din Franţa u, în volumul de faţă 
sînt publicate variantele preliminare ale acestei lucrări -
prima şi cea de-a două ciornă a ei. Aceste variante prezintă 
o foarte mare însemnătate teoretică: ele conţin materiale 
care întregesc şi lămuresc „Războiul civil din Franţa u. 
Căutind să scurteze textul definitiv al lucrării sale, penlru 
a-i da forma unei adrese, Marx a făcut o expunere mai rezu
mativă şi a omis, in unele cazuri, o serie întreagă de pasaje 
care există în variantele preliminare. 

In timp ce unele fragmente izolate ale variantelor au 
caracterul unor însemnări de conspect, o mare parte din ele 
sînt scrise într-o formă literară desăvîrşită, care ise distinge 
prin aceeaşi expresivitate şi claritate a -limbii ioa şi „Războiul 
civil din Franţa u. Cele două ciorne ale „Războiului civil 
<lin Franţa 11, în care Marx a prelucrat un colosal material 
faptic in legătură cu activitatea Comunei din Paris, dovedesc 
imensa muncă depusă de el şi extraordinara conştiinciozitate 
.ştiinţifică cu care a cercetat opera revoluţionară a comu
narzilor. 

În comparaţie cu pasajele corespunzătoare din „Războiul 
-civil din Franţa 11, variantele preliminare conţin teze mai 
amlple cu privire la măsurile ,social-economice luate de Co
muna din Paris ; în ele se face o caracterizare a mişcării 
revoluţionare din perioada care a precedat Comuna şi se 
analizează mai amănunţit iproblema centralizării puterii de 
stat şi a politicii duse de Comună faţă de ţărănime şi de mica 
burghezie de la oraşe. Marx subliniază marea însemnătate 
istorică a Comunei din Paris şi face o apreciere exactă şi ri
guros realistă a tuturor acţiunilor ei, pe care nu încearcă să 
le idealizeze cîtuşi de puţin. El supune unei temeinice analize 
critice greşelile �ăvîrşite de guverinul revoluţionar de la 
Paris, care au grăbit înfrîngerea Comunei, şi consideră că 
din aceste greşeli trebuie trase .învăţăminte 1pentru lupta re
voluţionară a proletariatului. 

Criticîndu-i pe comunarzi pentru insuficienta lor vigi
lenţă şi severitate faţă de contrarevoluţionari, Marx arată 
că puterea proletară trebuie să fie organizată şi puternică 
şi că ea trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru 
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înăbuşirea contrarevoluţiei. Atrăgînd atenţia că, şi după in
staurarea ei pe scară naţională, puterea clasei muncitoare va fi 
ameninţată de „rebeliunile sporadice ale proprietarilor de 
sclavi u, el stăruie asupra necesităţii de a consolida prin toate 
mijloacele statul proletar. In acest caz, susţine el, orice în
cercări ale forţelor reacţionare vor fi sortite eşecului ; ele 
„n-ar face decît să accelereze mişcarea, punînd spada în mîi
nile Revoluţiei Sociale" (vezi volumul de faţă, pag. 576). 

O preţioasă completare la „Războiul civil din Franţa" o 
constituie tezele - ex:ipuse într-o formă mai amplă în ciorne 
- cu privire la necesitatea pentru proletariat .de a sfărîma 
maşina de stat a exploatatorilor. O excepţională însemnătate 
are ideea, formulată în prima ciornă, cu privire la lupta de 
clasă în perioada dictaturii proletariatului. Marx arată că 
„Comuna nu înlătură lupta de clasă, prin care clasa munci
toare urmăreşte desfiinţarea ,tuturor claselor şi, prin urmare, 
a oricărei dominaţii de clasă", dar „creează condiţii raţionale, 
în care lupta de clasă poate să treacă prin diferite faze 
în modul cel mai raţional şi mai uman" (vezi volumul de faţă, 
pag. 575-576). Dezvoltînd această teză, Marx face unele oe
servaţii geniale cu privire la esenţa giganticelor sarcini eco
nomice şi politice cărora trebuie să le facă faţă dictatura 
proletariatului pentru a înfăptui trecerea de la societatea 
capitalistă la cea socialistă. El menţionează că „înlocuirea 
condiţiilor economice ale robiei muncii prin condiţiile muncii 
libere şi asociate nu poate fi decît opera progresivă a timpu
lui..., că aceste condiţii reclamă nu numai o schimbare a repar
tiţiei, dar şi o nouă organizare a producţiei, sau, mai exact, 
eliberarea (descătuşarea) formelor sociale ale producţiei în 
condiţiile muncii organizate existente (generate de industria 
modernă), de cătuşele sclaviei, de actualul lor caracter de 
clasă, şi coordonarea armonioasă a acestor noi forme sociale 
ale producţiei pe scară naţională şi internaţională" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 576). Marx subliniază, mai departe, că 
forma de organizare comunală, adică statul proletar de tipul 
Comunei din Paris, dă posibilitatea de a face imediat paşi 
uriaşi pe calea construirii noii societăţi. In această generali
zare teoretică extrem de bogată în idei sînt cuprinse o serie 
de elemente ale învăţăturii despre perioada de trecere de la 
capitalism la socialism şi despre dictatura proletariatului ca 
formă de stat a acestei perioade, aşa cum ia fost descrisă de 
Marx în 1875, în lucrarea sa „Critica programului de la 
Gotha". 



Genialele concluzii ale lui Marx cu pnvire la Comuna 
din Paris ca prototip al statului proletar au fost folosite sub 
toate aspectele de V. I. Lenin care, în noile condiţii ale epocii 
imperialismului, a ·dezvoltat în continuare teoria marxic;tă 
despre stat şi despre dictatura proletariatului, descoperind 
Sovietele ca formă de stat proletar şi creînd o învăţă.tură 
armonioasă şi unitară despre Republica sovietică ca formă 
de stat a dictaturii proletariatului. V. I. Lenin a apărat tezele 
lui Marx cu privire la necesitatea de a sfărîma maşina de stat 
a asupritorilor şi de a o înlocui iprintr-un stat de tipul Comu
nei din Paris, a combăitut încercările oportuniştilor şi revi
zioniştilor din Internaţionala a II-a de a denatura şi falsifica 
aceste teze sau pur şi simplu de a Je trece sub id.cere. In 
lucrarea sa „Statul şi revoluţia", Lenin arată că nu întîmplă
tor aceste teze au fost supuse unor atacuri deosebit de vehe
mente din partea oportuniştilor şi revizioniştilor, ci ipenlru 
că ele conţin esenţa învăţăturii revoluţionare a lui Marx 
despre stat. Semnificativ pentru atitudinea liderilor oportu
nişti ai Internaţionalei a II-a faţă de această învăţătură, şi 
mal ales faţă de lucrarea lui Marx „Războiul civil din Franţa", 
este şi faptul că. conducătorii de dreapta ai social-democra
ţiei germane, în mîinile cărora s-a aflat multă vreme manu
scrisul celor două ciorne ale acestei lucrări, n-au luat nici o 
măsură în vederea publicării lor. 

După înfrîngerea Comunei din Paris, guvernele statelor 
europene au organizat o campanie generală împotriva Inter
naţionalei şi a organizaţiilor muncitoreşti. In toate ţările au 
fost intensificate represiunile poliţieneşti împotriva secţiilor 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Presa reacţionară a 
cd.utat să defăimeze Internaţionala şi să atenueze influenţa 
exercitată de învăţătura lui Marx şi Engels asupra oamenilor 
muncii, publicînd în acest scop tot felul de falsuri şi răspîn
dind diverse născociri calomnioase. In această atmosferă de 
ofensivă reacţionară, Marx şi Engels au arătat proletariatului 
cum să demaşte uneltirile reacţionarilor, să continue lupta 
pentru strîngerea rîndurilor organizaţiei proletare şi pentru 
întărirea ei şi să atragă de partea Internaţionalei noi deta
şamente de oameni ai muncii. 

O serie de documente publicate în acest volum ne arat<l 
activitatea perseverentă desfăşurată de Marx şi Engels în 
conducerea -secţiilor Initernaţionalei din diferite ţări. Indru
mînd în continuare activitatea Consiliului General, ei au con
sacrat mult timp sprijinirii secţiilor nou create ale Interna-
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ţionalei în Italia, Spania şi alte ţări, stabilirii unor legături 
mai strînse între secţii şi Consiliul General, organizării a ju
torului reciproc proletar (vezi volumul de faţă, pag. 318, 
495-498). 

Volumul de faţă cuprinde numeroase declaraţii ale lui 
Marx şi EngeLs care .au fost adresate redacţiilor diferitelor 
ziare şi care, de regulă, au fost publicate ca documente ofi
ciale ale Consiliului General („Declaraţia Consiliului Gene
ral în legătură cu circulara lui Jules Favre", „O declar.a ţie 
a Consiliului General trimisă redacţiei ziarului «Times»", 
declaraţiile lui Marx către ziarele „De Werker", „Public Opi
nion", „Le Gaulois", „La Verite" şi altele). Toate aceste docu
mente constituie o dovadă de luptă perseverentă dusă de 
Marx şi Engels împotriva campaniei de defăimare a Inter
naţionalei desfăşurate de presa burgheză, o dovadă de luptă 
dusă de ei împotriva duşmanilor clasei muncitoare, care 
încercau să denatureze prindpiile şi ţelurile Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor şi să submineze autoritatea acesteia 
în rîndurile celor ce muncesc. lntr-o serie de declaraţii şi 
scrisori adresate redacţiilor diferitelor ziare, Marx şi Engels 
demască cu o mare putere de convingere aserţiunile calom
nioase şi !falsurile la care recurge presa burgheză în lupta ei 
împotriva mişcării muncitoreşti. Adresa „Domnul Washburne, 
ambasadorul american la Paris", care e scrisă de Marx, dez
văluie rolul iperfid şi provocator al diplomaţiei burgheze în 
perioada Comunei din Paris (vezi volumul de faţă, pag. 388-
409). In acest document este smulsă masca unui reprezentant 
diplomatic al „democraţiei" capitaliste americane şi sînt date 
în vileag josnicele lui uneltiri împotriva Comunei. 

La scrierile îndreptate împotriva duşmanilor mişcării 
muncitoreşti se adaugă ciorna, îl11tocmită de Marx şi Engels, 
a unui articol „Despre Karl Blind" şi articolul lui Engels 

• .Incă o dată «domnul Vogt»". In aceste articole, Marx şi 
Engels continuă lupta, pe care au început-o încă din deceniul 
al 5-lea, împotriva democraţilor vulgari mic-burghezi, care 
au jucat rolul de acoliţi, iar cîteodată - ca, de pildă, Karl 
Vogt - de agenţi direcţi ai cercurilor reacţionare. 

1n articolul lui Engels „Atacul lui Mazzini împotriva 
1nternaţionalei" şi dintr-o cuvîntare rostită de el la o şedinţă 
a Consiliului General (vezi volumul de faţă, pag. 412-414, 
662-663) este criticat Mazzini, un democrat mic-burghez ita
lian, care prin atacurile sale la adresa Comunei şi a Interna
ţionalei urmărea să împiedice răspîndirea ideilor revoluţio-
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nare ale lui Marx şi Engels în mişcarea muncitorească din 
Italia. 

Comuna din Paris, care a constituit un moment de coti
tură. in istoria Internaţionalei, a grăbit delimitarea dintre 
orientarea proletară cu adevărat revoluţionară şi curentele 
sectar-reformiste din mişcarea muncitorească. Comuna a do
vedit totala inconsLstenţă a dogmelor sectare şi a dezvăluit 
cu toată claritatea natura antirevoluţionară a reformismului 
şi anarhismului. Ea a fost o piatră de încercare a fidelităţii 
faţă de cauza revoluţionară a proletariatului şi a silit elemen
tele oportuniste de dreapta să treacă în mod făţiş în tabăra 
burgheziei. 

In scrierile lor din această. perioadă, Marx şi Engels s-au 
răfuit fără nici o cruţare cu tot felul de renegaţi şi trădători 
ai mişcării muncitoreşti. In declaraţiile Consiliului General, 
întocmite de Engels, în legătură cu scrisorile lui Holyoake şi 
Lucraft (vezi volumul de faţă, pag. 393-394, 398-399) este 
demascată poziţia unor lideri oportunişti ai trade-unionurilor, 
Odger şi Lucraft, care, lăsîndu-se stăpîniţi de teama pe care 
o resimţeau clasele dominante în faţa revoluţiei proletare de 
la Paris, <:e situau în mod făţiş de partea burgheziei. O do
vadă de l 11ptă intransigentă dusă de Marx şi Engels pentru 
puritatea rîndurilor organizaţiei proletare o constituie şi rezo
luţia Consiliului General cu privire la excluderea lui Tolain, 
un proudhonist de dreapta, din Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor (vezi volumul de faţă, pag. 319) pentru că a 
trădat cauza clasei muncitoare, preferînd să-şi păstreze man
datul de deputat în Adunarea naţională de la Versailles în 
loc să participe la activitatea Comunei din Paris. 

Un loc important ocupă, în volumul de faţă, documentele 
Conferinţei de la Londra a Asociaţiei Generale a Muncito
rilor, care a avut loc între 17 şi 23 septembrie 1871. Aceastd 
conferinţă a intrat în istoria marxismului şi a mişcării mun
citoreşti ca o etapă deosebit de importantă a luptei duse de 
Marx şi Engels pentru strîngerea laolaltă şi organizarea for
ţelor proletariatului internaţional. 

Lucrările de pregătire a Conferinţei de la Londra şi 
întreaga ei activitate s-au desfăşurat .sub conducerea directă 
a lui Marx şi Engels, care au întocmit proiectele preliminare 
pentru o serie de rezoluţii (vezi volumul de faţă, pag. 431-
432), au elaborat programul lucrărilor conferinţei, au stabilit 
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sarcinile ei principale şi au dat orientarea cuvenită discuţiilor 
in legătură cu problemele fundamentale. 1n cuvîntarea pe 
care a rostit-o la deschiderea conferinţei, Marx a arătat că 
ea urmează să adopte măsuri menite să ducă la o întărire 
organizatorică a Internaţionalei, care a devenit neapărat 
necesară •în condiţiile ofensivei pornite de contrarevoluţia 
burgheză împotriva clasei muncitoare, şi să zădărnicească 
atacurile bakuniştilor împotriva unităţii Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor (vezi volumul de faţă, pag. 666-667). 

Conferinţa de la Londra .s-a desfăşurat de la început şi 
pînă la sfîrşit sub semnul luptei duse de Marx şi Engels îm
potriva bakunismului, care devenise, în această perioadă, 
princiipalul duşman al marxism;uilui în mişcarea muncito
rească, forţa de şoc a tuturor curentelor mic-burgheze .falite 
şi înfrînte, ale căror rămăşiţe îşi continuau atacurile lor îm
potriva Consiliului General. Bakuniştii, ca nişte tipici repre
zentanţi ai spiritului de răzvrătire anarhic mic-burghez, se 
bucurau de o influenţă considerabilă într-o iserie de ţări roma
nice (Spania, Italia, Elveţia romandă). După Comuna din 
Paris ei şi-au înteţit atacurile împotriva bazelor ideologice şi 
organizatorice ale Internaţionalei şi s-au strd.duit să provoace 
sciziuni în rîndurile ei. 

1n cuvîntarea cu privire la activitatea Alianţei democra
ţiei socialiste, care a fost rostită de Marx la 1 8  septembrie, 
într-o şedinţă a unei comisii a Conferinţei de la Londra, şi 
care în volumul de faţă se publică in formă prescurtată, au 
fost comunicate măsurile luate de Consiliul General cu 
scopul de a curma activitatea dezorganizatoare a Alianţei, ai 
cărei conducători declaraseră că au procedat la dizolvarea 
ei, dar care în realitate au continuat să menţină în cadrul 
Internaţionalei această organizaţie bakunistă secretă. La Con
ferinţa de la Londra, bakuniştii n-au cutezat să ia în mod 
deschis atitudine împotriva Consiliului General, dar au încer
cat totuşi să declare că Conferinţa „nu are competenţa u să 
analizeze problema sciziunii provocate de ei în secţiile Fede
raţiei romande a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. ln 
cuvîntarea sa şi în rezoluţiile întocmite de el, Marx respinge 
aceste încercări ale bakuniştilor şi subliniază că rezoluţia 
adoptată de Conferinţa de la Londra, care interzice crearea în 
cadrul Internaţionalei a unor asociaţii sectare separatiste, se 
referă în mod direct la Alianţa bakunistă (vezi volumul de 
faţă, pag. 450-451 ) .  
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Locul central [n intervenţiile lui Marx şi Engels in cursul 
Conferinţei de la Londra îl oowpă problema creării unui partid 
proletar, 1împotriva căruia se pronunţau de fapt bakuniştii, 
şi problema luptei politice a clasei muncitoare, a formelor şi 
tacticii ei. încă din deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea 
Marx şi Engels au arătat motivele pentru care proletariatul 
trebuie să-şi aibă partidul său ipolitic de sine stătător. Totuşi, 
condiţiile pentru traducerea în viaţă a acestei sarcini au fost 
create, in majoritatea statelor europene, abia mai tîrziu, ca 
rezultat al întregii activităţi desfăşurate de Marx şi Engels 
şi de Aisociaţia Internaţională a Muncitorilor, condusă de ei. 
1n legătură cu această chestiune, Marx scria la 23 noiembrie 
187 1  lui Bolte : „Internaţionala a fost intemeiată pentru a 
tnlocui sectele sociali..ste sau semisocialiste printr-o adevă
rată organizaţie de luptă a clasei muncitoareu. Experienţa 
Comunei din Paris, greşelile şi slăbiciunile ei, ica,re au fost 
determinate în primul rînd de lipsa unei avangarde comba
tive, a unui partid cu adevărat proletar al muncitorilor fran
cezi, ca şi activitatea încununată de succes a partidului mun
citoresc social-democrat german, 1nfiinţat în 1869, au confir
mat în mod practic justeţea indicaţiei date de Marx şi En
gels că, în lupta rpentru eliberarea sa, proletariatul poate 
obţine succese numai dacă se află sub conducerea unui partid 
proletar. 

Pornind de la aceste considerente, Marx şi Engels au 
socotit că e necesar ca la Conferinţa de la Londra să obţină 
recunoaşterea ca principiu fundamental al mişcării proletare 
internaţionale crearea unor partide muncitoreşti de sine stă
tătoare, independente de orice influenţe burgheze. Sarcina 
de a crea 1astfel de partide a fost formulată de Marx şi En
gels în textul rezoluţiei, întocmită de ei, cu ;privire la acti
vitatea politică a clasei muncitoare, care se numără printre 
cele mai însemnate documente ale marxismului (vezi volu
mul de faţă, pag. 446-447) . Adoptarea acestei rezoluţii, a cărei 
parte principală a fost inclusă, la Congresul de la Haga, în 
Statutul general al Internaţionalei, a însemnat o maire vic
torie a marxismului în mişcarea muncitorească, deoarece în 
felul acesta una din tezele programatice ale comunismului 
ştiinţific ia fost recunoscută drept principiu călăuzitor al or
ganizaţiei proletare internaţionale. Rezoluţia Conferinţei de 
la Londra care prevedea crearea de partide politice de sine 
stătătoare ale proletariatului a însemnat o lovitură pentru 
sectari. Această rezoluţie reflecta necesităţile obiective 
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ale mişcăirii muncitoreşti şi indica direcţia dezvoltării ei ulte
rioare, care in epoca de după 187 1  a dus la formarea, în fie
care ţară capitaliistă, a unor partide politice de masă ale pro
letariatului. 

Un document grăitor care ne arată llll)Jta perseverentă 
dusă de Ma�x şi Bngels ;pentru educarea poliitică a proleta
riatului îl constituie cuvîntările lor despre activitatea poli
tică a clasei muncitoare. „„.Dar revoluţia este actul suprem 
al politicii - spune Engels într-o cuvîntare al cărei text, 
scris de mina lui, s -a păstrat pînă azi - ; acela oare tinde 
spre revoluţie trebuie să recunoască şi mijloacele, acţiu
nile politice care pregătesc revoluţia, care îi educă pe munci
tori în vederea revoluţiei şi fără de care, a doua zi după 
bătălie, muncitorii vor fi întotdeauna traşi pe sfoară de al
de Favre şi Pyat. Iar politica care trebuie promovată este 
politica muncitorească ; partidul muncitoresc nu trebuie să 
se tîrască în coada vreunui partid burghez, sau altuia, ci tre
buie să se constituie ca partid independent, care să aibă un 
ţel propriu şi o politică proprie " (vezi volumul de faţă, 
pag. 441 ) . 

O însemnătate cu totul deosebită prezintă ideile cu pri
vire la tactica luptei revoluţionare a proletariatului şi la for
mele de activitate ale partidului ;proletar care au fost expri
mate de Marx într-o cuvîntare rostită la 2 1  1Seiptembrie 187 1 ,  
la Conferinţa d e  la Londra. Trebuie 'Să declarăm guvernelor : 
„Ştim că voi ,sînteţi puterea înarmată, care e 1ndreptată împo
triva proletarilor - ispune Marx - ; oriunde ne va fi cu 
putinţă vom acţiona împotriva voastră cu mijloacele paşnice, 
dar, dacă va fi necesar, vom recurge la arme" (vezi volumul 
de faţă, pag. 671-672) . Marx subliniază necesitatea de a folosi 
parlamentul burghez ca tribună pentru agitaţia proletară şi 
arată că e nevoie de ipriceperea de a folosi toate posibilită
ţile existente în ţările burghezo-democrate, libertatea presei, 
libertatea de întrunire şi de asociere în vederea educării 
politice a rproletariatului. 

ln intervenţiile for în cadrul dezbaterilor Conferinţei de 
la Londra, Marx şi Engels au arătat în repetate rinduri că 
partidul proletariatului trebuie 1să se ţină departe de orice 
tactică aventuristă, complotistă, 1ca şi de alunecarea luptei 
proletare spre acomodare .oportunistă şi activi.Jtate reformistă. 

ln cuvîntările sale cu privire la trade-unionuri, care se 
află consemnate în procesele-verbale, Marx supune unei cri
tici incisive trade-unionismul din Anglia, mărginirea şi în-
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chistarea lui corporatistă, ca şi faptul că aşa-zisele trade
unionuri vechi, care reprezentau doar o ipătură aristocratică 
a clasei muncitoare, sînt rupte de marile mase ale muncito
rilor. Totodată, el previne împotriva unei subaprecieri sectare 
a trade-unionurilor şi arată că e necesar ca sindicatele, sta
bilind legături mai strînse cu Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor, -să se transforme în pUJternice centre de luptă pentru 
apărarea intereselor proletariatului. Marx acorda o mare 
importanţă asociaţiilor rprofesionale care sînt într-adevăr 
legate de mase şi arată că ele trebuie isă treacă de la formele 
inferioare ale luptei de clasă, pentru interesele economice 
imediate ale muncitorilor, la forma mai înaltă, a luptei active 
pentru dominaţie politică a proletariatului. 

Rezoluţiile Conferinţei de la Londra, publicate în volu
mul de faţă, au fost întocmite, în cea mai mare parte, de 
Marx şi Engels ; rezoluţiile propuse de alţi delegaţi se bazau, 
în numeroase cazuri, pe teze enunţate de Marx şi Engels în 
intervenţiile lor la discuţii ; tot ei au itrnbuit să formuleze şi 
să redacteze textul :rezoluţiilor pe care, conform însărcinării 
primite din partea Conferinţei de la Londra, trebuia să le 
elaboreze Consiliul General. 

Rezoluţiile Conferinţei de la Londra �n problemele orga
nizatorice erau îndreptate în iprirmul rînd împotriva sectaris
mului şi aveau drept scop isă întărească coeziunea internă şi 
discirplina in rîndurile Internaţionalei, să asigure rolul con
ducător al organului ei central, Consiliul General, şi isă obţină 
o îmbinare intre centralizarea necesară a conducerii şi dez
voltarea iniţiativei diferitelor secţii şi federaţii. In aiceste 
rezoluţii sînt cuprinse o iseamă de idei profunde cu privire la 
centralismul democratic ca jprincipiu organizatoric al parti
dului proletar, care şi-au găsit ulterior o dezvoltare mulitila
terală tÎil lucrările lui V. I. Lenin. 

O deosebită importanţă a avut rezoluţia, �ntocmită de 
Marx şi adoptată .de Conferin1a de la Londra, în problema 
ţă�ănească. Bazîndu-JSe pe concluzia că ţărănimea trnbuie să 
fie aliatul clasei muncitoare lu revoluţia iproletară, Marx a 
propus să se desfăşoare propagau.dă revoluţionară dn rîndu
rile ţăranilor şi să se elaboreze mă-smi concrete penitru atra
gerea lor de partea prnJetariatuLui (vezi volumul de faţă, 
pag. 445-446). 

Pornind de la necesitatea de a consolida şi dezvolta 
organizaţia politică de clasă a proletariatului, Marx şi Engels 
au pus, la această Conferinţă, .problema scoaterii unei noi 
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ediţii autentice a Statutului general şi a Regulamentului de 
organizare ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Noua 
editie - ipregătită de Marx şi Engels - a Statutului şi a 
Regulamentului de organizare, care avea la bază Statutul 
provizoriu din 1864, al cărui text fusese scris de Marx, con
ţinea modificările şi completările aduse la congresele Inter
nationalei. In felul acesta au fost reunite pentru prima oară 
într-un singur document toate rezoluţiile şi hotărîrile adop
tate, care reflectau evoluţia principiilor organizatorice ale 
Internaţionalei. O dată cu pregătirea acestei ediţii ,în limbile 
engleză, germană şi franceză, Marx şi Engels au pus capăt 
încercărilor proudhoniştilor de dreapta şi  ale bakuniştilor de 
a folosi pentru propaganda lor o ediţie ciuntită a statutului, 
scoasă de proudhonişti, în care era denaturată teza, extrem de 
importantă, cu .privire la rolul pe care-l are lupta politică 
pentru eliberarea clasei muncitoare. 

O serie de lucrări publicate în acest volum ne permit să 
ne facem o idee despre lupta dusă de Marx şi Engels împo
triva bakunismului după Conferinţa de la Londra, cînd baku
niştii s-au manifestat pe faţă împotriva hotărîrilor adoptate 
de ea. In aşa-numita circulară de la Sonvilier, ·care a fost 
adoptată de bakunişti în noiembrie 1871 ,  la Congresul Fede
raţiei jurasiene din Elveţia, şi trimisă tuturor secţiilor Inter
naţionalei, se reflectă limpede dogrmele sectare, anarhiste ale 
bakuniştilor, care respingeau ideea dictaturii proletariatului 
şi negau necesitatea de a crea un ipartid proletar. în această 
circulară, bakuniştii au încercat din nou să Sl\.lbmineze prin
cipiile organizatorice ale Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor : ei cereau să se renunţe la orice disciplină, să se 
înfiinţeze „o federaţie liberă de secţii autonome", iar Consi
liul General să nu mai fie altceva <lecit „un isimplu birou de 
statistică şi corespondenţă u. Circulara bakunistă de la Son
vilier a apărut într-o perioadă de aprigă prigoană împotriva 
Internaţionalei şi a fost salutată cu entuziasm de presa reqc
ţionară. Marx şi Engels considerau că activitatea dezorgani
zatoare, scizionistă a bakuniştilor şi propaganda desfăşurată 
de ei constituie o piedică serioasă pentru consolidarea în 
continuare a organizaţiei de clasă a proletariatului şi pentru 
crearea partidelor politice de sine stătătoare ale clasei mun
citoare, şi de aceea ei au pus în faţa Internaţionalei sarcina 
de a demasca şi zdrobi definitiv bakunismul din mişcarea 
muncitorească. 
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In articolul „Congresul de la Sonvilier şi Internaţionala", 
Engels a:rată că tactica scizionistă a bakuniştilor, propaganda 
lor în favoarea abţinerii de la politică, dogmele lor utopist· 
sectare cu privire la crearea unei organizaţii muncitoreşti 
internaţionale ca „prototip al viitoarei societăţi" aduc imense 
prejudicii mişcării muncitoreşti. După cum a remarcat Engels, 
dogmele bakuniiste urmăreau să lipsească proletariatul de 
principala sa armă de luptă, organizarea. Acestor dogme 
Engels le-a opus principiile organizatorice proletare, a căror 
aplicare asigură coeziunea şi acţiunile comune ale clasei 
muncitoare. 

În iperioada Internaţionalei şi a Comunei din Paris, lupta 
dusă de Marx şi Engel1s pentru întărirea organizaţiei prole
tare s-a desfăşurat tn condiţii ctnd reacţiunea capitalistă şi 
duşmanii interni, bakuniştii şi reprezentanţii altor curente 
sectare şi reformiste, trecuseră la ofensivă împotriva Inter
naţionalei. Experienţa căpătată în această luptă s-a dovedit 
a fi extrem de preţioasă pentru proletariatul internaţional. 
Tezele de bază ale teoriei despre partidul proletariatului, 
elaborate de Marx şi Engels, şi principiile partinităţii prole
tare, enunţate de ei, au fost folosite de V. I. Lenin la făurirea 
teoriei sale unitare despre partidul proletariatului ca deta
şament de avangardă al clasei muncitoare, ca forţă conducă
toare şi călăuzitoare în lupta ei pentru revoluţia proletară 
şi pentru transformarea comunistă a societăţii. 

In „Anexele" la acest volum sint cuprinse consemnările 
- pentru procese-verbale - ale cuvîntărilor rostite de Marx 
şi Engels la şedinţele C()[lsiliului General, unele expuneri 
despre aceste cuvîntări în forma în care au arpă.rut în presă, 
precum şi unele consemnări ale cuvîntărilor rostite de ei la 
Conferinţa de la Londra. Aceste consemnări şi ex.puneri, 
fiind incomplete sau conţinînd doar fragmente din dările de 
seamă, n-au fost incluse în textul propriu-zis al volumu
lui. Cuvîntările rostite de Marx şi Engels la Conferinţa de la 
Londra, care s-au păstrat pînă azi în însemnările lui Engels, 
se publică în textul propriu-zis. In capitolul „Anexe" a fost 
inclus şi textul unui interviu acordat de Marx unui cores
pondent al ziarului new-yorkez „The World" ,  rezoluţia din 
5 noiembrie 1871  a Consiliului General, care a fost elaborată 
cu ajutorul lui Marx, precum şi scrisoarea uneia din fiicele 
lui Marx, Jenny, către redacţia revistei „Woodhull and 
Claflin's Weekly" .  Toate ace

.
ste documente oferă un mate-
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rial complimentar cu privire la activitatea desfăşurată de 
Marx şi Engels în calitate de conducători ai Intemaţionalei. 

La pregătirea pentru tipar a textelor lucrărilor şi docu
mentelor publicate în volumul de faţă au fost folosite diferite 
variante - tipărite şi în manuscris - care s-au păstrat plnă 
azi şi ediţiile - originale şi traduceri - apărute �n timpul 
vieţii lui Marx şi Engels ; cele mai importante dintre variante 
au fost menţionate în note de subsol. Greşelile de tipar şi cele 
de transcriere la nume proprii, numiri geografice, date etc. 
au fost corectate după datele stabilite iprin cercetări ulte
rioare. Titlurile articolelor corespund celor din textul origi
nal. ln cazurile cînd titlurile în original lipseau, au fost date 
de redacţie şi incluse în paranteze drepte. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
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T O  TH.E M E  t BE fl.' Or' THE l. NTERNATWNA L  WORKI G ·  
M E  "S A O IATIO"' 

lN EvRO PE AND THE UNITED STA'J'ES. 
ln th inau u.ral Addre>ss of lhe hTER.'1.1.TloNAC. \\"oRKl�GMI:!•'s 

„bsoc1ATt01', of N ov�ml>er, l h64,  we Miel ;-" H the munc1p&tfon of 
thc working' clas,es requir�s t11eir fr lernal coneu rrence, how an· 
they to fullll thM g r� at mission wi1h a forP.ign policy in pursuit of 
criminal design>, plti y i ng upon ational l r jmlic�s and squ nd ring 
in pi.Tatical wars (he peo11k's blood and t reasure f" W delined tbe 
foreîgn policy a i me d at by the Int!'mational in these word s :

" Yindicate thc simpl<' laws of rnorals nd j usticc, wh.ich ought 
to govern the reln.tlons o{ priv11tc i n di viduals, a.s the l wa para· 
mount of the intercour'e of n tions . "  

No wond r that Louis Bonaparte, who usurped his powE>r by 
exploiting lb!' wa• or cb s�cs in Fr nce, �nd p rpotuat.ed it by 

periodii-al w rs abroed, should frorn thr tir�l have irea�d he 
Intern tion I ns a dangeron foc. On lhe eYE' of the plebiac ile he 
order d r id on �he members of ll1e Administrai iv Committces 
of 1he 1 nteTnalional \\' ork ingm en's socialion l h rougho t. France, 
>1.t Pari$, Lyon Rouen, Marseillos, Brest, &c , on the pretext that 
the (nlernatioMI was a S(,M'et. sociely d11bblin� in. a complot for his 

s as· în tion, a prHexl soon aJ1er ex ed in  tts full ab u rdity by 
hi& own judges. Wh t was the TP I c rimo of ihe Frcnch br nches 
'of t.h e  l ntt'rnatiimnl? Th y told the French people pubJicly n.na 

mphalîcally thll voting the plebiscite w...s voting despotism at 
home and w•r abro• d. H Mll$ been, in fac , lheir work Lh t in li 
the great to.,.ns, in all tbe industr ial centres of Fr ncc, th working 
cla s rosa like one man to rcject t.he \llebiscitc. O nfor unately 
tbe ba.limce " s tumed y tbc he vy ignor nce of the rur I dis· 
t ricts. The Stock Exch„nges, the Cabioets, the ruliog classes and 
the prc�s <Jf Eu. P<' cel br ted the plebiscite s a  sign l v u:tory of 
the French Emperor over the Frl'nch working clus ; and i t wu 
the ign l for the as�.assinat1on, not o f  n indi •·idual, but of nations. 

'.Ihe w r ploL o f  J u y, l.  70,  ia b u t  n amcnde edition o f  thc Cf11Jp 
aetat of I>cr mber, l 5 1 .  At first vicwthe thing seemed so 1.b a r  
t bat l:'rnnr • would Ml h li c i n i ts r� 1 good earnest. I t r �her 
bcli '<'ed tbr deputy denouncing thr mini l!!'l'Î I wnr t lk as mere 
s ck JOLbin" trick. Whtn, on J uly I Sth, wa.r was at l sl oilici· 

Prima pagină a foii volante 
„Prima Adresă a Consiliului General al  Asociaţiei Internaţionale 

a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian" 
din 23 iulie 1 870 



Karl Marx 

Prima Adresă a Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

cu privire la războiul franco-prusian 1 

Către membrii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
din Europa şi din Statele Unite 

In „Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitoriloru din noiembrie 1864 spuneam : „Dacă elibe
rarea clasei muncitoare reclamă unirea şi colaborarea frd.
ţească a muncitorilor, cum îşi vor putea ei îndeplini această 
măreaţă misiune în condiţiile unei politici externe care, 
urmărind scopuri criminale, mizează pe prejudecăţile naţio
nale, varsă sîngele şi risipeşte averea poporului în războaie 
de jaf ?" Şi caracterizam prin următoarele cuvinte politica 
externă preconizată de Internaţională : „„.legile simple ale 
moralei şi echităţii, care trebuie să reglementeze relaţiile 
dintre persoanele particulare, să devină legi supreme în re
laţiile dintre naţiuni u 2 •  

Nu-i de mirare că Ludovic Bonaparte, care a uzurpat 
puterea folosind lupta de clasă din Franţa şi şi-a prelungit 
dominaţia prin repetate războaie externe, a tratat din capul 
locului Internaţionala ca pe un duşman periculos. In ajunul 
plebiscitului, el a pus la cale o campanie de represiuni im
.potriva membrilor consiliilor de conducere ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor de la Paris, Lyon, Rouen, Mar
silia, Brest, într-un cuvînt din întreaga Franţă, sub pretextul 
că Internaţionala ar fi o asociaţie secretă şi că ar pune la 
cale un complot în scopul asasinării lui ; absurditatea acestei 
născociri a fost de îndată dezvăluită de propriii săi magis
traţi 3• Care era ,în realitate crima săvîrşi tă de secţiile din 
Franţa ale Inrternaţionalei ? Aceea de a fi declarat sus şi tare 
poporului francez : a lua parte la plebiscit înseamnă a vota 
pentru despotism în interiorul ţării şi pentru război în afara 
ei. Şi, într-adevăr, lor li se datoreşte faptul că, în toate ora
şele mari, în toate centrele industriale ale Franţei, clasa mun
citoare s-a ridicat ca un singur om pentru a respinge plebis
citul. Din nefericire, voturile muncitorilor au fost covîrşite 

3 - MaIX-Engels, Opere Tol. 17 
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de ignoranţa profundă a districtelor rurale. Bursele, guvernele 
statelor europene, clasele dominante şi presa din aproape în
treaga Europă au salutat plebiscitul ca pe o victorie strălucită 
repurtată de împăratul Franţei asupra clasei muncitoare 
franceze ; în realitate însă, plebiscitul a fost semnalul pentru 
uciderea nu a unui singur om, ci a unor popoare întregi. 

Complotul războinic din iulie 1 870 nu este decît o ediţie 
îmbunătăţită a loviturii de stat din decembrie 1851 '· La prima 
vedere, acest lucru părea atît de stupid, incit Franţa nu voia ·să 
ia în serios zvonurile despre război. Ea dădea mai curînd 
crezare deputatului *, care vedea în discurS1Urile irăzboinice 
ale miniştrilor o simplă manevră de bursă. Cînd, la 15 iulie, 
războiul a fost în cele din urmă anunţat în mod oficial Corpu
lui legislativ, întreaga opoziţie a refuzat să aprobe cheltu
ielile preliminare ; pînă şi Thiers a înfierat războiul ca fiind 
. ,<letes-tabil" ; toate ziarele independente clin Paris l-au con
damnat şi, lucru curios, presa din provincie li s -a  alăturat 
aproape fără excepţie. 

Intre timp, membrii din Paris ai Internaţionalei se puse
seră din nou pe lucru. In numărul din 12 iulie al ziarului 
„Reveil" 5 au publicat manifestul lor „Către muncitorii tuturor 
naţiunilor", în care se spunea : 

„Sub pretextul apărării echilibrului european şi a onoarei naţionale, 
ambiţia politică ameninţă din nou pacea lumii. Muncitori francezi, ger
mani şi  spanioli I Să ne unim glasurile într-un strigăt general de indig
nare împotriva războiului I Un război pentru o chestiune de predominare 
sau pentru interesele unei dinastii oarecare nu poate apărea în ochii 
muncitorilor decî t ca o nebunie criminală. Noi, cei care avem nevoie 
de pace şi de muncă, protestăm cu vehemenţă împotriva chemărilor la 
război ale celor care se răscumpără de la «tributul de sînge» şi nu văd 
în nenorocirea publică decit o sursă de noi speculaţii ! .  .. Fraţi din Ger
mania I Sciziunea din rîndurile noastre nu ar avea ca urmare decit 
triumful deplin al despotismului pe ambele maluri ale Rinului... Mun
citori din toate ţările I Oricare ar fi în momentul de faţă rezultatul efor
turilor noastre comune, noi, membrii Asociaţiei Internaţionale a Mun
.citorilor, pentru care nu există nici un fel de graniţe statale, vă trimitem 
drept chez;;şie a solidarităţii noastre de nezdruncinat urările de bine şi 
salutul muncitorilor din Franţa•.  

Acestui manifest al secţiilor noastre din Paris i-au 
urmat numeroase apeluri franceze, dintre care nu putem cita 
aici decît unul singur, aparţinînd secţiei de la Neuilly-sur
Seine şi publicat în ziarul „Marseillaise" 6 clin 22 iulie : 

* - Jules Favre. - Nota red. 
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„Este oare acest război un război drept 1 Nu I Este oare acesta 
un război naţional 1 Nu I Acesta este un război exclusiv dinastic. ln 
numele dreptăţii, al democraţiei, al adevăratelor interese ale Franţei, ne
alăturăm fără rezervei şi cu hotărire protestelor Internaţionalei împotriva. 
războiului•. 

Aceste proteste exprimau adevăratele sentimente ale 
muncitorilor francezi, după cum a dovedit-o limpede o întîm
plare caracteristică survenită curînd după aceea. Cînd banda 
„10 decembrieH, organizată în timpul preşedinţiei lui Ludovic 
Bonaparte, a fost deghizată în bluze de muncitori şi trimisă 
pe străzile Parisului pentru ca prin dansuri Tăzboinice in
diene să aţîţe febra războinică 7, adevăraţii muncitori din 
suburbii i-au răspuns prin demonstraţii pentru pace atît de 
impunătoare, incit prefectul poliţiei, Pietri, a socotit opor
tun să pună pe loc capăt oricăror altor demonstraţii de stradă, 
pretextînd că populaţia leală a Parisului şi-a manifestat în
deajuns patriotismul îndelung reţinut şi inepuizabilul său 
entuziasm războinic. 

Oricare ar fi sfîrşitul războiului lui Ludovic Bonaparte 
împotriva Prusiei, clopotele de înmormîntare a celui de-al 
doilea Imperiu au şi sunat la Paris. Cel de-al doilea Imperiu 
se va sfîrşi aşa cum a început : printr-o parodie. Să nu uităm 
însă că tocmai guvernele şi clasele dominante din Europa au 
fost acelea care i-au înlesnit lui Ludovic Bonaparte să joace 
timp de 1 8  ani sinistra farsă a imperiului restaurat. 

In ceea ce priveşte Germania, ea duce un război de apă
rare. Dar cine a adus Germania în situaţia de a fi nevoită 
să se apere ? Cine i-a dat lui Ludovic Bonaparte posibilitatea 
de a prurta război împotriva Germaniei ? Prusia ! Bismarck 
a fost acela care a conspirat cu acelaşi Ludovic Bonaparte 
pentru a înăbuşi opoziţia poporului în interiorul Prusiei şi a 
da Germania pe mina dinastiei Hohenzollern. Dacă bătălia
de la Sadova 8 ar fi fos1 pierdută în loc de a fi cîştigată, 
Germania ar fi fost inundată de batalioane franceze ca aliate 
ale Prusiei. După victorie s-a gîndit oare Prusia, fie şi numai 
o singură clipă, să opună Franţei îngenuncheate o Germanie 
liberă ? Dimpotrivă ! Ea a menţinut cu grijă splendorile pro
prii vechiului ei sistem, la care a adăugat toate tertipurile 
celui de-al doilea Imperiu, despotismul lui real şi falsa lui 
democraţie, trucurile 1Jui politice şi escrocheriile lui finan
ciare, frazeologia lui grandilocventă şi josnicele lui scama
torii de bilei. Regimul bonapartist, care pînă atunci înflorise 
numai pe unul din malurile Rinului, îşi găsise astfel replica 



pe malul celălalt. Şi, de vreme ce lucrurile se prezentau aşa, 
putea oare rezulta de aici altceva decît un război ? 

Dacă clasa muncitoare germană va permite ca actualul 
război să-şi piardă caracterul lui strict de apărare şi să dege
nereze întT-un război împotriva poporului francez, atunci şi 
victoria şi înfrîngerea vor fi deopotrivă de dezastruoase. 
Toate nenorocirile care s-au abătut asupra Germaniei după 
aşa-zisul război de eliberare se vor abate din nou cu şi mai 
mare violenţă. 

Principiile Internaţionalei sînt însă prea răspîndite şi 
prea adînc înrădăcinate în rîndurile clasei muncitoare ger
mane pentru ca să ne .temem de un deznodămînt atît de 
trist. Glasul muncitorilor francezi a găsit ecou în Germania. 
O adunare muncitorească de masă ţinută la 16  iulie la Braun
schweig s-a declarat întru totul de acord cu manifestul de la 
Paris, a respins orice gînd de vrajbă naţională faţă de Franţa 
şi a adoptat o rezoluţie în care se spune : 

,,Sîntem adversarii oricăror războaie, dar înainte de toate ai războa
ielor dinastice„. Cu adîncă mîhnire şi durere ne vedem tîrîţi într-un 
război de apărare ca într-o pacoste inevitabilă ; totodată facem însă apel 
la întreaga clasă muncitoare din Germania să facă imposibilă repetarea 
unei calamităţi sociale atît de îngrozitoare, revendicînd pentru popoare 
dreptul de a hotărî ele însele în problema războiului şi păcii, făcîndu-le 
astfel stăpîne pe propria lor soartă " .  

La Chemnitz, o adunare de delegaţi reprezentînd 50 OOO 
de muncitori saxoni a votat în unanimitate următoarea re
zoluţie : 

„In numele democraţiei germane, şi îndeosebi în numele munci
torilor din partidul social-democrat, declarăm că actualul război este un 
război exclusiv dinastic„. Strîngem cu bucurie mina frăţească pe care 
ne-au întins-o muncitorii francezi. Păstrînd vie în minte 10zinca Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor : «Proletari din toate tările, uni
tl-vă I», nu vom uita niciodată că muncitorii din toate ţările sînt prie
tenii noştri, iar despoţii din toate ţările - duşmanii noştri" 9• 

Secţia din Berlin a Internaţionalei a răspuns şi ea la 
manifestul de la Paris : 

„Ne alăturăm cu trup şi suflet protestului vostru.„ Făgăduim solemn 
că nici sunetul goarnelor, nici bubuitul tunurilor, nici victoria sau înfrîn
gerea nu ne vor abate de la opera noastră comună - unirea munait<>
rilor din toate ţările". 
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k;;a va fi I 
Indărătul acestei lupte, care echivalează cu o sinucidere, 

pîndeşte figura sinistră a Rusiei. Faptul că semnalul pentru 
actualul război a fost dat tocmai în momentul cînd guver
nul rus şi-a terminat construcţia căilor ferate, de o mare im
portanţă strategică ipentru el, şi a început să concentreze trupe 
în direcţia Prutului este de rău augur. Deşi germanii pot conta, 
şi pe bună dreptate, pe simpatii într-un război de apărare 
împotriva unui atac bonapartist, ei le-ar pierde de îndată ce 
ar permite guvernului german să ceară ajutorul cazacilor 
sau chiar numai să-l accepte. Germanii ar trebui să-şi amin
tească că după războiul de independenţă împotriva lui Na
poleon I Germania a zăcut neputincioasă timp de decenii 
întregi la picioarele ţarului. 

Clasa muncitoare engleză întinde o mînă frăţească atît 
muncitorilor francezi cit şi celor germani. Ea este ferm con
vinsă că, oricare ar fi sfîrşitul odiosului război iminent, 
alianţa muncitorilor din toate ţările va stîrpi în cele din urmă 
războiul. In timp ce Franţa oficială şi Germania oficială se 
aruncă într-o luptă fratricidă, muncitorii francezi şi cei germani 
îşi trimit unii altora mesaje de pace şi prietenie. Chiar şi 
numai acest fapt măreţ, fără seamăn în istorie, deschide 
perspectiva unui viitor luminos. El dovedeşte că, în opoziţie 
cu vechea societate, cu mizeria ei economică şi demenţa ei 
politică, se naşte o societate nouă, al cărei principiu inter
naţional va fi pacea, pentru că toate naţiunile vor avea unul 
şi acelaşi stăpîrn - munca ! 

Deschizătorul de drum al acestei societăţi noi este Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor. 

Applegarth, Robert 
Boon, Martin J. 
Bradnick, Fred 
Stepney, Cowell 
Hales, John 
Hales, William 
Harris, George 

Consiliul General 

Lessner, Fred 
Lintern, W. 
Legreulier 
Maurice, Zevy 
Milner, George 
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Insemnări despre război. - I 

Abia au apucat să răsune primele împuşcături, că o primă 
etapă a războiului a şi trecut, încheindu-se cu o dezamăgire 
pentru împăratul Franţei. Ajung cîteva observaţii cu privire 
la situaţia politică şi militară, pentru ca acest lucru să devină 
evident. 

Astăzi este limpede pentru toată lumea că Ludovic
Napoleon spera să poată izola Confederaţia Germaniei de 
nord 11 de statele din sud şi să poată specula nemulţumirile 
care existau în provinciile proaspăt anexate de Prusia 12• O 
înaintare impetuoasă spre Rin - cu toate forţele care puteau 
fi adunate -, trecerea acestui _fluviu undeva intre Ger
mersheim şi Mainz şi o ofensivă în direcţia Frankfurt şi 
Wtirzburg ar fi făcut posibilă atingerea acestui scop. Astfel, 
francezii ar fi pus mina pe comunicaţiile dintre nord şi sud 
şi i-ar fi silit pe prusieni să-şi concentreze în cea mai mare 
grabă pe Main toate trupele disponibile, indiferent dacă erau 
sau nu pregătite pentru campanie. Intreaga desfăşurare a 
mobilizării prusienilor ar fi fost stingherită şi toate şansele 
de succes ar fi fost de partea francezilor invadatori, care i-ar 
fi putut b ate pe părţi pe prusieni, pe măsură ce soseau din 
diferite colţuri ale ţării. Nu numai considerente politice, 
dar şi militare pledau în favoarea unei asemenea încercări. 
SisteITlllll francez al armatei de cadre dă iposibiUtatea de a con
centra o armată, să zicem de 120 000-1 50 OOO de oameni, 
mult mai repede <lecit sistemul prusian al Landwehrului ur. 
Efectivul din timp de pace al armatei franceze se deose
beşte de efectivul din timp de război doar prin numărul 
celor aflaţi în concediu şi prin lipsa unităţilor de rezervă 
instrucţie, care se formează în ajunul începerii campaniei. 
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In schimb, efectivul din timp de pace al armatei prusiene 
numără mai puţin de o treime din efectivul din timp de 
raz boi ; mai mult încă, în timp de pace nu numai soldaţii, dar 
şi ofiţerii celorlalte două treimi sînt civili. Mobilizarea 
acestei mase uriaşe de oameni cere timp ; în plus, acesta 
este un proces complicat pe care o invazie prin surprindere 
din partea unei armate inamice l-ar dezorganiza complet. 
Tocmai de aceea s-a şi grăbit împăratul să pornească răz
boiul. Dacă în intenţiile lui nu ar fi intrat o asemenea invazie 
prin surprindere, atunci tonul tăios al lui Gramont şi preci
pitata declaraţie de război n-ar fi avut nici un sens. 

Dar izbucnirea bruscă şi năvalnică a sentimentului na
ţional german a zădărnicit asemenea planuri. Ludovic-Napo
leon s-a pomenit faţă în faţă nu cu regele Wilhelm „Annexan
der " * , ci cu naţiunea germană. In acest caz însă nici vorbă 
nu putea fi de o înaintare îndrăzneaţă peste Rin, chiar şi cu 
o armată de 120 000-150 OOO de oameni. In locul unui atac 
prin surprindere a fost nevoie să se pornească o campanie 
după toate regulile, cu toate forţele disponibile. Garda, Ar
matele din Paris şi Lyon şi corpul de armată din tabăra de 
la Châlons, care ar fi fost suficiente pentru scopul iniţial, 
acum abia dacă ajungeau ca să constituie nucleul unei mari 
armate de invazie. Aşa a început cea de - a  doua etapă a 
războiulu.i - etapa de pregătire a unei mari campanii, şi din 
această zi şansele împăratului de a obţine un succes final 
au început să scadă. 

Să comparăm acum forţele care se pregătesc să se dis
trugă reciproc. Pentru a simplifica lucrurile, ne vom referi 
numai la infanterie. Infanteria este arma care decide rezul
tatul bătăliilor ; o mică superioritate în cavalerie şi artilerie, 
incluziÎnd aici mitraliezele 14 şi alte arme miraruloase, nu v a  
prezenta mare importanţă pentru nici una din părţi. 

Franţa are 376 de batalioane de infanterie (38 de b ata
lioane de gardă, 20 de chasseurs * * , 300 de linie, 9 de zuavi, 
9 de turcos 15 etc.) ; în timp de pace un batalion are 8 com
panii. In timp de ,război, fiecare din cele 300 de batalioane de 
linie lasă în spatele frontului două companii pentru formarea 

„ Ln origimall „Annexander" - cu'V'irut oompu'5, icu nuanţă ironică. 
format dm cuvintele „Annexion" („anexiune") şi „Alexander" („Alexan
dru" - aluzie la Alexandru Macedon). - Nota red. 

„„ - vinătoiri. - Nota trad. 
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unei unităţi de rezervă-instrucţie şi porneşte la luptă doar 
cu 6 companii. Totodată, 4 din cele 6 companii de rezervă
instrucţie ale fiecărui regiment de linie ( compus din 3 bata
lioane) urmează să formeze, prin completare cu cei aflaţi în 
concedii şi cu rezervişti, un b atalion patru. Celelalte două 
companii care rămîn, pare -se că trebuie să j oace rolul de 
unităţi de rezervă-instrucţie şi isă formeze mai tiîrziu bata
lioane cinci. Va trece însă, fireşte, llill oa�ecare timp - cel 
puţin 6 isăptămîni - pînă oind aceste batalioane patru vor 
fi at:ît de organizate iinaît 1Să fie gata de luptă. Actualmente, 
atît ele 1C1Ît şi garda mobilă 16 Illl.l po t  fi socotite <leoît trupe 
de garnizoană. Deci, pentru iprimele lupte decisive, Franţa 
nu dispune deoi<t de cele 376 de batalioane amiinti1e mai S'lls. 

Din totalul de mai sus, p otrivit informaţiilor de care dis
punem, 299 de b atalioane intră în Armata de Rin, formată 
din 6 corpuri de armată, de la 1 pînă la 6, şi din gardă. Dacă 
adăugăm şi corpul 7 ( al generalului Montauban) , destinat, 
pare -se, expediţiei din Marea Baltică, totalul se ridică la 340 
de batalioane. Prin urmare pentru paza Algerului, a coloniilor 
şi a interiorului Franţei ar mai rămîne numai 36 de batali
oane. Rezultă de aici că Franţa a trimis împotriva Germaniei 
toate batalioanele de care dispune şi că ea nu-şi va putea 
spori forţele cu noi formaţiuni gata de luptă înainte de înce
putul lunii septembrie, în cel mai bun caz. 

Să ne iîntoarcem acum la cealaltă par,te. Armata nordger
mană este formată din 13  corpuri de armată ş i  numără 368 
de batalioane de infanterie isau, 1în medie, cite 28 de b ata
lioane de fiecare corp. Efectivul din timp de pace al fiecărui 
b atalion este de aproximativ 540 de oameni, iar din timp de 
l"d.Ziboi de aproximativ 1 OOO de oameni. La primirea ordinului 
de mobilizare, fiecare regiment de 3 batalioane desemnează 
cîţiva ofiţeri pentru formarea unui batalion patru. Rezerviştii 
sînt imediat chemaţi sub arme. Aceştia sînt oameni care au 
servit în regiment de �a 2 la 3 ani şi rămîn mobilizabili pînă 
la vîrsta de 27 de ani. Numărul lor este mai mult <lecit sufi
cient pentru a completa cele 3 batalioane de cîmp, precum 
şi pentru a constitui o parte considerabilă din b atalionul 
patru, care se completează cu oameni din Landwehr. 1n felul 
acesta batalioanele de cîmp pot fi gata de marş în cîteva 
zile, iar batalioanele patru le pot urma după 4 sau 5 săptă
mîni. Totodată la fiecare regiment de linie se formează un 
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regiment de Landwehr de două batalioane constituite din 
bărbaţi între 28 şi  36 de ani, şi, de îndată ce aceste două 
batalioane sînt gata, se trece la formarea batalioanelor trei 
de Landwehr. Toate acestea, inclusiv mob1lizarea cavaleniei 
ş.i a artileriei, necesită exact 1 3  zile, şi cum prima zi de 
mobilizare a fost fixată pentru 16 iulie, astăzi totul este gata 
sau ax trebui să fie gata. hi rprezent Germania de nord dis
pune rprobabil de 358 de batalioane de Hnie rpentru acţiuni pe 
ciîmpul de luptă şi 198 de batalioane de Landwehr în garni
zoane. Cel mai tîrziu pînă la jumătatea lunii august aceste 
trupe vor fi fără doar şi poate întărite cu 1 1 4  batalioane patru 
de linie şi 93 batalioane trei de Landwehr. In toate aceste 
unităţi nu va exista nici un singur soldat care să nu-şi fi făcut 
stagiul militar prevăzut. Trebuie să le mai adăugăm şi trupele 
din Hessen-Darmstadt, Baden, Wiirttemberg şi Bavaria, in 
total 104 ba·talioane de linie. Dar întmcît .în aceste state sis
temul Landwehrului nu a putut încă să se dezvolte pe deplin, 
s-ar putea ca acolo să nu fie mai mult de 70 - 80 de batalioane 
disponibile pentru armata de operaţii. 

Landwehrul este destinat în special 'pentru serviciul de 
garnizoană. Totuşi în războiul din 1 866 o mare parte din 
Landwehr a fost trimisă ca armată de rezervă pentru acţiuni 
pe oîmpul de luptă. Fără 1îndoială că tot aşa se va proceda 
şi aoum. 

Din cele 1 3  corpuri de armată nordgermane, în momen
tul de faţă 10 se află pe Rin, însumînd în total 280 de bata
lioane ; în plus mai sînt cele aproximativ 70 de batalioane 
din sudul Germaniei, adică cu totul 350 de batalioane. Mai 
rămîn disponibile pe coastă sau în rezervă încă 3 corpuri 
de armată, sau 84 de batalioane. Un corp de armată împreună 
cu Landwehrul vor fi absolut suficiente pentru apărarea 
coastei. Celelalte două corpuri de armată, după cite ştim, 
se află şi ele în drum spre Rin. Aceste trupe pot fi întărite 
pînă la 20 august cu cel puţin 100 de batalioane patru şi 
40-50 de batalioane de Landwehr, ai căror soldaţi sînt 
superiori ca pregătire de luptă batalioanelor patru şi gărzii 
mobile ale francezilor, formate în cea mai mare parte din 
oameni aproape neinstruiţi. Aşadar, Franţa nu dispune, în 
medie, de mai mult de 550 OOO de soldaţi instruiţi, în timp 
ce numai Germania de nord are 950 OOO de soldaţi instruiţi. 
Aceasta constituie pentru Germania .un avantaj care va 
deveni tot mai hotărîtor, pe măsură ce se amină bătălia de-
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011S1va ; şi inf1uenţa acestui avantaj va atinge punctul culmi
nant spre sfîrşi1tul lunii septembrie. 

Acestea fiind împrejmările, nu trebuie să ne mire ştirea 
sosi.tă din Berlin, conform căreia comandamentul german speră 
să ferească pămîntul german de calamităţile unui război ; 
cu alte cuvinte, dacă nu vor fi atacaţi cit de curînd, germanii 
vor ataca ei înşişi. Cum se va desfăşura această ofensivă 
dacă Ludovic-Napoleon nu o va preîntîmpina, aceasta este 
o altă problemă. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 703 din 29 iulie 1 870 
Sem.nat : Z. 
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ln dimineaţa zilei de vineri 29 iulie, armata franceză 
trebuia să înceapă ofensiva. ln ce direcţie 1 O privire asu
pra hărţii ne va lămuri. 

Valea Rinului, pe malul lui stîng, se mărgineşte la vest 
cu lanţul Munţilor Vosgi de la Belfort ipînă la Kaiserslauitem. 
La nord de acest oraş pantele devin din ce în ce mai do· 
moale, contopindu-se treptat cu cîmpia de lingă Mainz. 

In Prusia renană, valea Mosellei formează un defileu 
adînc şi sinuos, pe care rîul şi l-a croLt printr-un platou care 
se înaltă în ipartea de sud a văii formînd run impunător lanţ 
de munţi denumiţi Hochwald. Pe măsură ce se apropie de Rin, 
acest lanţ de munţi capătă din ce în ce mai mult caracterul 
unui platou, pînă cînd ultimele lui coline se unesc cu rami
ficaţiile îndepărtate ale Vosgilor. 

Atît Vosgii cit şi munţii Hochwald nu sînt absolut de 
nestrăbătut pentru o armată ; ei sînt traversaţi de cîteva 
şosele bune, însă nici unul din aceste două ţinuturi nu pre
�intă un loc pe care să poată acţiona în condiţii favorabfle 
nişte armate de 200 000-300 OOO de soldaţi. Totuşi între Vosgi 
şi Hochwald se formează un fel de defileu larg, cu o lăţime 
<le 25-30 de mile. Acesta este un teren accidentat, stră
bătut în toate direcţiile de nenumărate drumuri şi foarte fa
vorabil pentru deplasarea armatelor mari. ln ip1us, prin acest 
defhleu trece drumul caire duce de la Metz la Mainz, or Mainz 
este primul punct impontant iprin care vor .trece, de bună 
seamă, francezii. 

Aici, prin urmare, însăşi natura a indicat direcţia de 
operaţii. In cazul unei invazii a germanilor în Franţa, prima 
mare ciocnire - în cazul că ambele armate sînt gata pregă
tite - trebuie să aibă loc la hotarul Lorenei, la est de 
Moselle şi  la nord de calea ferată Nancy-Strasbourg 17• Tot 
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aşa, în cazul că o armată franceză va porni de pe poziţiile 
pe care a fost concentrată săptămîna trecută, prima bătălie 
importantă va avea loc undeva în acest defileu sau în spa
tele lui, sub zidurile oraşului Mainz. 

Armata franceză a fost concentrată în felul următor : 
trei corpuri ( 3, 4 şi 5) în prima linie, la Thionville, St. Avold 
şi Bitche ; două corpuri ( 1  şi 2) în linia a doua, la Strasbourg 
şi Metz ; în rezervă - garda la Nancy şi corpul 6 la Châlons. 
In ultimele zile linia a doua a fost împinsă înainte în inter
valele primei linii, garda a fost mutată la Metz, iar garda 
mobilă a fost lăsată la Strasbourg. In felul acesta întreaga 
masă a trupelor franceze a fost concentrată între Thionville 
şi Bitche, adică în faţa defil.eulrui dintre munţi. Din aceste 
premise se desprinde concluzia firească, cum că francezii 
intenţionează să 'Pătrundă în acest defileu. 

Astfel invazia va începe cu ocuparea trecerilor peste 
rîmile Saar şi Blies ; a doua zi va fi, probabil, ocupată linia 
Tholey-Homburg, apoi linia Birkenfeld-Landstuhl sau Ober
stein-Kaiserslautern etc. dacă, bineînţeles, aceste acţiuni 
ofensive nu vor fi întrerupte de o ofensivă a germanilor. In 
munţi vor fi, fără îndoială, detaşamente de flanc ale ambelor 
părţi şi între ele de asemenea vor avea loc lupte ; adevărata 
bătălie însă poate fi aşteptată numai în regiunea descrisă 
mai sus. 

Desp:re dispunerea trupelor germane nu ştim nimic. Pre 
supunem însă că, dacă germanii intenţionează să întîlnească 
inamicul pe malul stîng al Rinului, raionul lor de concen
trare va fi chiar în faţa oraşului Mainz, adică la celălalt 
capăt al defileului. In caz contrar, ei vor rămîne pe malul 
drept, pe teritoriul dintre Bingen şi Mannheim, concentrîn
du-se, în funcţie de împrejurări, mai sus sau mai j os de 
Mainz. ln ceea ce priveşte oraşul Mainz, care aşa cum se 
prezenta odinioară era expus bombardamentului artileriei 
ghintuite, se află, după cit se pare, în destulă siguranţă în 
urma construirii unei noi linii de forturi detaşate la o de
părtare de 4 OOO pînă la 5 OOO de iarzi de valurile de apărare 
ale oraşului. 

Avem toate motivele să presupunem că germanii se pre
gătesc de ofensivă şi că vor căuta să o înceapă la nu mai 
mult de două sau trei zile după francezi. ln cazul acesta, va 
avea loc o bătălie asemănătoare celei de la Solferino 18, cind 
două armate, desfăşurate pe toată lungimea frontului lor, 
pornesc una împotriva celeilalte. 
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Aici nu trebuie să ne aşteptăm la manevre deosebit de 
ingenioase şi de iscusite. Unor armate de asemenea proporţii 
este destul de greu să li se asigure simpla înaintare frontală 
în conformitate cu planul dinainte stabilit. Şi partea care va 
recurge la manevre riscante poate fi nimicită cu mult înainte 
de a le efectua, în urma unei simple înaintări a masei trupe
lor inamice. 

In prezent, la Berlin se vorbeşte mult despre o lucrare 
militară a d-lui von Widdern cu privire la fortăreţele de 
pe Rin 19• După cum afirmă autorul, de la B asel pînă la Murg, 
Rinul nu este de loc fortificat şi singurul punct de apăraire 
a Germaniei de sud şi a Austriei împotriva unei agresiuni 
franceze pe această direcţie îl constituie puternica fortăreaţă 
Ulm, ocupată din anul 1806 de un detaşament combinat, 
alcătuit din bavarezi şi WtiTttemberghezi, cu un efectiv de 
1 0  OOO de oameni. In cazul unui război, acest efectiv poate 
fi ridicat la 25 OOO de oameni, şi alţi 25 OOO de oameni pot fi 
dispuşi într-o tabără fortificată din interiorul valurilor for
tăreţei. Rastatt, care, după cum se presupune, reprezintă un 
obstacol foarte puternic în calea înaintării francezilor, este 
aşezat într-o vale prin ·care curge ritul Murg. Lucrările 
de apărare ale oraşului sînt formate din 3 forturi �ari, care 
domină ţinutul înconjurător şi sînt legate prin valuri. For
turile din partea de sud şi din cea de vest, „Leopoldu şi 
„Friedrich u, se află pe malul stîng al rîului Murg ; fortul din 
partea de nord, „Ludwigu,  este situat pe malul drept al rîu
lui ,  unde se mai găseşte şi o tabără fortificată în care ·pot 
fi dispuşi 25 OOO de oameni. Rastatt se află la o depărtare de 
4 mile de Rin, iar ţinutul dintre rîu şi fortăreaţă este aco
perit cu păduri, astfel încît fortăreaţa nu poate împiedica o 
armată să treacă rîul în acest punct. Fortăreaţa următoare 
este Landau, alcătuită înainte din 3 forturi : unul în partea 
de sud, altul în partea de est şi altul în cea de noro-vest ; 
aceste forturi sînt despărţite de oraş prin mlaştinile care se 
întind de-a lungul malurilor micului rîu Queich. Forturile 
din partea de sud şi de est au fost părăsite în ultima vreme 
şi acum singurul fort pregătit pentru apărare este cel dia 
partea de nord-vest. Fortăreaţa cea mai importantă şi mai 
bine plasată din această regiune este Germersheim de pe 
malurile Rinului. Aceasta domină o întindere considerabilă 
a fluviului pe ambele maluri, făcîndu-1 pînă la Mainz şi 
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Koblenz efectiv inaccesibil inamicului. Fortăreaţa ar putea 
înlesni foarte mult înaintarea trupelor în Palatinatul renan, 
întrucît, în afara podului plutitor deja existent, sub protecţia 
tunurilor ei s-ar putea construi încă două sau trei poduri. 
Germersheim ar putea servi şi drept bază de operaţii pentru 
aripa stingă a unei armate dispuse pe linia rîului Queich. 
Mainz este una dintre cele mai importante fortăreţe renane, 
dar este dominată de cîteva dealuri învecinate. Acest lucru 
a impus sporirea numărului fortificaţiilor în oraş, şi de aceea 
abia dacă mai e:xiistă ,spaţiu suficient pentru o garnizoana 
mare. Intregul ţinut dintre Mainz şi Bingen este în prezent 
puternic fortificat, iar între Mainz şi gura rîului Main (pe 
malul opus al Rinului) se află 3 mari tabere fortificate. ln 
ceea ce priveşte Koblenzul, d-l von Widdern afirmă că pen
tru a-l asedia cu o oarecare şansă de succes ar fi necesare 
forţe de 6 ori mai puternice decît garnizoana lui. Probabil 
că inamicul ar începe atacul acestei fortăreţe deschizînd fo
cul asupra fortului „Alexander" de pe înălţimea cunoscută 
sub numele de Kuhkopf, unde trupele sale ar fi acoperite 
de pădure. Autorul descrie de asemenea fortificaţiile din 
Colonia şi Wesel, dar nu adaugă nimic nou la ceea ce se 
ştie deja despre ele. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 705 din 1 august 1870 

Prima parte a articolului 
este semnată Z. 



�o 

Insemnări despre război. - III 

Planul de campanie al prusienilor începe,  în sfîrşirt, să 
se contureze. Cititorii îşi amintesc că, deşi pe malul drept al 
Rinului au avut loc deplasări masive de trupe de la est spre 
vest şi sud-vest, despre concentrarea lor în imediata apro
piere a frontierei ameninţate s-a auzit totuşi prea puţin. 
Fortăreţele au primit întăriri serioase de la unităţile din apro
piere. La Saarbriicken 500 de oameni din regimentul 40 infan
terie şi 3 escadroane din regimentul 7 ulani (ambele din 
corpul 8 armată) au avut un schimb de focuri cu inamicul ; 
vînători bavarezi şi dragoni badenezi au împins linia avan
posturilor pînă la Rin. Dar nici în spatele acestor unităţi de 
acoperire, formate din oîteva detaşamente m-0bile, nu a fost. 
P.are-sc, masat un mare numCîr de trupe. Nicăieri nu a fost 
menţionat faptul că artileria ar fi participat la aceste cioc
niri. La Trier nu -se aflau nici un fel de trupe. Pe de altă 
parte, am auzit despre prezenţa unui mare număr de trupe 
la graniţa belgiană, despre 30 OOO de cavalerişti lingă Colo
nia (unde pe tot malul stîng al Rinului, pînă spre Aachen, se 
găseşte furaj din belşug) şi despre 70 OOO de oameni în faţa 
Mainzului. Toate acestea păreau ciudate, îţi făceau impresia 
unei fărîmiţări aproape condamnabile a trupelor în opoziţie 
cu concentrarea compactă a forţelor armate franceze, aflate 
la -0 distanţă de numai cîteva ore de marş de graniţă. Cînd, 
deodată, cîteva ştiri venite una după alta din diverse regiuni 
par să dezlege misterul. 

Corespondentul ziarului „Tempsu 20, care s-a aventurat 
pînă la Trier ,  a văzut în zilele de 25 şi 26 iulie numeroase 
trupe de toate armele, care treceau prin acest oraş îndrep
tîndu-se spre linia Saarului. Cam în acelaşi timp, garnizoana 
slabă din Saarbriicken a primit întăriri puternice, probabil 
din Koblenz, unde se află statul-major al corpului 8 armată. 
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Trupele care au trecut prin Trier probabil că făceau parte dia 
alrt corp de armată, venit din nord peste Munţii Eifel. ln 
sfîrşit, aflăm dintr-o sursă particulară că la 27 iulie corpul 7 
armată a pornit de la Aachen prin Trier spre graniţă. 

Aşadar, vedem că cel puţin 3 corpuri de armată - sau 
eproximativ 1 00 OOO de oameni - au fost masate pe linia 
Saarului. Două din ele, corpurile 7 şi 8, fac parte din Armata 
de nord de sub comanda generalului von Steinmetz ( corpu
rile 7, 8, 9 şi 1 0) .  Avem destule temeiuri să presupunem că 
în momentul de faţă această armată se află concentrată în 
întregime între Saarburg şi Saarbriicken. Dacă cei 30 OOO de 
cavalerişti (poate mai mult, poate mai puţin) se aflau în
tr- adevăr în apropiere de Colonia, ei trebuie să se fi în
dreptat de asemene a peste Mnnţii Eifel şi peste Moselle spre 
Saar. Toată această dispunere de trupe pare să indice că 
loviitura principală a germanilor va fi dată cu aripa dreaptă, 
în raionul cuprins între Metz şi Saarlouis, în direcţi a văii 
superioare a Niedului. Dacă într-adevăr cavaleria de re
zervă a trecut deja în direcţia menţionată, atunci supoziţia 
noastră se transformă în certitudine. 

Acest plan presupune concentrarea întregii armate ger
mane între Vosgi şi Moselle. Armata de la centru (a p rinţului 
Frederic Oarol, compusă din corpurile 2, 3, 4 şi 12) trebuie 
să ocupe, probabil, o poziţie alături de flancul stîng al lui 
Steinmetz, s au să se concentreze în spatele lui ca rezervă. 
Armata de sud (a prinţului moştenitor * , compusă din corpul 5, 
gardă şi trupele germane din sud) ar forma aripa stingă pe 
undeva lingă Zweibriicken. Unde se află acum toate aceste 
trupe şi cum vor ajunge pe poziţiile lor, n-avem idee. Ştim 
doar că corpul 3 armată a înceipu•t să se deplaseze prin Colo
nia spre sud, pe cale a ferată de pe malul stîng al Rinului. Pu
tem însă presupune că mina care a schiţat planuri potrivit că
rora 1 00 000-150 OOO de o ameni, aduşi din puncte îndepăr.tate 
şi, după cit se pare, divergente ,  au putut fi concentraţi în 
mare grabă pe Saar, va indica linii de marş similare, conver
gente într-un anumit punct şi pentru restul armatei. 

Acesta este, fără îndoială, un plan îndrăzneţ şi are 
tot atîtea şanse de su cces ca şi orioare alt plan care ar fi 
putut fi propus. El are în vedere o bătălie în care aripa 
stingă germană, de la Zweibriicken şi pînă aproape de Saar
louis, nu face decît să se apere, în timp ce aripa dreaptă, 
înaintînd dinspre Saarlouis şi de la vest de acest punct şi 

• - Frederic Wilhe!lm. - Nota red. 

4• 
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fiind sprij inită de toate rezervele, atacă cu toate forţele ina
micul şi printr-o mişcare de flanc a întregii cavalerii de re 
zervă îi t aie comunicaţiile cu Metzul. In caz că acest plan 
va reuşi şi prima mare bătălie va fi ciştigată de germani, 
armata franceză riscă nu numai să fie izolartă de cea mai 
aipropiată b ază a ei - Metz şi Moselle -, dar şi să fie arun
cată pe o asemenea poziţie, incit germanii să se afle între 
ea şi Paris. 

In această situaţie, avînd asigurate comunicaţiile cu 
Koblenzul şi Colonia, germanii îşi pot îngădui chiar şi riscul 
unei înfrîngeri, deoarece pentru ei o :înfringere nu ar avea 
nici pe departe consecinţe atît de funeste ca pentru francezi. 
Planul este totuşi temerar. Ar fi cit se poate de greu să re 
tragi fără pierderi o armată învinsă, în special aripa ei 
dreaptă, prin defileurile Mosellei şi ale afluenţilor ei. S-ar 
pierde, fără îndoială, un mare număr de soldaţi, care ar 
cădea prizonieri, şi o mare parte din artilerie, iar regruparea 
armatei la adăpostul fortăreţelor de pe Rin ar necesita mult 
timp. Ar fi o absurditate să adopţi un asemenea plan, dacă 
generalul Molrtke nu ar fi absolut sigur că disipune de forţe 
atît de net superioare, incit victoria aproape că-i este asi
gurată şi d acă, în plus, n-ar şti că !francezii IIlU sînt în stare 
să-i atace trupele atîta timp cit se mai îndreaptă din toate 
părţile spre poziţia aleasă în vederea primei bătălii. Vom afla 
foarte curînd, poate chiar mîine, dacă lucrurile se prezintă 
într-adevăr astfel. 

Pînă una alta trebuie să avem în vedere că nu p oţi fi 
niciodată sigur că asemenea planuri strate gice vor avea în 
întregime efectul scontat. Intotdeauna într-un loc sau altul 
pot surveni piedici : trupele nu sosesc exact în momentul 
în care este nevoie de ele ; inamicul întreprinde manevre 
neprevăzute sau ia măsrnri de rpre cauţie neprevăzute ; în sUr
şit, lupte înverşunate şi dîrze sau bunul simţ al unui general 
feresc adesea armata învinsă de cea mai gravă consecinţă 
din cite poate avea o înfrîngere, şi anume aceea de a pierdP 
legătura cu b aza ei. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 '106 din 2 august 1810 
.Semnat : Z. 
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Insemnări despre război. - IV 

La 28 iulie împăratul a sosit la Metz şi în dimineaţa 
următoare a preluat comanda Armatei de Rin. Conform tra
diţiei napoleoniene, această dată ar fi trebuit să marcheze 
începutul unor acţiuni active. De atunci a trecut însă o săp
tămînă fără să auzim de înaintarea Armatei de Rin în între
gime. In ziua de 30, un mic detaşament prusian a reuşit să 
respingă la Saarbriicken o acţiune de recunoaştere a france 
zilor. La 2 august divizia a 2-a ( a  generalului Bataille) din 
corpul 2 armată (al generalului Frossard) a ocupat înălţimile 
de la sud de Saarbriicken şi, cu ajutorul focului artileriei, 
i -a  alungat pe germani din oraş, fără să încerce însă să treacă 
fluviul şi să cucerească înălţimile de pe malul de nord, care 
domină oraşul. Astfel, linia Saarului nu a fost forţată în 
timpul acestui atac. De atunci n-au mai sosit alte ştiri cu 
privire la  înaintarea francezilor, şi avantajul dobindit de ei 
în luptele din 2 august este, deocamdată, aproape egal 
cu zeTo. 

Acum e aproape sigur că, atunci cînd a părăsit Parisul 
pentru a se îndrepta spre Metz, împăratul a avut intenţia 
să treacă imediat graniţa. Dacă ar fi procedat astfel, ar fi 
putut dezorganiza în mod serios pregătirile de luptă ale ina
micului. La 29 şi 30 iulie armatele geTmane nu erau nici pe 
departe concentrate. Trupele germane din sud încă se mai 
îndreptau, pe jos şi pe calea ferată, spre podurile de peste 
Rin. Cavaleria de rezervă prusiană trecea în coloane nesfîr
şite prin Koblenz şi Ehrenbreitstein spre sud. Corpul 7 ar
mată se afla intre Aachen şi Trier, departe de orice linie de 
cale ferată. Corpul 10 părăsea Hanovra, iar garda pleca din 
Berlin cu trenul. O ofensivă energică pornită în acest moment 
i -ar fi adus, fără îndoială, pe francezi pînă la forturile exte
rioare ale Mainzului, asigurîndu-le a\Tlantaje considerabile 
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asupra coloanelor germane în retragere ; poate le-ar fi dat 
chiar posibilitatea de a c onstrui un pod peste Rin şi de a-l 
acoperi printr-un c ap de pod pe malul drept. In orice caz 
războiul ar fi fost mutat pe teritoriul inamicului, ceea ce ar 
fi avut o influenţă excelentă asupra moralului trupelor 
franceze. 

Atunci de ce nu a fost întreprinsă nici o ofensivă de 
felul acesta ? Din simplul motiv că dacă soldaţii francezi erau 
pregă tiţi, nu tot aşa stăteau lucrurile cu intendenţa. Nu e 
nevoie să dăm crezare nici unuia din zvonurile puse în c ir 
culaţie d e  germani ; avem mărturia căpitanului Jeannerod, 
vechi -0fiţer francez, actualmente corespondent de război al 
ziarului „Temps".  El arată categoric că distribuirea provi
ziilor necesare campaniei a început abia la 1 august ; trupele 
nu aveau suficiente bidoane, gamele şi alt echipament de 
campanie, carnea era stricată, iar pîinea adeseori mucegăită. 
Mă tem că se poate spune că armata celui de-al doilea Im
periu a fost învinsă pînă în prezent chiar de cel de-al 
doilea Imperiu. In condiţiile unui regim ai cărui adepţi sînt 
răsplătiţi cu dărnicie cu ajutorul unui întreg sistem de 
îmbogăţire rapace pe seama vistieriei, de mult statornicit, 
era de aşteptat ca acest sistem să molipsească şi intendenţa 
armatei. După mărturisirea d-lui Rouher, actualul război era 
de mult pregătit ; este însă evident că pregătirii proviziilor, 
în special echipamentului, i s-a acordat o atenţie minimă ; 
şi iată că tocmai în acest domeniu se produce un haos care 
provoacă o întîrziere de o săptămînă în perioada cea mai 
critică a campaniei. 

Această întîrziere de o săptămînă a schimb at radical 
situaţia germanilor. Ea le-a dat răgazul necesar ca să-şi 
aducă trupele pe front şi să le concentreze pe poziţiile 
dinainte stabilite. După cum le e cunosrnt cititorilor noştri, 
noi presupunem că actualmente toate forţele germane sînt 
concentrate pe malul stîng al Rinului, ocupînd o poziţie 
aproximativ în faţa armatei franceze. Opinia noastră este 
confirmată de toate comunicatele oficiale şi informaţiile 
particulare sosite de marţi, cînd i-am oferit ziarului „Times"· 
posibilitate a să ia de la noi toate părerile noastre în această 
privinţă, pe care azi dimineaţă le - a  dat cu insistenţă ca fiind 
ale lui 21• Cele trei armate - de sub comanda lui Steinmetz, 
a prinţului Frederic Carol şi a prinţului moştenitor - repre 
zintă în general efectivul a 13  corpuri de armată sau cel 
puţin 430 000-450 OOO de -0ameni. Toate forţele care li se 



opun numără, după cea mai lej eră evaluare posibilă , cel mult 
330 000-350 OOO de soldaţi instruiţi. D acă sînt cumva mai 
numeroase, atunci acest surplus nu poate consta decît din 
b atalioane neinstruite şi formate de curînd. Dar trupele ger 
mane nu reprezintă nici pe departe toate forţele Germaniei. 
Numai din trupele operative, trei corpuri de armată 
( 1 ,  6 şi 1 1 ) nu au fost incluse în calculul de mai sus. Nu 
ştim unde se află. Ne este cunoscut doar că şi-au parcisit 
garnizoanele şi am constatat prezenţa unor regimente din 
corpul 1 1  pe malul stîng al Rinului şi în Palatinatul b avarez. 
Ştim, de asemenea, în mod precis că la Hanovra, Bremen şi 
în împrejurimi în prezent nu se află nici un fel de trupe în 
afară de Landwehr. De aici putem trage concluzia că cel 
puţin cea mai mare p arte din aceste trei corpuri a fost şi e a  
trimisă p e  front, ş i  î n  acest caz superioritatea numerică a 
germanilor ar mai creşte cu aproximativ 40 000-60 OOO de 
o ameni. Nu ne - ar surprinde dacă pe front, în regiunea 
Saarului, ar fi fost trimise chiar şi dteva divizii din Landwehr. 
In prezent Landwehrul numără 210 OOO de o ameni complet 
pregătiţi, iar în batalioanele patru şi în celelalte b atalioane 
de linie, 180 OOO de oameni sînt aproape g ata pregătiţi ; o 
parte din e i  ar putea fi folosiţi pentru prima lovitură de ci
sivă. Nimeni nu presupune că aceste trupe ar exista, într-o 
anumită măsură, numai pe hîrtie. Mobilizarea din 1866 a do
vedit că ele �istă într-adevăr, iar actuala mobilizare a do-

' vedit din nou că sînt gata de acţiune mai mulW oame1i.i 
instruiţi decît este nevoie. Aceste cifre p ar neverosimile, 
dar nici măcar ele nu epuizează forţele armate ale Germaniei. 

Aşadar, la sfîrşitul acestei săptămîni împăratul se va 
pomeni faţă în f aţă cu forţe inamice superioare numeri
ceşte. D a că sălpitămîna trecută a vrut 5ă înainteze, dar n-a 
fost în stare s-o facă, acum nu mai are nici posibilitatea şi  
nici dorinţa s-o facă. Iar  faptul că el nu este neinformat 
asupra forţelor inamicului reiese dintr-un comunicat din 
Paris, care arată că 250 OOO de prusieni sînt concentraţi între 
Saarlouis şi Neunkirchen. Comunicatul din Paris nu pome 
neşte nimic despre ce se întîmplă între Neunkirchen şi 
Kaiserslautern. De aceea este posibil ca inactivitatea de pînă 
j oi a armatei franceze să se explice în parte printr-o schim
bare a planului campaniei ; poate că francezii, în loc să atace, 
preferă să rămînă în apărare şi să se folosească de supe
rioritatea pe care puştile cu încărcare pe la culată şi tunurile 
cu ţeavă ghintuită o oferă unei armate care aşteaptă atacul 
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însoţită de comunicate despre succese repurtate în alte locuri. 
Totodată, ea nu poate fi tăinuită mai mult de 12 ore. De aceea 
ne putem aştepta ca împăratul să-şi pună în mişcare coloa
nele în cd.utarea acestor succese ; şi ar fi de mirare să nu 
primim în curînd ştiri despre victorii fra nceze. De bună seamă 
însă că în acel aşi timp se vor pune în mişcare şi germanii, 
şi capul coloanelor inamice vor lua contact nu într-un punct, 
ci în mai multe. Astăzi, sau cel mai tîrziu mîine, trebu ie să 
ne aşteptăm la prima bătălie generală. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette • 
nr. 1 1 10 din 6 august 1 870 
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Acţiunea rapidă a Armatei a treia germane aruncă tot 
mai multă lumină asupra planurilor lui Moltke . Concentra
rea acestei armate în Palatinat trebuie să se fi făcut pe dru
murile care trec peste podurile de la Mannheim şi Germers
heim, şi poate chiar peste p odurile militare de p ontoane 
construite între aceste două localităţi. Inainte de a pomi pe 
şoselele care duc de la Landau şi Neustadt înspre vest peste 
Haardt, trupele concentrate în valea Rinului puteau fi folo
site pentru o ofensivă asupra flancului drept al francezilor. 
O asemenea ofensivă, cu forţe superioare şi avînd imediat 
în spaite oraşul Landau , nu p rezenta absolut nici o primej 
die şi pute a să aibă rez.ulrtate mari. _Dacă totodată o parte în
semnată a trupelor franceze air rpute a fi ruptă de forţele princi
p ale şi atrasă în vale a Rinului, unde să fie bătută şi împinsă 
în susul văii spre S trasbourg, atunci aceste forţe nu ar mai 
participa la bătălia generală. In schimb armata a treia ger
mană, afLîndu-se mult mai aprnape de forţele principale ale 
armatei franceze, ar mai pute a lua parte •La ea.  în orice caz, 
o ofensivă asupra flancu[ui d rerpt al francezilor i-ar induce în 
eroare pe francezi, dacă, după cum continuăm să fim 'Încre 
dinţaţi în p ofida părerii contrare a unui şir de colp ortori de 
noutăţi militare şi nemilit are, lovitura p rindp ală a germanilor 
va fi îndreptată împotriva flanoului stîng al francezilor. 

Atacul neaşteptat şi IÎncununat de succes asupra Wissem
bourgului arată că informaţiile pe care le aveau germanii 
asupra dispunerii trupelor franceze i-au determinat să între
prindă această m anevră. In goana lor dup ă o revanşă, fran
cezii s - au aruncat în mod nesăbuit în cursă. Mareşalul Mac
Mahon a început imediat să-şi concentreze corpurile sale de 
a rmată spre Wissembourg, şi pentru executarea acestei ma
nevre el ave a nevoie, după cum se comunică, de două zile . 
Dar prinţul moştenitor nu era dispus să-i acorde acest timp. 
El a profitat de îndată de superioritatea .sa şi i - a  atacat sîm-
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bătă pe francezi lingă Worth pe Sauer, aproximativ la 1 5  
mile sud-vest d e  Wissembourg 24• Poziţia lui Mac-Mahon 
era, după propria lui apreciere, puternică. Cu toate acestea, 
pe la orele 5 după-amiază, el a fost alungat de acolo şi, după 
cum presupunea prinţul moştenitor, s - a  retras cu toate uni
tăţile spre Bitche. In felul acesta el ar putea scăp a de ine 
vitabilitatea de a fi aruncat l ateral spre Strasbourg, în afara 
centrului acţiunilor militare, şi şi-ar păstra legătura cu grosul 
armatei. Din telegramele franceze ulterioare aflăm însă că, 
de f apt, el s-a retras spre Nancy şi că statul său m aj o r  se 
află acum la Saverne. 

Cele două corpuri de armată franceze trimise să oprească 
înaintarea germanilor e rau formate din 7 divizii de infante
rie, dintre c are, după cum presupunem, cel puţin 5 au p arti 
cipat la acţiunile militare. Se prea poate ca, pe rînd, toate 
să fi intrat în luptă, dar ele nu au mai fost în stare să resta 
bilească echilibrul, t o t  a ş a  cum nici b rigăzile austriece, c are 
au apărut una după alta pe cîmpul de luptă de la Magenta !G, 
nu au reuşit să facă acest lucru. In orice caz putem afirma 
cu toată certitudinea că aici a fost b ătută 1/r. pînă l a  1/4 din 
totalitatea forţelor franceze. Din trupele germane, l a  luptă 
au luat p arte , probabil, aceleaşi unităţi ale căror avangărzi 
cuceriseră Wissembourgul, adică corpul 2 b avarez şi corpu
rile 5 şi 1 1  nordgermane. Dintre acestea, corpul 5 este format 
din două regimente din Posen, 5 din Silezia şi unul din West
falia, iar corpul 1 1  - dintr-un regiment din Pomerania, 4 
din Hessen-Kassel şi Nassau şi 3 din Turingia. La acţiunile 
militare au participat deci trupe din cele mai diferite colţuri 
ale Germaniei. 

In aceste acţiuni militare cel mai mulit ne-a surprins rolul 
strategic şi tactic jucat de fiecare din cele două armate. Este 
exact contrarul celor ce e rau de aşteptat conform tradiţiei. 
Germanii atacă, francezii se apără. Germanii acţione ază re
pede şi cu mase m ari, pe c are le manevrează cu uşurinţă ; 
în schimb francezii recunosc singuri că, după o concentrare 
care a durat două săptămîni, trupele lor erau atît de răzleţite, 
incit au avut nevoie de două zile pentru a aduna la un loc 
două corpuri de armată. In consecinţă, ele au fost bătute pe 
rînd. După felul în care francezii îşi efectuează mişcările lor 
de trupe, ai zice că sînt austrieci. Care poate fi explicaţia ? 
Pur şi simplu f aptul că aceasta trebuia să se întîmple în mod 
inevitabil în condiţiile celui de-al doilea Imperiu. Lovitura 
de la Wissemb ourg a fost suficientă pentru a agita întregul 



Victoriile prusiene 31 

Paris şi, fără îndoia1lă, pentru a descumpăni şi armata. Se im
punea o revanşă : .să fie trimis fără întîrziere Mac-Mahon cu 
două corpuri de armată, pentru a -şi lua revanşa, pas evident 
greşit, totuşi trebuia făcut, şi a fost făcut ; rezultatul îl cu
noaştem. Dacă mareşalul Mac-Mahon nu primeşte destule 
întăriri pentru a fi în stare să se mai ciocnească o dată cu 
prinţul moştenitor, acesta, făcînd 1 5 mile spre sud, p oate să 
pună mina pe calea ferată Strasbourg-Nancy şi să înainteze 
spre Nancy, întorcînd prin această mişcare orice linie de 
apărare pe oare francezii ar fi putut spera să o menţină în 
faţa Metzului. Nu încape îndoială că tocmai teama de o 
asemenea manevră îi sileşte pe francezi să renunţe la regiu
nea Saarului. Prinţul moştenitor, lăsînd pe seama avangărzii 
sale urmărirea lui Mac-Mahon, poate să cotească imediat 
spre dreapta, să treacă dealurile spre Pirmasens şi Zwei
briicken şi să facă j oncţiunea cu flancul stîng al armatei 
prinţului Frederic Carol. Acesta s-a aflat tot timpllll undeva 
Intre Mainz şi Saarbriicken, în timp ce francezii susţineau 
sus şi tare că el se găseşte la Trier. Ce influenţă va avea 
asupra acţiunilor prinţului moştenitor iînfrîngerea de la For
bach 26 a corpului de armaif:ă al generalu1ui Frossard, după 
care ieri a urmat, p are -se, înaintarea prusienilor spre 
St. Avold, deocamdată nu putem preciza. 

Şi dacă după Wissembourg, cel de-al doilea Imperiu 
avea neapărat nevoie de o victorie, acum, după Worth şi 
Forbach, această victorie este cu mult mai necesară. D acă 
Wissembourgul a fost suficient pentru a nărui toate pl anu
rile anterioare cu privire la acţiunile aripii drepte, bătăliile 
de sîmbătă răstoarnă în mod inevitabil toate măsurile luate 
pe scara întregii armate. Armata franceză a pierdut orice 
iniţiativă. Acţiunile ei sînt dictate mai curînd de necesităţi 
politice <lecit de considerente militare. O armată de 300 OOO 
de o ameni se află aproape 1n raza vizuală a inamicului. Şi  
dacă e a  trebuie să se conducă în acţiunile ei  nu după ceea 
ce se petrece în tabăra inamicului, ci după ceea ce se în
tîmplă sau se poate întîmpla la Paris, e a  este deja pe jumă
tate înfrîntă. Fireşte, nimeni nu p oate prevedea cu precizie 
deznodămîntul bătăliei generale, iminente sau chiar în curs 
de desfăşurare ; putem numai să spunem că încă o săptămînă 
de strategie ca acee a pe care Napoleon al III-lea o foloseşte 
încerpînd de joi * ajunge ca să nimicească cea mai bună şi 
mai mare armată din lume. 

* - 4 august. - Nota red. 
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Telegramele împăratului Napoleon nu fac decît să în
tărească impresia pe care au produs-o despre aceste bătălii 
c omunicatele prusiene. Simbătă, la miezul nopţii, el comu
nica faptele gol-goluţe : 

„Mareşalul Mac-Mahon a pierdut o bătălie. Generalul Frossard a 
fost silit să se retragă• .  

Trei ore mai tîrziu a sosit ştirea că legătura împăratului 
cu mareşalul Mac-Mahon este întreruptă. Duminică dimineaţa 
la orele 6 s-a recunoscut că generalul Frossard a fost în
frînt mult mai l a  vest de Saarbriicken, la Forbach, cee a ce 
de fapt confirma caracterul serios al acestei înfrîngeri. Im
posibilitatea de a opri imediat înaintare a prusienilor a fost 
recunoscută prin declaraţia că „trupele care au fost scindate 
se concentrează la Metz " .  Următoarea telegramă cu greu 
poate fi înţeleasă : 

„Retragerea se va face în ordine deplină•. 

Care retragere ? Nu a mareşalului Mac-Mahon, deoarece 
legătura cu el continuă să fie întreruptă. Nu a generalului 
Frossard, deoarece în continuare împăratul comunică : „De 
la generalul Frossard nu avem nici o ştire " .  Şi d acă la orele 
8,25 dimineaţa împăratul putea vorbi numai la timpul viitor 
de retragerea iminentă a unor trupe despre care nu ştia unde 
se află, ce sens mai poate avea telegrama expediată cu 8 
ore mai devreme, �n care el se exprimă la prezent : „Retra
gerea se face în ordine deplină " .  Toate aceste comunicate 
sînt făcute în acelaşi spirit : „Tout peut se retablir" * . Vic
toriile prusienilor erau ·atît de serioase, incit nu îngădui au 
aplioarea tacticii pe care ar fi adoptat-o, fireşte, împăratul. 
El nu putea risca să ascundă adevărul în speranţa că va 
atenua impresia anunţînd concomitent o bătălie ulterioară 
cu rezultat favorabil. Nu mai era posibil să fie cruţată mtn
dria poporului francez, tăinuindu-i că două din armatele 
franceze fuseseră înfrînte. De aceea nu-i rămînea decît să 
conteze pe dorinţa pătimaşă de a :recîştiga cele pierdute, 
pe care în trecut ştirea unor calamităţi asemănătoare o 
trezea întotdeauna în inimile francezilor. Fără îndoială că în 
telegramele particulare , adresate împărătesei şi miniştrilor, 
li se indica linia pe care trebuiau să o urmeze în declaraţiile 
lor oficiale ; sau, cee a ce este şi mai probabil, din Metz a 

* - Totul se poate îndrepta. - Nota trad. 
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5e transmitea cuvînt cu cuvînt textul decl araţiilor respec
tive. Din toate acestea tragem concluzia că, oricare ar fi 
starea de spirit a poporului francez, toate autorităţile, înce
pînd cu împăratul, sînt foarte deprimate, ceea ce în sine 
este extrem de semnificativ. Declararea stării de asediu l� 
Paris arată incontestabil ce urmări poate avea o nouă victorie 
prusiană, în schimb proclamaţia guvernului se încheie cu 
unnătoarele cuvinte : 

„Să luptăm vitejeşte şi patri<i. va fi salvată• .  

Salvată ! Francezii s-ar putea întreba : salvată de la ce ? 
De la o invazie întreprinsă de prusieni pentru a preîntîm
pina o invazie a francezilor în Germania. Dacă prusienii ar 
fi fost învinşi şi un asemenea apel ar fi răsunat din Berlin, 
semnificaţia lui ar fi fost limpede, deoarece fiecare nouă 
victorie a francezilor ar fi însemnat noi teritorii germane 
anexate de Franţa. Dar dacă guvernul prusian va fi destul 
de înţelept, o înfrîngere a francezilor nu va însemna <lecit 
că tentativa de a împiedica Prusia să-şi continue nestinghe
rită politica ei germană a dat greş, şi este greu de crezut că 
mobilizarea în masă, problemă ipe c are, după cum se comunică, 
o dezbat miniştrii francezi, va permite re1uarea războiului 
ofensiv. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
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Sîmbătă 6 august a fost o zi critică pentru prima peri
o adă a campaniei. Primele comunicate germane, extrem de 
rezervate, căutau mai degrab ă  să ascundă decît să arate 
importanţa rezultatelor obţinute în această zi. Numai din 
ielatările ulterioare, mai complete, şi  din unele mărturisiri 
cam stîngace din 'Comunicatele franceze putem aprecia schim
bare a  radicală produsă sîmbătă în situ aţia militară. 

In timp ce Mac-Mahon suferea o înfrîngere pe versan
tele de est ale Munţilor Vosgi, 3 divizii ale lui Frossard şi 
cel puţin un regiment din corpul 69 armată al lui Bazaine -
în total 42 de batalioane - au fost alungate de divizia lui 
Kameke din corpul 7 armată (westfalic) şi de două divizii, 
ale Jui B amekow şi Stiilpnagel, din corpul 8 armată ( renan) 
- în total 37 de batalioane - de pe înălţimile de la sud de 
Saarbnicken p înă dincolo de Forbach şi m ai departe. Intrucît 
batalioanele germane au un efectiv mai mare decît cele fran
ceze, se p are că numărul trupelor angaj a te în luptă era 
aproape egal ; francezii însă aveau avantajul p oziţiei. In 
stînga lui Frossa rd se găseau 7 divizii de infanterie ale lui 
Bazaine şi Ladmirault, i ar în spatele lui - două divizii de 
gardă. Insă cu excepţia unui regiment, despre care am vor
bit m ai sus, nici un om din toate aceste divizii nu a venit 
în ajutorul nefericitului Frossard. După o înfrîngere cruntă, 
el a fost nevoit să părăsească p oziţia, şi  acum, ca şi  B azaine, 
L admirault şi garda, se retrage cu toate trupele sale spre 
Metz. Germanii îi urmăresc şi duminică erau dej a în St. Avold. 
Intre aga Lorenă pînă la Me tz le este deschisă. 

Intre timp Mac-Mahon, de Failly şi  Canrobert se retrag nu 
spre Bitche, cum s-a arătat la început, ci spre Nancy ; c ar.He
rul general al lui Mac -Mahon se afl a duminică la Saveme. 
De aici se vede că aceste 3 corpuri de armatd. nu sînt numai 
înfrîn te, ci şi  aruncate înapoi într-o direcţie divergentă faţă 
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de c alea de retragere a restului armatei. Aşadar, avantajul 
strategic, analizat de noi ieri şi pe care prinţul moştenitor 
căuta să-l obţină prin ofensiva sa, a fost, pare-se, obţinui 
cel puţin în parte. ln timp ce împăratul se retrage direct spre 
vest, Mac-Mahon se îndepărtează tot mai mult spre sud :;.i. 
e puţin probabil că va ajunge la Luneville atunci cînd cele
lalte 4 corpuri de armată vor fi concentrate sub acoperirea 
Metzului. Dar distanţa S arreguemines-Luneville este numai 
cu cîteva mile m ai m are decît distanţa S averne-Luneville. 
Şi nu .trebuie să ne închipuim că, în timp ce Steinmetz ii 
urmăreşte pe împărat, iar prinţul moştenitor încearcă să-l 
ajungă pe Mac-Mahon în defileele înguste din Vosgi, prinţul 
Frederic Carol, care duminică se afla cu avangarda la Blies
kastel, pe undeva lingă S arreguemines, va rămîne un specta
tor indiferent. întreaga Lorenă de nord reprezintă un minuna� 
cîmp de acţiune pentru c avalerie, iar la Luneville se aflet 
întotdeauna în timp de p ace cartierul general al unei pctrţi 
c onsiderabile a c avaleriei franceze, incarrtiruită in împreju
rimile Lui. Dată fiind m area superioritate a c avaleriei germane,. 
atît din punct de vedere numeric cit şi calitativ, este greu 
de presupus că mase puternice ale acestui gen de armă nu 
vor fi aruncate imediat înspre Luneville cu intenţia de a 
tăi a comunicaţiile dintre Mac-Mahon şi împărat, de a dis
truge p odurile de c ale ferată de pe linia Strasbourg-Nancy 
şi, d acă e posibil, podurile de peste rîul Merurthe. S - ar pute a 
chtar ca germanii să reuşească să pătrundă cu trupe 
de infanterie între aceste două părţi !Separate ale armate� 
franceze, constrîngîndu -1 pe Mac-Mahon să se retragă şi  mai. 
mult spre sud şi să facă un ocol şi mai mare pentru a resta
bili legătura cu restul armatei. Că ceva asemănător s - a  şi. 
întîmplat, reiese clar din mărturisirea împăratului că sîmbătd. 
a fost întreruptă comun icaţia sa cu Mac-Mahon. Totodata de 
rău augur este şi comunicatul cu privire la intenţia de a 
transfera car tierul general francez la Châlons, din care se 
vede teama de consecinţe mai grave. 

In felul acesta, 4 din cele 8 corpuri ale atmatei fran
ceze au fost înfrînte în întregime s au aproape în întregime 
şi de fiecare dată pe rînd, dar despre locul unde se află unul 
din ele, corpul 7 armată (Felix Douay) , nu se ştie absolut 
nimic. Strategia, c are face posibilă săvîrşirea unor asemenea 
greşeli, este vrednică de austriecii din vremurile celei mai 
mari neputinţe a lor. Ea ne aminteşte nu de Napoleon, ci de 
Beaulieu, Mack, Gyulay şi alţii ca ei. închipuiţi -vă pe Fros-

5 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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sard, care o zi întreagă a trebuit să susţină o luptă la For
bach, în timp ce în stînga lui şi la nu mai mult de 10 mile 
de linia Saarului, 7 divizii s tăteau ca simpli spectatori I Acest 
lucru ar fi absolut inexplicabil, dacă nu am presupune că 
li se opuneau forţe germane suficiente pentru a le împiedica 
să sprijine trupele lui Frossard sau să le dea ajutor prin
tr-un atac de sine stătător. Şi această unică justificare posi
bilă poate fi admisă numai în cazul cînd, aşa cum am spus-o 
intotdeauna, germanii intenţionau să treacă la un atac deci 
siv cu trupele de la extremitatea flancului drept. Retragerea 
grăbită spre Metz confirmă din nou această părere ; ea sea
mănă extrem de mult cu o încercare de a părăsi la timp o 
poziţie a cărei comunicaţie cu Metzul se afla dej a în pri
mej die. Nu ştim ce trupe germane s-au opus diviziilor lui 
Ladmirault şi Bazaine şi, probabil, le-au învăluit flancurile, 
dar nu trebuie să uităm că din 7 sau mai multe divizii ale 
lui Steinmetz numai 3 au luat parte la lup tă . 

Intre timp a mai apărut un corp de armată nordgerman : 
corpul 6 sau cel din Silezia superioară. Joia trecută a trecut 
prin Colonia şi acum se află sau sub comanda lui Stein
metz, sau a lui Frederic Carol, despre care „Times" continuă 
să susţină că se află la Trier - la extremitatea flancului drept 
-, deşi în acelaşi număr al ziarului este publicată telegrama 
cu privire la plecarea lui din Hamburg spre Blieskastel. 
Superioritatea germanilor, atît în ceea ce priveşte efectivul 
şi moralul cît şi situaţia strategică, trebuie să fie acum a tît 
de mare, încît o bucată de vreme ei îşi pot permite aproape 
-orice fără să fie pedepsiţi. Dacă împăratul intenţionează 
să-şi ţină cele 4 corpuri de armată în tabăra întărită de la 
Metz - şi în caz contrar nu-i rămîne altă alternativă decît o 
retragere neîntreruptă pînă la Paris -, aceasta nu va opri 
înaintarea germanilor, tot aşa cum nici încercarea lui 
Benedek din 1 866 de a-şl  aduna din nou armata sub acope

Iirea Olmiitzului nu a oprit înaintarea prusienilor spre 
Viena 27• Benedek ! Ce comparaţie pentru învingătorul de la 
Magenta şi Solferino I Şi totuşi această comparaţie este mai 
potrivită decît oricare alta. Ca şi Benedek, împăratul şi-a 
concentrat trupele pe o ipoziţie de pe care se putea deplasa 
1fo orice direcţie şi încă cu două săptămîni înainte de con
centrarea inamicului. C a  şi Benedek, tudovic-Napoleon a 
a-euşit să acţioneze în aş a fel, încît corpurile .sale de armată 
au fost înfrînte pe rînd datorită superiorităţii numerice sau a 
superiorităţii strategice a inamicului. Ne temem însă că aici 
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asemănarea ÎRcetează. Benedek, după o săptămînă de Li
frîngeri zilnice, a mai dispus de destule forţe pentm bătălia 
îndîrj ită de la S adova. Napoleon însă, după toate aparenţele, 
şi-a împrăştiat trupele aproape iremediabil după două zile 
de lupte şi nu este .în stare nici măcar să încerce să dea o 
bătălie generală. 

Presupunem că acum se va renunţa l a  expediţia mili
tară proiectată în Marea Baltică, dacă cumva aceasta a fost 
vreodată concepută altfel decît ca o simplă demonstraţie. 
Fiecare batalion va fi necesar la graniţa de est. Dintre cele 
376 de batalioane ale armatei franceze, 300 au intrat în 
componenţa a 6 corpuri de linie şi a unui corp de gardă, 
care, după cum ştim, se aflau între Metz şi Strasbourg. Corpul 
7 de linie ( al lui Douay) , adică încă 40 de batalioane, a fost, 
probabil, trim is fie la Marea Baltică, fie să facă j oncţiunea 
cu forţele princip ale ale armatei. Celelalte 36 de b atalioane 
abia au fost suficiente pentru Alger şi pentru diverne alte 
servicii în interiorul ţării. De ce resurse dispune împăratul 
pentru a primi întăriri ? Aceste resurse sînt 100 de batali
oane patru, care se formează în prezent, şi garda mobilă. 
Ele sînt însă formate - primele în cea mai mare parte, iar 
a doua în întregime - din recruţi neinstruiţi. Nu ştim cînd 
pot fi gata să intre în acţiune batalioanele patru ; ele vor 
fi însă nevoite să pornească indiferent de faptul dacă sînt 
gata sau nu. Cc reprezintă în momentul de faţă garda mobilă 
putem aprecia după evenimentele care au avut loc săptămîna 
trecută în tabăra de la Châlons 2s. Atît batalioanele patru 
cît şi garda mobilă cuprind, fără îndoială, oameni din care 
se pot forma solda ţi buni, dar ei nu sînt încă soldaţi, nu sînt 
încă trupe în stare să ţină piept unor oameni care au în
văţat să captureze mitralieze. Pe de altă p arte, în aproxi
mativ 1 0  zile, germanii vor avea 190 OOO pînă la 200 OOO de 
soldaţi din batalioanele patru ş.a. ,  adică floare a armatei lor, 
şi, în plus, cel puţin un număr egal de trupe ale Landwehru
lui, care, toate sînt pregătite să servească pe front. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
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Acum nu mai încape nici o îndoială că nidcînd un război 
nu a fost început cu o desconsiderare atît de totală a celor 
"Ilai elementare măsuri de p revedere ca „plimbarea militară 
'a Berlin " ,  întreprinsă de Napoleon. Războiul pentru Rin era 
ultima şi  cea mai puternică şansă a lui Napoleon. Un eşec 
"nsemna înstl totodată prăbuşirea celui de - al doilea Imperiu. 
Acest lucru a fost bine sesizat în Germania. Aşteptare a per
manentă a unui război cu Franţa a fost unul din principalele 
mo tive care au determinat pe foarte mrulţi germani să accepte 
schimbările survenite în 1 866. Dacă, pe de o p arte, Germania 
a fost dezmembrată, pe de altă parte ea s-a întărit ; organi
zarea militară a Germaniei de nord prezenta o garanţie mult 
m ai mare din punct de vedere al securităţii ei decît organi
zarea militară a vechii Confederaţii germane 29, mai vastă, dar 
mai inertă. Această nouă organizare militară era astfel întoc 
-nită, încît în 1 1  zile puteau fi chemaţi sub arme 552 OOO de 
oameni din trupele de linie şi 205 OOO de oameni din Landwehr, 
constituiţi în batalioane, escadroane şi baterii , iar în alte 
două sau trei săptămîni încă 1 87 OOO de oameni din trupele 
de rezervă ( Ersatztruppen) , gata pregătiţi să intre în luptă. 
:;ii aceasta nu constituia un secret. Intregul plan, cu indicarea 
diferitelor corpuri de armată în care erau împărţi te acest� 
.rupe, a districtelor în care trebuia să se constituie fiecare 
batalion etc., a fost dat publicităţii în repetate rînduri. In 
plus, mobilizarea din 1 866 demonstrase că această organi
zare nu exista numai pe hîrtie. Fiecare om era lu at în evi
denţă cu rigurozitate şi tot aşa se ştia p recis că în biroul 
f iecărui comandant de district din Landwehr ordinele de che
mare pentru fiecare om erau g ata completate , urmînd să li se 
pună numai data. Pentru împăratul Franţei însă aceste forţe 
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uriaşe existau numai pe hîrtie. Toate forţele pe care le adu
npse pentru începerea campaniei se ridicau la cel mult 

' 360 OOO de oameni, reprezentind •Armata de Rin, şi alţi 
30 000-40 OOO de oameni destinaţi pen tru expediţia din 
Marea Ba1tică, deti în ·total 400 OOO de oameni. Dată fiind 
această disproporţie numerică, precum şi vremea îndelun
gată de care era nevoie pentru pregătirea noilor formaţiuni 
( batalioanele patru) ale francezilor în vederea luptei, împăra
tului nu-i mai rămînea altă speranţă de a repurta llln succes 
<lecit pornind o invazie prin surprindere atîta timp cit ger
manii se mai aflau încă în plină mobilizare. Am văzut cum 
a scăpat acest prilej şi cum a fost ratată chiar 1Şi cea de-a 
doua şansă, anume ofensiva pe Rin. Să arătăm acum şi o altă 
greşeală. 

Dispunerea armatei franceze în momentul declarării 
războiului era exceleilJtă, ceea ce constituia probabil o parte 
organică a planului de campanie minuţios studiat. Trei corpuri 
de armată la Thionville, St. Avold şi Bitche - în linia  întîi, 
imediat lingă graniţă ; două corpuri la Metz şi Strasbourg -
în linia a doua ; două corpuri ca rezervă lingă Nancy şi un 
al optulea corp la Belfort. Folosind calea ferată, toate aceste 
trupe puteau U concentrate 'Îil cîteva zile în vederea unei 
ofensive fie din Lorena peste Saar, fie din ALsacia peste Rin, 
şi înainta spre nord sau spre est, 1în funcţie de împrejurări. 
Dar această dispunere era potrivită numai pentru o ofensivă. 
Pentru apărare era cu totul defectuoasă. O primă condiţie 
pentru dispunerea unei armate în vederea apărării este urmă
toarea : avangarda trebuie să se afle la o asemenea distanţă 
de forţele principale, incit informaţiile iCll privire la o ofen
sivă a inamicului să poată fi primite în timp util şi trupele 
proprii să poată fi concentrate înainte de apropierea acestuia. 
SJ presupunem că pentru a aduce unităţile de flanc la centru 
este nevoie de o zi de marş ; în cazul acesta, avangarda 
trebuie să se afle la o distanţă de cel puţin o zi de marş 
inaintea centrului. In cazul de faţă cele trei corpuri de ar
mată - ale lui Ladmirault, Frossard şi de Failly -, iar apoi 
şi o parte a trupelor lui Mac-Mahon au fost dispuse chiar 
lingă graniţă, fiind totodată întinse pe linia Wissembourg
Sierck, pe o distanţă de cel puţin 90 de mile. Pentru a aduce 
unităţile de flanc la centrn ar fi fost nevoie de două zile bune 
de marş. Cu toate acestea chiar şi atunci cirul s-a aflat că 
9ermanii sînt doar la cîteva mile depărtare, nu s-au luat nici 
un fel de măsuri pentru a scurta lungimea frontului sau 
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pentru a împinge avangarda înainte, la o distanţă care sti 
asigure primirea în timp u til a informaţiilor cu privire )a 
ofensiva în curs de pregătire. Mai e oare de mirare că vreo 
cîteva corpuri de armată au fost bătute pe rînd fiecare ? 

A doua greşeală a fost instalarea unei divizii a lui Mac
Mahon la est de Vosgi, la Wissembourg, pe o poziţie ade
menitoare pentru un atac cu forţe superioare. lnfrîngerea lui 
Douay a atras după sine o nouă greşeală a lui Mac-Mahon. 
El a încercat să reia lupta la est de Vosgi, şi astfel a înde
părtat şi mai mult flancul drept de centru, lăsîndu-şi neaco
perite comunicaţiile cu acesta. In timp ce flancul drept 
( corpul de armată al lui Mac-Mahon şi cel puţin cîte o parte 
din corpurile de armată ale lui Failly şi Canrobert) a fost 
nimicit la Worth, centrul (Frossard şi două divizii ale lui 
Bazaine, după cum a reieşit acum) a suferit o grea .înfrîngere 
în faţa Saarbriickenului. Celelalte trupe se aflau mult prea 
departe pentru a veni în ajutor. Ladmirault ·se mai afla încă 
în apropiere de Bouzonville, rămăşiţele trupelor lui Bazaine 
şi garda se găseau lingă Boulay, forţele principale ale lui 
Canrobert se aflau la Nancy, o parte din trupele lui de Failly 
a fost  ieu totul scăpată din vedere, iar Felix Douay se găsea 
la 1 august, după cum aflăm acum, la Altkirch, în extremi
tatea cea mai de sud a Alsaciei, la aproape 120 de mile de
părtare de cîmpul de bătălie de la Worth şi, după toate pro
babilităţile, nu dispunea de suficiente mijloace de transpert 
pe calea ferată. Intregul mod de a 'Proceda nu vădeşte decît 
îndoială, nehotărîre şi şovăială, şi toate acestea chiar în mo
mentul decisiv al campaniei. 

Ce ipărere asupra inamicului le-a  fost infiltrată solda
ţilor ? Ce-i drept, în ultimul moment împăratul le-a spus sol
daţilor săi că vor avea de ţinut piept „uneia dintre cele mai 
bune armate ale Europei u ; dar acestea au fost vorbe-n vînt, 
după ce ani de zile nu li s-a insuflat decît dispreţ pentru 
prusieni. Aceasta reiese cel mai bine din mărturia din ziarul 
„Temps" a căpitanului Jeannerod, la care ne-am mai referit * 
şi care a părăsit doar de trei ani armata. Cînd a primit „bo
tezul focului " ,  el a fost luat 'Prizonier de prusieni şi în cele 
două zile oît a rămas printre ei a avut prilejul să vadă cea 
mai mare parte din 1corpul 8 armată p�sian. El a rămas uimit 
văzînd cît de mare este deosebirea între ideea pe care şi-o 

* Vezi volumul de faţă, pag. 24. - Nota red. 
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formase despre ei şi realitate. Prima impresie pe care şi-a 
t ăcut-o cînd a fost adus in tabăra prusienilor a fost ur
mătoare a : 

„De îndată ce am ajuns în pădure, tabloul s-a schimbat cu desă
vîrşire. Pe sub copaci erau instalate posturi de pază, batalioanele erau 
dispuse de-a lungul drumurilor ; şi să nu încerce nimeni să înşele opinia 
publică într-un mod nedemn de tara noastră şi de situaţia noastră actuală. 
De la primii paşi am observat indiciile caracteristice atit unei armate 
excelente (une belle et bonne armee) , cit şi unei naţiuni straşnic pregă
tite pentru război. ln ce constau aceste indicii 1 ln toate. Comportarea 
soldaţilor, subordonarea celei mai neînsemnate acţiuni a lor voinţei supe
riorilor, asigurată de o disciplină cu mult mai severă decît a noastră, 
voioşia unora, privirea serioasă şi hotărită a altora, patriotismul pe care 
cei mai mulţi dintre ei şi-l exprimă făţiş, zelul neprecupeţit şi permanent 
al ofiţerilor şi, mai presus de toate, valoarea morală a subofiţerilor pentru 
care, din păcate, ii putem pizmui - iată ce m-a izbit de îndată şi mi-a 
rămas întipărit în minte in timpul celor două zile pe care le-am petre
cut în mijlocul acestei armate şi în această ţară in care tăbliţele cu 
numerele batalioanelor locale din Landwehr, instalate din loc în loc, iţi 
amintesc de ce eforturi sint în stare cei de aici in momente de primejdie 
sau de ambiţie".  

La germani lucrurile stăteau cu totul altfel decît la fran
cezi. Calităţile militare ale francezilor nu erau de loc sub
.apreciate. Concentrarea trupelor germane s - a  făcut rapid, dar 
cu precauţie. Toţi cei apţi pentru serviciul militar au fost 
trimişi pe front. Acum, după ce se ştie că corpul 1 armată 
nordgerman s-a alăturat la S aarbriicken armatei prinţului 
Frederic Carol, nu încape îndoială că toţi oamenii, toţi caii 
şi toate tunurile acestor trupe de linie de 550 OOO de oameni 
au fost aduşi pe front, unde li se vor alătura trupele din 
sudul Germaniei. Şi efectul acestei uriaşe su�eriorităţi nu
merice a fost pînă în prezent 51porit şi mai mult de superio
ritatea conducerii militaa-e. 

Publicat în „The Pall Mall Gazettc• 
nr. 1 714 din 1 1  august 1 870 
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Toată săptămîna s-a aşteptat o mare bătălie lingă Metz, 
bătălie despre care comunicatul francez spunea că este pe 
punctul de a înceµe ; şi totuşi nici unul dintre criticii noştri 
militari nu a considerat necesar să explice că această bătălie 
iminentă nu este altceva decît un poloboc aruncat pentru 
amuzament balenei neastîmpărate - masele populare din 
Paris. O bătălie lingă Metz I De ce ar avea nevoie francezii 
de ea ? Ei au adunat sub acoperirea acestei fortăreţe 4 corpuri 
de armată şi înceaI'că isă atragă aici şi cîteva din cele 4 di
vizii ale lui Canrobert. Ei speră să primească în curînd ştirea 
că celelalte 3 corpuri de armată ale lui Mac-Mahon, de Failly 
şi Douay au ajuns la Moselle lingă Nancy şi s -au adăpostit 
din�olo de acest rîu. De ce ar căuta o bătălie decisivă înainte 
ca întreaga lor armată să se unească d in nou, de vreme ce 
forturile d in Metz îi apără de un atac ? Şi ·ce sens ar avea ca  
germanii să-şi frîngă gîtul pornind un asalt împotriva acestor 
forturi fără să ise pregătească în prealabil ? Dacă întreaga ar
mată franceză s-ar grupa sub zidurile Metzulrui, atunci, şi nu 
mai devreme, ne-am putea aştepta ca francezii  să întreprindă 
o ieşire la est de Moselle şi să dea o bătălie în faţa fortă
reţei lor. Dar toate acestea abia  urmează să aibă loc, şi este 
încă problematic d acă în genere vor avea loc vreodată. 

Duminica trecută * Mac-Mahon a fost silit să părăsească 
Saveme, care încă în aceeaşi noapte a fost ocuµat de ger
mani. Cu el se aflau rămăşiţele propriului său corp de ar
mată, rămăşiţele unei divizii (Conseil-Dumesnil) din corpul 
de armată al lui Douay şi, în plus, o divizie d in cor?ul de 
armată al  lui de Failly, care i -a  acoperit retragerea. In 
aceeaşi seară Armatele întîi şi a doua germane au lăsat în 

* - 7 august. - Nota red. 
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urmă Forbachul şi au ajuns pînă aproape de St. Avold. 
Amîndouă aceste localităţi sînt mai aproape de Nancy decît 
Saverne ; de asemenea sînt cu mult mai aproape decît Sa
veme şi de Pont-a -Mousson, şi de Dieulouard, l ocalităţi aşe
zate pe Moselle între Nancy şi Metz. Acum, cînd germanii 
trebuie să-şi asigure sau să-şi amenajeze oit se poate de 
repede o trecere peste acest rîu, şi aceasta mai sus de Metz 
(din diverse motive absolut evidente) , cînd ei sînt mai aproape 
de rîu decît Mac-Mahon şi, prin urmare, înaintînd repede, 
pot împiedica j oncţiunea acestuia cu Bazaine, cînd trupe au 
mai mult decît suficiente, - nu esrte oare limpede că ei 
încearcă să întreprindă orice în această direcţie ? Cavaleria 
lor, aşa 1cum am prevăzut, străbate dej a în mare grabă în
treaga Lorenă de nord şi, după cit se pare, a luat nu de mult 
contact cu flancul drept al lui Mac-Mahon ; miercuri a trecut 
de Grostenquin, care se află la o distanţă de numai 25 de 
mile de drumul direct Saveme-Nancy. De aceea germanii 
vor şti exaat unde se află Mac-Mahon şi vor .acţiona în con
secinţă ; iar noi vom afla în curînd în ce Joc între Nancy 
( sau mai bine Firouard) şi Metz au ajuns ei la Moselle. 

Iată de ce de &îmbăta trecută nu am auzit nimic despre 
vreo luptă. Acum toată tre aba o fac picioarele soldaţilor. 
între Mac-Mahon şi Frederic Carol are loc o întrecere - care 
din ei va traverisa primul rîul. Dacă această între cere o dştigă 
Frederic Carol, ne putem aştepta ca francezii să plece din 
Metz, desigur, nu pe:ntru a da o bătălie în apropierea forti
ficaţiilor cetăţii, ci pentru ia apăra trecerea peste Moselle, 
ceea ce într-adevăr poate fi înfăptuit printr -un atac dat fie 
pe malul drept, fie pe malul stîng. S-ar putea ca foarte curînd 
celor două parcuri de pontoane capturate l a  Forbach să li se 
dea destinaţia pe care au avut-o. 

Referitor la de Failly nu ştim nimic pre cis. Este adevărat 
că într-un buletin din Metz se spune că el s -a unit din nou 
cu armata. Cu care însă ? Cu armata lui Bazaine sau cu cea 
a lui Mac-Mahon ? Dacă în tot comunicatul există un grăunte 
de adevăr, evident că el va face j oncţi1Unea cu aceasta din 
urmă, deoarece de cînd s - a  pierdut legătura cu de Failly, în
tre el şi B azaine se aflau trupele din capul coloanelor ger
mane. Alte două divizii din corpul de armată al lui Douay -
care la 4 august se afla tot l a  graniţa cu Elveţia, în apropiere 
de Basel -, în momentul de faţă probabil că sînt desipărţite de 
restul armatei de ofensiva germanilor 51pre Strasbourg ; ele 
se pot uni cu ea doar treoînd prin Vesoul. Din trupele lui 
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Canrobert descoperim pe neaşteptate cel puţin o divizie 
(Martimprey) la Paris, îndreptată nu împotriva germanilor, 
ci împotriva republicanilor. Regimentele 25, 26 şi 28, care 
intră în componenţa acestei divizii, sînt menţionate în efec
tivul trupelor care au luat parte marţi la apărarea Corpului 
legislativ 3 0 •  Restul trebuie să fie acum la Metz, ceea ce spo
reşte efectivul armatei de  acolo pînă la 15  divizii ( infanterie ) ,  
dintre care 3 însă sînt complet epuizate în  urma înfrîngerii 
de la Spicheru. 

Referitor la Spicheru, ar fi greşit să se afirme că francezii 
au fost înfrînţi în această bătălie datorită superiorităţii nu
merice a inamicului. Dispunem acum de un comunicat destul 
de amănunţit dat de generalii Steimnetz şi Alvensleben, care 
arată suficient de clar ce trupe au participat la bătălie din 
partea germanilor. Atacul a fost executat de divizia 14.. sus
ţinută de vechea noastră cunoştinţă - regimentul 40, în tot.al 
1 5  batalioane. Aceste trupe de infanterie au fost singurele 
care au luptat timp de 6 ore împotriva celor 3 divizii, sau 
39 de batalioane, pe care Frossard le-a adus treptat. Oînd 
aceste trupe erau aproape înfrînte, dar mai continuau să 
ţină în mîinile lor înălţimile de la Spicheru, pe care le lua
seră ou asalt la începutul 1uptei, a sosit divizia a 5-a a 
c orpului 3 armată sau brandenburgic, şi din cele 4 regimente 
ale sale, cel puţin 3 au participat la luptă, ceea ce înseamnă 
că în total la această luptă au luat parte 24 sau 27 de bata
lioane germane. Ele i-au alungat pe francezi de pe poziţiile 
lor şi, numai după ce a început retragerea lor, trupele din 
capul diviziei a 13-a, care învăluiseră flancul drept al france
zilor prin valea riului Rossel, au ajuns pe cîmpul de luptă, au 
atacat Forbachul şi au transformat retragerea organizată a 
francezilor într-o fugă dezordonată, tăindu-le drumul direct 
spre Metz. La sfîrşitul bătăliei, germanii dispuneau de îneci o 
divizie ( a  6-a) gata de luptă şi care a luat într-adevăr parte la  
ea, dar într-o măsură neînsemnată. In acelaşi timp însă, au 
sosi1 şi două divizii franceze, a lui Montaudon şi a lui Cas
tagny (amîndouă din corpul de armată al lui Bazaine) , iar 
regimentul 69, care făcea parte din divizia lui Castagny, a 
suferit pierd eri grele. In felul acesta, dp.că la Wissembourg 
şi WC>rth francezii au fost înfrînţi de trupe superioare nume
riceşte, apoi la Spicheru au fost înfrînţi de trupe inferioare 
lor din punct de vedere numeric. In ceea ce priveşte comuni
catele obişnuite ale francezilor cu privire la superioritatea 
numerică a inamicului, nu trebuie să uităm că într-o luptă 
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soldatul nu poate aprecia efectivul trupelor şi că asemenea 
afirmaţii face, de obicei, orice armată care a suferit o înfrîn
gere. 1n afară de aceasta, nu trebuie să uităm că înaltele cali
tă.ţi ale armatei germane abia acum încep să fie recunoscute. 
Potrivit comunicatului oficial al cartierului general francez, 
focul germanilor este mult superior focului francezilor în ceea 
ce priveşte persistenţa şi precizia, iar Mac-Mahon afirmă că în 
luptele date pe terenuri împădurite francezii nu p ot avea nici 
o şansă de succes împotriva germanilor, deoarece aceştia din 
urmă ştiu mult mai bine să se folosească de acoperiri. In ceea 
ce p riveşte cavaleria, iată ce scrie Jeannerod în numărul de 
j oi al ziarului „Temps " : 

„Cavaleria lor este mult superioară cavaleriei noastre. Soldaţii lor 
de rînd au cai mai buni decît mulţi ofiţeri din armata noastră şi călăresc 
mai bine„. Am văzut unul din regimentele lor de cuirasieri, era pur şi 
simplu splendid„.  1n afară de aceasta, caii lor sînt mult mai puţin 
îr:cărcaţi decît ai noştri. Caii puternici ai cuirasierilor pe care i-am 
' azut purtau o povară mult mai mică decît caii noştri mici de rasă 
arabă sau din sudul Franţei" .  

E l  laudă d e  asemenea cunoştinţele deosebite p e  care le 
au ofiţerii in ceea ce priveşte topografia locului nu numai în 
propria lor ţară, ci şi în Franţa. Dar nici nu e de mirare. Fie
care locotenent dispune de hărţi excelente ale statului-maj or 
francez, in vreme ce ofiţerilor francezi le este pusă la inde
mînă doar un biet simulacru de hartă (une carte derisoire) a 
teatrului de acţiuni militare. Şi aşa mai departe. Cit de folosi
tor ar fi fost rpentru armata franceză dacă .ar fi trimis în Ger
mania înainte de război măcar un corespondent atît de cinstit. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 7 1 6  din 13 august 1 870 
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Unde este Ma c-Mahon ? Se p are ca m timpul raidului 
făcut pînă la porţile oraşelor Luneville şi Nancy, cavaleria 
germană nu s-a întîlnit cu el ; altminteri am fi auzit ceva de 
vreo ciocnire. Pe de altă p arte, dacă el ar fi ajuns cu bine la 
Nancy şi în felul acesta ar fi restabilit legătura cu armata 
din Metz, fără îndoială că cartierul general francez ar fi 
comunicat imedi at un fapt atît de îmbucurător. Din tăcerea 
deplină care se păstrează asupra lui Mac-Mahon nu putem 
trage decît concluzia că el a considerat prea p ericulos sa 
înainteze pe drumul direct de la Saverne la Luneville şi 
Nancy şi, pentru a nu-şi expune flancul drept inamicului, s - a  
îndreptat pe un dru m  m ai ocolit spre sud, traversind 
MoseLle la B ayon sau chiar mai ISUS. Dacă această presupu 
nere este exactă, el are foarte puţine şanse să ajungă vre
odată la Metz, şi în cazul acesta împăratul sau oricare alt 
comandant din Metz trebuie să se întrebe dacă n-ar fi mai 
bine ca armata să se retragă imediat spre Châlons-sur-Marne 
- puneţtul cel mai apropia t  unde s-ar putea face joncţiunea 
cu Mac-Mahon. De aceea înclinăm 1să recunoaştem autenti
ci1:atea ştirii despre o retragere generală a trupelor franceze 
în această direcţie. 

Totodată, am auzit că armata franceză dispune de întă
riri uriaşe. Noul ministru de război încredinţează Camera că 
în patru zile vor fi trimise pe front două corpuri de armată, 
fiec are cu un efectiv de 35 OOO de oameni. Dar unde sînt ? 
Ştim că cele 8 corpuri ale Armatei de Rin şi trupele desti
nate p entru expediţia din Marea B altică, împreună cu garni
zoana din Alger alcătuiesc întreaga a rmată franceză pînă la 
ultimul batalion, inclusiv infanteria marină. Ştim că 40 OOO 
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de oameni din corpul de armată al lui Canrobert şi din tru
pele destinate rpentru expediţia din Marea B altică se afla la 
P aris. Din discursul ţinut de generalul Dej ean în Camera 
aflăm că b atalioanele patru nu sint nici p e  departe gata, cd. 
au nevoie de întăriri şi că a cest lucru trebuie făcut prin com
pletarea efectivului lor cu oameni din garda mobilă. De unde, 
aşadar, pot fi luaţi aceşti 70 OOO de oa121eni, mai ales dacd 
generalul Montauban de Palikao intenţionează, ceea ce este 
foarte rprobabil, să reţină oît timp îi v a  sta în putinţă cei 
40 OOO de oameni la Paris ? Totuşi, dacă cele spuse de el au 
în general un sens, a tunci prin a ceste două corpuri de armdtd 
trebuie să se înţeleagă trupele din Paris şi corpul de armata 
al lui Canrobert, care pînă a cum a fost socotit întotdeauna o 
p arte a Armatei de Rin ; în a cest caz, întrucît singura înta
rire reală va fi garnizoana din Paris, efectivul total al arma · 
tei de operaţii se v a  mări de la 25 la 28 de divizii, dintre c are 
cel puţin 7 au suferit pierderi grele. 

Mai departe aflăm că generalul Trochu a fost numit 
comandant al corpului 12 armată, format la ParLs, iar genera
lul Vendez (?)  a fost numit comandant al corpului 13 armată, 
format la Lyon. Pînă acum arimata era alcătuită din gardă şi 
.corpurile de armată de la nr. 1 pînă la nr. 7. Despre corpu
rile 8, 9, 1 0  şi 1 1  nu am auzit niciodată nimic, iar a cum, 
deodată, se vorbeşte de corpurile 12 şi 13. Am văzut că nu 
există trupe din c are să se fi putut forma vreunul dintre 

aceste corpuri de armată, cu excepţia corpului 12 armată 
dacă prin el se subînţelege garnizoana .din Paris. Toate acestea 
par un tertip j alnic,  făcut cu scopul de a restabili încrederea 
publică prin crearea pe hîrtie a unor armate imaginare ; a lt
fel nu se p oate interpreta a ceastă p retinsă formare a 5 cor
puri de armată, dintre care 4 nu au existat pînă a cum. 

Fără indoială că se fac încercări de a ,se organiza o noud 
armată ; dar ce resurse există pentru aceasta ? In p rimul nnd 
jandarmeria, din care se poate alcătui un regiment de c ava
lerie şi unul de infanterie ; acestea sînt trupe excepţionale, 
dar efectivul lor nu va depăşi 3 OOO de oameni, Şi pe deasu
pra ele trebuie a dunate din toate colţurile Franţei. Acelaşi 
lucru este valabil şi pentru douaniers *, din c are .se presupune 
că se va completa efectivul a 24 de batalioane ; ne îndoim 
insă că aceştia vor putea completa măcar jumătate din acest 

• - vameşi. - Nota trad. 
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număr. Apoi urmează soldaţii vechi, contingentele 1 858-1863, 
din care celibatarii au fost dej a chemaţi sub arme în baza unei 
legi speciale. Aceştia pot da un contingent de 200 OOO de oa
meni şi vor constitui cea mai preţioasă întărire pentru armată. 
Cu mai puţin de jumătate din ei se ipat completa batalioanele 
patru, iar din ceilalţi se pot forma batalioan� noi. Aici se 
iveşte însă o greuta.te : de unde să iei ofiţerii necesari ? Va 
trebuie să fie luaţi din armata de operaţii şi, cu '1:oate că acest 
lucru se poate realiza prin avansarea Qlnui număr considerabil 
de sergenţi la gradul de sublocotenent, totuşi o asemenea mă
sură ar slăbi unităţile din care ar fi luaţi. In total aceste 3 
categorii vor aduce cel mult 220 000-230 OOO de oameni în 
plus şi ân condiţii favorabile va fi nevoie de cel puţin 14  pînă 
la 20 de zile pînă cînd cel puţin o parte din ei vor fi gota 
să fie ataşaţi armatei de operaţii. Din nefericire însă, împreju
rările nu le sînt favorabile. Acum ise recunoaşte că nu numai 
intendenţa, ci şi întregul aparat administrativ al armatei fran
ceze s-a dovedit absolut incapabil, nefiind în stare să asi
gure nici măcar aprovizionarea armatei de la graniţă. Ce se 
poate spune despre pregătirea armamentului şi echipamen
tului pentru aceste rezerve dacă nimeni nu s-a gîndit vre
odată că va fi nevoie de ele pe front ? într-adevăr, este foarte 
îndoielnic dacă în afară de batalioanele patru vor fi pregă
tite şi alte noi formaţiuni mai curînd de cîteva luni. Apoi, nu 
trebuie să uităm că nici unul din aceşti oameni nu a ţinut 
vreodată în mină o armă care se încarcă pe la culată şi că 
toţi sînt absolut neştiutori în ceea ce priveşte noua tactică, 
introdusă în urma apariţiei acestei arme. Şi dacă actualele 
trupe de linie franceze, după propria lor mărturisire, trag în 
grabă, la nimereală, irosind fără rost muniţiile, ce vor face 
aceste batalioane nou formate în faţa unui inamic a cărui 
persistenţă şi rprecizie a tragerii sînt, după cît se pare, foarte 
puţin influenţate de zgomotul luptei ? 

Mai rd.mîne garda mobilă, mobilizarea tuturor celibatari
lor pînă la vîrsta de 30 de ani şi garda naţională locală. In 
ceea ce priveşte garda mobilă, chiar şi dcea mică parte a ei , 
care a fost cîndva corect organizată, s-a destrămat, după cit 
se pare, de îndată ce a fost trimisă la Châlons. Nu exi 5ta 
nici un fel de disciplină, iar auto1itatea ofiţerilor, dintre care 
majoritatea nu-şi cunoşteau absolut de loc atribuţiile, scă
dea pare-se, pe zi ce trecea . Nu existau nici măcar arme 
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pentru soldaţi, şi în prezent toată această formaţiune se află, 
după cit se pare, într-o stare de destrămare totală. Generalul 
Dejean a recunoscut indirect acest lucru, propunînd să se 
completeze batalioanele patru cu oameni din garda mobil ă.  
Şi dacă această parte, în aparenţă organizată, a mobilizării în 
masă nu e bună de nimic, ce se va întîmpla cu celelalte părţi 
ale ei ? Chiar dacă s-ar găsi ofiţeri, echipament şi arme pen
tru ele, de cit timp va fi nevoie pentru a le transforma în 
soldaţi ? Iar pentru eventualitatea unor împrejurări critice nu 
s-a prevăzut nimic. Fiecare ofiţer apt pentru serviciul său este 
deja folosit. Francezii nu au acea rezervă de ofiţeri aproape 
inepuizabilă, furnizată de si stemul „voluntarilor pe termen de 
un an", care intră anual în armatele germane în număr de 
aproximativ 7 OOO de oameni, aproape fiecare dintre ei pără
sind serviciul militar absolut pregătit pentru a îndeplini atri
buţiile unui ofiţer. După cit se pare, lipsesc şi armele şi echi
pamentul ; se spune că vor fi scoase din magazii pină şi ve
chile puşti cu cremene. In aceste condiţii, cit pot preţui pentru 
Franţa aceşti 200 OOO de oameni ? Francezii sînt liberi , fireşte, 
să se bazeze pe Convenţie, pe Carnot cu armatele lui de la 
graniţă s1 , create din nimic etc. Deşi departe de noi afirma
ţia că Franţa este infrîntă definitiv, totuşi nu trebuie să uităm 
că armatele aliate au adus o contribuţie însemnată la suc
cesele Convenţiei. Pe atunci armatele care atacau Franţa 
numărau în medie cite 40 OOO de soldaţi fiecare. Ele erau ln 
număr de 3 sau 4 şi acţionau separat una de alta - una pe 
Escaut, alta pe Moselle, a treia în Alsacia etc. Fiecăreia d in
tre aceste mici armate Convenţia îi opunea un număr m:i.re 
de recruţi mai mult sau mai puţin instruiţi, care, acţionînd 
în flancurile şi în spatele inamicului, pe atunci ab solut de
pendent de depozitele lui, îl sileau să se menţină în între
gime cit mai aproape de graniţă, iar atunci cînd 5 ani de 
campanii au făcut din aceşti recruţi soldaţi adevăraţi, ei au 
reuşit, în sfîrşit, să-l arunce pe inamic peste Rin. Se poate 
însă presupune măcar o clipă că o asemenea tactică va fi 
eficientă împotriva uriaşei armate actuale de invazie, care. 
deşi formată din trei unităţl de sine stătătoare, a reuşit întot
deauna să se ţină concentrată Ia o distanţă care să asigure 
un sprijin reciproc, sau că armata germană va da răgaz fr::m
cezilor să-şi desfăşoare resursele încă ascunse ? Iar desfăşu
rarea acestora într-o anumită măsUTă este posibilă num ai Î!lt 
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cazul că francezii vor fi gata să fa-că ceea ce nu au făcut 
niciodată pînă acum, şi anume să lase Parisul şi garnizoana 
Iui în voia soartei şi să continue lupta avînd ca bază de 
operaţii linia Loarei. Pînă acolo probabil că lucrurile nu vor 
ajunge niciodată, şi a tîta timp cît Franţa nu este pregătită 
cientru aceasta, ar fi mai bine nici să nu vorbească despre 
-:> mobilizare în m asă. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
,,r. 1 717 din 15 august 1870 
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„Armata franceză a început să treacă pe malul stîng al Mosellei. Azi 
�duminică) dimineaţă detaşamentele de cercetare au semnalat prezenţa 
avangărzilor prusiene. In momentul în care jumătate din armată traver
sase rîul, prusienii ne-au atacat cu forţe puternice, dar după o luptă de 
4 ore au fost respinşi cu pierderi considerabile ".  

Acesta este textul comunicatului imperial oficial, a dus 
de d-l Reuter luni * seara. El conţine însă o inexactitate 
serioasă, deoarece împăratul a declarat limpede că detaşa
mentele de cercetare nu au semnalat prezenţa inamicului, 
deşi forţe însemnate ale acestuia se aflau în apropiere. Dar, 
în afară de aceasta, s-ar părea că nimic nu putea fi mai real 
şi mai veridic decît acest buletin. ln faţa ochilor noştri apa re 
un tablou clar : francezii sînt foarte preocupaţi de operaţia 
risc antă de trecere a rîului ; viclenii prusieni, care ştiu întot
deauna să ia prin surprindere inamicul cind acesta se află 
într-o situaţie nefavorabilă, se năpustesc asupra lui în timp 
ce jumătate tlin trupele acestuia au trecut pe malul celălalt ; 
urmează apoi apărarea vitej ească a francezilor, încununînd 
în cele din urmă eforturile lor surpra omeneşti cu un atac 
îndrăzneţ, în urma căruia inamicul este respins cu pierderi 
considerabile. Totul este foarte pitoresc, un singur lucru lip
seşte - 1I1umele localităţii în care s- au petrecut toate acestea. 

ln baza buleitinului nu putem decît să presupunem că tre
cerea rîului şi încercarea, atît de victorios respinsă, de a 
împiedica această trecere, au avut loc în cîmp deschis. Dar 
cum s-a putut întîmpla acest lucru, cînd toate podurile de 
trecere ale francezilor sînt situate înăuntrul Metzului -
poduri absolut inaccesibile inamicului -, cînd, în plus, pen
tru construirea altor poduri de pontoane era loc suficient în 
puncte tot atît de neprimejdioase, pe o porţiune a rîului de 

* - 15 august 1870. - Nota red. 
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5 sau 6 mile, acoperită de forturile care înconjură Metzul ? 
Oare statul-major francez vrea să ne facă să credem că fon
cezii au desconsiderat cu bună ştiinţă toate aceste avantaje, 
Cd au retras armata din Metz, au cons truit poduri în cîmp des
chis şi au trecut rîul în văzul şi în raza de acţiune a inami 
culu i numai în scopul de a provoca a cea „bătălie de la Metz " 
pe care ne -au promis-o de o săptămînă ? 

Iar dacă tre cere a Mosellei s-a făcut pe podurile situate 
înăuntrul fortificaţiilor din Metz, cum puteau prusienii să 
atace trupele franceze aflate încă pe malul drept atîta timp 
cît acestea, cum era şi foarte posibil, se aflau înăuntrul liniei 
forturilor detaşate ? Artileria acestor forturi ar fi făcut în 
scurt timp p rea fierbinte acest teren pentru orice trupe ata
catoare. 

Totul pare neverosimil. Statul-major francez ar putea cel 
puţin să indice numele localităţii, pentru a ne da po sibilitatea 
să urmărim pe hartă diferitele etape ale acestei bătălii glo
rioase. El nu are însă cie gînd să comunice acest nume. Din 
fericire pentru noi, p rusienii nu sint atît de misterioşi ; ei 
declară că lupta a avut loc în apropiere de Pange, pe drumul 
spre Metz 32• Privim harta şi totul se limpezeşte .  Pange nu se 
află pe Moselle, ci la 8 mile depărtare de ea, pe rîul Nied, 
la o distanţă de aproximativ 4 mile de linia forturilor deta
şate ale Metzului.  Dacă francezii trecuseră Moselle şi jumă
tate din ei se aflau deja pe celălalt mal al rîului, din punct 
de vedere militar nu avea nici un rost ca ei să tină forţe 
mari în Pange sau în apro pierea lui. Şi dacă s-au îndreptat 
într-a colo, nu au făcut-o din considerente militare. 

Odată silit să părăsească Metzul şi linia Mosellei, Napo
leon nu putea, fireşte, să înceap ă retragerea, care trebuia 
continuată cel puţin pînă la Châlons, fără luptă şi, dacă era 
posibil, fără o victorie reală sau aparentă. Imprej urările erau 
favorabile. In timp ce o j umătate din trupele lui treceau rîul, 
cealaltă ju mătate putea să iasă prin intervalele dintre for
tlui la est de Metz, să respingă trupele de avangardă pru
siene, să angajeze o b ătălie generalei, in măsura în care acest 
lu cru părea necesar, să atragă inamicul în raza de acţiune 
a artileriei forturilor şi apoi, printr-o ofensivă spectaculoasd. 
a întregului front, să-l resping ă la o distanţă care să nu mai 
prezinte pericol pentru fortificaţii. Un asemenea plan nu 
putea suferi un eşec total ; el trebuia să du că la o situaţie 
care să creeze aparenţa unei victorii ; aceasta ar fi restabilit 



Insemndll  despre rdzboi. - IX 53 ����������� 

încrederea armatei,  poate chiar şi a Parisului, şi ar fi dat 
retragerii spre C hâlons un aspect mai ipuţin umilitor. 

Aceste considerente explică buletinul din Metz, simplu 
în aparenţă, dar absurd în realitate. Fiecare cuvînt din acest 
buletin e ste corect într-un anumit sens, dar întregul context, 
după cum se observă de la prima vedere, nu urmăreşte decît 
să producă o impresie cu totul falsă. Aceste considerente 
explică, de a semenea, în ce fel puteau ambele părţi să pre
tindă victoria. Prusienii i-au respins pe francezi pînă dnd 
aceştia au ajuns sub acoperirea forturilor lor ; apropiindu-se 
însă prea mult de aceste forturi prusienii au fost nevoiţi la 
rîndul lor să se retragă. Iată tot ce se poate spune despre 
vestita „bătălie de la Metz u ,  care ar fi putut la fel de bine 
să lipsească cu totul, întrucît influenţa ei asupra mersului 
campaniei va fi egală cu zero . Trebuie să remarcăm că, în 
discursul său în Cameră, contele de Palikao a fost cu mult 
.mai prudent . 

„Ceea ce s-a petrecut - a spus el - n-ar putea fi numit o bătălie ; 
au fost ciocniri răzleţe, şi oricine se pricepe in ale războiului trebuie 
să-şi dea seama că prusienii au suferit o infrîngere şi au fost nevoiţi să 
părăsească linia de retragere a armatei franceze" .  

Ultima afirmaţie a mareşalului a fost, pare-se, valabilă 
numai pentru un interval iscurt de timp, deoarece trupele 
franceze care se retrăgeau au fost, fără îndoială, serios stîn
jenite de prusieni la Mars-la-Tour şi Gravelotte. 

Ce-i drept, era timpul ca Napoleon şi armata lui să pără
sească Metzul. în timp ce francezii zăboveau lingă Moselle, 
cavaleria germană a traversat Meuse la Commercy şi  a distrus 
calea ferată care duce de acolo la Bar-le-Duc ; ea a apărut şi  
l a  Vigneulles, ameninţînd d in fJanc coloanele care se retră
geau de la Metz spre Verdun. La ce s-au încumetat aceşti 
cavalerişti vedem dintr-un exemplu al unuia din escadroa
nele lor care a intrat în Nancy, a strîns 50 OOO de franci de 
la populaţie şi a forţat ipe locuitorii oraşului să distrugă calea 
ferată. Dar unde e ste cavaleria franceză ? Unde sînt cele 
43 de regimente, care au făcut j oncţiune ou cele 8 corpuri de 
armată, şi cele 1 2  regimente ale cavaleriei de rezervă care 
""Înt soco tite ca făcînd parte din Armata de Rin ? 

In prezent singurul obstacol în calea germanilor îl consti
tuie fortăreaţa Toul, dar şi acea sta nu ar prezenta nici o în
semnătate dacă nu ar domina calea ferată .  Fireşte că germanii 
au nevoie de această cale ferată şi de aceea, fără doar şL 
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p oate, vor lua măsuri pentru cucerirea cît mai grabnică a 
fortăreţei, care, fiind de tip vechi, fără forturi detaşate, este 
complet expusa bombardamentului. De bună seamă, vom auzi 
în curînd ca această fortăreaţă s-a p redat după ce a fost bom
bardată de artileria de cîm p timp de vreo 12 ore sau poate 
chiar mai puţin. 

Dacă într-adevăr Ma c-Mahon, după cum declară ziarele 
franceze, p ărăsindu-şi armata, la două zile după bătălia de 
la Wărth se afla în Nancy, putem presupune că corpul său 
de armată este complet dezorganizat şi că această molima a 
cuprins şi trupele lui de Failly. Germanii înaintează acum 
spre Marna, aproape pe aceeaşi linie a frontului cu cele două 
armate franceze, avînd cite una din ele în fiecare flanc. Di
recţia marşului lui Bazaine duce de la Metz, prin Verdun şi 
St. Menehould, spre Châlons, cea a germanilor - de la Nancy, 
prin Commercy şi Bar-le-Duc, spre Vitry ; trupele lui Mac
Mahon ( deoarece, chiar dacă mareşalul s-a întîlnit cu împă
ratul la Châlons, el era, fireşte, fără armata sa) se îndreaptă 
undeva, înspre sud, dar, bineînţeles, tot în direcţia Vitry. In 
felul a cesta, j oncţiunea celor două armate franceze devine 
pe zi ce trece mai îndoielnică ; dacă trupele lui Douay nu au 
fost trimise la timp din Belfort, prin Vesoul şi Chaumont, 
spre Vitry, ele vor trebui să caute să fac ă  j oncţiunea cu ar
mata care trece iprin Troyes şi Paris, deoarece în cuPînd 
transportul de trupe franceze prin Vitry nu se va mai putea 
face pe calea ferată. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 ?20 din 18 august 1 870 
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Deşi generalul Moltke este bătrîn, planurile sale sînt, fără 
îndoi ală, străbătute de toată energia tinereţii. Fără să se mul
ţumească cu faptul că odată şi-a înfipt armata sa compactă 
între unul din flancurile francezilor şi restul armatei acestora, 
acum el repetă aceeaşi manevră şi, după cit se pare, cu acelaşi 
succes. Dacă Mo1tke ar fi conU.nuat să înainteze dhect spre 
Mama şi doar ar fi hărţuit flancul drept si spatele frontului 
francezilor în timpul m arşului lor paralel spre acelaşi loc, 
după părere a maj orităţii criticilor militari acest lucru ar fi 
fost absolut suficient. D ar nici nu ne puteam aştepta ca el să-şi 
deplaseze trupele cu o asemenea energie, cum s - a  dovedit 
acum. Ceea ce noi am luat drept isimple atacuri ale unor deta
şamente răzleţe asupra flancurilor descoperite şi  spatelui aces
tor lungi coloane în marş d in Metz spre Verdun a fost, după 
cum reiese acum, doar o recunoaştere premergătoare unui 
atac cu forţe puternice. Trei s au p atru corpuri de armată ger
mane s - au deplasat pe linia unui semicerc în partea de sud a 
Metzului ; m arţi d imineaţa * trupele lor de avangardă au 
ajuns la linia de m arş a francezilor şi i-au atacat prin surprin
dere. Armata franceză şi- a  început retragerea din Metz dumi
nică ; ciocnirile c are au avut loc în seara aceleiaşi zile între 
P ange şi fortul Bellecroix au 1întîrziat probabil această retra
gere, totuşi ea a c ontinuat luni şi pînă m arţi încă nu se termi
nase. Reitragerea s - a  executat pe cel puţin două coloane sepa
rate, care au apucat-o pe cele d ouă drumuri care se despart 
în Gravelotte, Ja 5 mile la vest de Metz. Dintre aceste două 
drumuri, cel din n ord trece prin Doncourt şi Etain, iar cel din 
sud - prin Mars-la-Tour şi Fresnes, pentru a se uni apoi din 
nou la Verdun. Atacul germanilor a avut l o,c în apropiere 

* - 16 august. - Nota red. 
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de Mars-la-Tour 33 ; lupta a durnt toată ziua şi s-a încheiat, 
potrivit comunicatului german, cu înfrîngerea francezilor, 
care au pierdut două drapele, 7 ·tunuri şi 2 OOO de prizonieri 
şi au fost respinşi înapoi spre Metz. Pe de altă parte, şi Ba
zaine are pretenţii la victorie . El declară că trupele sale i -au 
respins pe germani şi au petrecu t noaptea pe rpoziţiile cuce
rite .  Totuşi telegrama lui trimisă miercuri seara conţine două 
afirmaţii foarte răuprevestitoare. In telegramă Bazaine spune 
că marţi a luptat toată ziua între Doncourt şi Vionville ; adică 
în această bătălie frontul lui se întindea ;pe distanţa Don
court-Vionville şi era orientat spre vest, în timp ce germanii 
barau cale a spre Verdun pe ambele drumuri. Ou toate pre
tenţiile sale la succes, el nu p oate totuşi să spună că a curăţat 
d rumurile spre Verdun, sau cel ipuţin unul din ele. D ac ă  ar 
fi făcut acest lucru, ar fi fost de datoria lui să continue re
tragerea în aceeaşi noapte şi cît se poate de repede, întrucît 
inamicul ar fi primit cu s iguranţă întăriri 1n dimineaţa urmă
toare. El însă se opreşte şi petrece noaptea „pe poziţiile cu 
cerite " ,  orice ar însemna aceste cuvinte. Nemulţumindu-se 
numai cu .atît, el rămîne acolo şi miercuri pînă la orele 4 
după- amiază, şi chiar şi după aceea îşi face cunoscută nu in
tenţia de a porni mai departe, ci de a amina marşul cu încă 
cîteva ore , pentru a-şi completa considerabil muniţiile. Aşa
dar, putem fi încredinţaţi că şi noaptea spre j oi a petrecut- o  
tot acolo, şi cum singurul l o c  unde -şi putea completa muni
ţiile era Metz, sîntem absolut îndreptăţiţi să tragem conclu
zia că „poziţiile cucerite " se aflau în spatele frontului, că 
drumul de retragere spre Verdun a fost şi rămîne tăiat şl că 
in momentul de faţă mareşalul Bazaine trebuie fie să se în
toarcă înapoi la Metz, fie să încerce să scape de acolo pe un 
drum care trece mai [nspre nord. 

Dacă această presupunere este exactă - şi nu vedem 
cum s - ar putea interpreta altfel informaţiile de care dispu
nem -, înseamnă că o parte din armata franceză este din nou 
izolată de restul forţelor. Nu ştim ce trupe ar fi rputut trece 
-spre Verdun luni şi marţi dimineaţa, înainte de sosirea ger
manilor. Evident însă că înapoi, spre Metz, a fost respinsă o 
-varte considerabilă a forţelor şi, orioît de preţioase ar fi 
aceste trupe, mare a armată, care urmează să fie concentrată 
la Châlons, se va micşora cu acelaşi număr de trupe. Ce -i 
drept, mai există o portiţă prin care Bazaine ar putea încerca 
să se strecoare .' In apropiere de graniţa belgiană trece o cale 
ferată, de la Thionville la Longuyon, Montmedy şi Mezieres 
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unde se întretaie cu calea ferată care duce spre Reims şi 
Châlons ; dar toate itrupele care ar folosi această cale ferată 
de la graniţă sau s-ar îndrepta doar spre ea ar putea fi îm
pinse de inamicul care le urmăreşte pînă la graniţă şi silite 
ori să se predea, ori să treacă graniţa, unde ar fi dezarmate 
de belgieni.  În plus, e puţin probabil ca pe această cale ferată 
îndepărtată să se găsească suficient material rulant pentm 
transportarea unui numă r însemnat de trupe ; şi, în sfîrşit, 
am primit ştiri din Verdun că prusienii, care trebuie să fi 
trecut Moselle între Metz şi Thionville, se găseau miercuri 
la Briey, pe drumul direct din Metz spre partea încă accesi
bilă a acestei căi ferate. Dacă Bazaine ar încerca să -şi salveze 
trupele înfrînte mergînd în această direcţie, în cel mai bun 
caz ar ajunge toate într-o stare de dezorganizare completă. 
O retragere prelungită, atunci cînd inamicul se află pe linia 
directă de comunicaţie a trupelor înfrînte, este o adevărată ca
tastrofă. O dovadă sînt trupele lui Mac-Mahon, grupuri mici, 
care continuă să sosească la Châlons cu trenul. In ziua de 
12 au sosit aproximativ 5 OOO de oameni ; în ce stare - să 
ne spună „Siecle " 34• Era o amestecătură de soldaţi din toate 
genurile de arme şi din toate regimentele,  fără arme, fără car
tuşe, fără raniţe ; cav aleriştii nu aveau cai, artileriştii nu 
aveau tunuri ; o mulţime pestriţă, dezorganizată şi demorali
zată, care ar avea nevoie de săptămîni întregi pentru a se or
ganiza din nou în batalioane, escadroane şi baterii. Ajunge 
că corespondenţii refuză să d escrie situaţia trupelor de linie 
din Châlons, de teamă să nu divulge lucruri care ar putea 
fi de folos inamicului. 

Marea armată, care trebuia să se concentreze la Châlons, 
nu se va putea aduna niciodaită acolo. După ce trupele lui 
Canrobert au fost regrupate o parte la Paris, o parte la Metz, 
la Châlons au rămas numai 1 8  batalioane din garda mobilă, 
care într-un asemenea război ca cel actual nici nu merită să 
fie menţionate. De atunci,  din Paris s-a trimis într- acolo pu
ţină infanterie marină ; două divizii rămase din corpul de 
armată al lui Douay - dacă dispoziţiile lui Bazaine au mai 
păstrat vreo raţiune - trebuie să fi sosit pînă acum. S-ar 
putea să se mai afle acolo şi cîteva batalioane patru, d ar, bi
neînţeles, nu muLte. In următoarele zile s-ar putea să sosească 
oîteva din regimentele de curînd formate din j andarmi şi 
douaniers * · Probabil că v or veni şi cîteva detaşamente micii 

* - vameşi. - Nota trad. 
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.de franctirori 35 ; lăsînd însă la o p arte toţi aceşti recruţi nein
struiţi, principala p arte a acelei rmari armate care poate fi 
cancenitrată la Châlons înainte de sosire a germanilor v a  fi  
formată, oricare ar fi  împrej urările, din trupele care se retrag 
din Metz. Şi ce reprezintă acum aceste trupe, după luptele de 
marţi, vom mai afla. 

Numire a generalului Trochu comandant al armatei care 
urmează să apere P ari5ul foarte sourt timp după tilumirea sa 
în funcţia de comandant al corpului 12 armată „format la Pa
ris u  dovedeşte că nu există nici  o intenţie de a se trimite p e  
front masa de trupe aflate acum în P aris. P arisul trebuie ţi
nut în frîu. Dar cine-l v a  putea ţine atunci cînd acolo se va 
afla adevărul în legătură cu bătălia de marţea trecută ? 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 721 din 19 august 1870 
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Împăratul a părăsit armata, dar geniul său rău a rămas 
cu ea, acel geniu rău care l-a făoot ca, arzînd de nerăbdare, 
să se pripe ască cu declaraţia de război, iar apoi, după declan
şarea acestuia, să fie incapabil de a lua vreo hotăl"'îre. Armata 
trebuia să fie gata de m arş cel mai tîrziu la 20 iulie . A s osit 
şi  20 iulie, dar nimic nu era încă făcut. In ziua de 29, la Metz, 
Napoleon al III-lea a preluat comanda supremă ; atunci mai 
era încă timp pentru a înainta, aproape fără să 1Întîmpine re
zistenţă, chiar ipînă la Rin ; al"'ffiata însă nu s - a  urnit din loc. 
Se p are ică se ajunsese cu ezitările atît de dep arte , încît îm
păratul nu s - a  putut hotărî nici dacă în general trebuie să 
atace, sau să ocupe o poziţie de apărare. Unităţile din capul 
coloanelor germane p orniseră din toate direcţiile spre Pala
tinat şi  în fiecare zi ite pute ai aştepta la un atac din p artea lor. 
Cu toate acestea, francezii rămîneau la graniţă pe p oziţiile 
lor, destinate unei ofensive care nu a fost întreprinsă nici
odată, dar cu totul nepotrivite pentru apărare care, totuşi, 
avea să devină în cul"'înd singura lor ieşire. Nehotărîre a, care 
s - a  prelungit de la 29 iulie la 5 august, a car.acterizat întreaga 
campanie. Armata franceză, plasată în imediata apropiere a 
graniţei,  nu avea unităţi de avangardă la distanţa necesară 
faţă de forţele principale ; pentru înlăturare a acestu i  neajuns 
existau numai două căi : unităţile de avangardă sau să fie im
pinse înainte pe teritoriul inamicului, sau să rămînă la gra
niţă pe poziţiile ocupate, iar forţele principale, concentrate 
mai compact, să se retragă la o d istanţă de o zi de marş. D ar 
primul plan ar fi dus la ciocniri cu inamicul în împrej urări 
pe c are împăratul nu le - ar fi putut influenţa în nici un fel, în 
timp ce al doilea plan p rezenta imposibilitatea, d in punct de 
vedere p olitic, de a se executa o retragere încă înaintea pri-
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mei bătălii. Astfel ezitările au continuat şi nu s -a fotreprins 
absolut nimic, ca şi cînd s - ar fi contat pe faptul că şi inami 
cul se va molipsi de nehotărîre şi se va abţine şi el să înainteze. 
lnamicul însă s-a rpus în mişcare. Exact cu o zi înainte ca toate 
trupele s ale să fi ajuns pe front, la 4 august, el s - a  hotărît să 
pr<>fite de dispunerea defectuoasă a trupelor franceze. Bătălia 
de la \Viss;embourg a îndepărtat încă şi m ai mult trupele lui 
Mac-Mahon şi ale lui de Failly de centrul poziţiilor francezi
lor, i ar la 6 august, cînd germanii erau complet pregătiţi, Ar
mata a treia a lor a înfrînt la Worth cele şase divizii ale lui 
Mac-Mahon, respingîndu-le, împreună cu cele două divizii ca
re-i mai rămăseseră lui de Failly, prin S averne spre Luneville. 
Între timp unităţile de avangardă ale Armatelor întîi şi a 
doua au zdrobit trupele lui Frossard şi o parte din trupele lui 
B azaine l a  Spichern, respingînd tot centrul şi flancul stîng 
al francezilor înapoi spre Metz. Astfel, între cele două armate 
franceze care se retrăgeau se întindea întreaga iLorenă, şi in 
acest coridor larg s - a  avîntat cavaleria germană, urmată de 
infanterie, pentru a exploata cit mai bine avantajul obţinut. 
Prinţului moştenitor i is- au făcut imputări că nu a urmărit 
armata învinsă a lui Mac-Mahon pînă la Saverne şi mai de
p arte. După bătălia de Ja Worth însă, urmărirea s - a  efectuat 
după toate regulile. De îndată ce trupele zdrobite au fost îm
pinse ispre sud la o asemenea distanţă, incit nu se mai puteau 
uni cu restul armatei franceze decît pe un drum ocolit, 
urmă�itorii s -au îndreptat direct spre Nancy, tinîndu-se tot 
timpul intre cele două armate. Acest mod de a urmări (la 
care a recurs şi Napoleon I după bătălia de la Iena 36,l este, 
aşa cum o arată acum rezultatele, cel puţin tot atît de eficient 
ca şi un marş imediat în urma unui inamic care caută să se 
salveze prin fugă. Rămăşiţele celor opt divi:zii fie că au foost 
izolate de forţele principale, fie că au făcut j oncţiunea cu 
acestea într-o s tare de completă dezorganizare. 

Atît despre urmările nehotărîrii care a caracterizat înce
pu tul camp aniei. Ne-am fi putut aştepta, fireşte, să nu se mai 
repete aceeaşi greşeală. Impăratul predase comanda supremă 
mareşalului Bazaine, iar mareşalul Bazaine ar fi trebuit să 
ştie în orice caz că, indiferent dacă el va acţiona s au nu, ina
micul nu va sta cu mîinile încrucişate. 

Distanţa Forbach-Metz este ceva m ai mică de 50 de 
mile . Maj oritatea corpurilor de armată .aveau de parcurs mai 
puţin de 30 de mile. In trei zile e le ar fi putut ajunge toate 
cu bine S'llb acoperirea Metzului, i ar în a p atra zi ar fi putut 
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începe retragerea spre Verdun şi Châlons, căci nu mai pute• 
încăpea nici o îndoială a supra necesităţi! acestei re trageri. 
Cele opt divizii ale lui Mac-Mahon şi cele doud. divizii care-i  
mai rămăseseră generalului Douay - mai mult ele o treime 
din întreaga armată - după cît se pare nu puteau face j onc
ţiunea cu Bazaine într-un punct mai apropiat decît Châlons. 
Bazaine dispunea de 12 divizii,  inclusiv garda imperială ; ast
fel, chiar şi după ce i s - au alăturat cele 3 divizii ale lui Can
rober t, efe c tivul armatei lui, împreună cu cavaleria şi arti 
leria, nu putea să treacă de 180 OOO de soldaţi, forţe absolut 
insuficiente pentru o întîlnire cu inamicul pe cîmpul de bătă
lie. De aceea, dacă nu intenţiona să dea întreaga Franţă pe 
mîna inamicului invadator şi să se lase el însuşi blocat în
tr-un loc în care foamea l-ar fi silit curînd fie să se predea, 
fie să dea lupta în condiţii dictate de inamic, atunci s-ar pă
rea că el  nu ar fi trebuit să se îndoiască nici un moment de 
necesitatea unei re trageri imediate din Metz. Totuşi nu se 
urneşte din loc. La 1 1  august cavaleria germană ajunge dej a 
la Luneville, el însă nu dă nici un semn de plecare. In ziua 
de 12 cavaleria trece Moselle, face rechiziţii în Nancy, dis
truge calea ferată între Metz şi Frouard şi-şi face apariţia 
la Pont-a-Mousson. La 13 august infanteria germană ocup ă 
Pont-a-Mousson şi din acest moment germanii devin stăpînii 
ambelor maluri ale Mosellei. în sfîrşit, duminică 14 august, 
Bazaine începe să-şi treacă trupele pe malul stîng al rîului. 
Are loc lupta de la Pange, în urma căreia, evident, retragerea 
este iarăşi amînată ; se poate presupune că adevărata re
tragere spre Châlons a început luni, cînd au fos t trimise con
voaiele grele şi artileria. Dar în aceeaşi zi cav aleria germană 
se afla de cealaltă parte a Meusei, la Commercy şi Vigneul
les, la o distanţă nu mai mare de 10 mile de linia de retragere 
a francezilor. Cîte trupe au plecat luni şi în zorii zilei de 
marţi , n-am pute a spune ; pare însă sigur că atunci cînd 
corpul 3 armată german şi cavaleria de rezervă au atacat 
marţi 16 august, pe la ora 9 dimineaţa, coloanele în marş în 
apropiere de Mars -la -Tour, forţele principale se aflau încă 
în urmă. Rezultatul se cunoaşte ; retragerea lui Bazaine a 
fost în întregime oprită. După cum reiese din propriile lui 
telegrame din 17 august, în cel mai bun caz el a reuşit doar să 
se menţină pe poziţie, în timp ce singura lui dorinţă era s-o
părăsească. 

Miericuri 17 august, ambele armate par să-şi fi acordat 
o mică pauză, j oi însă toate speranţele pe care Bazaine le-aJ/ 
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mai fi putut nutri cu privire la reuşita retragerii lui s-au spul
berat. In dimineaţa acelei zile prusienii l-au atacat şi, după 
o luptă care a' durat 9 ore, 

„armata franceză a fost complet zdrobită, comunicaţiile ei cu Parisul 
tăiate şi ea aruncată înapoi spre Metz" 37• 

In se ara aceleiaşi zile sau în ziua următoare, Armata de 
Rin a fost nevoită să se înapoieze în fortăreaţa pe care o pără
sise la începutuJ săptămînii. Intrucît armata este blocată acolo, 
germanilor le va fi uşor să-i taie toate căile de aprovizionare, 
cu atît mai mult cu cit regiunea e ste complet secătuită de 
îndelungata s taţionare a trupelor, iar tot ce mai p oate fi re
chiziţionat armata asediatoare va folosi, cu siguranţă pentru 
uzul ei propriu. în felul acesta, foamea îl va sili curînd pe 
Bazaine să treacă la acţiune, în ce direcţie fosă e ste greu de 
spus. O mişcare spre vest ar fi, fireşte, stăvilită de forţele co
vîrşitoare ale inamicului ; o mişcare spre nord este deose
bit de p rimej dioasă ; o ieşire spre sud-est ar reuşi, p robabil, 
în parte, dar n-ar avea rezultate imediate. Chiar dacă ar răzbi 
pînă la Belfort sau Besans:on cu o armată dezorganizată, el nu 
ar putea exercita o influenţă cit de oit simţitoare asupra soar
tei campaniei. Iată în ce situaţie •a ajuns armata franceză da
torită nehotă:riîrii din ce a de -a d oua perioadă a campaniei. 
Fără îndoială că guvernul din Paris cunoaşte bine acest lu cru. 
O dovadă în acest sen s o constituie rechemarea gărzii mobile 
din Châlons la Paris. Din momentul în care forţele principale 
ale lui Bazaine au fost izolate, poziţia de la Châlons, care 
nu era de cit un simplu punct de adunare a trupelor, a pierdut 
orice importanţă. Următorul punct de adunare a tuturor for
telor este în prezent Parisul, şi într-acolo trebuie ele să se 
îndrepte de acum încolo. Nu există însă forţe în stare să opună 
rezistenţă pe cîmpul de bătălie Armatei a treia germane, 
care probabil se îndreaptă acum spre capitală. Curînd fran
cezii se vor putea convinge în practică dacă fortificaţiile Pa
risului merită sau nu cheltuielile făcute. 

Deşi o asemenea catastrofă finală ameninţa de citeva zile, 
totuşi nu-ţi vine să crezi că ea s-a produs într - adevăr. Reali
tatea a întrecut toate aşteptările. Cu două săptămîni în urmă, 
englezii făceau 'diferite ipoteze în legătură cu urmările posi
bile ale victoriei armatei franceze în prima mare bătălie. Ei 
se temeau mai ale s de pericolul pe care l-ar prezenta un ase
menea succes iniţial, prin faptul că i-ar da lui Napoleon 
al Ill-lea p rilejul să încheie în pripă o pace în detrimentul Bel-
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giei. In această privinţă însă s-au liniştit repede. Bătăliile de 
la wdrth şi  Forbach au arătat că degeaba s-au aşteptat ar
matele franceze la un triumf spectaculos. Faptul că Germania, 
aşa cum s-a văzut, nu avea de ce să se teamă de Franţa, părea 
să promită un sfîrşit rapid al războiului. Se credea că în 
curînd va trebui să vină vremea cînd francezii vor recunoaşte 
că încercarea de a se opune unificării Germaniei sub hege
monia Prusiei a dat greş, că, prin urmare, nu mai au de ce 
să lupte din moment ce nu mai e de presupus că germanii 
vor continua un război primejdios şi  1I1esigur după ce au ob
ţinut recunoaşterea dorită. Primele cinci zile ale acestei săp
tămîni au schimbat din n ou radical faţa lucrurilor. După cît 
se vede, puterea militară a Franţei a fos complet zdrobită, 
şi pentru moment se pare că ambiţia germanilor nu poate fi 
stăvilită decît de cumpătarea germană, foarte îndoielnică de 
altfel. Deocamdată nu putem încă apre cia rezultatele politice 
ale aceste i  îngrozitoare catastrofe. Nu putem decît s-o con
templăm, uimiţi de proporţiile şi  neprevăzutul ei şi să admirăm 
felul în care au suportat-o trupele franceze. Faptul că după 
patru zile de lupte aproape neîntrerupte, duse în cele mai ne
favorabile condiţii posibile, în a cincea zi ele au rezistat 9 ore 
în şir atacului unor forţe cu mult superioare numericeşte ,  face 
cea mai mare cinste curajului şi  fermităţii lor. Niciodată, nici 
chiar în cele mai victorioase campanii, armata franceză nu s-a 
acoperit de o glo:riie mai binemeritată ca în catastrofala ei 
retragere din Metz. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 722 din 20 august 1 870 
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Deşi nu cunoaş tem încă nici un fel de amănunte asupra 
celor trei bătălii îngrozitoare care au avut loc săptămîna tre
cută în jurul Metzului, sîntem totuşi destul de informaţi pentru 
a ne face acum o imagine clară asupra celor întîmplate în 
realitate. 

Germanii au pornit bătălia de duminică 14 august cu in
tenţia de a opri retragerea francezilor spre Verdun. S-a ob
servat că duminică după-amiază rămăşiţe ale corpului de ar
mată al lui Frossard au trecut Moselle în direcţia Longeville ; 
pregătiri de plecare s-au observat şi l a  trupele dispuse în 
tabără la est de Metz. Corpul 1 armată ( din Prusia de est) şi 
corpul 7 (din Westfalia şi Hanovra) au primit ordin de atac.  
Aceste corpuri de armată i-au urmărit pe francezi pînă cînd 
au ajuns ele însele sub focul forturilor. Francezii însă, pre
văzînd această mişcare, şi -au concentrat din timp forţe 
masive pe rpoziţii acoperite în valea Mosellei şi într-o viroagă 
îngustă, prin care curge de la est la vest un pîrîiaş care se 
varsă în Moselle la nord de Metz. Această masă de trupe s - a  
năpustit p e  neaşteptate asupra flancului drept a l  germanilor, 
care suferiseră dej a pierderi de pe urma focului forturilor şi, 
după cum se comunică, i-a silit să se retragă în derută. Pro
babil că după aceea francezii s-au retras din nou, întrucît se 
ş tie precis că germanii au mentinut acea parte a cîmpului de 
bătălie c are se află în afara razei de acţiune a focului forturi
lor şi că s-au retras în bivuacurile lor de mai înainte abia 
după ivirea zorilor. Deţinem aceste amănunte atît din cores 
pondenţa particulaTă a unor persoane care au luat parte l a  
bătălie, cit şi din scrisoarea unui corespondent d i n  Metz, 
publicată în numărul de luni al lui „Manchester Guardian" 38 ; 
acest corespondent a fost luni dimineaţa pe cîmpul de bătaie 
.şi l-a găsit ocupat de prusieni, care dădeau ajutor francezilor 
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răniţi rămaşi acolo. lntr-un anumit sens, ambele părţi pot 
afirma că şi-au atins ţelurile urmărite în această bătălie : 
francezii i-au atras pe germani într-o cursă şi le-au pricinuit 
pierderi grele, germanii au împiedicat retragerea francezilor 
pînă cînd prinţul Frederic Carol a putut atinge linia pe care 
trebcuia să se execute această retragere. Din partea germa
nilor au participat la bătălie două corpuri de armată sau 
4 divizii, din partea francezilor - corpurile de armată ale lui 
Decae:n şi Ladmirault şi o parte din gardă, adică peste 7 divizii. 
În această bătălie, francezii au avut deci o importantă supe
rioritate numerică. Se mai spune că poziţiile lor au mai fost 
considerabil întărite prin locaşuri şi şanţuri de tragere, de 
unde ei trăgeau cu mai mult sînge rece decît de obicei. 

Pînă marţi 1 6  august, Armata de Rin nu începuse încă sa 
se retragă în ansamblu spre Verdun. ln acest timp trupele din 
capul coloanelor prinţului Frederic Carol - corpwl 3 armata 
(brandenburgic) - ajunseseră în împrejurimile localirtăţi i 
Mars-la-Tour. Ele au atacat imediat şi timp de 6 ore au fixat 
armata franceză. Mai tîrziu le-au venit în ajutor corrpul 1 O ar
mată (din Hanovra şi Westfalia) şi unităţi din corpul 8 (renan) 
şi 9 (din Schleswig-Holstein şi Mecklenburg), îmrpreună cu care 
nu numai că şi-au menţinut rpoziţiile, dar l-au aruncat rpe ina
mic înapoi, au capturat două drapele, 7 tunuri şi au llllat peste 
2 OOO de prizonieri. Forţele adverse erau formate din corpurile 
de armată ale lui Decaen, Ladmirault şi Frnssard şi cel rpuţin 
o parte din corpul de armată al lui Canrobert (care venise la 
Metz din Châlons în cursul ultimelor zile, cînd calea ferată 
prin Frouard era încă liberă) şi din gardă, în total 1 4-15 divi
zii. Aşadar, cele 8 divizii germane trebuiau din nolll să facă 
faţă unor forţe superioare numerLc�te, chiar dacă la această 
bătălie nu participau toate tmpeie lui Bazaine, ceea ce este 
foarte probabil. Acest lucru trebuie reţinut, deoarece comu
nicatele franceze continuă să motiveze toate înfrîngerile 
francezilor prin permanenta superioritate nUililerică a inami
cului. Că retragerea francezilor a fost într-adevăr oprită, re
iese limpede din faptul că ei înşişi vorbesc de lupte de arier
gardă, care ar fi avut loc în ziua de 1 7  august la Gravelotte, 
adică la mai bine de 5 mile în spatele poziţiilor ocupate de ei 
la 16 august. In acelaşi timp, faptul că marţi germanii au pu
tut să acţioneze ofensiv doar cu 4 corpuri de armată dove
deşte că succesul obţinut de ei nu a fost deplin. Căpitanul 
Jeannerod, care la 17  august a sosit de la Briey la Conflans, a 
găsit aici două regimente de cavalerie din garda franceză 

'i - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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complet extenuate şi care o rupeau la fugă de 1îndată ce auzeau 
strigătul „vin prm;acii I " . Aceasta dovedeşte că chiar dacă în 
seara zilei de 1 6  august drumul care trecea pe la Etain nu 
se afla încă efectiv în mîinile germanilor, aceştia erau totuşi 
atît de aproarpe, incit orice retragere pe această şosea fără o 
nouă luptă devenise imposibHă. După cit se pare însă, Bazaine 
a renunţat la orice intenţie de retragere, deoarece s-a  con
solidat pe o poziţie foarte puternică lingă Gravelotte şi a 
aşteptat .acolo iatacul germanilor, care a urmat la 1 8  august. 

Platoul peste care trece drumul ce duce de la Mars-la-Tour 
prin Gravelotite spre Metz este tăiat de un şir de rîpe adîncir 
formate de pîrîurile care curg de la nord spre sud şi se varsă 
tn Moselle. Una din aceste rîpe se află chiar -în faţa localităţii 
Gravelotte (la vest de ea) , alte două şerpuiesc paralel, în spa
tele celei dintîi. Fiecare din ele formează o puternică poziţie 
de apărare şi toate au fost întărite şi mai mult prin fortificaţii 
de pămînt, precum şi prin baricade şi creneluri, construite în 
curţile fermelor şi în satele situate .în puncte imporotante sub 
raport tactic. Să înfrunte inamicul pe această poziţie puternic 
întărită, să-l lase să-şi frîngă acolo gîtul, 1n sfîrşit, să-l arunce 
înapoi printr-un puternic „retour offensif" * şi, astfel, să elibe
reze drumul spre Verdun - aceasta era, evident, singura spe
ranţă ce-i mai rămăsese lui Bazaine. Dar ofensiva s-a  executat 
cu forţe atit de numeroase şi cu atî ta energie, îndt inamicul 
a cucerit o poziţie după alta şi Armata de Rin a fo!'>t împinsă 
înapoi pînă în imediata apropiere a tunurilor din Metz. 
lmpotriva a 1 4  s au 15 d ivizii franceze au acţionat efectiv 
12  divizii germane şi alte 4 au rămas în rezervă. Numărul 
trupelor care au luat parte ·la bătălie de-o rparte şi de alta a 
fost aproape egal, germanii avînd o oarecare iSuperioritate, 
deoarece 4 din cele 6 conpuri de armată ale lor erau aproap_e 
intacte ; dar această neînsemnată superioritate numerică în 
nici un caz nu putea să înlocuiască tăria poziţiilor francezilor. 

Opinia publică franceză nu se hotărăşte încă Sd recu
noască întreaga realitate a si.JlJuaţiei care s-a creat pentru 
Bazaine şi  arma.ta lui, s ituaţie asemănătoare aceleia în care 
generalul Bonaparte l-a pus pe Wurmser la ManlJua în 1795 
şi pe Mack la Ulm în 1 805 89• Faptul că, după o campanie de 
două iSăptămîni, strălucita Armată de Rin, speranţa şi pavăza 
Franţei , nu are altă alegere decît sau să încerce iSă se stre
coare prin frontul inamic în condiţii care i-ar putea fi fatale, 

* - contraofensivă. - Nota trad. 
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sau să capituleze depăşeşte tot ceea ce francezii se pot sili 
singuri să creadă. Ei caută tot felul de explicaţii. După pă
Ierea unora, Bazaine , ca să zicem aşa, se sacrifică pentru ca 
astfel Mac-Mahon şi ParriS'Ul să oîştige timp. In timp ce 
Bazaine ţine în loc, în faţa Metzului, două din cele trei armate 
germane, Parisul îşi poate organiza apărarea, iar Mac-Mahon 
are timp să-şi creeze o nouă armată. Bazaine rămîne deci la 
Metz nu pentru ca n- are încotrro, ci pentru că aş a cer inte
resele Franţei. Ne între uctm însă unde sînt elementele noii 
armate a lui Mac-Iv1ahon ? E�e se reduc la corpul lui de ar
mată, care num<lră în prezent cel mult 15 OOO de oameni ; 
rămăşiţele trupelor lui de Failly, dezorganizate şi risipite în 
urma unei retrageri îndelungate, efectuate pe un drum oco
litor - se spune că el ar fi aj uns la Vitry-le-Franc;ois doar 
cu 7 000-8 OOO de oameni ; poate una din diviziile lui 
Canrobert ; cele două divizii ale lui Felix Douay, despre 
c are, pe cît se pare , nimeni nu ştie unde se găsesc - deci, 
în total, aproximativ 40 OOO de oameni, inclusiv infanteria 
marină, care face parte din proiectata expediţie în Marea 
Balti că. Aceas tă cifră cuprinde toate batalioanele şi esca
droanele care i - au mai rămas Franţei din vechea ei armată 
aflată în afara Metzului. La ea se mai adaugă batalioanele 
patru . Ele, pare-se, sosesc aoum la Paris în număr destul de 
m are, dar sînt completate în cea mai mare parte cu recruţi. To
talul acestor trupe se ridică la aproximativ 130 000-150 OOO de 
oameni ; în ceea ce priveş te însă calitatea, această nouă ar
mată nu poate fi comparată cu vechea Armată de Rin. 
Vechile ei regimente de bună seamă că au suferit foarte 
mult de rpe urma demoralizării. Noile batalioane au fost for
mate în ce a mai mare grabă, au în rînduI'ile lor numeroşi 
reCl'lllţi şi  nu p ot fi tot atît de bine completate cu cadre de 
ofiţeri ca vechea armată. Greutatea specifică a artileriei 
şi  a cavaleriei pare-se că este foarte mică ; grosul cavale
riei se află la Metz, iar stocurile necesare pentru înzestra
rea noilor baterii, harnaşamentul etc. par să existe, în unele 
cazuri, numai pe hîrtie. Jeannerod citează un asemenea 
exemplu în numărul de duminică al ziaru lui „Temps " .  in 
ceea ce priveşrte garda mobilă, se pare că, după ce a fost 
adusă de la Châlons înapoi la Sain t Maur, lingă Paris, s-a 
destrămat cu totul din lipsă de provizii. Şi ca să cîştige timp 
pentru înjghebarea unor asemenea trupe, Franţa trebuie să-şi 
-sacrifice în întregime cea mai bună arma tă. Şi aceasta este 
realmente sacrificată dacă-i adevărat că se află blocată l a  

7* 
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Metz. In cazul că Bazaine şi-a pus intenţionat anmarta într-o 
asemene a situaţie, atunci el a comis o greşeală în comparaţie 
cu care toate greşeli·le săvlÎTşite p înă acum în ocest război 
nu înseamnă nimic. In ceea ce priveşte zvonurile despre re
tragerea lui Bazaine din Metz şi j oncţiunea lui cu Mac-Mahon 
la Montmooy, puse ieri în circulaţie de ziarul „Standard"40, 
ele au fost destul de conrvimgător dezminţite ·astăzi de dimi
neaţă de autorul oronicii militare a aceluiaşi ziar. Chiar dacă 
unele detaşamente ale armatei liui Bazaine au reuşit să se 
stre coare 151pre nord în cursul ultimelor lupte de la Mars-la
Tour sau după aceea, grosul armatei Lui se află totuşi blocait 
la Metz. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 725 din 24 august 1 870 
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Ultimele două evenimente ale răzooiului siînt : p rinţul 
moştenitor a înaintat pînă dincolo de Châlons, iar Mac -Mahon 
şi-a retras din Reims - nu se ştie îrncă iprecis unde - întreaga 
sa armată. Potrivit comunicatelor franceze, Mac-Mahon gă
seşte că războiul se desfăşoară ou iprea mare încetineală ; se 
spune că,  .pentru a-i grăbi deznodămîntul, el  a pornit d in Reims 
în ajutorul lui Bazaine . Aceasta într-adevăr ar grăbi declan
�area crizei aproape definitive. 

In articolul nostru de miercuri evaluam trupele lui 
Mac-Mahon la 130 000-150 OOO de oameni, considerînd că 
i s-au alăturat toate trupele din Paris *. Am avut dreptate 
cînd am presupus că el ave a  la Châlons rămăşiţele propriilor 
sale trupe şi ale trupelor lui de Failly, precum şi cele două 
divizii din corpul de armată al lui Douay, care au sosit acolo, 
după cum ştim acum, pe calea ferată, făcînd un ocol prin 
Paris ; la Châlons mai erau apoi infanteria marină şi alte 
unităţi din corpul baltic. Aflăm însă acum că în forturile din 
j urul Parisului se mai găsesc încă trupe de linie, că o parte 
d i n  trupele lui Mac-Mahon şi Frossard, în special cavaleria, 
au fost aduse înapoi la P aris pentru a fi regrupate acolo şi 
că în tabăra lui Mac-Mahon au rămas doar 80 OOO de oameni 
<lin trupele regulate. De aceea putem reduce cifra din evalua
rea noastră cu 25 OOO de oameni, stabilind efectivul maxim 
al trupelor lui Mac -Mahon la 1 1 0 000-120 OOO de oameni, 
dintre care o treime o formează recruţii neinstruiţi. Cu 
această armată ar fi pornit el, cică, spre Metz, în ajutorul 
1ui Bazaine ! 

In momentul de faţă, adversarul cel mai apropiat şi mai 
direct a lui Mac-Mahon este armata prinţului moştenitor. 

* Vezi vo1umu.l de faţă, p.ag. 69. - Nota red. 
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După cum ni s-a comunicat telegrafic din Bar -le-Duc, la 
24 august, unităţi de g ardă ale acestei armate au ocupat fosta 
tabără de la Châlons. De aici putem trage concluzia că sta
tul -maj or se afla în acel moment în acest oraş. Cel mai apro
piat drum al lui Mac-Mahon spre Metz trece prin Verdun� 
De la Reims la Verdun s înt, pe un drum de ţară aproape
drept, 70 de mile bune ; pe şoseaua care trece prin S t. Me 
nehould sînt peste 80 de mile. In rplus, aceasta trece prin 
tabăra de la Châlons, adică prin dispozitivul german. Dis 
tanţa dintre Bar -le-Duc ş i  Verdun este de mai puţin de 40 
de mile. 

Astfel, dacă Mac-Mahon se îndreaptă spre Verdun pe 
unul din drumurile amintite, nu numai că armata prinţului 
moştenitor poate să-i cadă în flanc în timpul marşului, dar 
ea poate să şi treacă Meuse şi să facă j oncţiunea cu celelalte 
două armate germane între Verdun şi  Metz, şi anume cu mult 
înainte ca Mac -Mahon să reuşească să ajungă din Verdun pe 
malul drept al Meusei. Situaţia nu s-ar s chimb a cîtuşi de puţin 
chiar dacă prinţul moştenitor ar înainta ;pînă la Vitry-le 
Frarn;:ois sau dacă ar avea nevoie de o zi în plus pentru a-şi 
concentra trupele dispersate în timpul marşului ; atît de mare 
este avansul pe care-l are. 

In aceste împrejurări este îndoielnic că Mac-Mahon va 
folosi unul din drumurile menţionate şi nu se va îndepărta 
fără zăbavă din raza directă de acţiune a armatei prinţului 
moştenitor, preferînd şoseaua care duce de la Reims prin 
Vouziers, Grandpre şi Varennes spre Verdun, sau prin 
Vou ziers , spre Stenay, unde ar trece Meuse, îndreptîndu-se 
apoi spre sud-est către Metz. Aceasta însă nu i-ar cre a decît 
un avantaj de moment, dublînd în schimb şansele unei înfrîn
geri definitive. Ambele căi ar însemna ocoluri mai mari 
şi i-ar da prinţului moştenitor şi mai mult răgaz ca să f acă 
j oncţiunea cu trupele din faţa Metzului, pentru a opune ast
f�l lui Mac -Mahon şi Bazaine o forţă covîrşitoare din punct 
de vedere numeric. 

Aşadar, indiferent ce drum ar alege Mac-Mahon ca să 
ajungă la Metz, el nu poate s căpa de prinţul moştenitor cam 
în plus mai are şi posibilitatea de a alege să dea bătălia cu 
inamicul fie numai cu forţele proprii, fie împreună cu cele 
lalte armate germane. De aici reiese clar că marşul lui 
Mac-Mahon pentru a-i veni în ajutor lui Bazaine ar fi o 
greşeală grosolană atîta timp cît nu a scăpat complet de 
prinţul moştenitor. Pentru a ajunge la Metz, drumul lui ce1 
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mai scurt, mai rapid şi mai sigur trece direct prin rîndurile 
Armatei a treia germane. Dacă ar porni direct asupra ei 
.şi ar ataca-o oriunde ar întî\ni-o, înfrîngînd- o  şi  urmărind-o 
timp de cîteva zile în direcţia sud-est, pentru a pătrunde 
a<linc cu armata lui victorioasă între ea şi celelalte două 
armate germane - procedînd întocmai aşa cum îi fusese 
dej a demonstrat de prinţul moştenitor -, atunci şi numai 
atunci ar putea avea şanse să ajungă la Metz şi să-l elibe
reze pe Bazaine. Putem fi ÎillSă încredinţaţi că , dacă s-ar fi 
�imţLt în stare să procedeze astfel, n - ar fi pregetat o clipă. 
In felul acesta, retragerea din Reims cap ătă alt aspect. Ea 
este mai degrabă o încercare a lui Mac-Mahon de a scăpa 
de prinţul moştenitor decît o mişcare făcută pentru a-l ajuta 
pe Bazaine împotriva lui Steinmetz şi Frederic Carol. Şi din 
acest punct de vedere ea constituie cea mai mare greşeală 
care se putea face. Retragerea lasă toate comunicaţiile directe 
cu Parisul în m îinile inamicului ; ea duce ultimele trupe dis
ponibile ale Franţei de la centru spre periferie şi le plasează 
în mod intenţionat la o distanţă mult mai mare de centru 
<lecit se află în prezent chiar inamicul. O asemenea mişcare 
putea fi j ustificată d oar dacă ar fi fost executată cu forţe 
mult superioare numericeşte ; în cazul de faţă însă, ea a fost 
întreprinsă cu forţe din cale afară de slabe şi  cu perspectiva 
unei înfrfogeri aproape sigure. La ce va duce această înfrîn 
gere ? Oriunde s - ar produce ea, rămăşiţele armatei învinse 
vor fi aruncate şi mai departe de P aris, spre graniţa de nord, 
unde ar putea fi împinse pe teritoriul neutru sau silite să 
capituleze. Dacă Mac-Mahon a executat intr- adevăr mişcarea 
amintită, atunci el îşi pune cu bună ştiinţă armata exact în 
situaţia în care a pus Napoleon I în 1806 armata prusiană 
la Iena prin marşul lui de flanc în jurul marginii de sud a 
pădurii turingiene. O armată mai slabă numericeşte şi cu un 
moral scăzut este plasată în mod intenţionat într- o  p oziţie 
din care, în cazul unei înfrîngeri, singura cale de retragere 
va fi o fîşie îngustă de pămînt care duce spre un teritoriu 
neutru sau spre mare. Napoleon i-a silit pe prusieni să capi
tuleze prin faptul că a ajuns la Stettin înaintea lor 41 •  Tru
pele lui Mac-Mahon vor trebui, probabil, să se predea pe 
acea îngustă fîşie de pămînt francez care p ătrunde în terito
riul Belgiei între Mezieres şi Charlemont-Givet 42• In cel 
mai fericit caz ele se p ot salva retrăgîndu-se spre fortăre
ţele din nord - Valenciennes, Lille etc. -, unde oricare ar fi 
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împrejurările nu vor prezenta nici o primejdie. Şi atunci 
Franţa va fi la cheremul invadatorului. 

întregul plan p are atît de absurd, incit nu poate fi expli
cat decît prin necesităţi de ordin politic. Seamănă mai curînd 
cu un coup de desespoir *. Iţi face impresia că se încearcă 
să se întreprindă ceva, să se meargă la risc înainte de a se 
admite ca Parisul s ă-şi dea pe deplin seama de adevărata 
stare a lucrurilor. Acesta nu este planul unui strateg, ci 
planul unui „algerian u 48 obişnuit să lupte împotriva unor 
trupe neregulate, nu este planul unui soldat, ci planul unui 
aventurier politic şi militar de teapa acelora care în curs u l  
ultimilor 1 9  a n i  au făcut î n  Franţa tot c e  l e - a  trecut prin cap. 
Cuvintele cu care se zice că Mac-Mahon a încercat să justi
fice această hotărîre confirmă întru totul cele de mai sus. 
„Ce s-ar spune u dacă el n -ar sări în ajutorul lui Bazaine ? 
Da, dar „ ce iS-ar spune " dacă el ar ajunge într-o situaţie şi 
mai proastă decît aceea în care a ajuns Bazaine ? Iată cel 
de - al doilea Imperiu în toată splendoarea lui. Să salvezi 
aparenţele şi să ascunzi înfrîngerile, acesta este cel mai im
p ortant lucru ! Napoleon a mizat totul pe o carte şi a pierdut ; 
iar acum Mac-Mahon, cînd şansele lui de cîştig sînt de 
1 la 10,  se pregăteşte şi el să j oace „va banque " .  Cu cît 
Franţa se va debarasa mai repede de asemenea oameni, cu 
atît va fi mai bine pen tru ea. Asta-i singura ei speranţă. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 727 din 26 august 1 870 

* - act desperat. - Nota trad. 
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Ieri s - a  transmis un comunicat telegrafic care a făcut 
mare senzaţie printre confraţii noştri din presă. In acest co
municat primit din Berlin se anunţa că marele cartier general 
al regelui a fost mutat la B ar -le -Duc, corpurile de armată ale 
Armatelor întîi şi a doua au rămas pe poziţie, înfruntînd 
armata lui Bazaine, iar restul forţelor armate germane „au 
pornit cu hotărîre spre P ari s " .  

Pînă acum mişcările armatelor germane erau ţinute se
cret în cursul efectuării lor. Numai după ce mişcarea părea 
terminată şi lovitura era dată, aflam în ce direcţie s-au în
dreptat trupele. P are ciudat că acest sistem este dintr -o dată 
schimbat, că taciturnul Moltke, fără vreun motiv evident, 
declară deodată întregii lumi că el se îndreaptă spre P aris 
şi, mai mult, „ cu hotărîre u .  

Totodată aflăm că unităţile de avangardă ale prinţului 
moştenitor se apropie tot mai mult de P aris, iar cavaleria 
lui se deplasează tot mai departe spre sud. Se spune că 
temuţii ulani au fost văzuţi chiar şi în Château-Thierry, 
aproape la jumătatea drumului dintre Châlons şi P aris. 

Nu există oare aici motive speciale, nu prea clare la 
prima vedere, în virtutea cărora acest comunicat în legătură 
cu intenţiile regelui Prusiei este dat tocmai acum, şi, în 
acelaşi timp, c avaleria germană devine mUJlt mai activă ? 

Să confruntăm cîteva date. Luni seara, pe 22, Mac
Mahon şi-a început marşul, trecînd prin Reims, pe drumul 
spre Rethel, şi timp de peste 14 ore coloanele lui au trecut 
făxă întrerupere prin oraş. Miercuri seara, dacă nu mai de
vreme, ştirea aceasta a putut să ajungă la c artierul general 
german. Această mişcare poate să însemne un singur lucru : 
intenţia de a-l  elibera pe Bazaine din cursa în care a căzut. 
Pe măsură ce ar înainta în direcţia aleasă de el, Mac-Mahon 
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şi-ar primejdui din ce în ce mai mult comunicaţiile cu Parisul 
şi drumul său de retragere şi s -ar plasa din ce în ce mai mul t 
între armata germană şi graniţa belgiană. Dacă trece pe ce 
lălalt mal al Meusei, pe care, după cum se spune, intenţio
nează să o forţeze la Laneuville, în faţa oraşului Stenay r 
retragerea sa poate fi tăiată uşor. Dar ce-l putea încuraj a mai 
mult pe Mac-Mahon în intenţia lui de a continua această ma
nevră periculoasă decît ştirea că, în timp ce el se grăbea 
să vină în aj utorul lui Bazaine, germanii, lăsînd lingă Metz 
numai o parte relativ mică a forţelor lor, se îndreptau, cu 
cea mai mare parte a trupelor lor, „cu hotărîre " spre Paris ? 
Şi iată că miercuri seara această ş tire este transmisă tele
grafic din Pont-a-Mousson la Berlin, din Berlin la Londra. 
din Londra la Paris şi Reims, de unde, fără îndoială, Mac-Ma
hon a primit-o imediat. Şi în timp ce el se îndreaptă spre 
Stenay, Longuyon şi  Briey, armata prinţului moştenitor, lă
sînd unul sau două corpuri de armată în Champagne, unde· 
acum nu li se opun nici un fel de forţe, p oate să îndrepte 
restul de rtrupe spre St. Mihiel, să traverseze acolo Meuse şi 
să încerce să ajungă, trecînd prin Fresnes, pe o poziţie care să 
ameninţe comunicaţiile armatei lui Mac-Mahon cu Meuse, 
dar care să fie situată la o asemenea distanţă de trupele 
germane de lingă Metz, incit să p oată primi sprij inul aces
tora. Dacă acest lucru ar reuşi şi dacă, în asemenea condiţii, 
Mac-Mahon ar suferi o înfrîngere, armata sa ar trebui fie să 
pătrundă pe teritoriu neutru, fie să se predea germanilor� 

Nu încape nici o îndoială că mişcările lui Mac-Mahon
sînt foarte bine cunoscute la cartierul general german. Din 
momentul în care, în urma bătăliei de la Rezonville ( sau 
Gravelotte, cum se numeşte oficial) , Bazaine s-a pomenit 
blocat în Metz, armata lui Mac-Mahon a devenit ţinta ime
diată IIlU numai a armatei prinţuLui moştenitor, ci şi a tuturor 
celorlalte trupe care puteau fi aduse din Metz. Este adevărat 
că în 1814,  după j oncţiunea lui Bliicher cu Schwarzenberg 
între Arcis-sur-Aube şi Châlons, aliaţii s - au îndreptat spre 
Paris fără să ţină seama de marşul lui Napoleon în direcţia 
Rinului 45, şi acest marş al aliaţilor a fost de cisiv pentru 
campanie. Dar atunci Napoleon fusese dej a înfrînt la Arcis 
şi nu era în stare să opună rezistenţă armatelor aliate ; pe 
atunci nu exista o armată franceză blocată de trupele aliate 
într - o  fortăreaţă de la frontieră pe care el ar fi putut s-<> 
elibereze şi,  principalul lucru, Parisul nu era fortificat. Acum, 
dimpotrivă, nu încape nici o îndoială că, oricare ar fi va-



________ I
_

nse.'!lnări de>pre război. - XIII 77 

Joarea ei militară din punc t  de vedere numeric şi moral, 
armata lui Mac -Mahon e ste absolut suficientă pentru a 
despresura Metzul, dacă această împresurare este efe ctuată 
numai de atîtea trupe cite sînt necesare pentru a-l ţine pe 
Bazaine în şah. Pe de altă parte, orice s -ar crede despre forti
ficaţiile Parisului, nimeni nu va fi alît de absurd să presupună 
că ele vor cădea, asemenea z idurilor Ierihonulu i,  la primele 
sunete ale trîmbiţelor invadatorilor. Cel puţin îl vor sili 
pe inami c fie să întreprindă o împresurare îndelungată, pen
tru a-i  înfrînge pe apărători prin înfometare, fie să înceapă, 
dacă nu chiar mai mult decît atît, un adevărat asediu. Aşa 
d ar, î n  vreme c e  germanii ar sosi „ cu hotărîre u î n  faţa P a 
risului, şi aici a r  fi opriţi d e  forturi, Mac-Mahon a r  infrînge 
trupele germane de la Metz, ar face j oncţiunea cu Bazaine, 
şi atunci pe liniile de comunicaţie şi de aprovizionare ale ger 
manilor s-ar afla o armată franceză destul de puternică pen
tru a-i sili să se retragă cu mai multă „hotărîre u decît 
în aintaseră. 

Astfel, întrucît armata lui Mac-Mahon este prea puter
nică pentru ca germanii să o poată ignora în împrej urările 
date, trebuie să ajungem la concluzia că comunicatul despre 
înaintarea hotărîtă a regelui Wilhelm spre Paris, înaintare 
pe care maj oritatea colegilor noştri din presă o consideră 
C'Xtrem de importantă, este sau fals, răspîndit în mod inten
ţionat pentru a-l induce în eroare pe inamic, sau, dacă este 
într- adevăr o divulgare imprudentă a unor ştiri autentice, 
el reprezintă o hotărîre luată înainte de a se cunoaşte ultima 
mişcare a lui Mac-Mahon, şi în acest caz va fi grabnic anulat. 
Şi într-un caz, şi  în celălalt, unul sau două corpuri de armată 
pot continua înaintarea spre Paris, dar principala masă a tru
pelor disponibile va fi îndreptată spre nord-est, pentru a 
profita din plin de acele avantaje pe care Mac-Mahon aproape 
că le oferă 46, 
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Germanii s-au dovedit din nou mai operativi decit 
Mac-Mahon. Armata a patra, de sub comanda prinţului moş
tenitor Albert de Saxonia, compusă din cel puţin două, dacd. 
nu mai multe corpuri de armată ( garda prusiană şi corpul 1 2  
armată sau regal saxon) , a pornit p e  neaşteptate spre Meuse, 
şi-a asigurat puncte de trecere undeva între Stenay şi Verdun 
şi şi-a trecut cavaleria pe celălalt mal. Trecătorile din pla
toul Argonne se află în mîinile germanilor. Joia trecută *,  
ln S t. Menehould, ei au luat prizonieri 800 de soldaţi din 
garda mobilă, iar sîmbătă au înfrînt o brigadă de cavalerie 
franceză la Buzancy. In drum fiind, ei au trimis j oia trecută 
un detaşament puternic de cercetare spre Verdun, dar, con
statînd că fortăreaţa este pregătită să-i întîmpine, au renunţat 
să o atace cu forţele lor principale. 

Mac-Mahon însă, care între timp, şi anume la 22 şi 
23 august, a părăsit Reimsul, disrpunînd, 1potrivit comunica 
telor franceze, de o armată de 150 OOO oameni, bine înar
mată şi bine asigurată cu artilerie, muniţii şi alimente, nu 
ajunsese în seara zilei de 25 mai departe de Rethel, situat 
la aproximativ 23 de mile depărtare de Reims. Nu ştim exact 
cit timp a rămas acolo şi cînd anume a părăsit acel punct. 
Insă ciocnirea care a avut loc între cavaleriile celor două 
armate la Buzancy, la vreo 20 de mile depărtare pe drumul 
spre Stenay, dovedeşte că sîmbătă infanteria lui încă nu 
ajunsese acolo. Această încetineală în înaintare contrastează 
puternic cu operativitatea germanilor. Fără îndoială că ea 
se datorează în mare măsură componenţei armatei lui Mac
Mahon, alcătuită fie din trupe mai mult sau mai puţin demo 
ralizate, fie din formaţiuni noi, în care predomină tineri 

* - 25 august. - Nota red. 
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recruţi ; cîteva din aceste formaţiuni sînt chiar simple deta
şamente de voluntari, în care mulţi ofiţeri nu sînt de carieră. 
Este limpede că în această armată nu poate exista nici dis
ciplina, nici coeziunea vechii „Armate de Rinu şi că este 
aproape imposibil ca 120 000-1 50 OOO de asemenea soldaţi 
să se deplaseze şi repede, şi în ordine. Apoi mai există şi con
voaiele. Masa principală a convoaielor grele ale Armatei de 
Rin a plecat, fireşte, din Metz pe data de 14 sau 1 5, este 
însă uşor de imaginat că starea lor nu era de loc dintre cele 
mai fericite ; se poate presupune că rezervele de muniţii şi 
starea cailor lor lăsau mult de dorit. In sfîrşit, putem fi siguri 
că de la începutul războiului intendenţa franceză nu s-a îm
bunătăţit şi, prin urmare, aprovizionarea cu alimente a unei 
armate mari într-o provincie extrem de săracă nu va fi un 
lucru uşor. Dar, chiar dacă ţinem seama de toate aceste 
piedici, trebuie să recunoaştem că în încetineala lui Mac
Mahon sînt şi simptome evidente de nehotărîre. După ce a 
renunţat la drumul direct prin Verdun, calea cea mai apro
piată pentru a veni în ajutorul lui Bazaine trecea prin Stenay, 
şi în această direcţie a şi pornit. Dar încă înainte de a ieşi 
din Rethel trebuie să fi aflat că germanii au ocupat tre
ceirile peste Meuse şi că pe drumul spre Stenay flancul drept 
al coloanelor sale nu era în siguranţă. Această înaintare 
rapidă a germanilor pare-se că i-a răsturnat planurile. După 
cum am fost înştiinţaţi, vineri el se mai găsea la Rethel, unde 
a primit noi întăriri din Paris, şi intenţiona ca în ziua urmă
toare să pornească spre Mezieres, ceea ce pare absolut 
verosimil, întrucît nu avem informaţii precise că ar fi avut 
loc ciocniri însemnate. Aceasta ar însemna aproape o renun
ţare totală la planul lui de a-l despresura pe Bazaine, de
oarece o mişcare prin fîşia îngustă de teritoriu francez de 
pe malul drept al Meusei, între Mezieres şi S tenay, ar imp:ica 
greutăţi şi primejdii mari, ar provoca o :nooă întîrziere şi i -ar 
da inamicului răgazul necesar ca să-l încercuiască din toate 
părţile. Iar acum nu mai poate încăpea nici o îndoială că 
în acest scop au fost trimise în nord forţe însemnate din 
armata prinţului moştenitor. Tot ceea ce auzim în legătură 
cu poziţia Armatei a treia dovedeşte înaintarea ei spre nord 
pe trei mari drumuri, cele mai potrivite în acest scop : 
Epernay - Reims - Rethel ; Châlons - Vouziers şi Bar-le
Duc - Varennes - Grandpre. Intrucît telegrama despre cioc
nirea de la St. Menehould este e)OJ)ediată din Bar-le-Duc, s-ar 
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putea ca tocmai o parte din Armata a treia isă fi înfrînt garda 
mobilă şi să fi ocupat oraşul. 

Dar ce intenţii poate avea Mac-Mahon dacă se îndreaptă 
într-adevăr spre Mezieres ? Ne îndoim că el însuşi are o 
imagine clară a ceea ce intenţionează să facă. Acum ştim 
că această înaintare spre nord i-a fost impusă, cel puţin 
într-o anumită măsură, de nesupunerea soldaţilor lui, care au 
cî11tit împotriva „retragerii " din tabăra de la Châlons spre 
Reims şi au cerut destul de energic să fie duşi împotriva 
inamicului. Atunci a început marşul în vederea despresurării 
lui Bazaine. Spre sfîrşitul săptămînii, Mac-Mahon s -a putut 
încredinţa pe deplin că armata sa nu avea mobilitatea nece
sară pentru un marş direct spre Stenay şi că pentru moment 
era mai bine să aleagă drumul prin Mezieres, care prezenta 
mai multă siguranţă. Fără îndoială că aceasta ar fi amînat 
realizarea proiectului de a-l elibera pe Bazaine şi l-ar fi putut 
zădărnici ; dar oa.re Mac-Mahon a fost vreodată cit de cit 
convins că el ar fi în s tare să-l ducă la bun sfîrşit ? Ne în
doim de .acest lucru. Şi apoi deplasarea spre Mezieres ar fi 
amînat în orice caz înaintarea inamicului spre Paris, ar fi 
dat parizienilor mai mult răgaz ca să-şi termine lucrările de 
apărare, ar fi permis să se cîştige timp pentru organizarea 
armatelor de rezervă dincolo de Loara şi  la Lyon, iar în caz 
de nevoie oare Mac-Mahon nu s -ar fi putut retrage de-a 
lungul graniţei de nord spre centura triplă de fortificaţii şi 
nu ar fi putut încerca să găsească printre ele vreun „patru
later de fortăreţeu ? Asemenea idei, mai mult sau mai puţin 
confuze, l -ar fi putut determina pe Mac-Mahon, care, fără 
îndoială, nu are nimic dintr-un strateg, să facă un al doilea 
pas greşit, după ce, în urma primului, se găsea deja într-o 
situaţie dificilă. Vedem, aşadar, cum această armată - ul
tima de care dispune Franţa şi de care, probabil, va dispune 
în general în acest război pentru acţiuni militare în cîmp 
deschis - merge cu bună ştiinţă la n,ieire, de la care numai 
cele mai grosolane greşeli ale inamicului o pot salva. Iar pînă 
acum acest inamic nu a săvîrşit nici o greşeală. 

Spunem - ultima armată de care va dispune, probabil, 
Franţa în acest război pentru acţiuni militare în cîmp des
chis. Pe Bazaine nu se poate conta decît în cazul în care 
Mac-Mahon îl va putea despresura, şi acest lucru este mai 
mult decît îndoielnic. In cel mai bun caz, armata lui Mac
Mahon se va pomeni risipită printre fortăreţele de la graniţa 
de nord, unde nu va mai prezenta nici un pericol. Armatele 
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de rezervă, de care se vorbeşte acum, vor fi alcătuite din 
recruţi neinstruiţi alături de un anumit număr de soldaţi 
vechi ; în mod inevitabil ele vor fi  comandate în special de 
-ofiţeri care nu sînt de carieră ; soldaţii acestor armate vor 
fi înarmaţi cu arme de toate tipurile ; vor fi complet neini
ţiaţi în mînuirea puştii cu încărcare pe la culată, ceea CP 
înseamnă că muniţiile lor se vor termina înainte de a fi 
într-adevăr nevoie de ele, într-un cuvînt ei nu vor fi buni 
pentru acţiuni în cîmp deschis, nu vor fi buni pentru nimic 
altceva în afară de apărarea fortificaţiilor. In timp ce ger
manii nu numai că şi-au completat din nou tot efectivul ba
talioanelor şi escadroanelor, dar continuă chiar să trimită în 
Franţa o divizie a Landwehrului după alta, batalioanele fran
ceze patru nu s -au completat încă. Dintre ele numai 66 de 
ba talioane s-au constituit ca „regiments de marche" * şi au 
fost trimise fie la Paris, fie spre Mac-Mahon ; celelalte 34 de 
batalioane acum cîteva zile nu erau gata de acţiune. Orga
nizarea armatei lasă peste tot de dorit ; o naţiune nobil.1 şi 
vitează îşi dă seama că toate eforturile ei de a se ap<lra 
sînt zadarnice, pentru că timp de 20 de ani a admis ca soarta 
ei să fie dirij ată de o clică de p.venturieri care au transformat 
administraţia, guvernul, armata, flota - efectiv întreaga 
Franţă - într-o sursă de profituri personale. 
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La 26 august, cînd toţi colegii noştri din presă, aproape 
fără excepţie, erau atît de preocupaţi de uriaşa importanţă 
a marşului pornit „cu hotărîre" de prinţul moştenitor asupra 
Parisului, incit nu le mai rămăsese timp pentru Mac-Mahon, 
ne-am permis să atragem atenţia că manevra cu adevărat im
portantă în prezent este aceea pe care, după cum se comu
nica, a întreprins-o Mac-Mahon pentru despresurarea Metzului. 
Spuneam că, în cazul unei înfrîngeri, „trupele lui Mac-Mahon 
vor trebui, probabil, să se predea pe acea îngustă fîşie de 
pămînt francez care pătrunde în teritoriul Belgiei între Me
zieres şi Charlemont-Givet" * . 

Cele prevăzute de noi atunci sînt acum aproape un fapt 
împlinit. Mac-Mahon are sub comanda sa corpul 1 ( al său) , 
corpul 5 (mai înainte al lui de Failly, acum al lui Wimpffen) , 
corpul 7 ( al lui Douay) şi corpul 1 2  ( al  lui Lebrun) , precum 
şi toate unităţile care au putut fi scoase din Paris pînă la 
data de 29 august, inclusiv gărzile mobile rebele de la 
Saint-Maur ; în plus, cavaleria corpului de armată al lui 
Canrobert, lăsată la Châlons. Toată armata lui se ridică, 
poate, la 1 50 OOO de oameni, dintre care abia jumătate dacă 
sînt trupe din vechea armată ; restul sînt, aproape în pro 
porţii egale, batalioane patru şi gărzi mobile. Se spune că 
această armată ar fi bine asigurată cu artilerie, din care 
însă cea mai mare parte sînt, desigur, baterii nou formate ; 
se ştie, de asemenea, că ea  are o cavalerie foarte slabă. Chiar 
dacă efectivul acestei armate ar fi mai mare decît socotim 
noi, surplusul trebuie să fie format din soldaţi înrolaţi recent 
şi nu va contribui la sporirea forţei ei, care abia dacă echi
valează cu forţa unei armate de 1 00 OOO de soldaţi buni. 

„ Vezi valumul de ifiaţă, pag. 73. - Nota red. 
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Mac-Mahon a părăsit Reimsul, îndreptindu-se spre Rethel 
�i Meuse, j'.n seara zilei de 22, dar corpul 1 3  a fost trimis 
din Paris abia în zilele de 28 şi 29. Cum in acel moment 
calea ferată directă spre Rethel, care trece prin Reims, era 
ameninţată de inamic, aceste trupe au trebuit să fie trans
portate pe un drum ocolitor pe calea ferată franceză din nord, 
prin St. Quentin, Avesnes şi Hirison. Transp011tul lor nu putea 
fi terminat înainte de 30 sau 3 1 ,  cînd începuseră dej a lupte 
serioase, astfel încît trupele aşteptate de Mac-Mahon nu 
au ajuns la destinaţie în momentul necesar, cd.ci, în vreme 
ce el îşi pierdea timpul între Rethel, Mezieres şi Stenay, 
germanii se apropiau din toate părţile. La 27 august, o bri
gadă a cavaleriei lui care mergea înainte a fost înfrîntă la 
Buzancy. La 28, Vouziers, un important nod de drumuri în 
Argonne, era în mîinile germanilor ; două dintre escadroa
nele acestora au atacat şi au cucerit satul Vrizy, unde se 
afla infanteria, care a fost nevoită să se predea - perfor
manţă care, în treacăt fie spus, are doar un singur echiva
lent în trecut : luarea, în 183 1 ,  de către cavaleria poloneză 
a oraşului Dembe Wielkie, ocupat de infanteria şi cavaleria 
rusă 47• Din nici o sursă demnă de încredere nu s-a  comu
nicat că în ziua de 29 au avut loc lupte. Dar pe 30 (marţi) , 
germanii, concentrînd forţe îndeajuns de numeroase, l-au 
atacat pe Mac-Mahon şi l-au înfrînt. Comunicatele germane 
vorbesc de o bătălie în apropiP.re de Beaumont şi de o cioc
nire lingă Nouart (pe şoseaua care duce de la Stenay spre 
Buzancy) 48, iar comunicatele belgiene anuntă că se dau lupte 
pe malul drept al Meusei, între Mouzon şi Carignan. Aceste 
comunicate pot fi puse cu uşurinţă de acord şi, presupunînd 
ca telegramele belgiene sînt în esenţă adevărate, se pare că 
Armata a patra germană ( corpurile 4, 12 şi corpul de gardă) 
avea corpurile 4 şi 12 pe malul stîng al MoseHei, unde li s-a 
alăturat corpul 1 bavarez - primele trupe ale Armatei a 
treia care soseşte din sud. Ele au întîlnit la Beaumont forţele 
principale ale lui Mac-Mahon, care se îndreptau, pe cit se 
pare, de la Mezieres sipre Stenay, şi le-aru atacat. O parte din 
trupe, probabil bavarezii, au atacat şi au învăluit flancul 
drept al francezilor, respingîndu-i  de pe drumul direct de 
retragere spre Meuse în dreptul localităţii Mouzon, unde 
greutăţile la trecerea podului şi întîrzierea provocată de 
acestea le-au cauzat mari pierderi în prizonieri, artilerie şi 
provizii. In timp ce se petreceau toate acestea, avangarda 
corpului 12 p.rmată german, trimisă, pare-se, în altă direcţie, 
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a întîlnit corpul 5 francez (Wimpffen) , care, după toate pro
babilităţile, se îndrepta prin Chesne-le-Populeux, valea Ba
rului şi Buzancy, asupra flancului germanilor. Lupta a avut 
loc la Nouart, la aproximativ 7 mile mai la sud de Beaumont, 
fiind încununată de succes pentru germani, întrucit, în timp 
cc lupta se desfăşura la Beaumont, ei au reuşit să oprească 
mişcarea de flanc a lui Wimpffen. O treime din trupele lui 
Mac-Mahon trebuie să fi înaintat, potrivit comunicatelor 
belgiene, pe malul drept al Meusei, unde, după cit se spune, 
în noaptea precedentă s-a instalat în tabără la Vaux, între 
Carignan şi Mouzon. Dar şi acest corp de armată a fost atacat 
şi zdrobit cu desăvîrşire de germani (probabil de gardă) şi, 
după cum se afirmă, cu acest prilej a pierdut 4 mitralieze. 

Aceste trei lupte luate laolaltă ( considerînd că ştirile din 
sursă belgiană sînt în esenţă juste) înseamnă înfrîngerea 
totală a lui Mac-Mahon, pe care am prevăzut-o în repetate 
rînduri. Cele patru corpuri de armată germane care i se opun 
numără în prezent aproximativ 100 OOO de oameni, dar este 
îndoielnic ca toate să fi participat la acţiunile de luptă. După 
cum am mai spus, trupele lui Mac-Mahon corespundeau, ca 
forţă, aproximativ aceluiaşi număr de soldaţi buni. Forţa lor 
de rezistenţă nu semăna cituşi de puţin cu aceea a vechii 
Armate de Rin, fapt care reiese din menţiunea făcută într-o 
telegramă oficială germană, anume că „pierderile noastre sînt 
neînsemnateu ,  precum şi din numărul de prizonieri luaţi. Ar 
fi însă prematur să încercăm să criticăm acum dispoziţiunil� 
tactice date de Mac-Mahon atît în perioada de pregătire, cit 
şi în decursul acestei băUilii, deoarece nu ştim aproape nimic 
despre ele, strategia lui însă merită cea mai aspră condam
nare. El a ratat toate posibilităţile care i s-au ivit ca să se 
salveze. Poziţia pe care o ocupa între Rethel şi Mezieres îi 
permitea să lupte în aşa fel, incit să-şi asigure o cale spre 
Laon şi Soissons şi să ajungă astfel din nou la Paris sau în 
vestul Franţei. In loc de aceasta, el a dus bătălia în aşa fel, 
ca şi cum unica sa cale de retragere ar fi fost cea spre Me
zieres, iar Belgia i-ar fi aparţinut. Se spune că acum se află 
la Sedan ; între timp, germanii victorioşi vor fi ocupat întreaga 
linie a malului stîng al Meusei, nu numai în faţa acestei for
tăreţe, ci şi lingă Mezieres. De aici flancul lor stîng se va 
desfăşura într-una din zilele următoare pînă la graniţa bel
giană, în apropiere de Rocroi, şi atunci Mac-Mahon se va 
vedea blocat pe acea fîşie îngustă de teritoriu despre care 
am vorbit încă acum 6 zile. 
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Odată ajuns aici, nu-i  rămîn prea multe de ales. ln jurul 
1ui sînt situate 4 for tăreţe - Sedan, Mezieres, Rocroi şi 
Charlemont ; dar pe un teritoriu de 12 mile pătrate, cu o 
armată copleşitoare ca forţă în faţă şi o ţară neutră în spate, 
€1 nu poate folosi acest patrulater de fortăreţe. El va fi scos 
<lin cauza foamei sau prin lupte şi silit să se predea fie pru
sienilor, fie belgienilor. Dar lui Mac-Mahon îi mai este des
chisă încă o cale. Spuneam mai sus că el a acţionat în aşa 
fel, ca şi cum Belgia i-ar fi aparţinut. Nu cumva chiar aşa 
.gîndeşte ? Nu cumva tot misterul care stă la baza acestei 
inexplicabile strategii este hotărîrea fermă de a folosi terito
riul belgian ca şi cînd acesta ar aparţine Franţei ? De la 
Charlemont, trecînd pe teritoriul belgian, o şosea directa 
duce, prin Philippeville, la Maubeuge, pe teritoriu francez. 
Lungimea acestei şosele este abia cit jumătate din distanţa 
Mezieres-Maubeuge pe teritoriu francez. Nu cumva Mac-Ma
hon intenţionează să folosească, în ultimă instanţă, aceastd. 
şosea pentru a se retrage ? Poate îşi face socoteala că bel
gienii nu vor fi în stare să opună o rezistenţă eficientă unei 
.armate atît de puternice ca a sa. Şi dacă germanii, ceea ce 
esle foarte probabil, îl vor urmări pe Mac-Mahon pe teritoriul 
Belgiei, în cazul cînd belgienii nu-l vor putea opri, ei bine, 
atunci vor surveni noi complicaţii de ordin politic, care ar 
putea îmbunătăţi, dar în nici un caz nu ar putea agrava cu 
mult situaţia momentană a Franţei. In plus, dacă Mac-Mahon 
va reuşi să împingă pe iteritoriul belgian fie şi o singură pa
trulă germană, aceasta ar Jnsemna o încă!care a neutralităţii, 
ceea ce i -ar oferi lui o justificare pentru noi încălcări ale 
drepturilor Belgiei. E posibil ca asemenea gînduri să fi trecut 
prin mintea bătrînului algerian ; ele corespund întru totul mo
dului de ducere a războiului în Africa şi numai prin ele ar 
putea fi justificată strategia pe care a aplicat-o. Dar chiar şi 
această posibilitate îi poate fi răpită : dacă prinţul moşteni
tor va acţiona cu obişnuita-i rapiditate, s-ar putea să ajungă la 
Montherme şi la confluenţa rîului Semois cu Meuse înaintea 
lui Mac-Mahon ; şi atunci Mac-Mahon s-ar pomeni blocat în
tre Semois şi Sedan pe un spaţiu aproximativ egal cu cel ne
cesar penbru instalarea trupelor lui în tabără, fără a mai avea 
nici o speranţă de a străbate, pe drumul cel mai scurt, un te
ri toriu neutru. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
n r. 1 733 din 2 septembrie 1 870 
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Infrîngerile suferite de francezi 

O armată mare, pusă într-o situaţie fără ieşire, nu capitu
lează dintr-o dată. A fost 'P€Voie mai întîi de trei bătălii pentru 
ca truipele lui Bazaine să înţeleagă că sînt în tr-adevăr blocate 
în Metz, iar apoi de o bătălie desperată de 36 de ore, dusă zi 
şi noapte miercurea şi jo ia  trecută 40, pentru a le convinge -
dacă în general puteau fi conv inse de acest lucru - că nu 
există nici o ieşire din cursa în care le-au prins prusienii. Şi  
nici bătălia de marţi nu a fost suficientă pentru a-l  sili pe 
Mac-Mahon să se predea. A fost nevoie să se dea încă o bătă
lie joi  - după cit se pare cea mai grea şi mai sîngeroasă 
din toate 50 - şi el însuşi să fie rănit ca să ajungă să-şi dea 
seama de adevărata situaţie în care se afla. Primul comuni
cat asupra luptei de lingă Beaumont şi Carignan pare să fie 
în esenţă exact, cu singura excepţie că drumul de retra
gere al corpurilor de armată franceze care luptaseră la Beau
mont, drum care ducea de-a lungul malului stîng al Meusei 
spre Sedan, nu fusese complet tăiat. Pare-se că o parte din 
aceste trupe s-au retras pe malul stîng spre Sedan - cel 
puţin j oi s-a dat iarăşi o luptă pe acest mal. Apoi există unele 
îndoieli asupra datei la care a avut loc lupta de la Nouart ; 
statul-maj or de la Berlin presupune că ar fi avut loc luni. 
Această dată, fireşte, ar face ca telegramele germane să co
respundă în mai mare măsură realităţii ; în cazul că lucru
rile stau într-adevăr aşa, cade şi versiunea cu manevra de 
întoarcere atribuită corpului 5 francez. 

Rezultatele luptelor de marţi au fost catastrofale pentru 
corpurile de armată franceze care au luat parte la ele. Peste 
20 de turnuri, 1 1  mitralieze şi 7 OOO de prizonieri reprezintă 
un rezultat aproape identic cu cel de la Worth, dar obţinut 
mult mai lesne şi cu jertfe mult mai neînsemnate. Francezii 
au fost respinşi pe ambele maluri ale Meusei pînă în imediata 
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apropiere a Sedanului. După bătălie, poziţia lor pe malul 
stîng, pare-se, se mărginea la vest cu rîul Bar şi canalul 
Ardenne, care curg amîndouă prin aceeaşi vale şi se varsă 
în Meuse la Villers, între Sedan şi Mezieres, iar la est - cu 
o ripă şi un pîrîiaş care curge dinspre Raucourt, vărsîndu-s� 
în Meuse la Remilly. Asigurîndu-şi, astfel ,  ambele flancuri, 
forţele princi.lpale franceze au ocupat, probabil ,  platoul d in 
mijloc, fiind gata să întîmpine un atac din orice parte. Pe 
malul drept al Meusei, francezii trebuie să fi trecut, după 
bătălia de marţi, rîul Chiers oare se varsă în Meuse cam la 
4 mile mai sus de Sedan, în faţa localităţii Remilly. In această 
regiune există trei rîpe, dispuse paralel, care se întind de la 
nord spre sud de graniţa belgiană ; prima şi a doua - în 
direcţia rîului Chiers, iar a treia, şi cea mai largă, trece 
direct prin faţa Sedanului în direcţia Meusei. Lingă cea de-a 
doua ripă, chiar la începutul ei, se află satul Cernay ; lingă 
cea de-a treia, sus, şi anume în punctul în care o întretaie 
drumul care duce la Bouillon în Belgia, se află satul Gi
vonne ; ceva mai j os, unde ripa se încrucişează cu drumul 
care duce spre Stenay şi Montmedy, se află Bazeilles. In bătă
lia de j oi, aceste trei rîpe trebuie să fi constituit 1Jentru 
francezi tot atîtea linii de apărare succesive, ultima şi cea 
mai puternică fiind, fireşte, apărată cu cea mai mare înver
şunare. Această parte a cîmpului de luptă aminteşte cîmpuI 
de luptă de la Gravelotte ; dar, în timp ce acolo rîpele puteau 
fi - şi au fost într-adevăr - învăluite dinspre platoul de 
unde porneau, aici apropierea graniţei belgiene făcea ca în
cercarea de a le învălui să fie foarte riscantă şi aproape silea 
să se dea un atac frontal. 

In timp ce francezii se consolidau pe această poziţie şi 
aduceau trupele care marţi nu participaseră la bătălie (printre 
care, probabil, corpul 12, inclusiv garda mobilă din Paris) , 
germanii aveau la dispoziţie o zi pentru a-şi concentra arma
tele . Joi, cînd au trecut la ofensivă, ei dispuneau acolo de 
toată Armata a patra ( garda, corpul 4 şi corpul 12) şi 3 
corpuri din Armata a treia ( coripurile 5, 1 1  şi unul bavarez) , 
forţe care din rpunct de vedere al moralului, dacă nu chiar 
numeric, erau superioare forţelor lui Mac-Mahon. Bătălia 
a 1început la orele 7,30 dimineaţa, şi la orele 4,15 după-amiază, 
cînd a telegrafiat regele Prusiei,  mai continua încă , germanii 
înaintînd peste tot cu succes. Potrivit comunicatelor belgi
ene, satele Bazeilles, Remilly, Villers-Cernay erau în flăcări, 
iar capela din Givonne se afla î111 mîinile germanilor. Aceasta 
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înseamnă că ambele sate de pe malul stîng al Meusei, pe 
care trebuiau să se sprijine flancurile franceze în cazul unei 
retrageri, fie că fuseserd. luate, fie că fUJSeseiră aduse în situa
ţia de a nu se putea apăra ; între timp, pe ma1ul drept prima 
.şi cea de -a doua linie de apărare fuseseră cucerite de ger
mani, francezii fiind pe cale să o cedeze din moment în mo
ment şi pe cea de -a  treia, dintre Bazeilles şi Givonne. In 
aceste împrejurări nu mai încape nici o îndoială că la căde
rea nopţii germanii trebuie să fi fost învingători, iar fran
cezii împinşi înaipoi spre Sedan. Cele de mai sus sînt în
tr-adevăr confirmate de telegrame sosite din Belgia, în care 
se anunţă că Mac-Mahon este complet încercuit şi că mii 
.de soldaţi francezi trec graniţa şi sînt dezarmaţi. 

In această situaţie, lui Mac-Mahon i -au rămas doar două 
posibilităţi : sau capitularea, sau o străpungere prin teri
toriul belgian. O armată zdrobită, blocată în şi în jurul Se
danului, adică pe un spaţiu care, în cel mai fericit caz, nu 
este mai mare decît este nevoie pentru a-şi instala tabăra, 
nu se mai poate menţine ; şi chiar dacă ar fi în stare să-şi 
păstreze comunicaţiile cu Mezieres, situat la aproximativ 
10 mile spre vest, ea ar fi totuşi încercuită pe o fîşie de terito
riu foarte îngustă şi n-ar putea rezista. Aşadar, Mac-Mahon, 
neputînd să-şi croiască drum prin dispozitivul inamicului, 
trebuia fie să treacă pe teritoriul Belgiei, fie să se predea. 
Intîmplarea a făcut însă ca, slăbit fiind de pe urma rănilor, 
să fie scutit de chinul alegerii unei soluţii. Sarcina de a 
anunţa predarea armatei franceze i -a  revenit generalului de 
Wimpffen. Admiţînd că informaţiile despre rezistenţa hotâ
rîta întimpinată de Bazaine în încercările lui de a scăpa din 
Metz i -au putut parveni lui Mac-Mahon, apoi aceasta nu 
putea decît să grăbească actul final. Germanii prevăzuseră 
intenţiile lui Bazaine şi erau pregătiţi să-i dea o ripostă în 
orice punct. Nu numai Steinmetz, dar şi prinţul Frederic 
Carol (după cum rezultă din menţionarea corpurilor 1 şi 9) 
erau în gardă, iar o reţea de tranşee pregătită cu grijă a în
tărit şi mai mult bariera din jurul oraşului Metz. 

Publicat in „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 734 din 3 septembrie 1 870 
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Capitularea Sedanului pecetluieşte soarta ultimei armate 
franceze de cîmp. Ea pecetluieşte de asemenea şi soarta 
Metzului, precum şi a armatei lui Bazaine ; despre despresu
rarea acestei armate nici nu mai poate fi vorba ; şi ea va 
trebui să capituleze, probabil, iSăptămîna aceasta, în orice 
caz însă nu mai tîrziu de săptămîna viitoare. 

Mai rămîne uriaşa tabără fortificată a Parisului, ultima 
speranţă a Franţei. Fortificaţiile Parisului reprezintă cel mai 
grandios complex de lucrări de fortificaţii din tot ce s-a 
construit vreodată, totuşi ele nu au fost niciodată puse la 
încercare. De aceea, părerile asupra calităţilor lor sînt nu 
numai împărţite, dar chiar absolut contradictorii. Examinînd 
faptele reale referitoare la această problemă, vom avea o 
bază solidă, care ne va permite să tragem apoi concluziile. 

Montalembert, un ofiţer de cavalerie francez, dar şi un 
strălucit genist şi, poate, un talent fără egal, a fost primul 
care în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a propus şi 
a elaborat planul de a înconjura fortăreţele cu forturi deta
şate, dispuse la asemenea distanţă incit să poată proteja 
de bombardament chiar fortăreaţa. înaintea lui, fortificaţiile 
exterioare - citadele , lunete etc. - erau mai mult sau mai 
puţin legate de centura care împrejmuia fortăreaţa sau de 
valul fortăreţei şi rareori se aflau la o distanţă mai mare de 
ele decît baza glacisului. El a propus să se construiască for
turi destul de mari şi de puternice pentru a rezista singure 
'llnui asediu şi care să se afle la -0 dis-tanţă de 600-1 200 de 
iarzi, ba chiar mai mult, de valurile fortificate ale oraşului. In 
Franţa, noua teorie a fost privită ani de-a rîndul cu dispreţ, 
în timp ce în Germania, unde după 1815  linia Rinului trebuia 
să fie întărită, ea a găsit adepţi fervenţi. Colonia, Koblenzul, 
Mainzul şi mai tîrziu Ulmul, Rastattul şi Germersheimul au 
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fost înconjurate cu forturi detaşate. Cu acest prilej , propune
rile lui Montalembert au fost întrucîtva modificate de Aster • 
şi alţii şi astfel a luat naştere un nou sistem de fortificaţii, 
-cunoscut sub numele de şcoala germană. Treptat, francezii 
au început să-şi dea şi ei seama de avantajele construirii de 
forturi detaşate, şi în timpul efectuării lucrărilor de fortificaţie 
ale Parisului a devenit dintr-o dată limpede că n-ar avea nici 
un rost ca oraşul să fie înconjurat cu o uriaşă centură de 
valuri dacă aceasta nu este acoperită de forturi detaşate ; în 
0caz contrar, o breşă făcută într-un singur punct al valului ar 
atrage după sine căderea întregii fortăreţe. 

Războaiele moderne au arătat în repetate rînduri impor
tanţa unor asemenea tabere fortificate, formate dintr-o centură 
<le forturi detaşate, avînd în mijloc fortăreaţa principală. Prin 
poziţia ei, Mantua reprezenta o tabără fortificată, de 
asemenea, într-o m<lsură mai mare sau mai mică, la fel era 
-şi Danzigul în 1 807 ; acestea au fost singurele fortăreţe care 
l-au ţinut în loc pe Napoleon I. In 181 3, datorită forturilor 
sale detaşate - în special fortificaţii de cîmp 51 -, Danzigul 
a putut opune din nou o rezistenţă îndelungată. Intreaga 
.campanie a lui Radetzky din 1849 în Lombardia a depins de 
tabăra fortificată de la Verona, care constituia nucleul renu
mitului patrulater de fortăreţe 52• De asemenea, în războiul 
Crimeii, totul a depins de soarta taberei fortificate a Sevas
topolului, care a rezistat atîta timp numai pentru că aliaţii 
nu au fost în stare să-l împresoare din toate părţile şi să-i 
împiedice pe cei asediaţi să primească muniţie şi �ntăriri 53• 

Pentru noi, asediul Sevastopolului reprezintă cel mai bun 
exemplu, deoarece dimensiunile suprafeţei fortificate au fost 
mai mari decît în toate cazurile anterioare. Parisul este însă 
.şi mai mare decît Sevastopolul. Linia forturilor care-l încon
j oară se întinde pe aproximativ 24 de mile. Creşte oare 
proporţional şi forţa fortăreţei 1 

Fortificaţiile în sine sînt exemplare. Ele sînt extrem de 
simple : o centură obişnuită, formată din bastioane, fără un 
singur ravelin în faţa curtinelor ; forturile sînt în maj oritatea 
cazurilor pătrate sau pentagonale, cu bastioane, fără nici un 
fel de raveline sau alte fortificaţii exterioare ; pe alocuri, 
pentru a acoperi un loc mai ridicat, situat în afară, au fost 
-construite Hornwerke sau Kronwerke 54• Ele sînt adaptate nu 
atît pentru o apărare pasivă, oit pentru una activă. Se presu
pune că garnizoana din Paris va ieşi în  cîmp deschis, va  
folosi forturile ca  puncte p e  care să-şi sprijine flancurile şi, 
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prin ieşiri repetate de proporţii mari, va face imposibilă o 
asediere efectivă a oricărui grup de două sau trei forturi. 
Aşadar, forturile apără garnizoana oraşului de o apropiere 
prea mare a inamicului ,  iar garnizoana trebuie să apere for
turile de bateriile de asediu şi să distrugă în permanenţd. 
lucrările de fortificaţie ale asediatorilor. Adăugăm că distanţa 
la care se află forturile de valurile fortăreţei exclude posibi
litatea unui bombardament eficient al oraşului atîta timp cit 
nu sînt luate cel puţin două sau trei forturi. De asemenea, 
mai adăugăm că locul unde e situat oraşul, la confluenţa 
Senei cu Marna, albia extrem de sinuoasă a ambelor cursuri 
de apă şi lanţul impunător de dealuri din partea de nord-est, 
cea mai primejduită de altfel, oferă mari avantaje naturale, 
care au fost folosite cit se poate de bine la amplasarea lucră
rilor de fortificaţie. 

Dacă aceste condiţii vor putea fi respectate şi cei 2 OOO OOO 
de locuitori ai  oraşului vor primi în mod regulat alimente, 
atunci fără îndoială că Parisul va fi o fortăreaţă extrem de 
puternică. Asigurarea populaţiei cu alimentele necesare nu 
prezintă prea mari greutăţi dacă este începută din timp şi 
se procedează în mod sistematic. E însă foarte îndoielnic 
că, în cazul de faţă, s-a făcut acest lucru. Cele înfăptuite de 
guvernul anterior îţi fac impresia unor măsuri luate în pripa 
şi chiar lipsite de raţiune. Crearea unei rezerve de vite fără 
asigurarea furajelor necesare a fost o absurditate evidentă. 
Dacă germanii vor acţiona cu obişnuita lor hotărîre, se poate 
presupune că ei vor găsi Parisul prost aprovizionat pentru 
un asediu de durată. 

Dar ce se poate spune despre condiţia principală - apă
rarea activă -, cînd garnizoana execută ieşiri din fortăreaţă 
pentru a-l  ataca pe inamic, în loc să-l zdrobească de dupa 
valurile

· 
fortăreţei ? Pentru ca Parisul să folosească din plin 

forţa fortificaţiilor sale şi pentru a-l împiedica pe inamic 
să profite de pe urma părţii slabe a fortăreţei, şi anume lipsa 
fortificaţiilor exterioare de acoperire la şanţurile principale, 
este nevoie ca iprintre apărătorii săi să se afle şi o armată 
regulată. Aceasta a şi fost ideea de bază a celor care au 
conceput planul acestor fortificaţii. Ei au presupus că o ar
mată franceză zdrobită, o dată ce s-a stabilit incapacitatea 
ei de a ţine piept inamicului în oîmp deschis, trebuie să se 
retragă la Paris şi să participe la apărarea capitalei fie direct. 
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ca garnizoană destul de puternică, ca să împiedice, prin 
atacuri permanente, un asediu dUipă toate regulile sau chiar o 
împresurare completă, fie indirect, ocupînd o poziţie dincolo 
de Loara, unde să-şi completeze forţele şi apoi, de îndatd. ce i 
s-ar oferi un prilej favorabil, să atace punctele slabe ale 
asediatorilor, care în mod inevitabil trebuie să existe, dată 
fiind linia lor de împresurare extrem de întinsă. 

Întreaga comportare a comandamentului francez în acest 
război a contribuit însă la privarea Parisului de unica con
d iţie esenţială a apărării lui. Din întreaga armată franceză 
nu s-au păstrat <lecit trupele care rămăseseră la Paris şi 
corpul de armată al generalului Vinoy ( corpul 13, iniţial al 
lui Trochu) , în total, poate, 50 OOO de oameni, constînd în 
cea mai mare parte, dacă nu în întregime, din batalioane 
patru şi g arda mobilă. La acest număr s-ar .mai iputea adăuga 
încă 20 000-30 OOO de soldaţi din batalioanele patru şi un 
număr oarecare de oameni din gărzile mobile din iprovincii, 
recruţi neinstruiţi, cu totul nepotriviţi pentru acţiuni mili
tare în cimp deschis. Am văzut din exemplul Sedanului cit 
de infim este aportul unor asemenea trupe în luptă. Fără 
îndoială că, atunci cind vor avea forturi în care să se poată 
retrage, vor deveni mai de nădejde, iar după citeva săptă
mîni de instrucţie, de disciplină şi de luptă se vor prezenta 
mult mai bine. Apărarea activă a unei fortăreţe atît de mari 
ca Parisul necesită mişcări de forţe mari în cimp deschis, 
acţiuni de luptă după toate regulile militare la o anumită 
d istantă înaintea forturil-0r protectoare şi încercări de a stră
punge linia de împresurare sau de a împiedica închiderea ei 
completă. Insă pentru atacuri împotriva unui inamic superior, 
cind se contează pe factorul S1Urprindere şi pe impetuozitate, 
iar truipele trebuie să fie foarte disciiplinate şi instruite, este 
puţin probabil că actuala garnizoană a Parisului va Îi bună. 

Presupunem că Armata a treia şi Armata a patra ger
mane unite, cu un efectiv de 1 80 OOO de oameni, îşi vor face 
apariţia în faţa Parisului în cursul săptămînii viitoare, vor 
împresura oraşul cu detaşamente mobile de cavalerie, vor 
distruge căile ferate şi, implicit, toate şansele de aprovizio
nare pe scară mare şi vor pregăti o împresurare efectivă, 
care va fi desăvîrşită o datd. cu sosirea Armatei întîi şi a 
Armatei a doua după căderea Metzului. In plus, germanilor 
le vor mai rămîne destule trupe care să poată fi trimise peste 
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Loara, ca să cureţe această regiune şi să împiedice orice 
încercare de formare a unei noi armate franceze. Dacă Parisul 
nu se va preda, atunci va începe un asediu după toate regulile, 
care, dacă va lipsi o apărare activă, se va putea termina re
lativ rapid. Aceasta ar fi desfăşurarea normală a lucrurilor, 
<iacă ţinem seama numai de considerentele de ordin militar. 
Acum s -a  creart: însă o situaţie în care considerentele de ordin 
militar pot fi înlăturate de evenimente politice ; asupra aces
tora din urmă nu putem face însă aici pronosticuri . 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
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Pînă cînd armatele germane vor ajunge la Paris şi vor 
începe astfel o nouă etapă a războiului, ne rămîne timp să 
aruncăm o privire înapoi, asupra celor ce s-au întîmplat  în 
spatele frontului trupelor de cîmp, în faţa fortăreţelor. 

Lăsînd la o parte Sedanul, a cărui predare era inevitabil 
legată de capitularea armatei lui Mac-Mahon, germanii au 
cucerit 4 fortăreţe : La Petite Pierre şi Vitry - fără luptă, 
Lichtenberg şi Marsal - dup ă un bombardament de scurtă 
durată. Bitche a fost doar blocat ; în momentul de faţă, e: 
asediază Strasbourgul, au bombardat, pînă acum fără succes 
Phalsbourgul, Toulul şi Montmedyul şi peste cîteva zile in
tenţionează să înceapă asediul efectiv al Toulului şi 
Metzului. 

Cu excepţia Metzului, apărat de forturi detaşate, situate 
la o distanţă considerabilă de oraş, toate celelalte fortăreţe 
care au opus rezistenţă au fost supuse bombardamentului.  
Acest procedeu a constituit întotdeauna o parte componentă 
a acţiunilor de luptă în cazul unui asediu după toate regulile. 
Iniţial, scopul principal era distrugerea depozi telor de ali
mente şi muniţii ale asediaţilor ; dar de cînd se obişnuieşte 
ca ace<>tea sd. fie păstrate în pivniţe special amenaj ate împo
triva bombelor, bombardamentul este folosit tot mai mult pen
tru a incendia şi a distruge cît mai mul te cons trucţii din inte
riorul for t<lreţei. Distrugerea avutului şi a proviziilor 
locuitorilor din fortărea ţa respectivă a devenit un mijloc de a 
exerci ta o presiune asupra acestora şi, prin ei, asupra garni
zoanei şi comandantului .  In cazurile cînd garnizoana era slabă, 
nedisciplinată şi demoralizată, iar comandantul lipsit de ener
gie, adesea un singur bombardament ajungea pentru a duc� 
la predarea fort<lreţei. Aşa au stat lucrurile mai ales în 18 15 ,  
după bătălia de  la  Waterloo 55, cînd o serie întreagă de  fartă-
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reţe, ale căror garnizoane erau alcătuite în primul rînd din 
.garda naţională, s-au predat după un scurt bombardament, 
fără să mai aştepte un asediu după toate requlile. Avesnes, 
Guise, Maubeuge, Landrecies, Marienbourg, Philippeville şi 
altele au căzut după un bombardament de oîteva ore, în cel 
mai bun caz de cîteva zile. Fără îndoială că amintirea acestor 
:succese, precum şi ştirea că garnizoanele maj orităţii fortăre
ţelor de la frontieră erau alcătuite în speciaJ din garda mobilă 
:şi din Garda naţională locală i -au determinat pe germani să 
încerce din nO'll acest procedeu. ln rplus, fotrucît prin introdu
cerea tunurilor cu ţeavă ghintuită chiar şi artileria de cimp 
trage aproape exclusiv cu obuze, acum este relativ uşor să se 
bombardeze o fortăreaţă şi să se incendieze construcţiile ei 
cu ajutorul tunurilor de cîmp obişnuite ale oricărui corp de 
armată, fără să se aştepte, ca mai înainte, sosirea mortierelor 
:şi a obuzierelor grele de asediu. 

Deşi în războaiele moderne bombardarea locuinţelor din
tr-o fortăreaţă a devenit un procedeu recunoscut, să nu uităm 
că ea s-a dovedit întotdeauna o măsură foarte aspră şi crudă, 
la care nu trebuie să se recurgă decît atunci cînd cel puţin 
-există o speranţă raţională că astfel se va forţa predarea for
tăreţei şi cind acest lucru este fatr-o anumită măsură nece
sar. Dacă sînt bombardate fortăreţe ca Phalsbourg, Lichten
berg şi Toul, aceasta se poate justifica prin faptul că ele 
blochează defileurile şi căile ferate, a căror ocupare nemij
locită este de cea mai mare importanţă pentru invadator şi 
acesta are motive să spere că-şi va atinge scopul în urma 
unui bombardament de cîteva zile. Dacă două dintre aceste 
fortăreţe au rezistat pînă acum, aceasta face cu atît mai multă 
cinste garnizoanei şi locuitorilor. ln ceea ce priveşte însă 
bombardarea Strasbourgului, care a precedat asediul efectiv, 
.aici lucrurile stau cu totul altfel. 

Strasbourgul este un oraş cu o populaţie de peste 80 OOO 
-de locuitori ; el este înconjurat de fortificaţii de tip vechi, din 
-secolul al XVI-lea, consolidate de Vauban, care a construit 
o citadelă în afara oraşului, în apropiere de Rin, şi a legat-o 
cu valurile fortificate ale oraşului prin linii neîntrerupte, nu
mite rpe vremea aceea tabără fortificată. Deoarece citadela 
domină oraşul şi este capabilă de o apărare independentă 
-după ce oraşul a capitulat, cel mai simplu mijloc de a cuceri 
şi citadela şi oraşul ar fi să se atace dintr-o dată citadela, 
pentru a se evita două asedii consecutive. Pe de altă parte, 
fortificaţiile citadelei sînt atît de puternice, iar poziţia ei în 
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şesul mlăştinos din apropierea Rinului îngreuiază atit de mult 
construirea rapidă a tranşeelor, incît împrejurările pot face, 
cum se şi întîmplă de obicei, să fie atacat mai intîi oraşul, o 
dată cu căderea căruia apărarea în continuare doar a cita
delei îşi va pierde sensul într-o măsură considerabilă în ochii 
unui comandant slab, in afară de cazul că acest fapt i-ar putea 
asigura condiţii mai bune de predare. Oricurm însă, dacă va 
fi luat numai oraşul, mai rămîne de cucerit citadela, iar un 
comandant dîrz poate continua rezistenţa, ţinînd sub foc ora
şul şi trupele asediatorilor dispuse în el. 

Ce sens ar tnai avea în asemenea împrejurări bombar.
darea oraşului ? In cel mai bun caz, locuitorii ar putea să 
demoralizeze cea mai mare parte a garnizoanei şi să-l silească 
pe comandant să părăsească oraşul, să treacă ÎIIlfPreună cu 
cei mai buni soldaţi ai lui, în număr de 3 000-5 OOO de oameni, 
în citadelă, să continue acolo apărarea şi să ţină oraşul sub 
tirul artileriei. Caracterul generalului Uhrich (acesta, şi nu 
Ulrich este numele viteazului soldat bătrîn) este destul de 
bine cunoscut pentru ca cineva să-şi închipuie că el ar putea 
fi intimidat, silindu-l să predea oraşul şi citadela, indiferent 
de numărul obuzelor aruncate asupra acestora. Bombardarea 
unui oraş cu o citadelă de sine stătătoare, care domină 
oraşul respectiv, reprezintă prin ea însăşi o absurditate şi 
o cruzime inu tilă. Este de la sine înţeles că obuzele rătăcite 
şi tirul intermitent al artileriei produc întotdeauna pagube 
unui oraş asediat ; aceasta nu este însă nimic în comparaţie 
cu distrugerile şi jertfele pricinuite în rîndul popula1iei civile 
în timpul unui bombardament regulat şi sistematic de 6 zile, 
ca acela la care a fost supus acest oraş nefericit. 

Germanii spun că pentru ei este necesar să cucerească 
mai repede oraşul din considerente politice. Ei intenţionează 
să-l păstreze după încheierea păcii. Dacă este însă aşa, acest 
bombardament, de o cruzime fără egal, a fost nu numai o 
crimă, ci şi o greşeală grosolană. Intr-adevăr, minunat mijloc 
de a cîştiga simpatia unui oraş sortit anexării, incendiindu-l 
şi ucigîndu-i majoritatea locuitorilor cu obuze explozive ! 
Oare bombardamentul a grăbit capitularea măcar cu o singură 
zi ? Nu s-ar spune ! Dacă germanii vor să anexeze oraşul şi 
să-i facă pe locuitori să-şi piardă simpatia pentru Franţa, ei 
ar f i  trebuit să cucerească oraşul printr-un asediu după toate 
regulile ccrt mai scurt, apoi să asedieze citadela şi să-l pună pe 
comandant în faţa alternativei : sau să renunţe la unele posi-
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bilităţi de apărare rpe caire le are la dispoziţie, sau să bom
bardeze oraşul. 

Şi, într-adevăr, numărul uriaş de obuze aruncate asupra 
Strasbourgului nu a înlăturat necesitatea unui asediu efectiv. 
La 29 augUJSt a trebruit să fie deschisă prima paralelă în 
partea de nord-vest a fortăreţei, în apropiere de Schiltigheim, 
la o distanţă de 500----050 de iarzi de fortificaţii. La 3 septem
brie a fost deschisă a doua paralelă (unii corespondenţi o nu
mesc dn mod eronat a treia) la o distanţă de 330 de iarzi. 
Bombardamentul lipsit de sens a fost oprit din ordinul rege
lui Prusiei şi de aceea probabil că abia în 17 ,sau 20 se va 
iputea face o breşă suficient de mare în valurHe fortăreţei. In 
cazul acesta însă este riscant să-ţi e:iGprimi vreo părere. Acesta 
este primul exemplu de asediu <Oind împotriva construcţiilor 
de piatră se folosesc proiectile cu acţiune perforantă ale 
artileriei grele moderne cu ţeava ghintuită. În încercările lor 
din timpul distrugerii construcţiilor de apărare dln Julich, 
prusienii au obţinut rezultate extraordinare : s-au făcut breşe 
în ziduri, iar cazematele au fost distruse prin bombardamente 
de la distanţe mari şi prin foc indirect (adică focul bateriilor 
de la care nu se poate vedea obieotivul bombardat) ; dar 
aceasta a fost numai o încel'lcare făcută în timp de pace, şi 
abia trebuie să-şi găsească confirmarea în actualul război. 
Strasbourgul ne va da o imagine excelentă asupra felului în 
care acţionează artileria grea modernă cu ţeava ghintuită 
în operaţiile de asediu ; în această privinţă asediul Stras
bourgului merită o atenţie deosebită. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 739 din 9 septembrie 1 870 

9 - Marx-Engels Opere, voi. t7 
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lnflorirea şi decăderea armatelor 

Cînd Ludovic-Napoleon şi-a întemeiat imperiul, „care în
semna pacea" 58, sprij inindu-se pe voturile ţăranilor şi pe ba
ioneteile fiilor lor soldaţi în armaită, această armată nu se 
bucura de un renume deosebit 1în EurOl)Ja decît doar prin tra
diţie. De la 1815 încoace se instaurase pacea, întreruptă numai 
:pentru cîteva armate de evenimentele din 1848 şi 1849. 
Austriecii purtaseră o campanie victorioasă 1n Italia şi o 
alta dezastruoasă în Ungaria ; nici Rusia nu cucerise în 
Ungaria, nici Prusia în Germania de sud lauri care să merite 
a fi pomeniţi 67; Rusia ducea un război permanent în Caucaz, 
iar Franţa în Algeria. Dar din 1815  marile armate nu se mai 
intilniseră pe cîmpul de bătălie. Ludovic-Filip lăsase armata 
franceză într-o stare în care numai de luptă nu era capabilă ; 
ce-i drept, trupele algeriene, şi mai ales unităţile lui prefe
rate, create în mare măsură în vederea războaielor din 
Africa chasseurs-â-pied * ,  zuavi, turcos, chasseurs 
d'Afrique * * cărnri -, constituiau obiectul unei mari atenţii, 
dar pirincLpala masă a infanterie i, cavaleria şi materialul de 
război e rau extrem de neglij ate în Franţa. Republica nu a fă
cut nimic ipentru a îmbunătăţi starea armatei. Dar a apărut 
imperiul care însemna pacea, şi - „si vis pacem, para bel
lum" *** - armata a devenit dintr-o daită pentru el obiectul 
unei atenţii deosebite. Franţa avea pe atunci un mare număr de 
ofiţeri relativ tineri, c are deţinuseră posturi înalte în armata 
din Africa pe vremea cînd aco.lo se mai dădeau lupte serioase. 
Unităţile speciale algeriene ale Franţei erau, fără îndoială, 
superioare tuturor celorlalte trupe din Europa. In persoana 
numeroşilor înlocuitori plătiţi 118, Franţa dispunea de un nu-

* - vînători pedeştri. - Nota trad. 
** - vînători africani. - Nota trad. 

* * •  - „dacă vrei pace, pregăteşte-te de război" .  - Nota trad. 
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măr mult mai mare de soldaţi de carieră - luptători încer
caţi, adevăraţi veterani - decît oricare altă putere de pe 
continent. Singura sarcină care se impunea era să se ridice, 
pe cit posibil, masa principală a trupelor la nivelul unităţilor 
speciale. Acest lucru a şi fost făcut în mare măsură. „Pas 
gymnastique" ( „double" la englezi) , folosit pină atunci numai 
în aceste unităţi speciale, a fost introdus în întreaga infante
rie, atingindu-se în felul acesta o rapiditate de manevrare, 
necunoscută pînă atunci în armată. Cavaleria a fost înzes
trată, în măsura posibilităţilor, cu cai mai buni ; materialul 
de război al întregii armate a fost revizuit şi completat. In 
sfîrşit, a început războiul Crimeii. Organizarea armatei fran
ceze s-a dovedit cu mult superioară celei engleze ; raportul 
numeric dintre armatele aliate a făcut, fireşte, ca cea mai 
mare parte a gloriei - în măsura in care acolo putea fi vorba 
de glorie - să revină armatei franceze ; însuşi caracterul 
acestui război, în care locul central l-a deţinut asediul unei 
puternice fortăreţe, a făcut să apară în cea mai favorabilă 
lumină talentul de matematicieni, propriu francezilor, mani
festat de geniştii lor. In consecinţă, războiul Crimeii a ridicat 
din nou armata franceză la rangul de prima armată din 
Europa. 

A venit arpoi timpul puştilor şi tunurilor cu ţeava ghin
tuită. Superioritatea incomparabilă a focului puştii cu ţeava 
ghintuită asupra focului celei cu ţeava lisă a dus la desfiin
ţarea acesteia sau, in unele cazuri, la transformarea ei com
pletă în puşcă cu ţeava ghintuită. Prusia a înlocuit în mai 
puţin de un an vechile ei puşti cu rpuşti cu ţeava ghintuită ; 
Anglia şi-a înzestrat treptat întreaga infanterie cu puşti En
field, iar Austria - cu o excelentă puşcă cu ţeava ghintuită 
de calibru mic (Lorenz) . Doar Franţa a păstrat vechea puşcă 
cu ţeava lisă, în tiIIl(j) ce puşca cu ţeava ghintuită a rămas, 
ca şi mai înainte, rezervată unităţilor speciale. în timp ce 
principala masă a artileriei păstra tunurile de 12 livre cu 
ţeava scurtă - o invenţie îndrăgită a împăratului, dar mai 
puţin eficace în comparaţie cu artileria de pînă atunci din 
cauza încărcăturii uşoare -, au fost formate cîteva baterii 
cu tunuri de 4 livre, cu ţeava ghintuită, gata pregătite pentru 
caz de război. Construcţia lor era defectuoasă, fiind primele 
tunuri cu ţeava ghintuită construite începind din secolul al 
XV-lea ; dar în ceea ce priveşte efectul, erau mult superioare 
oricărei piese de artilerie de cîmp cu ţeava lisă existente pe 
atunci. 

9* 
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Astfel se prezentau lucrurile .în momentul izbucnirii răz
boiului din Italia 59• Armata austriacă, care se complăcea în 
comoditatea ei, se dovedea rareori în stare de eforturi extra
ordinare ; �n esenţă era o armată impresionantă ca număr şi 
atît. Printre comandanţii ei se numărau numai ciţiva dintre 
cei mai buni şi foarte mulţi dintre cei mai slabi generali de 
pe atunci. Majoritatea acestora din urmă ajungeau să deţină 
posturi de comandă datorită influentei exercitate de curte. 
Gafele generalilor austrieci şi ambiţia şi mai mare a soldaţilor 
francezi au adus armatei franceze o victorie cîştigată cu greu. 
Magenta n-a adus nici un fel de trofee, Solferino doar citeva. 
Cauze de ordin politic au făcut să cadă cortina mai înainte 
ca pe scenă să fi apărut adevărata dificultate a războiului -
lupta pentru patrulaterul de fortăreţe. 

După această campanie, armata franceză ajunsese să fie 
un model pentru Europa. Dacă după ră�boiul Crimeii „chas
seur-ul a pied" francez devenise „idealul" unui infanterist, 
această admira ţie se extindea acum asupra întregii armate 
franceze. Organizarea ei era studiată, 1taQerele ei deveniseră 
şcoli de instrucţie pentru ofiţerii tuturor naţiunilor. Aproape 
întreaga Europă credea cu tărie în invincibilitatea armatei 
franceze. între timp, Franţa îşi transforma toate ipuştile ei 
vechi cu ţeava lisă în puşti cu ţeava ghintuită şi âşi înzestra 
întreaga artilerie cu tunuri cu ţeava ghintuită. 

Aceeaşi campanie care a conferit armatei franceze pri
mul loc în Europa a impus însă şi o sporire a eforturilor, în 
urma cărora a apărut mai întîi un rival, iar apoi şi un învin
gător al ei. Din 1 815 pînă în 1 850, din cauza inactivităţii, ar
mata prusiană, ca şi toate celelalte armate europene, a prins 
rugină. Dar această rugină prinsă în timp de pace a dăunat 
maşinii <le război prusiene mult mai mult decît tuturor celor
lalte. Potrivit sistemului prusian din vremea aceea, fiecare 
brigadă se com,punea dintr-un regiment de linie şi un regi
ment de Landwehr, astfel încît la fiecare mobilizare jumătate 
din trupele operative trebuia formată din nou. Materialul de 
război al trupelor de linie şi al Landwehrului devenise abso
lut insuficient. Oameni cu posturi de răspundere se făceau 
.adesea vinovaţi de tot felul de găinării. Oind în 1850 conflic
tUJl cu Austria a impus o mobilizare, întregul sistem militar 
al Pmsiei s-a năruit în mod jalnic şi aceasta a fost nevoită să 
treacă pe sub „furcile caudine" so. Cu mari cheltuieli, întregul 



Inflorirea şi decăderea aninatelor 103 ----

maoterial de război a fost de îndată înlocuit şi întreaga organi
zare a armatei a fost .revizuită, însă numai în amănunte. 
În 1859, cînd războiul din Italia a impus o nouă mobilizare, 
materialul de război se afla într-o stare mai bună, deşi încă 
nu în cantitate suficientă. Moralul Landwehrului, excelent pen
tru un război naţional, s -a  dovedit cu totul lipsit de elastici
tate în timpul unei demonstraţii militare care putea duce la un 
război împotriva uneia sau alteia dintre puterile beligerante. 
S-a hotărît să se treacă la o reorganizare a armatei. 

în urma acestei reorganizări, executată fără ştirea pa1 la
mentului, toate cele 32 de regimente de infanterie ale Land
wehrului au fost menţinute sub arme, rîndurile lor au fost 
completate treptat prin recrutări masive şi, în sfîrşit, fiind 
transformate în regimente de linie, numărul lor a sporit de 
la 40 la 72. Artileria a crescut în aceeaşi proporţie, cavaleria 
în schimb într-o proporţie mult mai mică. Această creştere 
a armatei a fost aproximativ proporţională cu creşterea 
populaţiei Prusiei de la 10 500 OOO, cit număra în 1 8 1 5, la 
1 8 500 OOO in 1 860. · Cu toată opoziţia Camerei a doua 61, 

această reorganizare a rămas efectiv în vigoare. în plus a fost 
îmbunătăţită sub toate aspectele capacitatea de luptă a arma
tei. Aceasta a fost prima armată în care întreaga infanterie a 
fost înzestrată cu puşti ghintuite. Apoi toate unităţile de in
fanterie au fost înzestrate cu puşti cu ac cu încărcare pe la 
culată, rezervate pînă atunci  doar unei mici părţi din infan
terie, şi s-a creat un stoc de rezervă. Experimentarea tunu
rilor cu ţeavă ghintuită, care se făcea de cîţiva ani, a fost 
dusă pînă la capăt, iar modelele accep tate au înlocuit treptat 
tunurile cu ţeava lisă. Muştrul de paradă exagerat, moştenit 
de la bătrînul pedant Frederic Wilhelm al III-lea, a făcut tot 
mai mult loc unui sistem de instrucţie mai bun, care consta 
mai ales în exericiţii pentru serviciul de pază şi acţiuni în 
formaţii rărite, pentru ambele servind în mare măsură drept 
model trupele franceze din Algeria. Ca dispozitiv de luptă 
de bază pentru batalioanele care acţionau independent a fost 
adoptată coloana de companie. O mare atenţie s-a acordat 
e)l..erciţiilor de tragere la ţintă, înregistrîn.du-se rezultate ex
celente. Îmbunătăţiri considerabile s-au adus şi cavaleriei. In 
special în Prusia orientală, patria creşterii cailor, ani de-a 
rindul s-a acordat o atenţie deosebită creşterii cailor ; s-a 
trecut pe scară largă la �ncrucişarea -cu cai de rasă arabă, iar 
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acum începeau să se vadă rezultatele. Calul din Prusia orien
tală este, ca mărime şi iuţeală, ce-i drept, inferior calului de 
cavalerie englez, în schimb este un cal de război mult mai 
bun şi are o putere de rezistenţă de cinci ori mai mare într-o 
campanie. Pregătirea profesională a ofiţerilor, ani de-a rîndul 
total neglijată, a fost din nou ridicată la nivelul cerut, foarte 
înalt. Initr-un cuv.înt, armata prusiană a trecut :printr-o trans
formare completă. Tuturox celor ·care aveau ochi să vadă, 
războiul danez 62 le-a demonstrat cu prisosinţă acest lucru ; 
totuşi el a trecut neobservat. Atunci a venit trăsnetul din 
1866 ; acum nimeni nu mai avea încotro şi trebuia să recu
noască acest fapt. De îndată sistemul iprusian a fost extins 
asupra armatei norrdgermane şi în linii genera!le şi asupra 
armatelor statelor germane din sud ; cit de uşor a putut fi 
introdus au dovedit-o rezultatele. Şi iată că a sosit anul 1870. 

Armata franceză din 1870 nu mai era însă cea din 1859. 
Delapidarea fondurilor publice, escrocheriile de bursă şi  abu
zul general care se făcea cu banii statului în scopuri perso
nale, tot ceea ce constituia trăsătura fundamentală a sistemului 
celui de-al doilea Imperiu a cuprfas şi armata. Dacă Haus
smann şi clica lui storceau milioane din gigantica afacere de 
la Paris 63, dacă întregul departament al lucrărilor publice, 
fiecare contract încheiat cu guvernul, fiecare funcţie publică 
era folosită pe faţă şi cu neruşinare ca prilej binevenit de a 
spolia poporul, cum s-ar fi putut oare ca singură armata să 
rămînă virtuoasă, armata căreia Ludovic-Napoleon îi datora 
totul, armata care era comandată de oameni tot atît de nesă
ţioşi ca şi paraziţii civili mai norocoşi de la curtea imperială ? 
Şi cînd a devenit notoriu faptul că guvernul obişnuia să bage 
în buzunar banii trimişi pentru a pune înlocuitori, fără ca să 
procedeze în consecinţă - lucru, fără îndoială, cunoscut fie
cărui ofiţer activ ; cînd au început toate celelalte delapidări 
de la depozitele de aprovizionare etc. în scopul formării fondu
rilor pe care ministerul de război le vărsa in taină împăratu
lui ; cînd, date fiind toate acestea, în funcţiile cele mai înalte 
din armată au trebuit să fie numiţi oameni iniţiaţi în această 
sforărie, care, indiferent ce făceau sau greşeau, nu puteau 
fi demişi, - atunci demoralizarea şi-a făcut loc şi în rîndurile 
ofiţerilor activi. Departe de noi afirmaţia că şi printre ei de
lapidarea fondurilor publice a devenit un fenomen obişnuit ; 
lnsă desconsiderarea superiorilor, neglijarea serviciului şi 
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scăderea disciplinei au fost o urmare inevitabilă. Dacă supe
riorii s-ar fi bucurat într-adevăr de autoritate, ar fi îndrăznit 
oare ofiţerii să se deplaseze - cum făceau de regulă - în 
carete în timpul marşului ? întregul sistem era putred ; atmo
sfera de corupţie în care trăia cel de-al doile a Imperiu a cu
prins în cele din urmă şi pilonul principal al acestui imperiu 
- armata. In momentul hotărîtor, aceast ă  armată n-a mai 
putut opune inamicului nimic altceva decit glorioasa ei tra
diţie - vitejia �nnăscută a soldaţilor, or, numai aceasta nu 
este suficient pentru ca o armată să continue să fie de prim 
rang. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 740 din 10 septembrie 1870 
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Insemnări despre război. - XVIII 

Se pare că încă mai există o imagine cu totul greşită 
asupra acţiunilor de asediu care se desfăşoară acum în Franţa. 
Unii dintre colegii noştri din rpresă, de la „Times" de pildă, 
înclină să creadă că germanii, deşi acţionează excelent în 
cîmp deschis, nu ştiu să ducă un asediu ; alţii consideră că 
asediul Strasbourgului se face nu atît in 1scopul cuceririi ora
şului, cit pentru a dştiga experienţă şi a-.i instrui pe geniştii 
şi artileriştii germani. Şi toate aceste păreri circulă pentru c ă  
pînă acum nici Strasbourgul, nici Toulul, nici Metzul, nici 
Phalsbourgul nu au c apitulat. După cit se rpare, s-a uitat cu 
desăvîrşire că la ultimul asediu dinaintea acestui război, la 
asediul Sevastopolului, după săparea tranşeelor, a fost nevoie 
de 1 1  luni pentru a sili fortăreaţa să se predea. 

Pentru a schimba asemenea păreri necoapte, pe care le 
pot răspîndi numai oameni nefamiliarizaţi cu problemele mi
litare, trebuie să le amintim acestora ce înseamnă în realitate 
un asediu. Valurile majorităţii fortăreţelor sînt 'Prevăzute cu 
bastioane, adică la unghiurile lor se găsesc nişte ieşinduri 
pentagonale, numite bastioane, care prin focul lor apără atit 
spaţiul din faţa fortificaţiilor, cît şi şanţul sărpat chiar la baza 
lor. In acest şanţ, intre fiecare două bastioane se află o c on
strucţie triunghiulară detaşată, numită ravelin, care acoperă 
o parte a bastioanelor, şi curitina, adică partea de val .forti
ficat dintre ele ; ravelinul este înconjurat de şanţ. In partea 
exterioară a şanţului principal se află un drum acoperit, larg , 
apărat de creasta glacisului, adică de un rambleu de pămînt 
de aproximativ 7 picioare, cu o pantă lină în partea exterioară. 
De multe ori, perutru a face atacul mai dificil, se adaugă şi 
alte construcţii. Valurile tuturor acestor fortificaţii sint căp
tuşite la bază cu zidărie de piatră sau sînt apărate de şanţuri 
umplute cu aipă pentru a face imposibil asaltul fortifrcatiilor 
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rămase intacte. Fortificaţiile sînt în aşa fel dispuse, incît cele 
-exterioare sînt întotdeauna dominate de cele din interior, 
adică sînt mai puţin înalte, şi, la rîndul lor, domină împreju
rimile prin â.nălţimea valurilor lor. 

Pentru a ataca o asem enea fortăreaţă, se mai foloseşte 
încă metoda ;perfecţionată de Vauban, deşi tunurile cu ţeava 
ghintuită ale asediaţilor pot impune modificarea acestei me
tode dacă terenul din faţa fortăreţei este pe o mare întindere 
absolut neted. Dar, întrucît majoritatea acestor fortăreţe au 
fost construiite pe vremea cînd domneau tunurile cu ţeava 
lisă, terenul de la o distanţă mai mare de 800 de iarzi de for
tificaţii de obicei nu era luat în consideraţie, şi pînă la această 
dis tanţă o înaintare acoperită a asediatorilor era aproape în
totdeauna posibilă fără să se construiască tranşee reglemen
tare. Dec�, 1în primwl rînd, este necesar să se împresoare fortă
reaţa, să fie respinse posturile de pază şi celelalte detaşamente, 
să se facă o recunoaştere a fortificaţiilor, să se aducă tunuri 
<le asediu, muniţii şi .alte provizii şi să se organizeze depozite 
de aprovizionare. în actualul război a mai [ăcUit parte din 
această etapă rprelinl!Î.nairă, care se poate prelungi destul de 
mult, şi  un prim bombardament cu tunuri de cîmp. în ziua d e  
l O august Strasbourgul a fost împresurat d e  l a  distanţă - 1n 
jurul zilei de 20 din apropiere, intre 23 şi 28 a fost bombardat, 
şi totuşi asediul după itoate 1regulile a început abia în ziua 
de 29. Inceputul acestui asediu d upă toate regulile este con
siderat momentul dn care s-a săpat prima paralelă, adică tran
şeea din care rpămîntul a fost aruncat în partea dinspre fortă
reaţă pentru a-i masca şi a-i apăra pe sold aţii care circulă în 
ea. Această primă paralelă .înconjUiră de obicei fortificaţiile 
fortăreţei la o distanţă de 600-700 de iarzi. In ea sînt ampla
sate bateriile cu foc de anfiladă ; ele sînt aşezate în prelungi
rea tuturor feţelor, adică a acelor laturi ale valului care prin 
focul tlor domină terenul din faţă. Acest lucru se face în toate 
pârţHe fortificaţiei care urmează să fie atacate. Misiunea aces 
tor baterii este de a de schide focul de -a lungul feţelor amintite 
şi de a nimici asrtfel tunurile şi servanţii aflaţi pe aceste părţi 
ale valului. In acest scop este nevoie de cel puţin 20 de ase
menea baterii, avînd fiecare dou� sau trei tunuri, adică în to
tal VTeo 50 de tunuri grele. De obicei, în prima paralelă se 
amplasau şi un oarecare număr de m ortiere pentru bombar
darea oraŞ1Ului sau a depozitelor g arnizoanei amenajate în
potriva bombelor ; datorită artileriei de astăzi, mortierele 
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sînt folosite numai în ultimul scop, pentru primul fiind acum 
suficiente tunurile cu ţeava ghintuită. 

De la prima p aralelă pornesc tranşee în direcţii a căror 
prelungire nu atinge fortificaţiile fortăreţei, pentru ca, în f e
l ul aceasta, nici una din fo11tificaţii să nru poată deschide 
asupra lor un foc de anfiladă. Tranşeele înaintează în zig-zag. 
pînă oind ajung la o distanţă de aproximativ 350 de i arzi de 
fortificaţii, şi aici se sapă o a doua paralelă - o .tranşee ase 
mănătoare ru prima paralelă, dar mai scurtă. De obicei, 
aceasta se face în a patra saru a cincea noapte drupă înce
pere a lucrărilor de săpare a tranşeelor. ln cea de-a doua para
lelă sînt amplasate contrabateriile, oîte una împotriva fie
căreia din feţele atacate şi aproape paralel cu ele ; aceste b a 
terii trebuie s ă  distrugă tunurile ş i  valurile aflate fa dreptul 
lor şi să deschidă un foc încrucişat împreună cu focul de 
anfiladă al bateriilor ; pentru contrabaterii e nevoie în general 
de aproximativ 60 de ·fumuri de calibru mare. Aipoi 
asediatorii înaintează din n ou, construind noi itranşee 
în zigzag, care devin tot mai scurte şi mai apropiate 
unele de altele pe măsură ce se apropie de fortăreaţă. 
La aproximativ 150 de iarzi de fortificaţii se sapă o sem�pa
ralelă pentru bateriile de mortiere, iar 1a b aza glacisului, la 
o distanţă de aproximativ 60 de iarzi de fortificaţii, se s apă 
a treia paralelă, în care de asemenea sînt amplasate baterii 
de mortiere. Aceasta poate fi terminată în a noua sau a zecea 
n oapte drupă începerea Jruarădlor de săpare a tranşeelor. 

La această distanţă mică de fortifi caţii încep adevăratele 
greutăţi. ln acest timp focul de artilerie al asediaţilor, în 
măsura în care domină terenul descoperit, va fi dej a aproape 
înăbuşit, însă focul puştilor de pe valurile fortăreţei se inten
sifică acum mai mult ca oricînd ; el va încetini foarte mult 
munca în tranşee. Aproşele trebuie să fie construite acum cu 
mult mai multă p rudenţă şi după un alt plan, pe care nu-l 
putem expune aici [n amănunţime. ln cea de-a t.nsprezecea 
n oapte, asediatorii se pot îndrepta spre unghiurile ieşite în 
afară ale drumului acoperit, chiar în faţa ieşindurilor ba5-
tioanelor şi ravelinelor. iar în cea de-a şaisprezecea zi, ei pot 
termina încoronarea glacisului, adică construirea de tranşee 
în spatele crestei glacisului şi de-a lungul acestuia, paralel 
cu drumul acoperit. Numai atunci vor !fi în stare să ampla
seze bateriile în aşa fel, incit să dărîme zidăria de piatră a 
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valurilor pentru a-şi asigura trecerea p rin şanţ în fortăreaţă 
şi pentru a reduce la tăcere tunurile de pe flancurile bastioa
nelor, care trag de-a lungul şanţului şi tîmpiedică trecerea prin 
el. Aceste flancuri ale b astioanelor împreună cu tunurile lor 
pot fi distruse în cea de-a şaptesprezecea zi ; tot atunci poate 
fi făcută şi breşa. In noaptea următoare poate fi terminată co
borîrea în şanţ şi organizare a unei treceri acoperite prin el, în 
vederea apărării detaşamentului d e  asalt împotriva focului 
de flanc, şi poate începe asaltul. 

în această scurtă expunere am încercat să p rezentăm 
desfăşurarea acţiunilor de asediu al unuia dintre cele mai 
Silabe şi mai simple 1tipuri de fortăre aţă (hexagonul lui Vau
ban) şi să stabilim timpul necesar pentru diferitele etape ale 
asediului - dacă acesta nu este stînj enit de ieşiri făcute cu 
succes şi cu condiţia ca asediaţii să nu dea dova dă de un 
spirit activ şi de o vitejie excepţională şi să nu dispună de 
mijloace deosebite. Totuşi, chiar şi în ace ste condiţii favora
bile este nevoie, dup ă cum vedem, de cel puţin 17 zile ca să 
se poată face breşe în principalele valuri ale fortăreţei şi în 
felul acesta fortăreaţa să fie descoperită în faţa atacului. Dacă 
garnizoana are un efectiv suficient şi este bine aprovizio
nată, nu exiS!tă nici un motiv de ordin militar care ar putea-o 
sili să se p redea înainte de acest termen ; din punct de 
vedere pur m'ilitar, simpla datorie îi obHgă pe asediaţi să 
reziste cel puţin în această perioadă. Totodată există unii 
oameni nemulţumiţi de faptul că Strasb ourgul nu a fost încă 
cucerit, StrasbourguJ, care a fost supus unui asediu după toate 
regulile numai 1 4  zile şi are pe frontul atacat fortificaţii exte
rioare care îi dau posibilitatea să reziste cel puţin 5 zile peste 
termenul obişnuit. Ei s[nt nemulţumiţi de faptul că Metzul, 
Toulul şi Phalsbourgul nu au capitulat �ncă. Dar noi nu ştim 
încă dacă s-a săpat măcar o singură tranşee în faţa Toulu
lui ; iar despre celelalte fortăreţe ştim că în general nu au 
fost supuse unui asediu după toate regulile. In ceea ce p riveşte 
Metzul, se p are că în momentul de faţă nu există intenţia de 
a-l swpune unui asedilll după toate regul ile ;- evi dent că cel mai 
eficient mijloc de a cuceri Metzul constă în înfometarea arma
tei lui B azaine. Aceşti gazetari nerăbdători trebuie să ştie că 
sîrnt foarte ipuţini comandanţi de fortăreaţă care să se predea 
unei patrule de patru ulani sau chiar sub influenţa unui bom
bardament atîita vreme oit au la. dispoziţie o garnizoană relativ 
suficientă şi p roviziile necesare. Dacă tn 1 806 Stettinul s-a 
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predat unui regiment de cavalerie, dacă in 1815  fortăreţele 
franceze de la graniţă au capitulat după un scurt bombarda
ment sau chiar numai de teama lui, nu trebuie să uităm că 
Worth şi Spichern, luate împreună, nu fac nici cît Jena, nici 
cît Waterloo, şi, în afară de aceasta, ar fi absurd să ne în
doim de faptul că în armata franceză există mulţi ofiţeri care 
p o t  să ţină piept unui asediu după toate regulile chiar şi cu o 
garnizoană formată din garda mobilă. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette " 
nr. 1 744 din 15 septembrie 1870 
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Cum trebuie dusă lupta împotriva prusienilor 

După războiul din Italia din 1859, cînd puterea militară 
a Franţei atinsese apogeul, prinţul Frederic Carol al Prusiei, 
acelaşi care in momentul de faţă împresoară armata lui Ba
zaine la Metz, a scris o broşură intitulată „Cum trebuie dusă 
lupta împotriva francezilor" 64• Astăzi, oind forţele militare 
colosale ale Germaniei, organizate după sistemul prusian. 
mătură totul în calea lor, oamenii încep să se întrebe cine 
şi în ce fel va duce pe viitor lupta împotriva prusienilor ? Şi 
cînd un război, la începutul căruia Germania nu făcea de cît 
să se apere împotriva şovinismului francez, ipare să se tran s
forme încet, dar sigur, într-un război du s în interesele unui 
nou şovinism, german, merită să ne oprim a supra ace stei 
probleme. 

„Providenţa este întotdeauna de partea batalioanelor 
mari u , - în felul acesta ii plăcea lui Napoleon să explice cum 
sînt cîştigate şi pierdute bătăliile. Şi Prusia a acţionat tocmai 
conform acestui principiu. Ea a avut grijă să aibă „batalioane 
mari " .  Cînd în 1 807 Napoleon i-a interzis să aibă o armată 
cu un efectiv mai mare de 40 OOO de oameni, ea a început să-i 
elibereze pe recruţi dup ă o instrucţie de 6 luni şi în lo�ul 
lor să cheme al1i oameni ; iar în 1813  ea a fost în stare ca la 
o populaţie de 4 500 OOO să aibă o armată de operaţii de 250 OOO 
de soldaţi. Mai tîrziu, acelaşi princirpiu al stagiului scurt în 
cadrul regimentului şi al stagiului de lungă durată .în rezervă 
a găsit o aplicare şi mai largă şi, în plus, a fost adaptat cerin
ţelor unei mon arhii absolute. Oamenii erau ţinuţi 2-3 ani în 
regimente nu numai p entru a fi bine instruiţi, ci  şi pentru a 
fi muştruluiţi ca să capete deprinderea unei discipline necon
diţionate. 

Tocmai in aceasta constă punctul slab al sistemului pru
sian. El trebuie să împace două sarcini diferite şi, în ultimă 
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instanţă, incompatibile. Pe de o parte, acest sistem vrea să 
facă din fiecare bărbat apt p entru serviciul militar un soldat 
şi să aibă o armată permanentă, al cărei unic scop este acela 
de a servi drept şcoală, în care cetăţenii să înveţe mînuirea 
.armelor şi totodată de a fi un nucleu în jurul căruia aceştia 
să se stringă în cazul unui atac din afară. Plnă aici sistemul 
este de natură pur defensivă. Dar, pe de altă parte, aceeaşi 
armată trebuie să fie sprijinul militar, principalul pilon al unui 
guvern semiab solutist ; şi în acest scop şcoala armelor tre
buie să devină pentru cetăţeni o şcoală a supunerii absolute 
faţă de superiori, o şcoală a sentimentelor monarhiste. Acest 
lucru poate fi atins doar p rintr-un stagiu militar de lungă 
durată. De aici rezultă incompatibilitatea dintre cele două 
scopuri urmărite. Politica externă de apărare reclamă instrui
rea unui mare număr de oameni într-un termen scurt, pentru 
a -<lispune de o rezervă numeroasă în cazul unei agresiuni 
din afară ; politica internă, dimpotrivă, reclamă instruirea 
mai îndelungată a unui număr limitat de oameni pentru a 
dispune, în cazul unei revolte interne, de o armată de nădejde. 
Monarhia semiabsolută a ales o cale de mij loc. Ea a ţinut 
soldaţii 3 ani încheiaţi sub arme şi a limitat numărul recru
ţilor potrivit mijloacelor ei financiare. In realitate, mult lău
d atul serviciu militar general şi obligatoriu nu există. El s-a 
transformat într-o recrutare care se deosebeşte de recrutarea 
din celelalte ţări doar p rin faptul că este mai riguroa<;ă. 
Această recrutare costă mai mult, necesită mai mulţi oameni 
şi prelungeşte obligaţia lor de a fi gata să fie chemaţi sub 
arme pe o perioadă mult mai îndelungată dedt în oricare 
altă ţară. Totodată, ceea ce iniţial era un popor înarmat 
pentru prop ria sa apărare se transformă acum într-o armată 
supusă, gata de agresiune, într-un instrument al politicii oli
garhiei guvernante. 

In 1861 populaţia Prusiei depăşea intrucîtva cifra de 
1 8  OOO OOO şi în fiecare an 227 OOO de tineri care atingeau 
vîrsta de 20 de ani deveneau recrutabili. Dintre aceştia, o 
bună jumătate erau din punct de vedere fizic apţi p entru 
serviciul militar, dacă nu imediat, cel puţin în cursul anilor 
următori. Dar fa loc de 1 14 OOO de recruţi, anual erau incor
p oraţi doar 63 OOO, astfel încit aproape jumătate din po pu
laţia masculină aptă din punct de vedere fizic pentru servi
ciul militar nu era instruită în mînuirea armelor. Oricine a 
fost in Prusia în timp de răzb<>i a rămas, de bună seamă, 
uimit de marele număr de flăcăi voinici şi sănătoşi, în virstă 
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de 20 pină la 32 de ani, care rămineau liniştiţi acasă. Acea 
stare de „letargie" ,  pe care unii corespondenţi speciali au 
constatat-o în Prusia în timp de război, există doar în ima
ginaţia lor. 

Din 1 866 încoace numărul celor recrutaţi anual în Con
federatia Germaniei de nord n-a depăşit cifra de 93 OOO de 
oameni la o populaţie de 30 OOO OOO. Dacă ar fi recrutaţi toţi 
tinerii apţi din punct de vedere fizic pentru serviciul militar, 
chiar dlllpă cel mai sever examen medical numărul lor ar 
ajunge la cel puţin 170 OOO de oameni. Această limitare a 
numărului recrutilor a fost determinată, pe de o parte, de 
interese dinastice şi, pe de altă parte, de necesităţi finan
ciare. Armata a rămas un instrument docil pentru înfăptui
rea scopurilor absolutismului în irnterior şi ducerea războa
ielor în interesul oligarhiei guvernante în exterior. Dar nici 
pe departe n-au fost pregătite toate forţele de apărare de 
care dispunea naţiunea. 

Totuşi, acest sistem este mult superior sistemului înve
chit al militarilor de carieră, practicat de celelalte mari ar
mate de ipe corutinent. în comparaţie ou ele, Prusia a reuşit 
să tScoată un număr dublu de soldaţi din acelaşi 111umăr de 
locuitori. De asemenea, ea a ireuşi.Jt să facă din ei soldaţi buni 
datorită unui sistem care i -a epuizat toate mijloacele şi cu 
care poporul nu 1s-ar fii împăcai! niciodată dacă Ludovic-Na
poleon n-ar fi atentat în permanenţă la graniţa de la Rin şi 
dacă germanii nu ar fi simţit instinctiv .că această armată 
este instrumerutul necesar pentru strădaniile lor de Qlnificare 
naţională. De îndată ce securiitatea Rinului şi unificarea Ger
maniei vor fi asigurate, acest sistem va deveni în mod inevi
tabil de nesuportat. 

Aici găsim şi răspunsul la întrebarea : cum trebuie dusă 
lupta împotriva prusienilor. Dacă o naţiune tot atît de nume
roasă, tot atît de capabilă, de vitează şi civilizată ar realiza 
in fapt ceea ce în Prusia s-a făaut doar ipe hîrtie, adică ar 
face din fiecare cetăţean apt din punct de vedere fizic pentru 
serviciul mLlitar Q1Il soldat ; dacă această naţiune ar limita 
durata serviciului militar �n itimp de pace şi termenul de in
strucţie la timpul efectiv necesar în acest scop ; dacă ea ar 
păstra organizarea necesară în vederea completării efectivu
lui în timp de război, folosind acelaşi procedeu eficace ca şi 
Prusia în ultiIDJUl timp, - atunci, S'l.lsţinem noi, această na
ţiune ar dobîndi acelaşi colosal avantaj asupra Germaniei 
pruisacizate ca şi Germania prusacizată, după cum s-a dovedit, 
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asupra Fr anţei în actualul răz'boi. După părere a unor somi
tăţi din Prusia ( incll\.IJSiv generalul von Roon, mm1s
tlmul de război) , un s tagiu militar de doi anQ este absolut 
suficient pentru a face dintr-un flăcău de l.a ţară un bun sol
dai!:. Cu permisiunea pedanţilor ofiţeri ai maiestăţii sale am 
înclina chiar să afirmăm că rpentru marea majoritate a recru
ţilor siînt sufi.oiente 18 luni - două veri şi o iamă. Durata 
exactă a stagiului militar este î111Să -0 prob1emă seoundară. 
După cum am văzu:t, prusienii au obţinu t re'.ljultaite excelente 
<lU!pă un stagiu miliitar de 6 luni şi încă cu oameni c are abia 
1ncetaseră să mai fie iobagi. Principalul este 1ca principiul 
serviciului militar general şi obligatoriu să fie efectiv aplicat. 

Dacă războiul va continua pînă Ja ace l  sfîrşit dureros 
pentru care militează acum filistinii germani, adică pînă la 
dezmembrarea Franţei, iputem fi s·iguri că francezii vor adopta 
.acest iprincirpiu. Bînă acum ei iau fost o naţiune ră'.ljboinică, dar 
nu militaristă. Ei urau serviciu1l într -o armată ca 1cea franceză, 
iîntemeiată pe sistemul militarilOII" de c arieră, oo 11.1n stagiu 
militar de 1ungă durată şi 'l.ill. număr imk de .rezeflVişti instruiţi. 
De aceea vor fi foarte bucmroşi să servească iîntr- o  armată 
� un stagiu militar scur·t în armata 1adivă şi 11.lilul de lungă 
durată în rezervă şi vor face \Chiar mai mult d acă prin aceasta 
li se va da posibilitatea isă-şi spele ruşinea şi să restabilească 
integritatea Franţei. Şi atunci „batalioanele mar i "  vor fi de 
partea Franţei, iar ,rezultatul acţiunilor lor va fi acelaşi ca 
:şi în acest război dacă Germania nu va adopta acelaşi sistem. 
Deosebirea va fi .însă urmă toare a : aşa cum, în compal'aţie 
cu sistemul francez al militarilor de carieră, sistemul prusian 
al Landwehrului a îru;errmart: un progres prin faptu.I că reducea 
stagiul militar şi 1sporea numărul oamenilor în stare să-şi aipere 
1 ara, tot astfel şi acest nou sistem al servi ciului militar în
tr- atlevăr general şi obligatoriu va însemna, 1la riîndul său, un 
pas îaw.inte în c omparaţie •CU sLstemul ipmsian. !n timp de 
ră'.ljboi, forţele armate vor atinge proporţii şi mai m ari, dar 
.armatele din timp de pace vor deveni tot mai mici ; fiecare 
cetăţean al ţării va trebui isă iparticipe personal, şi nu prin în
locuLtoir, la 1t11pta al"lil1ată în vederea rezolvării c onflictelor 
dintre oîrmuitori ; apărarea va deveni mai puternică, li.ar ata
cul mai dificil, şi .însăşi 1creşterea armatelor va duce, în ul
timă instanţă, la o retlucere a cheltuielilor şi va deveni o 
chezăşie ia ipăcii. 

Publicat în „The Pall Mall Gazetten 
nr. 1 746 din 17 septembrie 1 870 



115 

Insemnări despre război. - XIX 

Fo:ritificaţiile Par[sului şi-au d ovedit dej a valoarea. Nu
mai datorită lor germanii nu rpot ipune stăpînire pe oraş de 
mai bine de o săiptămînă. In 1814, după o .luptă de o jumd.tate 
<le zi pe înălţimile din Montmar�re , oraşul a fost silit .să capi
tuleze. În 1815, o serie de fortificaţii de pămînt, conSltruite 
la începutul campaniei, au provocat o oarecare întîrziere ; 
dar rezistenţa lor ar fi fost de foarte scurtă durată dacă 
aliaţii nu ar fi fost ferm convinşi că oraşul se va preda şi 
fără luptă 65• 1n actualul război, germanii au cerut d1plomaţiei 
lor un singur lucru, şi aruume să nu se amestece în acţiunile 
lor militare. Şi aceste acţiuni militare, rapide, energice şi ho
tărîte pînă la mijlocul lunii septembrie, au devenit încete, ne
sigure şi tâtonnante * din ziua în care coloanele .geamane au 
intrat în stern de acţiune a acelei imense tabere fortificate 
care este Parisul. Şi este reev a absolut firesc. Si.DlJpla împresu
rare a unui oraş atît de mare necesită timp şi precauţie chiar 
dacă ite arproipii de el cu o armată de 200 000-250 OOO de oa
meni. Chiar şi asemenea forţe abia dacă vor fi suficiente 
pentm a-� 1împresura efeotiv din toate părţile, deşi, în cazul 
<le faţă, or<L?ul nu are o armată .în stare să desfăşoare bătălii 
mari şi acţiuni în aîmp deschis. Că în Paris nu există o ase
menea armată au dovedit-o cu prisosinţă rezultatele deplora
hile ale ieşirii generalului Ducrot Lingă Meudon 66• Aici tru
pele de linie s-au purtat categoric mai prost deoît garda 
mobilă ; realmente iau dat „bir ou fugiţii " în frunte cu faimoşii 
zuavi. Acest lucru se explică foarte uşor. Soldaţii vechi - în 
special din co:ripurile de armată ale lui Mac-Mahon, de Failly 
şi Felix Douay, care luptaseră la WC>rth - e rau complet de
moralizaţi după două retrageri catastrofale şi 6 săptămîni de 

" - timide. - Nota trad. 
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insuccese care se ţineau lanţ. Este absolut normal ca aseme
nea împrejurări să exetrcite o influenţă foarte p'llrternică asupra 
mercenarilor, căci zuavii, formaţi mai ales din înJocuitori, 
nu merită alt nume. Şi se aşteap tă ca asemenea oameni .să 
dea exemplu de dîrzenie recruţilor neinstruiţi, cu care au fost 
completate rînduirile rărite ale b atalioanelor de .linie. După 
ace astă întîmplare ne putem aştepta la mici ieşiri, care pe 
id, pe colo pot avea S1Ucces, dar e puţin probabil că vor mai 
avea lo c bătălii 1în aîmp deschis. 

Mai departe, germanii afirmă că tunurile lor domină Pa
riSllll de pe înălţimile de Ungă Sceaux ; dar acestei afirmaţii 
nu trebuie să-i dăm crezare. Inălţimiile cele mai apropiate, pe 
care-şi pUJte au amplasa nişte b aterii mai sus de Fontenay
aux-Roses, se găsesc la o distanţă de aproximativ 1 500 de 
metri de fortul Vanves, şi, prin urmare, la 8 OOO de metri 
sau la 8 700 de iarzi de centrul oraşului. Germanii nu au o 
artilerie de cîmp mai girea d�oît ilşa-numitele tunuri ghin
tuite de 6 livre { ou obruze de aiproximativ 1 5  livre) , dar, chiar 
d acă ar avea tunuri ghintuite de 12 livre cu obuze de 32 de 
livre, ce a mai mare bătaie a acestor tunuri, la unghiurile de 
înălţare pentru care sînt calculate afetuirile lor, nu ar depăşi 
4 500-5 OOO de metri. Prin urmare, această lăudăroşenie nu 
trebuie să-i sperie rpe iparizieni. PariS!Ul nu rtrebuie să se teiamă 
de un bombardament atiîta timp cît nu au fost cucerite două 
sau chiar m ai multe fortlll"i ,  dar chiar şi a1unci iproiecti.lele s-ar 
împrăştia atit de mult ipe întinderea uriaşă a oraşului, încît 
paguba ar fi relativ mică, iar efectul moral aproape nul. Uita
ţi-vă ce masă imensă de artilerie a fost folosită împotriva 
Strasboorguliui ; cu oît mai multă artilerie va fi necesară pen
tru a constrînge Parisul să se predea, chiar dacă ţinem seama 
de faprtul că un atac după toate regulile cu ajutorul p aralele
lor se va limita, fireşte, la o mică parte din fortificaţiile fortă
reţei I Şi atîta timp cît germanii nu vor pute a concentra sub 
zidurile P&isului itoată această airtillerie împreună cu muniţiile 
şi toate celelalte accesorii, Parisul se află 1în siguranţă. Numai 
din momentul în care vor ifi ipregătit toate mij loacele de asediu 
va începe adevărata primejdie. 

Aoum vedem limpede ce forţă uriaşă reprezintă fortifi 
c aţiile Parisului .  D acă Ja această forţă pasivă, la această sim
plă putere de rezistenţă, s-ar adăuga forţa activă, puterea 
ofensivă a unei adevărate armate, •atunci valoarea fortifica
ţiilor ar oreşte imediat. In rtimp oe trupele asediatorilor sînt 
împărţite în mod inevitabil de Sena şi Marna în cel puţin trei 
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grupări .separate, care nru pot comunica între ele dedt peste 
podurile construite în spatele poziţiilor lor de !ruptă, 1adică 
numai pe dmilllllri ocolitoare, a căiror utilizare înseamnă pier
dere de timp, iprincLpala masă a armatei din Paris .ar purtea să 
a tace cu forţe superioare ori.oare din aceste trei grupări, la 
alegere, să-i prLcinuiască pierderi, să-i distrugă lucrările de 
fortificaţie începute şi să se retragă din nou sub acoperirea 
forturilor înainte oa asediatorii să poată rprimi întăriri. In ca
zul că armata din P·aris nu ar fi prea slabă în comparaţie ou 
forţele asediatorilor, e a  ar putea  iSă facă imposibilă împresu
rarea completă a fortăreţei sau să o străpungă in orice mo
ment. Şi cit este de necesară împresurarea completă a unei for
tăreţe asediate, dacă aceasta are oit de cit posibilitatea să pri
mească întăriri din afară, se vede din exemplul Sevastopolu
lui, unde asediul s -a  prelungit e:JGcLusiv datorită sosirii 
contiillUe de întăriri ruseşti prin p artea de nord a fortăreţei, 
unde trecerea a fost tăiată abia în ultimul moment. Ou oit 
evenimentele din faţa PariS11.1.lui vor lua mai mare amploare, 
cu atît va ieşi mai mult la iveală nesăbuinţa totală a genera
lilor bonapartişti în timpul acestui război, nesăbuinţă din 
pricina căreia au f.ost jertfite două armate, iar Parisul a fost 
lăsat fără principalul său mij loc de apărare - forţele capa
bile să răspundă ataau1ui printr-un contraatac. 

In cee a  ce priveşte aprovizionarea cu .alimente a unui 
oraş atît de mare, se p are că aceasta comportă greurtăţi chiar 
mai mici decît în caz.ul asedie,rii unor fortăreţe mai puţin tp'U
ternice. O capitală ca Parisul !IlU !llJllmai că dispune de o bună 
organizare a comerţului care 1îl poate aproviziona oricînd, 
dar totodată constituie principala rpiaţă şi punctrul de depozi
tare unde se aduc şi se schimbă produsele agricole ale unei 
regiuni 1întinse. Un guvern energic, folosindu-se de aceste 
condiţii favorabile, puitea .lua uşor măsuri ipentru a asigura 
rezerve din belşug pe tot timpul unui asediu de durată mij 
locie. Nu avem posibilitatea să apreciem dacă s-a procedat 
astfel, !IlU vedem însă de ce nu s-oo- fi rputut face aceasta, şi 
încă într-un timp sourt. 

In orice caz, dacă Jupta va fi dusă „pînă la acel sfîrşit 
durerosu, aşa cum se iSlp'llne aoum, înseamnă că, după începe
rea lucrărilor de asediu, rezisitenţa nu va mai dwra, probabil, 
mult. Zidăria de piaJtră a escarpelor este aprnape complet 
descoperită în faţa focului, iar lipsa ravelinelor în faţa curti
nelor înlesneşte înaintarea asediatorilor şi efectuarea de breşe 
în zidurile fortăreţei. Spa.ţiUJl limitat al forturilor mI permite 
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să fie plasat în ele decît llln număr restrîns de ,apărători ; re 
zistenţa lor la un atac, dacă nu este susţinută de înaintarea 
trupelor prin intervalul dintre fort'Ulri,  nu poate fi serioasă. 
Dacă însă tranşeele pot fi dUJSe pînă la glacisul forturilor fără 
a fi distruse de asemenea ieşiri ale armatei din Paris, atunci 
chiar acest fapt dovedeşte că această armată este prea slabă 
- din punot de vedere al efectivului, al organizării şi al mo
ralului - rpentru a exeoota �n noap tea hotăriîtă pentru asalt 
o ieşire cu sorţi de izbîndă. 

Dlllpă oucerirea oîtorva forturi, este de aştep tat ca oraşul 
să renuillţe la o [uptă fără şanse de succes. Dacă nu renunţă, 
acţiunile de asediu urmează să fie repetate , iSe fac o serie de 
breşe, �i oraşul este din nou somat să se predea. Dacă şi de 
data aceasta nu se răspunde �a somaţie, atunci poate urma o 
luptă tot atît de lipsHă de sorţi de izbîndă pe baricade. Să 
sperăm că oraşul v a  fi cruţat de asemene a jertfe inutile. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette " 
nr. 1 754 din 27 septembrie 1 870 
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Admitem întru totul că comunicatul cu privire la tratative, 
pe care l-am oferit ieri cititorilor noşta-i , după versiunea d -lui 
Jules Favre, corespunde realităţii, fireşte, cu excepţia cîtorva 
mici greşeli, ca, de pildă, afirmaţia că Bismarck ar intenţiona 
să anexeze Metzul, Château-Salins şi „Soissons " .  Evident, d-l 
Favire habar n-are de aşezarea geografică a localităţii Sois
sons. Contele s -a  referit .Ia Sarrebourg, run oraş oare, aşa cum 
s-a arătat de multă vreme, este dispus pe noua linie strate
gică de la graniţă, în timp ce Soissons este tot atît de departe 
de ea ca şi Parisul sau Troyes. Relatînd această conversaţie, 
s-ar putea ca d-l Favre să nu fi redat întocmai diversele forme 
de exprimare ; dar atunci cind comunică faptele contesta1te 
de presa oficioasă prusiană, Eurapa neutră preferă de regulă 
să dea crezare declaraţiilor lui. In felul acesta, dacă acum la 
Berlin se contestă declaraţia d-lui Favre privitoare la pro
punerea de a se ceda Mont-Valerien, 'Pllţini vor fi aceia care 
vor crede că d-l Favre a născocit aceasta sau a înţeles cu 
totul greşit cele spuse de contele Bismarck. 

Comunicatul dat de d-l Favre arată limpede oit de puţin 
a înţeles el situaţia actuală şi oit de confuză şi !Ileprecisă era 
imaginea pe care şi-a  format-o despre ea. El a venit pentru 
a duce tratative în vederea unui armistiţiru care trebuia să 
ducă la încheierea păcii. Sîntem gata să-l iertăm pentru pre
supunerea .Lui că Franţa este încă în stare să-i determine pe 
inamicii ei să renunţe la toate pretenţiile de a li se ceda 
teritorii ; este greu de spus însă în ce condiţii spera el să 
obţină o încetare a ostilităţilor. Punctele asupra cărora în 
ultimă instanţă st5.ruiau germanii erau cedarea Strasbourgu
lui, Toulului şi Verdunului, ale căror garnizoane trebuiau să 
devină prizoniere. Se pare că în ceea ce priveşte predarea 
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oraşelor Toul şi Verdun, dntr-o oarecare măsură se căzuse 
de acord. D ar Strasbourgul ? Această pretenţie a fost luată 
de d-l Favre pur şi simpLu drept o ofensă. 

„D-le conte, dv. uitaţi că vorbiţi cu un francez. Să sacrifici o garni
zoană eroică, a cărei comportare a entuziasmat toată lumea şi în special 
pe noi, ar fi o laşitate ; şi nu vă promit să transmit că ne-aţi propus o 
asemenea condiţie".  

Vedem oit de puţin se ţine seama de situaţia reală 1în 
acest răspuns ; nu găsim în el decît o izbucnire a sentimen
tului patriotic. Intrucît la Paris acest sentiment era într-ade
văr deosebit de puternic, fireşte ieă în asemenea momente nu 
se 1pute a să nu se ţină seama de el ; rtrebuia însă isă se cîntă
rească bine şi faptele existente. Strasbourgul a fost supus 
unui asediu după toate regulile weme destul de îndelungată şi 
de acee a purte am fi absolurt sigm:-i că va cădea curînd. O for
tăreaţă swpusă ulliUi asediu după toate regulile poate să opună 
rezistenţă o oarecare bucată de vreme ; datorită unor eforturi 
extraordinare rpoate chiar să-şi preLungească apărarea cu cîteva 
zile ; dacă nu -i vine însă în ajutor nici o armată, putem trage 
cu o precizie matematică concluzia inevitabilităţii căderii ei. 
Trochu şi cadrele superioare de genişti din P airis ştiau foarte 
bine acest lucru ; ei ştiau că nu există nicăieri o armată care 
să poată veni în ajutorul Strasbomrgiului ; şi totuşi se pare că 
Jules Favre, colegul Jui Trochu in guvern, nu a ţillillt de loc 
se ama de acest ln.J.cru. In pretenţia de predare a Strasboorgu
lui el nu a văzut deoît .o ofensă la adresa lui, a garnizoanei 
din Strasbourg şi a poporului francez. Insă pirincipala parte 
interesată, generalrul Uhrich şi g arnizoana sa, aru făcut, fără 
îndoială, destul pentru a-şi arpăra ()[loarea. A-i fi ieruţ.at de 
ultimele oîteva zHe de lll.llptă absoL1.11t fără speranţă dacă prin 
ace asta s - ar fi înmulţit puţinele şanse de salvare a Firanţei, 
apoi aceasta nu ar fi insemn art pentru ei o ofensă, ci o răs
plată binemeritată. Generalul Uhrich ar fi preferat, bineînţe
les, să se predea din ordinul gurvernului său şi in schimbul 
unei concesii echivalente din partea inamicrulrui declt să se 
predea Slllb ameninţarea asaltului şi fără nici o compensaţie. 

Intre timp, Touil.ul şi Stliasbomgiul au căzut, iar Verdunul, 
atîta timp cit rezistă Mertzul, nu prezintă pentru germani 
din punct de vedere militar nici un interes. Astfetl, şi fără să 
consimtă la un armistiţiru, germanii au .obţiD1Ut aproape tot 
ceea ce a consitituit obiectul negocierilor dintre Bismarck şi 
Jules Favre. S-ar păirea că niciodată 'l.lil învingător nu a oferit 
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un armistiţiu 1în condiţii mai avantajoase şi mai generoase, 
iar învinşii nu l-au refruzat într-un mod mai absuird. Jules 
Favre nu a strălucit, fireşte, în aceste tratative, deşi, după 
dt se pare, are llln instinct destul de siglllr. In schimb, Bismarck 
apare în IIlorul rol de învingător mărinimos. Propunerea, aşa 
cum a înţeles-o d-l Favre, era extrem de avantaj oasă, şi dacă 
ar fi reprezentat numai 1ceea ce credea d-l Favre, 
ar fi trebuit acceptată imediat. Insă propunerea ooprindea 
ceva mai mult deoît vedea Favre în ea. 

Intre dOIUă armate ·aflate în dmp deschis, problema în
cheierii unui armistiţilll se r-ezolvă ruşor. Se stabileşte o linie 
de derrnairoaţie - să zicem o ifîşie de teren neutru îrutr-e cele 
două părţi combatante - şi lucrul s-a făcut. Dar aici în cîmp 
deschis Illll se află deoît o singură armată ; cealaltă, în mă
sura Îlll care mai există, este blooată în fortăreţe mai mult 
sau mai puţin împresurate. Ce se va 1întîmpla ieu toate aceste 
fortăreţe ? Care va fi sitruaţia lor în timpul armistiţiului ?  Bis
marck carută să rtreacă toate acestea sub ităcere. Dacă se va 
închefa un armistiţiu de două săptămîni şi în el nu se va spune 
nimic despre aceste or-aşe, atunci ise înţelege de la sine că va 
trebui să se menţină statu-quo *,  cu excepţia acţiuniJor mili
tare împotriva garnizoanelor şi a fortificaţiilor. In cazul acesta, 
Bitche, Metzul, Phalsbomgul, Parisul şi cine ştie cite alte 
fortăreţe ar rămîne împresurate şi fără posibLlitiatea de a se 
aproviziona şi de a comunica ; oamenii din interiorul lor ar 
continua să-şi consume proviziile ca şi cum n-ar exista nici 
un armistiţiu, şi în felul acesta armistiţiul ar însemna pentru 
asediatori aproape acelaşi lucru ca şi contilllllarea acţiunilor 
de luptă. Mai mult IÎncă, s-ar putea întîmpla chiar ca în timpul 
armistiţiului una sau mai multe din aceste fortăreţe să-şi 
epuizeze toate proviz.iile şi să fie nevoite să se predea ase
diatorilor ipentru a nu muri de foame. Aşadar, contele Bis
marck, viclean ca întotdeauna, a văzut în armistiţilll llln mijloc 
de a constrînge for,tăreţele inamicului să se predea. Bineînţe
les că dacă katativele ar fi continuat şi ar fi dus la elaborarea 
unrui proiect de tratat, statul-maj or francez ar fi descoperit 
acest lucru şi ax fi pus categoric asemenea condiţii ou privire 
la oraşele împresru1rnte, înaît probabil că întregul proiect ar 
fi eşuat. Ar fi fost însă de datoria d-lui Jules Favre să caute 
să pătrundă pînă la capăt tîlcul propunerilor lui Bismarck şi 
să descopere gîndlllrile ascunse ale acestuia. Dacă l-ar fi în
trebat care va fi, în perioda armistiţiulrui, situaţia oraşelor 

* - situaţia de fapt. - Nota trad. 



blocate, el nu i-ar fi dat contelllli Bismarck posibilitatea de a 
face paradă în faţa �ntregii lumi cu falsa sa generozitate, pe 
care d-l Favre nu a fost in stare s-o demaşte, deşi acest lucru 
nu era de loc greu. In schimb el a manifestat o asemenea ve
hemenţă m legătură cu iprntenţia de cedare a Strasbourgu
lui şi de predare a garnizoanei, încît toată lumea şi-a dat 
seama că, chiar după lecţiile aspre din ultimele două luni, 
reprezentantul guvernului francez nu este în stare să apre
cieze jlllst situaţia reală, deoarece continuă să se afle sous la  
domination de la phrase * .  

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 758 din 1 octombrie 1 870 
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Chiar şi după gre.şelile de neconceput care au dus la 
nimicirea efectivă a armatelor franceze, este surprinzător fap
tul că Franţa se află în fond la cheremul învingătorului, care 
a cucerit numai o optime din teritoriul ei. Regiunea ocupată 
efectiv de germ'ani este delimitată de o linie care duce de la 
Strasbourg la Versailles şi de la Versailles la Sedan. Pe acea
·stă fîşie îngustă, francezii deţin încă fortăreţele : Paris, Metz, 
Montmedy, Verdun, ThionvLlle, Bikhe şi Phalsboorg. Pentru 
ţinei"e a sub observaţie, blocarea sau asedierea acestor for
tăreţe sînt destinate aproape toate forţele care au fost 
trimise pînă în prezent în Franţa. Probabil că germanilor le-a 
rămas suficientă cavalerie pent1 Ll a-l alunga pe inamic de pe 
teritoriul din jurul Parisului pînă la Orleans, Rouen, Amiens 
şi chiar şi mai departe ; în momentul de faţă însă, nici vorbă 
nu poate fi de ocuparea serioasă a vreunui raion întins. Este 
adevărat că în Alsacia, la sud de Strasbourg, se află acum 
trupe ale Landwehrului de aproximativ 40 OOO sau 50 OOO de 
soldaţi, şi efectivul lor poate fi aproape dublat prin joncţiunea 
cu cea mai mare parte a corpului de asediu de la Strasbourg. 
După cît se pare, aceste trupe sînt destinate unei incursiuni 
în partea de sud a Frantei ; se spune că ele urmează să îna
inteze spre Belfort, Besanc;on şi Lyon. Fiecare din aceste trei 
fortăreţe reprezintă o mare tabără fortificată cu forturi deta
şate, situate la o distanţă suficientă de principalul val al 
fortăreţei ; asedierea sau chiar blocarea serioasă simultană a 
acestor trei fortăreţe ar necesita forţe mai mari decit cele 
de care dispune această armată. De aceea sîntem încredin
taţi că această afirmaţie este vînturată numai de ochii lumii 
ş1 că noua armată germană acordă acestor fortăreţe o aten
ţie minimă ; ea va intra �n valea rîului Saone, cea mai bogată 
parte a Burgundiei, o va pustii şi apoi va înainta spre Loara 
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pentru a stabili legătura cu armata care tÎmpresoară Parisul 
şi pentru a acţiona potrivit [mprejurărilor. Dar chiar şi aceste 
forţe puternice, atîta timp cit nu au legături directe cu 
armata de lingă Paris - legături care să le permită să se 
dispenseze de comunicaţiile directe şi independente cu Ri
nul -, chiar şi aceste forţe puternice sînt folosite numai 
pentru incursiuni şi nu sint în stare să ţină sub stăpînirea 
lor un teritoriu întins. Astfel, acţiunile ipe care le vor efec
tua tn cursul săptămînilor viitoare nu vor mări de fapt teri
toriul francez ocupat de germani, care va continua să se 
limiteze la o optime din întreaga suprafaţă a Franţei ; şi 
totuşi Franţa, deşi nu vrea să recunoască, este de fapt cuce
rită. Cum de a fost posibil acest lucru ? 

Principala cauză constă în centralizarea excesivă a între
gului sistem de administraţie din Franţa, în special adminis
traţia militară. Pînă nu de mult Franţa era impărţită, pentru 
scopuri militare, în 23 de districte ; fiecare din ele avea, în 
măsura posibilităţilor, o garnizoană formată dintr-o divizie 
de infanterie cu cavalerie şi artilerie. Intre comandanţii aces
tor divizii şi ministerul de război nu exista nici o verigă inter
mediară. Mai mult decît atît, aceste divizii erau pur şi sim
plu organizaţii administrative, nu şi militare. In timp de 
război regimentele lor nu formau brigăzi ; numai în timp de 
ţ>ace se supuneau, din punct de vedere al disciplinei, ace
luiaşi general. In cazul cînd războiul era iminent, ele puteau 
fi trimise în corpuri de armată, divizii sau brigăzi complet 
di.iferite. In afara statului-major care îndeplinea funcţii admi
nistrative sau a celui constituit pe lingă generalul coman
dant. un stat-major de divizie în general nu exista. Sub Ludo
vic-Napoleon aceste 23 de divizid au fO'Slt grupate tÎn 6 1corpuri 
de armată, fiecare sub comanda unui mareşal al Franţei. Dar 
aceste corpuri de armată, ca şi diviziile, nu erau formaţii per
manente în caz de război. Ele erau organizate în scopuri poli
tice, şi nu militare 118• Ele nu aveau un stat-major propriu-zis. 
Erau diametral opuse coripurilor de armată prusiene, unde 
fiecare este o formaţie permanentă pentru caz de război, cu 
un anumit număr de infanterie, cavalerie, artilerie şi trupe 
de geniu, cu un stat-major militar, sanitar, juridic şi admi
nistrativ, pregătit pentru o campanie militară. ln Franţa, par
tea administrativă a armatei (intendenţa etc.) nu primea 
ordine de la comandant - mareşal sau general -, ci direct 
din Paris. Dacă în asemenea condiţii Parisul se pomeneşte 
paralizat, dacă legăturile cu el sînt tăiate, în provincii nu 
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mai ramme nici un nucleu organizatoric ; ele se pomenesc 
tot atit de paralizate şi chiar mai mult, în măsura în care 
'dependenţa, consfinţită de sute de ani, a provinciilor de 
Paris şi de iniţiatirvele acestuia a devenit, datorită unui obicei 
străvechi, parte integrantă a simbolului national al credin
ţei, şi a te ridica împotriva acestuia înseamnă nu numai o 
crimă, ci şi un sacrilegiu. 

In afară de această cauză principală există şi o alta, 
care, deşi secundară, în cazul de faţă e puţin probabil că 
are o importanţă mai mică ; ea constă în faptul că, în urma 
dezvoltăr.ii istorice interne a Franţei, centrul acestei ţări se 
găseşte la o apropiere periculoasă de graniţa de nord-est. 
Cu 300 de ani în urmă, această situaţie avea o importanţă şi 
mai mare ; pe atunci Parisul se găsea la marginea ţării. 
Scopul seriei aproape neîntrerupte de războaie împotriva Ger
maniei şi Spaniei, în timp ce aceasta din urmă stăpînea Bel
gia, era acela de a acoperi Parisul dinspre est şi nord-est cu 
o întindere mai mare de teritoriu cucerit. De oind Henric 
al II-lea a cucerit cele trei episcopate - Metz, Toul şi Ver
dun ( 1 552) - şi ipînă la revoluţie, pe aceeaşi oale au fost cu
cerite Artois, părţi din Flandrra şi Hainaut, Lorena, Alsacia şi 
Montbeliard şi anexate Franţei, pentru a servi drept tam
poane care să pareze prima lovitură în cazul unei invazii 
împotriva Parisului. Trebuie să recunoaştem că, prin apar
tenenţa etnică, limba şi obiceiurile populaţiei, aproape toate 
aceste provincii erau predestinate să se transforme într-o 
parte integrantă a Franţei şi că Franţa a ştiut - datorită, tn 
primul rînd, revoluţiei din 1789-1798 - să le asimileze pe 
deplin şi pe celelalte. Dar chiar şi atunci Parisul a rămas 
expus primejdiei. De la Bayonne la Perpignan şi de la Anti
bes la Geneva, graniţa pe uscat a ţării se găseşte la mare 
distanţă de Paris. De la Geneva iprin Base! pînă la Lauterbourg 
în Alsacia, această distanţă rămîne neschimbată ; graniţa for
mează un arc de cerc cu centrul la Paris şi avînd una şi ace
eaşi rază de 250 de mile. La Lauterbourg însă, graniţa părăseşte 
acest arc de cerc şi formează în interiorul lui o coardă care 
într-un punct se află la numai 1 20 de mile de Paris. „La ou le 
Rhin nous quitte, le dangeir commence" *, a spus Lavallee în 
lucrarea sa şovinistă cu privire la graniţele Franţei 69• Dar, 
dacă prelungim acel arc de cerc de la Lauterbourg spre nord, 
vom descoperi că el urmează aproape exact cursul Rinului 

* - „Acolo unde ne părăseşte Rinul începe primejdia•. - Nota 
trad. 
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pînă la mare. Lată deci adevăratul motiv al pretenţiilor fran
cezilor la întregul mal stîng al Rinului. Numai după ce -şi va 
asigura această graniţă, Parisul va fi acoperit în partea sa 
cea mai expusă prin graniţe siitiuate la distanţe egale, avînd pe 
deasupra un fluviu ca linie de frontieră. Şi fără îndoială că 
Franţa ar avea dreptul la aceasta dacă principiul conducător 
al politicii europene ar fi securitatea Parisului sub aspect mi
litar. Din fericire, Jucrurile nu stau aşa ; şi dacă Franţa preferă 
ca Parisul să fie capitala ţării, ea trebuie Sd accepte, alături de 
awmtajele Parisului, şi dezavantajele pe care le prezintă 
acesta. Unul din aceste dezavantaje constă în faptu.l. că ocu
parea unei părţi mici din Franţa, inclusiv Parisul, îi parali
zează activitatea ei ca naţiune. Dar, dacă astfel stau lucru
rile, dacă Franţa, din pricină că are o capitală expusă pri
mejdiei, nu dobîndeşte nici un drept asupra Rinului, atunci 
şi Germania trebuie să-şi amintească că aceleaşi conside
rente de ordin militar nu-i dau nici ei mai multe drepturi să 
ridice pretenţii asupra teritoriului francez. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 759 din 3 oc tombrie 1 870 
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Dacă e să dăm crezare comunicatelor trimise cu balonul 
din Paris, acest oraş este apărat de forţe uriaşe ; acolo '.>e 
află între 1 00 OOO şi 200 OOO de !Soldaţi ai gărzilor mobile din 
provincii, precum şi 250 de batalioane din Garda naţională 
din Paris, numărînd fiecare 1 500 de oameni, iar după spusele 
unora pînă la 1 800-1 900 de oameni, deci in total, după un 
calcul simplu, 375 OOO de oameni ; acolo se mai află cel puţin 
50 OOO de soldaţi din trupele de linie, în afară de infanteria 
ma!rină, marinari, franctiro.ri etc. Şi, potrivit ultimelor comu
nicate, dacă toate aceste trupe vor fi scoase din luptă, în 
spatele lor se mai află 500 OOO de cetăţeni în stare să poarte 
arme şi gata să le ia locul la caz de nevoie. 

In faţa Parisului se află o armată germană compusă din 
6 corpuri de armată nolfdgermane (4, 5, 6, 1 1 ,  1 2  şi gălfzile) , 
din două coripmd de armată bavareze şi din divizia din Wiirtem
berg, în to tal 8 corpuri şi jumătate, ânsumînd aproximativ 
200 000-230 OOO de oameni, în nici un caz mai mult. Şi totuşi 
această armatd. germană, deşi desfăşurată pe o linie de împre
surare de cel puţin 80 de mile, ţine închise, după cum se ştie, 
aceste forţe uriaşe în interiorul oraşului, le ilaie căile de apro
viziolllare, stăpîneşte toate drumurile şi ipotecile care duc din 
Paris în afară şi pînă acum a re51pins cu .succes toate ieşirile 
garnizoanei. Oum se explică acest lucru ? 

In primul rînd este puţin îndoielnic ca ştirile privi
toare la numărul uriaş al fortelor armate din Paris să fie un 
produs al fanteziei. Dacă acest număr de 600 OOO de oameni 
înarmaţi. despre care se vorbeşte atît de mult, ar fi redus la 
350 OOO sau 400 OOO, am fi mai aproape de adevăr. Totuşi, nu 
se poate nega faptul că în Paris se află mult mai mulţi oameni 
înarmaţi pentru a-l apăra decît în afara lui pentru a-l ataca . 
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In al doilea rund, aptitudinile de luptători ale apărăto
rilor Parisului sînt foarte variate. Din toate aceste trupe, ou 
adevărat de nădejde putem considera că sînt numai infan
teria "marină şi marinarii, care ocupă acum forturile exte
rioare. Trupele de linie - rămăşiţele armatei lui Ma c-Mahon, 
completate cu rezervişti, dintre care majoritatea sînt recruţi 
neinstruiţi - au dovedit în lupta din 19 septembrie de lingă 
Meudon că sînt demoralizate. Gărzile mobile, formate dintr-un 
material bun, fac abia acum instrucţia elementară ; corpul 
loo- de ofiţeri nu e complet şi sînt înzestrate cu itirei tipuri 
de puşti : puşca Chassepot, puştile Minie, modificate şi nemo
dificate. Nici un fel de eforturi, nici un fel de hărţuieli cu 
inamicul nu le pot da, în intervalul scurt de timp de care 
mai dispun, ace a fermitate care numai ea le-a'!" determina s ă  
înfăptuia scă lucrul cel mai necesar : să-l întâmpine ş i  să-l 
înfrîngă pe inamic în cîmp deschis. Princip ala deficienţă în 
organizarea gărzilor mobile - lipsa de instructori, ofiţeri şi 
subofiţeri cu pregătire - le împiedică să devină buni soldaţi. 
Şi totuşi se p are că ele sînt elementele cele mai bQlne în acţiu
nea de apărare a Parisului ; cel puţin sînt, probabil, dispuse 
să se supună disciplinei. Garda naţională locală are o com
poziţie extrem de eterogenă. Batalioanele <lin suburbii, alcă
tuite din muncitori, sînt într-o măsură suficientă dornice şi 
hotărîte să lupte ; ele se vor supune şi vor da dovadă de un 
fel de disciplină instinctivă dacă vor fi conduse de oameni 
care, atît în ceea ce priveşte persoana lor, cit şi din punct 
de vedere politic, se bucură de încrederea acestora ; faţă de 
oricare alţi conducători, ele vor da dovadă de nesupunere. 
In afară de aceasta, nu sînt instruite şi nu au ofiţeri cu pre
gătire ; şi dacă nu se va ajunge la o luptă finală pe baricade, 
înaltele lor calităţi de luptători nu vor ajunge să fie puse 
la încercare. Dar partea cea mai mare clin Garda naţională, 
pe care a înarmat-o Palikao, este alcătuită din burghezi, în 
special din. mici comercianţi, şi acestor oameni în principiu 
nu le place să lupte. Fiind înarmaţi, ei nu fac altceva decît 
să-şi păzească magazinele şi locuinţele ; şi dacă inamicul 
deschide de la distanţe mari focul împotriva acestora, pro
babil că entuziasmul lor războinic va pieri. De altfel, ei repre
zintă o forţă organizată nu atit în vederea luptei împ otriva 
duşmanului din afară, cît împotriva duşmanului dinăuntru . 
Toate tradiţiile lor vorbesc despre acest lucru, şi 9 zecimi 
din ei sînt convinşi că un asemenea duşman intern pîndeşte 
in momentul de !faţă în însăşi inima Parisului şi a.şteaptă doar 
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prilejul să se arunce asupra lor. Majoritatea sînt bărbaţi in
suraţi, neobişnuiţi cu lipsuri şi primejdii şi, de fapt, ei miriie 
deja împotriva severităţii serviciului, care îi obligă să pe
treacă o noapte din trei sub cerul liber, pe valurile oraşului 
fortăreaţă. Printre asemenea trupe se pot găsi companii şi 
chiar batalioane care în împrejurări deosebite se vor com
porta vitejeşte ; luate însă în ansamblu, nu te poţi bizui pe 
ele, mai ales aînd e vorba de un serviciu regulat şi obositor. 

Acestea fiind trupele din Paris, nu este de mirare că 
armata germană care-l încercuieşte, nici pe departe atît de 
numeroasă şi în plus dispersată pe o distanţă mare, nu se 
teme de nici un fel de ieşiri din Paris. într-adevăr, toate 
acţiunile militare care au avut loc pînă acum dovedesc că 
Armata din Par1s ( dacă o putem numi aşa) nu este în stare 
să acţioneze in cîmp deschis. Sufioient de 10aracteristică a fost 
prima mare ofensivă din 1 9  septembrie împotriva trupelor 
care executau blocada. Corpul de armată al generalului 
Ducrot, cu un efectiv de aproximativ 30 000-40 OOO de oa
meni, a fost imobilizat timp de o oră şi jumătate de două 
regimente prusiene (7 şi 47) , pînă cînd le-au venit în ajutor 
două regimente bavareze, iar o altă brigadă bavareză a acţio
nat în flancul francezilor ; aceştia din urmă s-au retras în 
dezordine,lăsînd 1în miinile inamicului -0 redUJtă cu 8 tunuri 
şi numeroşi prizonieri. Efectivul trupelor germane care au 
participat la această luptă nu putea să depăşească cifra de 
1 5  OOO de oameni. De atunci ieşirile francezilor au fost efec
tuate cu totul altfel. Ei au renunţat la orice tentativă de a 
da o bătălie decisivă ; ei trimit grupe mai mici pentru a lua 
prin surprindere posturile de avangardă şi alte detaşamente 
mici ; dacă o brigadă, o divizie sau o unitate franceză mai 
mare înaintează dincolo de linia forturilor, ei se mulţumesc 
cu o simplă demonstraţie. Scopul acestor acţiuni de luptă 
este nu atît să-i pricinuiască pierderi inamicului, cit să-i 
instruiască practic pe recruţii francezi cum se duce lupta. 
Fără dndoială că aceste acţiuni militare le vor îmbunătăţi 
treptat pregătirea, însă numai o mică parte din masa greoaie 

·de oameni concentraţi în Paris poate trage foloase dintr-o 
practică făcută pe o scară atît de mică. 

Proclamaţia generalului Trochu din 30 septembrie arată 
limpede că după lupta din 1 9  septembrie el şi-a dat pe deplin 
seama de caracterul trupelor de sub comanda sa. El aruncă, 
fireşte, vina aproape exclusiv asupra unităţiJlor de linie şi 
laudă cu -0 oarecare condescendenţă gărzile mobile ; dar acest 
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lucru nu dovedeşite decît că el le consideră {şi pe drept cuvînt) 
drept cea mai bună parte a trupelor aflate sub comanda sa. 
Atît proclamaţia sa, c.ît şi faptul că de atunci şi-a schimbat tac
tica dovedesc categoric că el nu-şi face nici un fel de iluzii 
în ceea ce priveşte capacitatea trupelor sale de a acţiona în 
cîmp <leschis. în afară de aceasta, el trebuie să ştie că toate 
celelalte trupe care-i mai pot rămine Franţei, sub denumirea 
de Armata din Lyon 70, Armata de Loara etc . , au exact aceeaşi 
componenţă ca şi propriile sale trupe şi că, prin urmare, în 
ceea ce priveşte ridicarea blocadei sau a asediului Parisului 
nu poate conta că i-ar veni în ajutor o armată. De aceea, şti
rea că Trochu s-a ridicat în consiliul de miniştri împotriva 
propunerii .începerii tratativelor de pace pare surprinzătoare. 
Ştirea vine cu siguranţă din Berlin, o sursă pe care nu te poţi 
bizui oind e vorba de informaţii inepărtinitQare cu privire Ja 
ceea ce se intîmplă între zidurile Parisului. Oricum ar sta ju.:;ă 
lucrurile, nu putem crede că Trochu mai speră într-un succes. 
Potrivit părerilor sale expuse în 1 867 cu privire la organiza
rea armatei 71, el era un adept hotă,nît al stagiului militar de 
4 ani în se�iciul activ ş i  de trei ani în rezervă, aşa cum a fost 
pe viremea lui Ludovic-Filip ; el considern chiar că stagiul mili
tar la prusieni - de 2 sau 3 ani - este ou totul insuficient 
pentru pregătirea unor buni soldaţi. Dintr-o ironie a istoriei, 
el este pus a�um în situaţia de a purta război în fruntea unor 
trupe complet lipsite de experienţă, aproape neinstruite şi ne
d�scirplinate, împotriva aceJ.oraşi prusieni ipe care mai ieri îi 
considera soldaţi pregătiţi doar pe jumătate ; şi asta după ce 
aceşti prusieni au icos din luptă într-o lună întreaga armată 
regulată a Franţei. 

Publicat în „The Pall Mall GazetteN 
nr. 1 762 din 6 octombrie 1 870 
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Principiile sistemului militar prusian 

Ou cîteva săptămîni în urmă am arătat că sistemul de re
crutare în armata prusiană este departe de a fi perfect * .  După 
cum se afirmă, acest sistem face din fiecare cetăţean un sol..1 
dat. Potrivit unei formulări oficiale prusiene, armata nu este 
altceva decit „o şcoală în care întreaga naţiune este instruită 
pentru război" ; şi totuşi un procent foarte mic al populaţiei 
trece prin această şcoală. Ne întoarcem acum din nou la 
această problemă pentru a o ilustra prin cîteva cifre exacte. 

Potrivit datelor biroului statistic prusian 72, din 1831  pînă 
[n 1 854 în armată au fost efectiv înrolaţi anual, în medie, 
9,84 % din tinerii recrutabili ; apţi pentru serviciul militar r ă
mîneau anual 8,280/o ; complet inapţi din cauza defectelor fi
zice - 6,400/o ; temporar inapţi, urmînd să fie reexaminaţi 
în anul următor - 53,288/o. Restul erau sau absenţi, sau erau 
trecuţi la nişte categorii atît de neînsemnate din punct de ve
dere numeric, incit nu merită 1Să vorbim de ele aici. Aşadar, 
1n aceşti 24 de ani, iprin această şcoală militară naţionalei nu 
au trecut nici a zecea parte din cetăţenii tineri ; şi asta se 
cheamă „popor înarmat" I 73. 

In 1 861 existau următoarele cifre : tineri în vîrstă de 
20 de ani, contingentul 1861 - 217  438 ; ti!Ileri, contingente din 
anii rtrecuţi, amînaţi rpînă la o hotărîre definitivă - 348 364 ; 
în total - 565 802. Dintre aceştia absentau 148 946, sau 
26,320/o ; total inapţi pentru serviciul militar - 17  727, sau 
3,050/o ; trecuţi în Ersatzreserve 74, adică scutiţi de serviciul 
militar în timp de rpace, dar putînd fi recrutaţi în timip de război 
- 76 590, sau 13,500/o ; scutiţi pînă la o viitoare reexam�nare 
din pricina unei incapacităţi temporare - 230 236, sau 
40,79 % ; scutiţi din alte motive - 22 369, sau 3,98 % ; rămaşi 

* Vezi volumul de faţa, pag. 1 12-1 13. - Nota red. 

11 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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5ă fie încorporaţi - 69 934, sau 12,36 % ; dintre aceştia au 
fost încorporaţi efectiv numai 59 459, sau 10,50 % . 

Fără îndoială că din 1866 procentul celor încorporaţi 
anual a devenit mai mare, însă nu a putut creşte într-o măsură 
cit de cit apreciabilă ; în prezent, în cel mai bun caz 1 2 %  
sau 1 3 %  din populaţia mascu lină a Germaniei de nord face 
serviciul militar. Aceasta vine, fireşte, în puternică contra
dicţie cu relatările entuziaste ale „corespondenţilor speciali " 
făcute în timpul mobilizării din Germania. Potrivit spuselor 
lor, fiecare bărbat apt pentru serviciul militar îmbrăca 
uniforma, îşi punea puşca pe umăr sau se urca pe cal ; în
treaga viaţă comercială sucombase ; fabridle îşi suspenda
seră activitatea, prăvăliile fuseseră închise, recolta rămăsese 
pe cîmp nestrînsă ; orice producţie fusese sistată şi orice 
comerţ întrerupt - era de fapt o stare de „letargie" ,  un în
grozitor efort naţional, care însă, dacă s-ar mai fi prelungit 
cîteva luni, ar fi dus în mod inevitabil la o epuizare totală. 
Fără doar şi poate că populaţia civilă se transforma în soldaţi 
în nişte proporţii pe care oamenii din afara Germaniei nu şi 
le puteau imagina ; dacă însă aceiaşi corespondenţi ar arunca 
o privire asupra Germaniei acum, după ce mai bine de un mi
lion de oameni au fost smulşi din viaţa civilă, ei ar vedea că 
fabricile lucrează, recolta e strînsă, prăvăliile şi birourile sînt 
deschise. Dacă producţia a încetat, acest lucru s-a întîmplat 
din lipsă de comenzi, şi nu din lipsă de braţe de muncă ; pe 
stradă pot fi văzuţi numeroşi flăcăi voinici, care ar putea tot 
atît de bine să poarte puşca pe umăr ca şi cei care au fost tri
mişi în Franţa. 

Cifrele de mai sus explică toate acestea. Numărul oame
nilor care au trecut prin armată nu depăşeşte, fireşte, 12 % 
din întreaga populaţie masculină adultă. De aceea la o mo
bilizare nu pot fi încorporaţi mai mult de 12 % , 88 o/o rămînind 
acasă ; o parte din tre aceştia erau încorporaţi, bineînţeles, in 
cursul razboiului pentru a completa pierderile provocate 
de bătălii şi boli. Aceasta înseamnă încă 2-3 % în decurs de 
6 luni ; totuşi marea majoritate a bărbaţilor nu sînt încorpo
raţi niciodată. „Poporul înarmat" este pur şi simplu o fic
ţiune. 

Cauza acestui lucru am arătat-o mai înainte. Atîta timp 
cit �inastia prusiană şi guvernul prusian vor continua po
litica lor tradiţională, ei vor avea nevoie de o armată care 
să fie un instrument docil al acestei politici. Potrivit expe
rienţei Prusiei, pentru ca un civil de rînd să fie instruit pen-
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tru acest fel de serviciu, trebuie să stea în armată timp de 3 
ani. Nici chiar cei mai îndărătnici pedanţi militari din Pru5ia 
nu au susţinut vreodată cu seriozitate că infanteriştii - şi 
aceştia constituie marea masă a armatei - nu-şi pot însuşi 
în doi ani toate obligaţiile lor militare. Dar, aşa cum s-a ară
tat în dezbaterile din parlament din 1861-1 866, adevăratul 
spirit militar şi deprinderea de a se supune fără rezerve se 
învaţă abia în al treilea an. ln condiţiile unei sume fixe pen
tru bugetul militar însă, cu cît soldaţii servesc vreme mai în
delungată, cu atît numărul recruţilor care pot fi transformaţi 
în soldaţi este mai mic. ln iprezent, în condiţiile unui stagiu 
milirtaT de 3 ani, sînt recrutaţi anual 90 OOO de oameni ; la un 
stagiu de 2 ani pot fi recrutaţi şi insrtruiţi anrual 135 OOO de 
oameni, iar la un stagiu de 1 8  luni - 1 80 OOO de oameni. Din 
cifrele pe care le-am dat mai sus reiese limpede că există un 
număr absolut suficient de oameni apţi din punct de vedere 
fizic pentru acest lucru, şi aceasta va [eieşi şi mai limpede 
din cele ce urmează. Vedem că expresia „poporul înarmat" 
serveşte drept paravan pentru crearea unei armate mari care 
să servească poli.iticii externe oligarhice şi politicii inrterne 
'reacţionare. Un „popor înarmat" nu ar fi de loc unealta cea 
mai potrivLtă pentru scopurile lui Bismarck. 

Confederaţia Germaniei de nord are o populaţie de 
aproape 30 OOO OOO de oameni. Efectivul armatei ei în timp 
de război este de aproximativ 950 OOO de oameni, adică cu
prinde numai 3, 17 % din populaţie. Numărul tinerilor care 
împlinesc vîrsta de 20 de ani reprezintă anual aproximativ 
1 ,23 % din populaţie, sau, să zicem, 360 OOO de oameni. Dintre 
a ceştia, dacă judecăm după experienţa statelor germane de 
im.portanţă secundară, o bună jumătate poate fi folosită pen
tru serviciul militar în armata activă fie imediat, fie în cursul 
următorilor 2 ani ; aceasta ar însemna 1 80 OOO de oameni. O 
parte însemnată din ceilalţi este potrivită pentru serviciul 
de garnizoană ; dar pe aceştia putem să nu-i punem deocam
dată la socoteală. Statisticile prusiene, pare-se, diferă de 
aceste date, însă din motive lesne de înţeles datele statisticii 
prusiene trebuie să fie grupate în aşa fel, încît rezultatul să 
corespundă în aparenţă fictiunii despre „poporul înarmat" .  
Totuşi adevărul iese la  iveală ş i  aici. în 1861 ,  în afară de 
69 934 de oameni apţi pentru serviciul în armată, existau 
76 590 de oameni trecuţi în Ersatzreserve, deci în total 146 524 
de oameni apţi pentru serviciul militar ; dintre aceştia numai 
59 459, sau 40 % , erau înrolaţi în rîndurile armatei. In orice 

1 1* 
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caz putem spune cu toată certitudinea că jumătate din tineri 
sînt apţi pentru serviciul militar. In acest caz în riindurile 
armatei active ar putea intra anual 180 OOO de recruţi, rămî
nînd apoi supuşi serviciului militar timp de 12 ani, ca şi în 
prezent. Aceasta ar da 2 1 60 OOO de so1daţi instruiţi, mai mult 
decît de două ori actualul efectiv al armatei, chiar dacă ţi
nem seama de toate pierderile survenite în urma morţii sau 
a altor cauze. Dacă cealaltă jumătate a tinerilor care au atins 
vîrsta de 25 de ani ar fi reexamJnaţi, din rindurile lor ar putea 
fi recrutaţi încă 500 000-600 OOO de oameni, dacă nu mai 
mult, care ar forma trupe de garnizoană bune. 6-8 % din 
populaţie, instruită din vreme şi disciplinată, putînd fi încor
porată în cazul unei invazii, cu cadre active suficiente men
ţinute şi în timp de pace, cum se şi practică acum - iată ce 
ar însemna într-adevăr un „popor înarmat" .  lnsă aceasta nu 
ar fi o armată potrivită pentru ducerea de războaie în inte
resele oligarhiei guvernante, pentru efectuarea de cotropiri. 
sau pentru o politică internă reacţionară. 

Toate acestea nu ar însemna decit transpunerea în fdpt 
a expresiei prusiene. Dacă numai un simulacru de popor 
înarmat reprezintă o asemenea putere, ce putere ar repre
zenta un popor cu adevărat înarmat ? Şi putem fi siguri că, 
într-o formă sau alta, Franţa va transforma acest simulacru 
în realitate dacă Prusia, perseverînd în politica ei de cotr o
pire, o va constrînge la aceasta . Franţa se va organiza lntr-o 
naţiune de soldaţi şi peste cîţiva ani va putea uimi Prusia 
prin numărul covîrşitor al soldaţilor ei, tot aşa cum în vara 
aceasta Prusia a uimit lumea întreagă. Dar oare Prusia nu 
poate face acelaşi lucru ? Fireşte că poate, dar atunci va în
ceta să mai fie Prusia de astăzi . Ea va cîştiga în ceea ce pri
veşte forţa ofensivă, dar totodată va pierde în ceea ce priveşte 
forţa de atac ; ea va avea mai mulţi soldaţi, dar la începutul 
războiului aceştia nu vor fi tot atît de pregătiţi pentru o in
vazie ; Prusia va trebui să renunţe la orice gînd de a face 
cuceriri, iar în ceea ce priveşte actuala ei politică internă. 
apoi aceasta ar fi serios ameninţată. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 764 din 8 octombrie 1870 
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Intr-unul din articolele noastre anterioare am atras aten
ţia asupra faptului că şi acum, după căderea Strasbourgului, 
uriaşa armată germană din Franţa este folosită aproape în 
întregime, deşi trupele invadatoare n-au ocupat nici o şesime 
din teritoriul francez * .  Această problemă este atît de impor
tantă, 'încît ne socotim îndreptăţiţi să revenim asupra ei. 

La Metz, înăuntrul liniei forturilor căruia este închisă ar
mata lui Bazaine, sînt angajate 8 corpuri de armată ( 1 ,  2, 3, 
7, 8, 9, 10,  divizia din Hessen şi divizia din Landwehr a ge
neralului Kummer) . în total 16 divizii de infanterie. La Paris 
sînt angajate 17 divizii de infanterie ( gard.a, diviziile a 4-a , 
a 5-a, a 6-a, a 1 1 -a, a 12-a nordgermane, corpll'Iile 1 şi 2 ar
mată bavareze şi divizia din 'Vilrttemberg) . Corpurile de ar
mată nou formate, 13 şi 14, constituite în cea mai mare parte 
din Landwehr, şi cîteva detaşamente din corpurile deja men
ţionate ocupă teritoriul cucerit şi ţin sub observaţie, blochează 
sau asediază fortăreţele situate aici şi care se află încă în 
mîinile francezilor. Pentru acţiunile active, germanii au la 
dispoziţie numai corpul 15 armată (divizia badeneză şi cel 
pu\in o divizie din Landwehr) , care a devenit dispcm.ibilă în 
urma capitulării Strasbourgului. Acest corp de armată ur
mează să primească întăriri din trupele proaspete ale Land
wehrului, după care va întreprinde unele acţiuni, despre al 
căror caracter, deocamdată, nu se ştie nimic precis, într-o 
direcţie ceva mai spre sud. 

In momentul de faţă, aceste forţe cuprind aproape toate 
trupele organizate de care dispune Germania, cu o singură 
excepţie deosebit de importantă, şi anume cu excepţia bata
lioanelor patru de linie. Spre deosebire de ceea ce s-a făcut 

* Vezi volwnul de faţă, pag. 123-124. - Nota red. 
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în timpul războiului austro-prusian, cînd au fost trimise im
potriva inamicului, de astă dată, aceste 1 1 4  batalioane au fost 
ţinute în ţară ; potrivit destinaţiei lor iniţiale, ele servesc 
drept cadre pentru instruirea şi organizarea efectivului care 
urmează să completeze golurile provocate în rîndurile regi
mentelor respective de bătălii şi boli. De indată ce o mie de 
soldaţi, care formează un batalion, sînt suficient de instruiţi 
pentru serviciul militar pe front, sînt trimişi pentru a com
pleta efectivul celor trei batalioane de cîmp ale regimentului ; 
lucrul acesta s-a făcut pe I.Scară largă la mij locul lunii septem
brie, după luptele crincene de la Metz. Dar ofiţerii şi subofi
ţerii batalionului rămîn pe loc, gata să primească şi să pre
gătească pentru acţiuni militare o nouă grupă de o mie de 
soldaţi, luaţi din Ersatzreserve sau din recruţii încorporaţi 
reglementar. Această măsură era absolut necesară într-un 
război atit de sîngeros ca cel actual, al cărui sfîrşit nu poate 
fi prevăzut cu certitudine ; dar în momentul de faţă ea le ia 
germanilor posibilitatea de a folosi în armta activă 1 1 4  bata
lioane, precum şi numărul corespunzător de cavalerie şi arti
lerie, în total 200 OOO de oameni. Cu excepţia acestor forte, 
întreaga armată germană este angajată în ţinerea sub ocu
paţie a mai puţin de o şesime din teritoriul Franţei şi în îm
presurarea a două mari fortăreţe de pe acest teritoriu -
Metzul şi Parisul astfel incit pentru alte a<:: ţiuni în afara teri
toriului deja cucerit germanilor le mai rămîn cel mult 60 OOO 
de oameni. Şi asta atunci cînd Franţa nu are în afara fortă
reţelor nici o armată care să opună o rezistenţă serioasă. 

Dacă în general a fost nervoie de dovezi ale importanţei 
uriaşe pe care o au în războiul modern marile tabere forti
ficate cu o fortăreaţă drept nucleu, apoi aici avem aceste 
dovezi. Cu alt prilej vom arăta că cele două tabere fortifi
cate despre care este vorba nu au fost folosite de asediaţi in 
modul cel mai fericit. Garnizoana Metzului are prea multe 
trupe, dacă ţinem seama de mărimea şi importanţa acestei 
fortăreţe, iar Parisul nu are aproape de loc trupe potrivite 
pentru acţiuni în cîmp deschis. Şi totuşi prima din aceste for
tăreţe ţine în şah in momentul de faţă cel puţin 240 OOO de 
soldaţi ai inamicului, iar a doua - 250 OOO ; şi dacă Franţa 
ar avea dincolo de Loara cel puţin 200 OOO de soldaţi adevă
raţi, asedierea Parisului ar deveni imposibilă. Din nefericire 
pentru Franţa, ea nu dispune de aceşti 200 OOO de soldaţi şi, 
după toate probabilităţile, în general ei nu vor putea fi adu
naţi, organizaţi şi deprinşi cu disciplina ÎJ.n tim'p util. Aşadar, 
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caderea acestor două mari centre de apărare este doar o 
chestiune de citeva sd.ptămîni. Pînă în prezent armata Metzu
lui şi-a menţinut excepţional de bine disciplina şi calităţile 
sale de luptă, însă rezistenţa pe care au întîmpinat-o în per
manenţă atacurile ei va face să dispară, în cele din urmă, orice 
speranţă de salvare. Soldaţii francezi sînt excelenţi apărători 
de fortăreţe şi pot suporta mu1t mai bine o înhiîngere în 
timpul unui asediu decH una pe cîmpul de luptă ; dacă însci 
în rîndurile lor îşi face loc demoralizarea, ea se răspîndeşte 
cu repeziciune şi fără putinţă de stăvilit. în ceea ce priveşte 
Parisul, nu v om lua chiar de bune spusele d-lui Gambetta în 
legătură cu f aptul că acolo se află 400 OOO de oameni din garda 
naţională, 1 00 OOO din gărzile mobile şi 60 OOO din trupele de 
linie, şi nici declaraţia lui cu privire la marele număr de tu
nuri şi mitralieze care se fabrică acum în Paris sau la marea 
putere de rezistenţă a baricadelor. Totuşi, nu încape îndoială 
că Parisul arc destule posibilităţi să asigure o apărare cu 
adevărat serioas<l, chiar dacă această apărare, în mod inevi
tabil pasivă, dat fiind caracterul garnizoanei ei, va fi lipsită 
de elementul cel mai puternic - atacuri viguroase împotriva 
asediatorilor. 

În orice caz, este limpede că, dacă francezii ar mai fi 
cuprinşi de un adevărat entuziasm naţional, totul ar mai pu
tea fi salvat. In timp ce toate forţele invadatorilor, în afară. 
de 60 OOO de soldaţi şi cavaleria - care poate face numai 
incursiuni, dar nu este în stare să-l supună pe inamic -, 
sînt pironite pe teritoriul cucerit, pe celelalte cinci şesimi 
din teritoriul Franţei s-ar putea alcătui un număr suficient 
de detaşamente armate care să-i hărţuiască pe germani pre
tutindeni, să le taie comunicaţiile, să distrugă podurile, căile 
ferate, magaziile cu alimente şi muniţii din spatele frontului 
lor, silindu-i astfel sd. detaşeze din cele două armate mari 
atitea trupe, încît Bazaine să poată găsi mijlocul de a ieşi din 
Metz, iar împresurarea Parisului să devină iluzorie. lncă de 
pe acum mişcarea acestor detaşamente armate a .devenit pen
tru germani un izvor de mare nelinişte, deşi nu prezintă încă 
nici un pericol ; şi a ceastă nelinişte va creşte pe măsură ce 
alimentele şi celelalte provizii de pe teritoriul din jurul Pa
risului vor fi epuizate şi germanii vor fi nevoiţi să recurgă 
la rechiziţii în regiunile mai îndepărtate. Noua armată ger
mană, care se formează în prezent în Alsacia, va fi, probabil, 
curînd rechemată din orice expediţie înspre sud, deoarece 
germanii trebuie să-şi asigure comunicaţiile şi să supună un 
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teritoriu mai întins în jurul Parisului. Care ar fi soarta ger
manilor dacă poporul francez ar fi cuprins de acelaşi fana
tism naţional ca şi spaniolii în 1808 75, dacă fiecare oraş şi 
aproape fiecare sat s-ar transforma într-o fortăreaţă, fiecare 
ţăran şi orăşean într-un luptător ? Nici chiar cei 200 OOO 
de soldaţi ai batalioanelor patru nu ar ajunge pentru a su
pune un asemenea popor. lnsă acum un asemenea fanatism 
naţional nu mai intră în obiceiurile unei naţiuni civilizate. 
El poate fi intîlnit la mexicani şi la turci ; în Europa occiden
tală, preocupată numai de goana după bani, izvoarele acestui 

fanatism au secat, şi cei 20 de ani în decursul cărora asupra 
Franţei a apăsat coşmarul celui de-al doilea Imperiu nu i-au 
oţelit de loc caracterul naţional. In concluzie, auzim multă 
vorbărie, dar vedem puţine fapte ; vedem multe lucruri fă
cute de ochii lumii şi o desconsiderare aproape totală faţă de 
organizare ; foarte puţină rezistenţă propriu-zisă şi foarte 
multă supunere faţă de inamic, foarte puţini soldaţi adevă
raţi şi µn număr imens de franctirori. 

Publicat tn „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 766 din 1 1  octombrie 1 870 
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După cit se pare, ofiţerii statului-major prusian din 
Berlin încep să-şi piardă răbdarea. Prin corespondenţii din 
Berlin ai ziarelor „Timesu şi „Daily Newsu 76, ei ne informează 
că lingă Paris sînt pregătite incă de citeva zile mijloacele de 
asediu şi că acesta va începe în curînd. Noi avem îndoieli în 
ceea ce priveşte această pregătire. In primul rînd, ştim că 
mai multe tuneluri de pe singura linie ferată utilizabilă au 
fost aruncate în aer în apropiere de La-Ferte-sous-Jouarre de 
francezii care se retrăgeau şi că pînă în prezent nu au fost 
încă refăcute ; în al doilea rînd, mai ştim că pentru asediul 
eficient şi dus după toate regulile militare al unei fortăreţe 
atît de mari ca Parisul este nevoie de atît de multe mijloace, 
incit va trece vreme îndelungată pînă vor fi concentrate, 
chiar şi în cazul în care calea ferată va putea fi folosită în 
permanenţă ; şi, în al treilea rînd, deşi de cind s-a dat acest 
comunicat din Berlin au trecut 5 sau 6 zile, nu am auzit încă 
nimic în legătură cu deschiderea primei paralele. De aceea 
trebuie să tragem concluzia că prin pregătirea de a începe 
asediul sau atacul regulat se înţelege pregătirea de a începe 
un atac nesistematic, adică bombardamentul. 

Totuşi, pentru bombardarea Parisului cu oarecare şanse 
de a-l sili să se predea ar fi necesare mult mai multe tunuri 
deoîrt pentru un asediu după toate regulile. In ultimul caz, ata
cul ipoate fi limitat la unul sau două puncte ale liniei de apă
rare ; la un bombardament însă trebuie să se arunce continuu 
asupra intregii suprafeţe uriaşe a oraşului un număr atît de 
mare de proiec tile, incit pretwtindeni să izbucnească mai multe 
incendii decit este populaţia în stare să stingă şi lupta de stin
gere a incendiilor să devină extrem de periculoasă. Am văzut 
că pînă şi Strasbourgul, cu cei 85 OOO de locaitori ai săi, a 
fost în stare să suporte excelent un bombardament de o cru-
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zime aproape fără precedent şi că, cu excepţia cîtorva car
tiere izolate şi foarte distinct separate de celelalte care au 
trebuit să fie sacrificate, incendiile au putut fi stinse cu 
succes. Acest lucru se explică prin suprafaţa relativ mare 
a oraşului. Un oraş mic, cu 5 OOO sau 10 OOO de locuitori, poate 
fi uşor silit sd. capituleze printr-un bombardament dacă nu 
are destule adăposturi amenajate împotriva bombelor, însă 
un oraş cu 50 000-1 00 OOO de locuitori poate rezista unui 
bombardament puternic dacă este construit, ca majoritatea 
oraşelor din Franţa, din blocuri de piatră sau dacă casele 
au ziduri groase de cărămidă. In interiorul liniei fortificaţiilor, 
Parisul are o suprafaţă de 12  pe 10  km ; în interiorul vechilor 
bariere ale oraşului 77, unde se află cea mai înghesuită parte 
a oraşului, are o suprafaţă de 9 pe 7 km, adică această parte 
a oraşului cuprinde o suprafaţă de aproximativ 50 OOO OOO m2, 
sau aproape 60 OOO OOO de iarzi pătraţi. Pentru a arunca în 
medie cite un obuz pe oră asupra fiecărei mii de iarzi pătraţi 
din această suprafaţă ar fi nevoie de 60 OOO de obuze pe oră, 
sau de un milion şi jumătate de obuze la fiecare 24 de ore, 
ceea ce ar presupune ca în acest scop să fie folosite cel puţin 
2 OOO de tunuri grele. Dar un obuz pe oră pentru o suprafaţă 
de aproape 1 00 de picioare lungime şi 100 de picioare lăţime 
ar însemna efectuarea unui bombardament slab. E drept că  
temporar focul poate f i  concentrat asupra unuia sau mai  mul
tor cartiere pînă la distrugerea lor comlpletă, pentru ca apoi să 
fie mutat asupra cartierelor învecinate, dar, pentru ca acest 
bombardament să fie eficient, el trebuie să dureze aproape 
tot atît de mult sau chiar mai mult decît un asediu după 
toate regulile şi, bineînţeles, cu mai puţini sorţi ca în urma 
acestui fapt oraşul isă fie silit să se predea. 

1n afară de aceasta, Parisul, atîta vreme cit forturile sale 
nu s-au predat, se află de fapt în afara razei de acţiune a unui 
bombardament eficient. Inălţimile cele mai apropiate din afara 
oraşului, aflate acum în mîinile asediatorilor, înălţimile de 
lingă Châtillon, sint la o distanţă de 8 OOO m = 8 700 de iarzi, 
sau 5 mile, de Palatul de justiţie 78, situat aproape exact în 
centrul oraşului. In partea de sud, această distanţă va fi pre
tutindeni aceeaşi. 1n nord-est, linia forturilor este la o dis
tanţă de 1 0  OOO m, sau rpeste 1 1  OOO de iarzi, de centrul oraşu
lui, aşa că bateriile care bombardează acest cartier vor trebui 
să fie amplasate cu 2 OOO de iarzi mai departe, adică la o 
distanţă de 7--.!8 mile de Palatul de justiţie. In nord-vest, ora
şul este atît de bine apărnt de meandrele Senei şi de fortul 
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Mont Valerien, încît bateriile care bombardează ar putea fi 
amplasate numai în redute închise sau în paralele construite 
după toate regulile, adică nu înainte de începerea asediului 
după toate regulile, pentru cam acest bombardament, după 
cum presupunem noi, Teprezintă o introducere. 

Nu încape nici o îndoială că tunurile prusiene grele cu 
ţeava ghintuită, cu calibrul de 5, 6, 7, 8 şi 9 ţoli, care aruncă 
obuze în greutate de 25 pînă la 300 de livre şi mai bine, pot 
trage la o distanţă de 5 mile.  In 1 864, la Gammelmark, tunu
rile ghintuite de 24 de livre au bombardat Sonderburgu\ 7' la 
o distanţă de 5 700 de paşi, 4 750 de iarzi, sau aproape 3 mile, 
deşi acestea erau tunuri vechi din bronz care la un obuz de 
68 .de livre nu puteau suporta o încărcătură de pulbere mai 
mare de 4 sau 5 livre. Unghiul de înălţare era �n mod necesar 
considerabil şi putea fi obţinut numai printr-o adaptare spe
cială a afetului ,  care la folosirea unei încărcături mai mari 
s-ar fi distrus. Actualele tunuri prusiene din oţel turnat pot 
suporta o încărcătură mult mai mare în raport cu greutatea 
obuzelor lor ; însă pentru a atinge o distanţă de 5 mile, 
unghiul de înălţare trebuie totuşi să fie foarte mare, iar afetu
rile ar trebui modificate în mod corespunzător ; iar dacă nu 
sînt folosite în scopurile pentru care au fost construite, se 
pot deteriora foarte repede. Nimic nu distruge atît de repede 
un afet ca tragerea cu încărcătură completă chiar şi la tm 
unghi de înălţare de numai 5-6 grade ; în cazul dP faţă însă, 
unghiul de înălţare ar avea în medie cel puţin 15 grade, iar 
afeturile ar fi distruse tot atît de repede ca şi clădirile din 
Paris. Chiar dacă nu am lua în consideraţie această dificul
tate, bombardarea Parisului de baterii situate la o distanţă 
de !Circa 5 mile de centrul oraşului ar constitui în cel mai bun 
caz un lucru făcut doar pe jumătate. Distrugerile ar fi sufi
ciente ca să irite, dar nu ar fi suficiente ca să înspăimînte. 
La asemenea distanţă, proiectilele nu ar putea fi îndreptate 
cu destulă precizie asupra unei anumite părţi a oraşului. 
Chiar dacă s-ar da indicaţii să fie ferite de foc anumite car
tiere ale oraşului, probabil că spitalele, muzeele, bibliotecile 
nu ar putea fi cruţate, aricit de vizibile ar rfi de pe înălţimile 
pe care s-ar iputea afla bateriile. Clădirile militare, arsena
lele, magazinele, depozitele, chiar dacă ar fi vizibile pentru 
asediatori, nu ar putea fi nimerite cu destulă precizie pentru 
a fi distruse ; în felul acesta ar cădea justificarea obişnuită 
care se dă bombardamentului, şi anume că scopul lui ar fi 
distrugerea mijloacelor de apărare ale asediaţilor. Tot ce am 
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spus mai sus se bazează pe presupunerea că a sediatorii dis
pun de mij loacele necesare pentru un bomb ardament cu ade
vărat serios,  adică de vreo 2 OOO de tunuri cu ţeava ghintuită 
şi mortiere de calibru mare. Dacă însă, aşa cum presupunem 
în cazul de faţă, parcul de asediu german este format din 
aproximativ 400 sau 500 de tunuri, el nu va fi suficien t  pentru 
a produce a supra o raşului o a semenea impresie încît să facă 
po sibilă predarea lui. 

Deşi se mai consideră că legile războiului permit bom
bardarea unei fortăreţe, totuşi a ceastă măsură aduce atîta 
suferinţă p opulaţiei civile, încît istoria va condamna pe ori
cine ar recurge lin ziu a  de a stăzi la b ombardament !fără s ă  
aibă suficiente şanse d e  a obţine pe a ceastă cale preda rea 
fortăreţei. Ne vine să zirnlbim [n faţa şovinismului lui Victor 
Hu go, care consideră c ă  Parisul este un oraş sfînt - sfînt 
in cel mai înalt grad I - şi orice încercare de a-l ataca repre
zintă un sa crilegiu. Noi privim Parisul ca ;pe oricare alt oraş 
fortificat, şi, dacă el vrea să se apere, trebuie să înfrunte toate 
primejdiile pe care le implică un a tac efectiv, cu folo sirea 
tranşeelor de a sediu ş i  a bateriilor de a sediu, precum şi cu 
actiunea rproiectilelor rătăcite care p o t  nimeri clădiri rparti
culare. Dacă, totuşi, bombardarea Parisului va avea loc, în 
pqfida faptului că numai bombardamentul nu va putea sili 
oraşul să se predea , a cea sta va consti tui o greşeală militară, 
pentru care puţini o ameni vor fa ce răspunzător statul-major 
al lui Moltke. Se va spune că Parisul a fost bombardat nu din 
considerente militare, ci politice. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 768 din 13 octombrie 1 870 



Soarta oraşului Metz 

Dacă e să dăm crezare comunicatelor din Berlin, statul
maj or prusian presupune, după cit se pare, că Parisul va fi 
cucerit înaintea Metzului. Dar această părere se bazează, 
-evident, în aceeaşi măsură a tît pe considerente politice cit 
şi pe considerente de ordin militar. Tulburările din Paris, pe 
care le aştepta contele Bismarck, nu au Jnceput încă ; 'ie 
contează însă că, de iindată ce dea supra oraşului vor bubui 
tunurile grele ale asediatorilor, vor începe, fără îndoială., 
di sensiuni şi un război civil. Pînă acum, parizienii nu au con
firmat p ărerea pe care o au despre ei cei de la cartierul gene
r al german şi probabil că nu o vor confirma nici rpînă la sfîr
şit. D ar, dacă este aşa, calculele în legătură cu căderea 
Parisulu i  pînă la ..sfîrşitul acestei luni .se vor dovedi aproape 
sigur iluzorii, iar Metzul va trebui, probabil, să se predea 
înaintea Parisului. 

Ca fortăreaţă, Metzul este incomparabil mai puternic 
decît Parisul. Acesta din urmă a fo st fortificat pre supunîn
du-se că întreaga armată franceză înfrîntă sau, cel puţin, cea 
mai mare parte din ea se va retrage în Paris şi va duce apă
rarea prin a tacuri neîntrerupte împotriva in amicului, ale cărui 
focercări rle a !Împresura oraşul il vor slăbi în mod inevita
bil în fiecare punct al liniei lungi pe care va fi nevoit să o 
cucerea scă. De aceea, forţa de apărare a fortificaţiilor Pari
sului nu este prea ma re, şi acest lucru e cît se poate de fire sc. 
Dacă s-ar fi luat dinainte măsuri în vederea unui a semenea 
caz ca cel care s-a ivit acum din vina strategiei b onapartiste, 
costul fortificaţiilor s-ar fi ridicat la o sumă uriaşă şi, în 
urma acestui fapt, durata apărării abia dacă ar fi putut fi 
prelungită la aproape două săptămîni. ln afară de aceasta, 
f ortificaţiile fortăreţei pot fi considerabil întărite prin valuri 
de pămînt ridicate în timpul sau înaintea asediului. ln 
ceea ce priveşte oraşul Metz, lucrurile stau cu totul altfel. 
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Generaţia de azi a moştenit Metzul de la Cormontaigne şi de 
la alţi genişti de seamă din secolul trecut, el fiind cotat drept 
o fortăreaţă foarte pru1ernică - puternică prin lucrările 
ei de apărare. Cel de-al doilea Imperiu a completat a ceste 
lucrări cu o centură formată din 7 forturi detaşate, foante 
mari, situate la o distanţă de două mile şi jumătate - trei de 
centrul oraşului, ca să-l apere chiar de un bombardament por
nit cu tunuri ghintuite şi să tran sforme întreaga fortăreaţă 
într-o mare tabără fortificată, pe care să o întreacă numai 
Parisul. De a ceea, o asediere a Metzului ar fi constituit o ope
raţie foarte îndelungată, chiar dacă oraşul şi-ar fi păstrat 
numai obişnuita garnizoană din vreme de război. lnsă un ac;e
diu ar fi aproape impos1bil a cum, cînd sub acoperirea fortu
rilor Metzului se află 100 OOO de oameni. Fîşia de p ămînt pe 
care francezii au rămas încă stăpîni se întinde pe o distanţă 
de două mile dincolo de linia forturilor ; pentru a-i împinge 
pe francezi înapoi, spre linia forturilor, şi pentru a cuceri tere
nul unde trebuie săpate tranşeele ar fi nevoie de o serie de 
asemenea lupte corp la corp cum nu s-au văzut decît Ungă 
Sevastopol ; şi, dacă p resupunem că garnizoana nu e ste de
moralizată de luptele permanente pe care le dă şi că a sedia
torii nu-şi pierd curajul de pe urma p ierderilor mari de oa
meni pe care le suferă, lupta ar mai putea dura multe luni. 
De a ceea, germanii nici nu au încercat să execute un a sediu 
după toate regulile, ci caută să silească fontăre aţa să se 
predea înfometînd-o. O armată de 1 00 OOO de oameni, precum 
şi aproape 60 OOO de locuitori ai oraşului împreună cu o nu 
meroasă populaţie de la sate care au căutat adăpost în sipa
tele forturilor .trebuie să isprăvească mai devreme s au mai 
tîrziu proviziile de alimente dacă blocad a  va fi menţinută 
cu rigurozitate ; există şanse ca,  chiar înainte de a se pro
duce acesit lucru, demoralizarea din sinul g arnizoanei să 
constrîngă fortăreaţa să se prede a. Cînd o armată s e  vede 
complet blocată, c înd toate încercările ei de a rupe centura 
de împresurare sînt zadarnice şi toate speranţele de a primi 
întăriri din aJară se spulberă, chiar şi cea mai bună armată 
îşi pierde trep tat d i s ciplina şi coeziunea sub presiunea sufe
rinţelor, lipsurilor, greutăţilm şi primejdiilor, oare nu sânt 
îndurate decît pentru a ţine sus onoarea drapelului. 

Cîtva timp am căutat zadarnic să vedem simptomele unei 
atari demoralizări. Proviziile de alimente din interiorul ora
şului s-au dovedit cu mult mai mari decît s-a presupus şi, 
prin urmare, armata Metzului a dus-o destul de b ine. Dar 
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aceste provizii, deşi din belşug, erau, dupti cit se pare, prost 
asorta te, ceea ce este cit se po ate de firesc, deo arece pentru 
armată ele au reprezentat nişte provizii întîmplătoare, rămase 
in oraş, care nu au fost niciodată destinate scopului pentru 
care sînt folosite acum. Consecinţa este că, în cele din urmă, 
această hrană a soldaţilor nu numai că 'se deo sebeşte de cea 
cu care erau ei obişnuiţi, dar ajunge să fie chiar nesănă
toasă şi provoacă cele mai ,felurite boli, care se agravează 
pe zi ce trece, deoarece cauzele acestor boli acţionează din 
ce în ce mai puternic. Se p are că acum s-a ajuns la acest 
stadiu al blocadei. Printre alimentele c are sint insuficiente în 
Metz se numără pîinea ,  hrana de b ază şi  obişnuită a ţărani
lor francezi, şi sarea .  Aceasta din urmă este absolut nece
sară pentru menţinerea sănătăţii şi, întrucît piinea este 
apro ape singura formă sub care francezii consumă ami
don ca aliment care produce grăsimi, despre ea se poate 
spune acelaşi lucru ca ş i  despre sare. F aptul că soldaţii şi 
populaţia sînt nevoiţi să se hrănească mai ales cu c arne a 
provocat, după cum se spune, dizenterie şi scorbut. Fără să 
ne bizuim prea mult pe declaraţiile dezertorilor, care de obi
cei spun ceea ce consideră ei că va fi pe placul celor care i-au 
luat prizonieri, putem totuşi crede că lucrurile se prezintă 
a stfel, deoarece Qn condiţiile date nici nu putea fi altfel. E<>te 
de la sine înţeles că din această cauză şansele de a se ivi 
demoralizarea cresc vertiginos. 

Corespondentul ziarului „Daily News " , un om foarte 
capabil, care se află lingă Metz, declară 1n descrierea pe care 
o face ieşirii lui B azaine <lin 7 octomhrie că, după ce fran
cezii au o cupat satele de la nord de fortul Saint-Eloy (la nord 
de Metz, în valea Mosellei) , lîngă rîu, în apropiere de flan
·cul lor drept, s-a format o grupare de cel puţin 30 OOO de <;ol
daţi, c are s-a îndrept at [mpotriva germanilor. Această 
coloană sau grup de colo ane avea ,  evident, misiunea de a 
rupe centura de împresurare. O asemenea misiune cerea o 
dîrzenie extraordinară. C oloanele trebuiau să intre direct 
\ntr-un semicerc format de trupe şi baterii, care ar fi con-
centrat focul a supra lor ; intensit atea focului ar fi crescut 
pînă în momentul în care s-ar !fi luat contact nemijlocit cu 
masele de trupe inamice, şi a tunci, dacă francezii ar fi reuşit 
să le pună pe fugă, focul ar fi scăzut dintr-o dată considera
bil, dar, dacă ar fi fost nevoiţi să se retragă, ei ar fi trebuit să 
se expună pentru a doua o ară aceluiaşi fo c încrucişat. Se 
pare că soldaţii au înţeles t o ate acestea şi, pe deasupra, 
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Bazaine a folo sit, de bună seamă, pentru aceste acţiuni, care 
necesitau o încordare supremă de forţe, cele mai bune trupe 
ale sale. Se spune, totuşi, că aceste trupe nici măcar nu au 
ajuns în raza de acţiune a focului deschis de masa trupelor 
germane. înainte de a atinge punctul critic, focul artileriei 
şi al lanţurilor de trăgători a rprovocat derută în rîndurile 
lor : „coloanele dense mai întîi au şovăit, iar apoi s-au 
împrăştiat " .  

Este pentru prima oară cînd auzim î n  acest război ase
menea lucruri despre soldaţii care la Vionville, Gravelotte 
şi în ieşirile din ultimul timp au ţinut piept cu vitejie atît 
focului fierbinte cît şi oţelului re ce. Faptul că nu a fost în 
stare nici măcar să încerce să îndeplinească cum trebuie 
misiunea ce i-a fost încredinţată arată, după cît se vede, că 
a rmata Metzului nu mai este ceea ce a fost [nainte. Aceasta, 
bineînţeles, nu înseamnă incă demoralizare, ci doar descu
rajare şi deznădejde, sentimentul inutilităţii oricărei încer
cări. De aici şi pină la demoralizarea propriu-zisă nu sînt decît 
cîţiva paşi, mai ales cînd e vorba de soldaţii francezi. Deşi ar 
fi prematur ca, pornind de la aceste indicii, să prezicem căde
rea rapidă a oraşului Metz, ar fi , totuşi, de mirare să nu des
coperim în curînd alte simptome care să arate că apărarea 
Melzului slăbeşte. 

Predarea Metzului ar influenţa mult mai puţin din punct 
de \'edere moral desfăşurarea războiului decît ar fa ce-o căde
rea Parisului,  în schimb însă ar exercita o influenţă mult mai 
mare din punct de vedere material. Dacă Pa risul va fi luat, 
Franţa, probabil, va ceda, dar nu ar fi mai multă nevoie s-o 
facă decît acum. Căci pentru a menţine Parisul şi împreju
rimile lui ar fi nevoie de cea mai mare parte a trupelor care-l 
împresoară acum, şi este mai mult decît îndoielnic că ger
manii vor putea detaşa suficiente trupe care să înainteze spre 
Bordeaux. Dacă însă Metzul ar capitula , ar rămîne disponi
bili peste 200 OOO de soldaţi germani, şi, dată fiind actuala 
situaţie a trupelor franceze din afara fortăreţelor, o asemenea 
armată ar fi absolut suficientă ca să meargă oriunde îi place 
şi să facă ce vrea în ţara lipsită de apărare. Imediat ar începe 
din nou extinderea ocupaţiei, împiedicată de cele două mari 
tabere fortificate, iar toate încercările de a duce un război 
de guerillă, care în momentul de faţă pot fi foarte eficiente, 
ar fi atunci repede înăbuşite. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 771 din 17 octombrie 1870 
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împresurarea Parisului durează exact de o Lună. In acest 
:răstimp, :prezicerile n o as tre în legătură cu dOQlă împrej urări 
legate de ea au f ost confirmate în practică * .  In rprimul rînd, 
PariS1Ul nu trebuie să spere că va fi eliberat în timp util din 
afară de vreo armată franceză. Armata de Loara are extrem 
de puţină c avalerie şi artilerie de oîmp, iar infanteria ei con
stă, cu foarte mici excepţii, fie din trupe tinere, fie din trupe 
vechi demoralizate, cu un corp de ofiţeri incomplet ; aceste 
trupe sînt lipsite în întregime de acea coeziune care, numai 
ea, le-ar da posibilitatea să înfrunte în cîmp deschis soldaţi 
vechi, însufle ţiţi de succese permanente, ca cei pe care-i c on
duce von der Tann împotriva lor. Chiar dacă Armata de Loara 
şi-ar ridica efectivul la 100 OOO sau 120 OOO oameni - ceea ce 
s-ar mai putea face înainte d e  căderea P arisului -, e a  nu ar 
fi în stare să-l despresoare. Datorită marii lor superiorităţi în 
ceea ce priveşte cavaleria şi artileria de cîmp, care pot fi 
luate în număr mare de lingă Paris de îndată ce va sosi par
cul de asediu cu servanţii, precum şi superiorităţii infanteriei 
lor în ceea ce rpriveşte calitatea s oldaţilor, germanii pot în
frunta o asemenea armată, fără s ă  se teamă de rezultate, cu 
forţe inferioare numericeşte. In plus, în acest 'caz, lui von 
cler Tann i -ar  putea fi trimis e  temporar ca întăriri trupele 
care curăţă acum de inamic teritoriUJl ce se întinde pe 50-60 
de mile la est şi nord de Paris, precum şi una s au două di
vizii din armata de împresurare. In ceea ce priveşte Armata 
de Lyon, în cazul că vreo parte din ea mai există în realitate, 
ea va avea mult de furcă cu corpul 14 armată nordgerman al 
generalului Werder, care se află a cum la Epinal şi Vesoul, şi 
cu corpul 15 armată, care urmează în spatele sau în flancul 

* Vezi volumul de fu.ţă, pag. 130. - Nota red. 

ll 
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drept al corpului 14. Armata de nord de sub comanda lui Bour
baki, nu s-a format mcă. Potrivit tuturor ştirilor, gărzile mo
bile din Normandia şi Picardia duc o lipsă grozavă de ofiţeri 
şi sînt foarte prost instruite, iar Garda naţională locală, dacă 
:nu şi majoritatea gărzilor mobile vor fi folosite pentru servi
ciul de garnizoană în 25 sau mai multe for,tăreţe concentrate 
pe teritoriul dintre Mezieres şi Hâvre. Astfel, din această 
parte e puţin probabi1 să primească un ajutor efectiv, şi Pa
riS1Ul va trebui deci să se bizuie numai pe propriile sale forţe 

ln al doilea rînd, s - a  văzut că garnizoana din Paris nu 
este în stare ·să 1întreprindă acţiuni ofensive pe scară largă. 
Ea este alcătuirtă din aceleaşi elemente ca şi trupele dinafara 
Parisului şi duce aceeaşi lipsă de cavalerie şi artilerie de 
oîmp. Cele trei ieşiri din 19 şi 30 !Septembrie şi 1 3  ootombrie 
au dovedit d in plin incapacitatea ei de a exercita cit de cit 
o presiune serioasă asupra trupelor care împresoară .oraşul. 
După doolairaţia asediatorilor, „francezii nu au fost în stare să 
străpungă nici măcar prima noastră linie " .  Deşi generalJUl Tro
chu declară in mod public că refuzul Jui de ia-l ataca pe 
inamic în dmp deschis este provocat de faptul că are insu
ficientă artilerie de dmp şi că e l  nu va mai ieşi din fortăreaţă 
atîta timp cit aceasta Ilill-i va fi asigur·ată, el nu poate 1să nu 
ştie că nici o artilerie de oîmp d in lume nu ar fi putut pre
intîmpina rezultatul primei lui ieşiri en masse, încheiată cu 
un eşec total. Şi, atunci cind artileria lui de ieîmp va putea fi 
gata - d acă acesta nu este un simplu pretext -, focul bate
riilor germane îndreptat împotriva forturilor şi linia com
pactă de împresurare vor face imposibilă folosirea acesteia 
în oîmp deschis. 

S - ar părea că Trochu şi statul său major ştiu foarte bine 
acest lucru. Toate măsurile luate de ei vorbesc de o apărare 
pur pasivă, fără ieşiri mai mani decît cele care ar putea fi 
necesare pentru satisfacerea cererilor insistente .a.le unei gar
nizoane nediscirplinate. Valurile fortuirilor nu vor putea re
zista multă vreme focului artileriei grele germane, despre 
care vom vorbi în amănunţime mai j os. S -ar putea ca d ouă 
sau trei zile, cum speră statul-maj or din Berlin, să fie sufi
ciente pentru a distruge tunurile de ipe valurile for·turilor din 
sud, a străpunge într-un loc-două căptuşeala de piatră a es
carpelor lor printr-un foc indirect executat de la o distanţă 
apreciabilă pentru a le lua apoi cu asalt, în itimp ce focul ba
teriilor de pe lintilţimile dominante ar iimpiedica fo!'tificaţiile 
din spatele forturilor să le dea acestora un ajutor eficace. 
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Nici construcţia forturilor, nici caracterul terenului nu pot 
împiedica cîtuşi de ipuţin ace asta. ln toate forturile din jurul 
Parisului, escarpa - adică partea interioară a şanţului s au 
faţa exterioară a valului - este căptuşită cu piatră numai 
pîn ă  la nivelul orizootului, ceea ce, în general, se consideră 
că nu ajunge pentru a asigura fortificaţiile împo triva unui 
asalt în care se recurge la escaladare. Această abatere de la 
regula generală era justificată prin presupunerea că Parisul 
v a  fi întotdeauna aipărat în mod activ de o armată oarecare. 
In cawl de faţă, aceasta ar putea fi chiar un avantaj , deoarece 
ace astă căptuşeală scundă de piatră este greu de nimerii prin 
focul indirect .al bateriiJor, de la care nu po ate fi văzută. 
A stfel, producerea unei breşe de la o distanţă apreciabilă se 
va dovedi un lucru şi mai dificil, în afară de cazul în care de 
pe înălţimile pe care eîn,t amplaJSate aceste b aterii se va putea 
executa o tragere iprin o chire directă ; dar acest lucru poate 
fi apreciat numai la faţa locului. 

In orice oaz nu trebuie să ne aştep tăm ca rezistenţa aces
for forturi din sud, dominate de înălţimi şi situate în zona 
celui mai eficace foc al tunurilor grele cu ţeava ghintuită, să 
fie de Lungă durată. Dar imediat în sp atele acestor forturi, 
între forturii şi zidul fortăreţei ,  se vede activitatea garnizoa
nei. Peste tot s -.au construit nenumărate fortificaţii de pămînt 
şi, cu toate că, fiireşte, nu cuno aştem toate detaliile, putem fi 
încredinţaţi că aceste fortificaţii au fost concepute şi execu
tate oo toată minuţiozitatea, prevedere a şi competenţa dato
rită cărora de mai bine de două secole geniştii francezi o cupă 
un loc de firunte. Evident, ,aici este locul ,ale s  de apărători 
pentrlll acţiuni de luptă, lo c în care r1pele şi p ovîmişurile 
dealurilor, fabricile şi s atele, construite în cea mai mare p.arte 
din piatră uşurează munca genistului şi înlesnesc rezistenţa 
trupelor tinere, doar pe jumătate disciplinate. Credem că aici 
este locul unde germanii vor avea cel mai mult de lucru. De 
fapt ni s - a  comunicat din Berlin prin „Daily Newsu că germa
nii se vor mulţumi d o ar cu cucerirea cîtorva forturi, lăsîn
du-le pe celelalte pe seama foame tei. Presupunem însă că nu 
li se va da a ceastă posibilitate, în afară de cazul în care nu 
vor arunca în aer f orturile şi se vor retrage din n ou pe ac
tualele lor poziţii, limitîndu-se la împresurare ; şi, chiar dacă 
vor face acest lJUcru, francezii pot recuceri treptat, cu ajutOlfUl 
contraaproşelor, terenul pierdut. De a ceea presupunem că ger
manii intenţionează s ă  păstreze toate forturile pe c are le vor 
putea cuceri, ca poziţii favorabile pentru artilerie care pot fi 
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folosite pentru tragere, intimidînd populaţia cu proiectile rct
tăcite, sau pentru un bombardament atît de intens cit le per
mit mij loacele de luptă de care dispun. Iar în acest caz ei nu 
pot evita lupta pe care le-o oferă apărătorii pe terenul ale s  
şi pregătit în acest scop d e  aceşti a' d i n  mmă, Q.eoarece for
turile se vor afla în bătaia focului apropiat şi eficace al noilor 
fortificaţii.  Aici vom fi, pare-se, mar torii ultimei bătălii din 
acest război, care va prezenta un oarecare interes ştiinţific 
şi, probabil, că va fi chiar cea mai interesantă pentru ştiinţa 
militară. Aici, apărătorii vor avea din nou posibilitatea să 
întreprindă acţiuni ofensive, deşi pe scară mai mică, şi, resta
bilind astfel într-o oarecare măsură e chilibrul dintre forţele 
combatante, e i  vor putea rprelungi rezistenţa ipînă cînd foame a 
îi va sili să 1Se predea. Căci trebuie să avem în vedere că, din 
proviziile de alimente pregătite, Parisul a şi consumat rezerva 
pe o lună şi nimeni dinafara oraşului nu ştie dacă Parisul 
mai are p rovizii pentru mai mult de încă o lună. 

In legătură cu tunurile de asediu geirmane, se pare că 
printre „ corespondenţii speciali " domneşte o mare confuzie, 
ş i  acest lucru este foarte explicabil dacă ,luăm 1în consideraţie 
faptul că nomenclatura diferitelor calibre ise bazează la ar
tileriştii germani rpe principii cel puţin tot aşa de absmde şi 
contradictorii ca şi cele adoptate în Anglia. Acum, cînd aceste 
tunuri grele pot intra în acţiune în orice zi, poate că trebuie 
să clarificăm puţin această p roblemă. Din turnurile de asediu 
de tip vechi, la Strasbourg au fost folosite mortiere de 25-50 
de livre, care acum au fost trimise la Paris ; ele au fost nu 
mite astfel după greutatea unei sfern de marmură care core s
punde diame trului canalului ţevii. Calibrul unora dintre ele 
este de aproximativ 81/2, i ar al altora de 83/4 ţoli ; greutatea 
reală a proieotilelor sfeTice pe care le aruncă este în primul 
caz de 64 de livre, în al doilea caz de 1 25 de livre. Apoi există 
un mortier cu ţeava ghintuită, cu calibrul de 21 cm, sau 
81/4 ţoli, care trage p roiectile alungite cu o lungime de 20 de 
ţoli şi o greutate de peste 200 de livre. Aceste mortiere au o ac
ţiune puternică nu numai pentru că ţevile ghintuite asigură 
proiectilelor o mai mare precizie, ci m ai ales rpentru că pro
iectilul alungit cu acţiune percutantă, av�nd întotdeauna 
în timpul căderii partea din faţă, din care iese focosul p el"cu 
tant, orientată înainte, asigură explozia 1încărcăturii chiar ·În 
momentul atingerii obiectivului, unind astfel, în unul şi ace
laşi moment, acţiunea loviturii ou acţiunea e:i...rploziei. Dintre 
tunurile ghintuite, acolo se aflau tunuri de 12 şi de 24 de livre 
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numite aşa după greutatea proiectilelor sferice de fontă masivd. 
pe care l e  trăgeau de obicei înainte ca ţevile să fie prevăzute 
cu ghinturi . Calibrul lor este , .respe ctiv, de aproximativ 41/2 
şi 51/2 ţoli la o greutate a proiectilului de 33 şi 64 de livre. lu 
afară de acestea, spre Paris au fost trimise cîteva tunuri ghin 
tuite grele, destinate pentru cuirasate şi pentru apărarea 
litoralului împotriva unor asemenea nave. Nu s-a publicat nici
odată o descrieire exactă şi amănunţită a construcţiei lor, însd. 
calibrul lor este de aprroximativ 7, 8 şi 9 ţoli, iar proiectilele au, 
respectiv, o greutate de aproximativ 120, 200 şi 300 de livre. 
Cele mai grele ,tunuri folosite la Sevastopol sau împotriva 
lui au fost lunurile navale englezeşti de 68 de livre, de 8 şi 
de 10 ţoli şi tunurile franţll.lzeşti de 83/4 şi 12 ţoli, l a  care cel 
mai greu proiectil sferic, cel de 12 ţol i ,  cîntărea 1aproximativ 
180 de livre . 1n felul acesta, îrn ceea ce priveşte greutatea 
proiectilelor şi cantitatea folosită, ,asediul Parisului va depăşi 
Sevast01pol1Ul în aceeaşi măsură în care Sevastopolul a depăşit 
,toate asediile anterioare. Mai pu tem adăuga că parcul de ase
diu rJerman va cuprinde - aşa cum am presupus şi noi - în 
jurul a 400 de tunmi. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 775 din 21 octombrie 1 870 
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Saragosa - Paris 

Pentru a ne face o idee justă despre o operaţie a tît de 
uriaşă cum este a sediul şi apărarea Parisului, trebuie să ne 
întoarcem la i storia militară, l a  un asediu ,ante11iOT de pro
porţii mari, c are să ne poată servi, cel puţin într-o oarecare 
măsură, drept exemplu pentru întîmplările la c are s-ar putea 
să fim martori. Un asemenea exemplu J-ar constitui Sevasto
polul, dacă apărarea Parisului s-a r desfăşura în condiţii 
obişnu ite, adică d acă ar exista o arm a tă care să acţi oneze în 
c imp deschis şi să vină în ajutorul Parisului sau să-i întă
rească garnizoan a, � a  cum s-a întîmplat l a  Sevastopol. Pari
sul se apără însă ,în condiţii cu to tul anormale : nu are nici 
o garnizoană capabilă de o apărare activă, adică de acţiuni 
.în cimp deschis, şi nici vreo speranţă serioasă de a primi aju
tor dinafară. !n felul acesta, cel mai mare asediu din istorie, 
a sediul Sevastopolului, depăşit în proporţii numai de cel al 
cărui început îl vom vedea în curînd, nu ne dă o imagine 
exactă asupra celor ce se vor întîmpla la Paris ; abia într- o  
f ază mai av ansată a asediului va f i  posibil, mai ales opunînd 
f ap tele, să se ia ca termen de comp araţie evenimentele din 
războiul Crimeii. 

Nici asediile din timpul războiului din America so nu oferă 
exemple mai fericite. Ele s -au desfăşurat într- o  perioadă de 
luptă, cînd nru numai armata Sudului, dar, imitînd-o, şi trupele 
Nordului pierduseră caracterul de miliţie neinstruită şi luaseră 
aspectul ll.lilor trupe regulate. !n toate aceste asedii, apărare a 
a fost deosebit de activă. La VLcksburg, ca şi la Richmond, 
mai întîi au avut loc lupte îndelungate pentru &tăpînirea ace
lui teren pe care puteau fi amplasate b aterii1le de asediu, şi 
intotdeauna, cu e:x;cepţi a ultimului asedilll al Richmondului 
de către Grant, s-au făcut încercări de a veni ÎIIl ajutorul ase 
diaţilor 81• In c azul PariS'l.Llui avem însă de-a face cu o g arni-
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zoană formată din rncruţi, slab sprijinită de trupele d inafara 
oraşului, răzleţe şi de asemenea recent recrutate şi atacată 
de o annată regulată, care foloseşte toate mijloacele unui 
război modern. Pentru a găsi un exemplu potrivit trebuie sd. 
ne întoarcem Ja ultimul război, în care un popor înarmat a 
trebuit să lupte împotriva unei aTmate rregulate şi într-adevd.r 
a luptat pe scară largă - războiul din Peninsula Iberică. Aici 
vom, găsi un exemplu celebru, care, după oum vom vedea, 
se po triveşte în multe privinţe : este vorba de Saragosa. 

Saragosa are doar 1/3 din diametrul şi 1/e din suprafaţa 
Parisului, dar fortificaţiile e i, deşi construite în grabă şi fără 
forturi detaşate, se asemănau, prin forţa lor genernlă de apă
rare, cu fortificaţiile Parisului. Oraşul era ocupat de o g ar
nizoană de 25 OOO de soldaţi spanioli, care se refugiaseră aici 
după înfrîngerea de la Tudela 82 ; printre aceştia, cel mult 
10 OOO erau soldaţi adevăraţi din unităţile de Unie, restul 
fiind trupe proaspăt recrutate ; în afară de aceştia, se mai 
aflau acolo ţărani şi locuitori înarmaţi, care ridicau efectivul 
garnizoanei la 40 OOO de oameni. In oraş existau 160 de tu
nuri. In afara oraşului, în provinciile învecinate, fuseseră adu
naţi cam la 30 OOO de o ameni care să le vină în ajutor. Pe de 
altă parte, maireşaluJ. francez Suchet nu avea mai mult de 
26 OOO de oameni pentru a împresura fortăreaţa pe 1ambele 
maluri ale Ebrului şi, 1în plus, 9 OOO de oameni care acopereau 
asediul la Calatayud. Astfel, r aportul dintre trupe era aproape 
identic cu raportul dintre armata care se află aoum în Paris 
şi cea din faţa Parisului ; asediaţii sînt aproape de două ori 
mai numeroşi <lecit .asediatorii.  Totuşi, 'cei din Saragosa puteau 
tot atit de puţin să i asă şi 1Să-i intîIDQJine ipe asediatori în oîmp 
deschis ca şi acum cei din Paris ; de asemenea, spaniolii c are 
se aflau în afara oraşului asediat n-au putut împiedica nici 
măcar o dată în mod serios asediul. 

Împresurarea oraşului a fost terminată la 19 decembrie 
1 808 ; prima paralelă a putut fi săpată încă pe data de 29, la 
o depăritare de numai 350 de iarzi de v alul principal al for
tăreţei .  La 2 ianuarie 1 809 a fost săpată a doua paralelă, la o 
depărtare de 100 de iarzi de fortificaţii. La 1 1  ianuarie s-au fă
<:ut breşe şi întregul front atacat a fost 1uat cu asalt. Dar, în 
cazul de faţă, acolo unde o fortăreaţă obişnuită, cu o garni 
zoană formată din trupe regulate, ar fi încetat rezistenţa, 
abia a început să se manifeste forţa apărării populare. Ace a 
parte a v alului care fusese Juată cu asalt de francezi a fost 
izolată de restul oraşului prin noi lucrări de apd.rare. De-a 
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curmezişul tuturor străzilor care duceau spre val au fost con
struite în grabă fortificaţii de pămînt, apărate de artilerie, 
la anumite diSJtanţe în spatele lor fiind, de asemenea, ridi c arte 
for lificaţii.  Casele masive, clădite în stilul sudului torid al 
Europei, cu ziduri extrem de groase, erau prevăzute cu am
brazuri şi apărate ou d îrzenie de infanterie. Francezii au exe
cutat um. bombardament neîntrerupt ; avînd însă rpuţine mor
tiere grele, acţiune a  acestui bombardament asupra oraşului 
n-a fos t  hotărîto are . Totuşi, bombardamentul a durat 41 de 
zile fără încetare. Pentru a forţa oraşul să se predea, pentru 
a putea ilua casă cu casă, fr ancezii ,au fos t nevoiţi să aleagă 
modal1tatea cea m al înceată, aceea a minării. ln cele din 
urmă, durpă ce 1/a din clădirile oraşului au fost distruse şi res
tul au devenit neloooibile, Saragosa s-a predat la 20 februarie. 
Din cei 1 00 OOO de oameni care se aflau în oraş la începu tul 
asediului pieriseră 54 OOO .  

Această arpărare a fost cla sică în felul e i  ş i  merită pe 
deplin gloria pe care şi-a c îştigat-o. To tuşi, oraşul a rezistat 
cu totul numai 63 de zile. Împresurarea a necesitat 10 zile, 
asediul fortăreţei - 1 4  zile, ,asediul for.Uficaţiilor interioare 
�i lupta rpentru cucerirea caselor - 39 de zile. Numărul 
j ertfelor n - a  fost de loc proporţional cu durata apărării şi cu 
rezultatul ei efe ctiv. Dacă Saragosa ar fi fost apărată de 
20 OOO de !Soldaţi buni, întrepriinzători, atunci ieşirile lor l -ar 
fi împiedicat pe Su chet să continue asediul cu forţele de care 
dispunea şi probabil că for tăreaţa ar fi putut rămîne p înă. la 
terminarea războiului austriac din 1 809 83 în mîinil e spa
niolilor. 

Fireşte că n11.1. ne aşteptăm ca Parisul să fie o a doua 
ediţie a Saragosei. Casele din Paris, oricît de solid ar fi 
construite, nu suportă, totuşi, comparaţie ou c aracterul masiv 
al caselor. din acest oraş spaniol ; de asemenea, nimic nu ne 
î ndreptăţeşte să presupunem că populaţia Parisului va mani
festa acelaşi fanatism ca spaniolii în 1 809 sau că jumătate 
din loooitori vor consimţi să se lase decimaţi în lupte sau de 
boli. Totuşi, s - ar putea ca acea fază a l uptei care s - a  desfă
şurat la S aragos a  pe străzile, în casele şi în mănăstirile ora
şului după luarea cu asalt a v alului fortăreţei să JSe repete 
într-o oarecare măsură în satele fortificate şi în fortificatiile 
de p ămînt aflate între forturile Parisului şi zidul fortăreţei. 
Aici ni se pare nouă că se află, după cum am afirmat ieri în 
articoln.il al XXIV ..Jea din seria „însemnări desrpre război u ,  
centrul d e  greutate a l  apărării. Probabil că aici tinerele gărzi 
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mobile se vor măsura cu inamicul aproape în ·condiţii de ega
litate chiar şi în acţiuni ofensive, silindu-l să acţioneze mai 
sistematic decit şi-a imagi111at, pare-se, statul-maj or de la 
Berlin, care şi-a exprimat de curînd speranţa c ă  oraşul va 
fi silit să se p!redea în 12 sau 14 zile după ce b ateriile de 
asediu v.or deschide focuil. In p lus, apărarea .poate da aici 
atîta de furcă mortierelor şi obuzierelor atac anţilor, încî t 
deoc amdată să n.u poată fi vorba, cel puţin pe scară mare , 
nici măcar de un bombardament p arţial asupra oraşului. Sa
tele din afara zidului fortăreţei, indiferent unde ar fi situa.te 
intre frontul de atac al germanilor şi cel de apărare al fran
cezilor, vor trebui sacrificate în orice împrejurări ; şi, dacd. 
prin sacrificarea lor oraşul po ate fi cruţat, cu atît mai bi.ne 
pentru apărare. 

Nu putem prevedea nici măcar cu aproximaţie cit timp 
se p oate prelungi apărarea terenului dinafara zidului forta
reţei. Aceasta va depinde de rezistenţa fortificaţiilor, de 
starea de spirit a ·apărătorilor, precum şi de modul în care 
este executat atacul. Dacă germanii vor întîmpina o rezis
tenţă serio asă, ei se vor baza în special pe focul artileriei 
pentru a-şi cruţa trupele. In orice caz, avînd în vedere 
puternicUJl foc de artilerie pe care -l pot concentra asupra ori
cărui punct, este puţin probabil că le v a  trebui mai mult de 
două sau trei săptămîni pentru a ajunge la zidul fortăreţei. 
Străpungerea şi luare a lui cu asalt va fi o tre abă de citeva 
zile. Dar nici chiar atunci nu va fi absolut necesar ca apără
torii să renunţe la rezistenţă ; de altfel, mai bine să amînăm 
examinarea acestor posibilităţi pînă cind [nfăptuirea lor va 
deveni mai probabilă. Iar pînă atunci fie-ne îngăduit să nu 
ne pronunţăm asupra valorii sau lipsei de valoare a bari ca
delor d-Lui Rochefort 8�. In general, părerea noastră este că, 
dacă noile fortificaţii dintre forturi şi zidul fortăreţei vor 
opune într-adevăr o rezistenţă serioasă, atacul se va limita 
pe cit posibil - cit, aceasta va depinde în mare măsură de 
energia apărătorilor - la un foc de artilerie direct şi indi
rect şi la încercarea de a sili Parisul să se predea înfo
metîndu-1. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 776 din 22 octombrie 1 870 
li 
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In timp ce se duc tratativele în vederea încheierii armis
ti ţiului 85, ar fi indi cat să elucidăm situaţia diferitelor corpuri 
de armată germane, care, după cit se pare, nu le este tuturor 
cldra. Spunem ale armatelor germane , deoarece despre cele 
franceze nu se ştie aproape nimic. Cu excepţia trupelor blo
cate în Metz, forţele franceze sînt compuse aproape exclusiv 
din recruţi, despre a că ror organizare nu s-a comunicat nici
oddtă nimic în pre�d şi care nu p oate decit să se schimbe de 
la o zi la alta. Mai mult, calitatea acestor trupe, care în toate 
luptele se dovedesc mai mult sau mai puţin inapte pentru 
acţiunile de luptă în afara fortăreţelor, face ca problema orga
nizării şi a efectivului lor să fie aproape lipsită de interes. 

ln privinla germanilor, ştim că ei au început campania 
cu 13 corpuri de armdtă 1I1ordgermane ( inclusiv garda) , o 
divizie din Hessen, una din Baden, una din Wiirttemberg şi 
două corpuri de armată bavareze. Divizia a 1 7-a a corpului 
9 n ordgerman ( din care o hriga<lă e comprn;ă din mecklen
burghezi) a rămas pe litoral at.îta timp cit flota franceză se 
afla în Mare a Baltică. 1n locul ei, în corpul 9 armată a fost 
inclusă divizia a 25- a, sau din Hessen, care a rămas în com
ponenţa acestuia p înă în ziua de azi. In ţară, alături de 
divizia a 1 7-a,  au rămas 9 divizii din Landwehr (una din 
gardă şi cite una pentru fiecare din cele 8 vechi provincii 
ale Prusiei 86 ; timpul care s-a scurs din 1 866, cind sistemul 
prusian a fost in trodus în întreaga Germanie de nord, abia 
a ajuns pentru instruirea numărului necesar de rezervişti, dar 
nu şi pentru instruirea Landwehrului) . Cînd flota franceză a 
fost rechem ată şi s-a terminat completarea batalioanelot 
patru de linie, aceste forţe au rămas disponibile ; din ele au 
fost formate şi trimise în Franţa noi corpuri de armată. E 
puţin probabil ca pînă la sfîrşitul războiului să aflăm amă-
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nunte cu privire la formarea tuturor acestor corpuri, dar 
ceea ce am aflat pînă acum ne dă o imagine destul de clară 
asupra caracterului general al pl anului de dispunere a forţe
lor. La Metz, sub comanda prinţului Frederic Carol, se află 
corpurile l ,  2, 3, 7, 8, 9 şi 1 0  armată, dintre care corpul 9 e 
compus în momentul de faţă din diviziile a 1 8-a şi a 25- a ; în 
afară de acestea, există d ouă divizii d in Landwehr - una•din 
ele, divizia 1 ( din Prusia orientală) , fiind sub comanda gene
ralului Kummer ; numărul celeilalte este necunoscut. In total 
- 1 6  divizii de infanterie. 

Lingă Paris se află sub comanda prinţului moştenitor 
corpurile 5, 6 ş i  1 1  nordgermane, cele două corpuri de 
armată bavareze şi divizia de gardă a Landwehrului ; sub 
comanda prinţului moştenitor al Saxoniei - corpurile 4 şi 
1 2  nordgermane şi garda prusiană ; sub comanda marelui 
duce de Mecklenburg - corpul 1 3  armată şi divizia din 
\Viiflttemberg. Corpul 1 3  armată este format din divizia a 
1 7 - a, menţionată mai sus, şi o divizie din Landwehr. Din 
aceste trupe, care formează în total 20 de divizii, 4 divizii au 
fost trimise pentru a îndeplini diferite misiuni. In primul 
rînd, von der Tann a fost trimis cu două divizii bavareze 
şi ou divizia a 22- a  nordgennană ( a  corpului 1 1  armată) 
spre sud şi vest pentru a menţine cu bavarezii săi Orleans 
ş i  linia Loarei, în timp ce divizia a 22-a (de sub comanda 
generalului Wittich) a ocupat consecutiv Châteaudun ş i  
Chartres. I n  al d oilea rînd, divizia a 1 7 - a  a fost trimisă la 
nord-est de Paris ; e a  a ocupat Laon, Soissons, Beauvais, 
St. Quentin etc.,  în timp ce celelalte trupe - probabil d etaşa
mentele mobile, constituite mai ales din cavalerie - au 
înaintat aproape pînă la p orţile Rouenului. Dacă vom con
sidera că, în ceea ce priveşte efectivul, ele echivalează cu 
încă o divizie, rezultă că din armata de lingă Paris au fost 
.destinate în general 5 d ivizii pentru a cerceta ţinutul, a 
rechiziţiona vite şi provizii, pentru a împiedica formarea de 
detaşamente armate şi pentru a ţine la distanţă orice trupe 
noi pe care le - ar pute a trimite guvernul din Tours s7, In 
felul acesta pentru împresurarea efectivă rămîn 1 5  divizii de 
infanterie sau 7 corpuri d e  armată ş i  j umătate. 

In afară de corpul 1 3, marele duce de Mecklenburg are 
sub comanda sa toate trupele care acţionează izolat în 
Champagne şi în celelalte ţinuturi ocupate din vestul Lorenei, 
garnizoanele din Sedan, Reims, Epernay, Châlons, Vitry ş i  
trupele care asediază Verdunul. Acestea sînt formate din 
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L tlndwehr, în primul rînd din divizia a 8-a din Landwehr. 
Garnizoanele din Alsacia şi Lorena, formate aproape în 
întregime din Landwehr, se află sub comanda guvernatorilor 
militari respectivi ai acestor provincii. In afară de aceasta, 
există trupe eşalonate pe liniile de cale ferată şi pe şosele, 
şi singura lor misiune este de a menţine ordinea pe aceste 
drupmri şi de a veghea ca ele să fie practicabile pentru 
transporturile militare ; a ceste trupe, compuse din detaşa
mentele diferitelor corpuri de linie şi avînd cel puţin efec
tivul unei di vizii, se af'lă sub comanda unui „Etappen-Com
mandant" *. 

Divizia badeneză şi o altă .divizie din Landwehr au fost 
întrunite, formînd corp.ul 14 armată, care înaintează acum 
spre Besarn;on sub comanda generalului von Werder, în timp 
ce generalul Schmeling cu divizia a 4-a de rezervă tocmai 
a terminat cu succes asediul oraşului Schlettstadt, iar acum 
(:Ucereşte oraşul Neu-Breisach. Aici întîlnim pentru prima 
oaTă menţionarea unei „divizii de reze rvă " ,  care în limbajul 
militar prusian se deosebeşte radical de o divizie din Land
wehr. De fapt, pînă acum am enumerat 6 din cele 9 divizii 
din Landwehr, şi putem foarte bine să presupunem că 
celelalte 3 divizii s înt folosite ca garnizoane în Alsacia, 
Lorena şi o rparte din fortăreţele de pe Rirn.. Folosirea terme
nului de „divizie de rezervă" dovedeşte că batalioanele 
patru de linie soses c acum treptat pe teritoriul francez. Vor 
fi cîte 9 sau, în unele cazuri, cîte 1 0  pentru fiecare corp de 
armată ; din ele s-au format tot atîtea divizii de rezervă 
cîte corpuri de armată există şi probabil că vor purta ace 
leaşi numere ca ş i  corpurile d e  armată din care fac par te. 
In ielul acesta, divizia a 4-a de rezervă este formată din 
batalioanele patru ale corpului 4 armată, care a fost comple
tat în Saxonia prusiană. Această divizie constituie o parte 
din noul corp 15 armată. Ce reprezintă cealaltă divizie nu 
ştim - probabil este una din cele trei divizii cu care gene 
ralul Lowenfeld a pornit de curînd din Silezia spre Stras
bourg ; atunci celelalte două formează corpul 16 armată. 
Aceasta ar însemna 4 din 1 3  d ivizii de rezervă, în timp ce 
celelalte 9 divizii, care pot fi încă folosite, se află, probabil, 
în Germania de nord. 

în ceea ce priveşte efectivul acestor trupe, batalioanele 
nordgermane de lîngă Paris au fost din n ou completate p înă 

* - comandant de etapă. - Nota trad. 
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1a 750 de oameni în medie ; bavarezii, după cum s-a comu
nicat, sînt mai slabi numericeşte. Cavaleria abia dacă are 
în. medie peste 1 00 de săbii de escadron în loc de 150 ; iar 
în total, un corp de armată de lingă Paris va avea în medie 
25 OOO de oameni, astfel incit întreaga armată ' aflată efectiv 
acolo va număra aproximativ 1 90 OOO de soldaţi . Batalioanele 
de lingă Metz sînt probabil mai slabe numericeşte din cauza 
numărului mare de bolnavi ; în medie abi a  dacă numără cite 
700 de oameni ; efectivul batalioanelor Landwehrului abia 
dacă ajunge la 500 de oameni. 

In ultima vreme presa p oloneză a început să pretindă 
că polonezii aduc o largă contribuţie la gloria armelor pru 
siene. Adevărul este următorul : totalul populaţiei de limbă 
poloneză din Prusia este de aproximativ două milioane sau 
1/15 din întreaga populaţie a Germaniei de nord ; aici îi 
includem şi pe „Wasserpolacken" din Silezia superioară şi 
pe mazurii din Prusia orientală 88, care s-ar arata foarte sur
prinşi dacă ar auzi că sînt numiţi ipolonezi. Corpurile 1 ,  2, 5 
şi 6 armată au un adaos de soldaţi polonezi, însă elementul 
'J olonez predomină efe ctiv numai într-o divizie a corpului 
5 armată şi, p oate, într - o  brigadă a corpului 6 armată. Poli
tica guvernului prusian urmărea, pe cît posibil, ca elementul 
p olonez în armată să fie cit mai risipit, împărţindu-l într-un 
număr mare de corpuri de armată. Astfel, polonezii din 
Prusia occidentală sînt împărţiţi între corpurile 1 şi 2 armată ; 
iar cei din Posen între corpurile 2 şi 5, în toate cazurile 
luîndu-se măsuri ca maj oritatea soldaţilor din fiecare corp 
de armată să o constituie germanii. 

Asediul Verdunului înaintează acum vertiginos. Oraşul 
şi citadela nu sînt prea bine fortificate, au însă şanţuri adînci 
pline cu apă. La 1 1  şi 12 octombrie garnizoana a fost alun
.gată din satele care înconjură fortăreaţa şi împresurarea a 
fost încheiată. La 1 3  octombrie a început un bombardament 
cu 48 de tunuri şi mortiere (franceze, capturate la Sedan) , 
amplasate la o distanţă de 700-1 300 de i arzi de fortificaţii. 
La 14 ootombrie au sosit din Sedan cîteva tunuri franceze 
vechi de 24 de livre, iar în ziua următoare cîteva tunuri rpru
siene noi, cu ţeava ghintuită, de 24 livre, cu ajutorul cărora 
a fost cucerit oraşUJl Toul. In ziua de 1 8  octombrie au fost 
deja puse complet în acţiune. Se pare că oraşul a avut mult 
<le suferit, deoarece este construit foarte înghesuit. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
1lI. 1 780 din 27 octombrie 1 870 
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Căderea Metzului 

Actualul război este un război al capitulărilor, fiecare 
din ele fiind parcă sortită să întreacă în amploare pe cele 
precedente. Mai întîi au fost cei 84 OOO de oameni care au 
depus armele la Sedan, eveniment c are nu-şi găseşte, nici 
măcar 'Pe departe, asemănare în vreunul din războaiele 
anterioare, nici chiar 1în războaiele Austriei. Asistăm acum 
la predarea a 1 70 OOO de oameni împreună cu fortăreaţa Metz, 
care depăşeşte Sedanul în aceeaşi măsură în care Sedanul a 
depăşit toate c ap itulările anterioare. Nu va fi oare Metzul 
întrecut, la rîndul lui, de Paris ? Dacă războiul continuăr 
aproape că nu ne îndoim de acest lucru . 

Cele trei greşeli capitale care l-au adus pe Napoleon 
de la 2 august şi rpînă la 2 septembrie de la Saarbriicken �a 
Sedan şi care au lăsat Franţa, ca să spunem aşa, fără armate 
au fost : în primul rînd, întimpinarea ofensivei inamicului 
pe o p oziţie care permitea germanilor victorioşi să se infil
treze printre corrprurile de armată 'l"isipiite ale armatei franceze 
pe care iSă o fracţioneze astfel în două părţi izolate, fără 
posibilitate a de a se mai reîntruni sau măcar de a acţiona 
în mod coordona t ; în al doilea rînd, întîrzierea armatei 
lui Bazaine la Metz, d in care cauză ea a fost iremediabil 
încercuită acolo ; în al treilea rînd, marş'llll întreprins 
pentru a-l sprij ini pe Bazaine cu forţe şi pe un drum care 
pur şi simplu invitau inamicul să captureze întreaga armată 
venită în ajutor. Urmările primei greşeli s - au manifestat 
de-a lungul înregii campanii ; urmările celei de-a treia gre
şeli ş i-au găsit încununarea la Sedan, iar la Metz am fost 
nu de mult martorii urmărilor celei de-a doua greşeli. In
treaga „Armată de Rin " ,  căreia Napoleon H oferise perspec
tiva unei c ampanii grele într-o regiune cu foarte multe fortă 
reţe, se află acum în aceste fortăreţe ·sau în drum spre ele ca 
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armată capturată ; iar fr,anţa este deposedată nu numai 
virtual, ci efectiv de aproape toate trupele ei regulate. 

înseşi pierderile lllriaşe în oameni şi în m aterial, preda t 
'° dată cu Metzul, constituie o lovitură destul de grea. Dar 
această lovitură nu este cea mai grea. De cea mai mare 
gravitate pentru Franţa este faptul că, prin pierderea acestor 
trupe şi a acestui material, ea este lipsită de a cea organizare 
militară de care are nevoie mai mult decît de orice. Soldaţi 
există destui ; există chiar şi un număr de cel puţin 300 OOO 
de oameni instruiţi în vîrstă de 25-35 de ani. Materialul 
poate fi înlocuit cu cel din depozitele şi fabricile din ţară 
sau poate fi achiziţionat din străinătate. In împrejurările 
date, toate puştile cu încărcare pe la culată în stare de func
ţiune sînt utile, şi nu are nici o importanţă după ce model 
sînt construite sau d acă muniţia uneia este potrivită pentru 
celelalte modele. Intrucît orice lucru cit de cit utilizabil este 
binevenit, printr-o folosire judicioasă a telegrafului şi a 
vapoarelor, guvernll.ll ar putea avea acum la dispoziţie mai 
multe arme şi cartuşe <lecit ar fi nevoie. Nu este exclus să i 
se fi furnizat între timp şi artilerie de cimp. Toituşi, mai nece 
sară ca orice este acea organizare solidă cu ajutorul căreia să 
se p oată crea o armata. din toţi aceşti oameni înarmaţi. 
Aceasită organizare, întruchipată de ofiţerii şi subofiţerii arma
tei regulate, nu mai putea fi folosită de Franţa de oînd a ceştia 
s-au predat. Numărul ofiţerilor ieşiţi din serviciul activ al 
Franţei din cauza pierderilor pe cîmpul de luptă şi a capitu
lărilor se ridică, pare-se, actualmente la nu mai puţin de 
1 0  000-1 2 OOO, i ar al subofiţerilor la aproape de trei ori pe 
atîta. Prin faptul că apărarea naţională a fost lipsită dintr- o  
dată de aceste forţe d e  organizare, transformarea unor mase 
de oameni în companii şi b atalioane de soldaţi devine deo
sebit de dificilă. Cine a văzut miliţi a populară în timpul 
instrucţiei sau în linia de foc - fie că e vorba de voluntarii 
b adenezi (Freischaaren) , de yankeii care au luptat la Bull
Run, de gărzile mobile franceze sau de voluntarii brita
nici so - îşi va da de îndată seama că motivul principal al 
dezorientării şi instabilităţii acestor trupe rezidă în faptul 
că ofiţerii nu-şi cunosc meseria. Şi în cazul de faţă, în 
Franţa, cine să-i înveţe meseri a ? Cei ciţiva ofiţeri vechi cu 
jumătate de soldă sau invalizi nu sînt destul de numeroşi 
pentru a face acest lucru ; ei nu pot fi peste tot ; instrucţia 
trebuie să fie nu numai teoretică, ci şi practică, însuşită nu 
numai prin vorbe, ci şi pe bază de fapte şi exemple. Cîţiva 
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ofiţeri tineri sau subofiţeri proaspăt avansaţi într-un bata
lion la gradul de ofiţer se vor deprinde repede cu serviciul 
lor, luînd mereu aminte la cee a ce fac vechii ofiţeri ; dar ce-i 
de făcut dacă aproape toţi ofiţerii sînt noi şi nici măcar nu 
există mulţi subofiţeri bătrîni care să p oată fi înaintaţi la 
gradul de ofiţer ? Toţi aceşti soldaţi, care aproape în fiecare 
luptă dau dovadă de incapacitatea de a acţiona în masă 
în cîmp deschis, ar fi învăţat în scurt timp să lupte dacă 
puteau fi înrolaţi în vechile batalioane ale lui Bazaine sau 
dacă aveau măcar posibilitatea să fie comandaţi de ofiţerii 
şi subofiţerii lui Bazaine. Faptul că Franţa este lipsită defi
nitiv pentru această campanie aproape de orice urmă a une i 
organizaţii militare constituie ce a mai grea pierdere care de
curge din capitularea Metzului. 

Ne vom putea forma o părere precisă despre felul cum 
s-a desfăşurat apărarea abia după ce vom afla ce spun apă 
rătorii înşişi. Dar, dacă s - au predat într-adevăr 1 70 OOO de 
oameni valizi, este de presupus că apărarea nu a fost la 
înălţime. De la sfîrşitul lunii august armata asediatoare nu a 
avut niciodată un efectiv de două ori mai mare docît al 
trupelor asediate. Ea trebuie să fi variat între 200 000-
230 OOO de oameni, repartizaţi numai în prima linie pe o cir
conferinţă de cel puţin 27 de mile, cee a ce înseamnă că 
circonferinţa o cupată de forţele principale ale armatei trebuie 
să fi fost de cel puţin 36-40 de mile. în plus, acest cerc era 
tăiat în două de către Mosela, care nu putea fi trecută decît 
pe p oduri aflate la o oarecare dep ărtare, în spatele primei 
linii. Dacă o armată de 170 OOO de oameni nu a reuşit în nici 
un punct al acestui cerc să concentreze forţe superioare din 
punct de vedere numeric şi să-l străpungă înainte ca ina
micul să primească întăriri suficiente, trebuie să tragem 
concluzia fie că dispozitivul trupelor asediatoare a fost mai 
presus de orice laudă, fie că încercările de străpungere nu 
au fost executate cum trebuie. Vom afla, probabil, că în acest 
caz, ca ş i  în decursul întregului război, motive de ordin 
p olitic au paralizat acţiunile militare. 

Dacă nu se încheie pace acum, Franţa va simţi în cu
rînd urmările acestei noi catastrofe. Presupunem că cele 
două divizii din Landwehr vor fi lăsate la Metz ca garnizoană. 
Corpul 2 armată se află în drum spre Paris, ceea ce nu 
înseamnă că va lua neapărat parte la încercuirea capitalei. • 
Chiar în iP.o teza că se intenţionează acest lucru, ar rămîne 
şase corpuri de armată, adică cel puţin 1 30 000-140 OOO de 
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oameni, pe care Moltke îi poate trimite oriunde doreşte. Co
municaţiile armatei cu Germania sînt menţinute fără o con 
tribuţie prea mare din partea trupelor prinţului Frederic 
Carol ; în acest scop, el trebuie - dacă în genere este nevoie 
de aşa ceva - să destineze doar un număr mic de soldaţi. 
Celelalte trupe rămîn disponibile pentru invazia în vestul şi 
sudul Franţei. Nu va fi nevoie ca întreaga armată să fie 
concentrată într-un singur loc. Ea va fi, probabil, împărţită 
în două sau trei corpuri de armată, numărînd, împreună cu 
corpul comandat de von der Tann, cel puţin 1 50 OOO de sol
daţi, care vor fi trimişi în regiunile din Franţa încă neocupate 
pînă acum de germani. După toate probabilităţile, unul din 
corpuri va ocupa bogatele provincii Normandia şi Maine 
pînă la Loara, avînd ca centru Le Mans, unde se intersectează 
cinci linii de cale ferată. Un alt corp va înainta în direcţia 
Bordeaux după ce va fi curăţat linia Loarei de la Tours 
la Nevers şi va fi ocupat s au distrus arsenalele şi fabridle 
de armament din Bourges ; s-ar putea ca în marşul său de la 
Metz acest corp să treacă prin Chaumont şi Auxerre, ţinu
turi care nu au fost încă secătuite de rechiziţii. Un al treilea 
corp e posibil să pornească direct spre sud, pentru a stabili 
legătura cu generalul Werder. Dat fiind că în centrul Franţei 
nu există aproape de loc fortăreţe care să merite acest nume, 
nu va fi opusă nici o rezistenţă, cu excepţia rezistenţei 
de scurtă durată a noilor contingente şi a rezistenţei mai pa
sive, dar cu atît mai clîrze a populaţiei. Rămîne de văzut 
dacă cu aceste armate, devenite toate deodată disponibile, 
Moltke va încerca să asedieze şi alte fortăreţe sau să cuce 
rească vreun port fortificat ca Cherbourg ; acum nu are ne
voie să cucerească alte fortăreţe în afară de Phalsbourg şi 
Belf ort, care barează linii prinripale de cale ferată, şi,  bine
înţeles, de Paris. 

Publicat în „The Pall Mall Gazettc" 
nr. 1 782 din 29 octombrie 1870 

13 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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In mod raţional Illll mai există vre o îndoială că armata 
care s-a predat la Metz număra într- adevăr 1 73 OOO de oa
meni, dintre care 140 OOO erau valizi iar peste 30 OOO erau 
bolnavi şi răniţi . „Daily News " publică o telegramă din 
Berlin în care iSe dau amănunte pre cise cu privire la efectivul 
acestor tmpe : 67 de regimente de infanterie, 1 3  batalioane 
de chasseurs-a-pied *, 18 batalioane patru şi de rezervă
instrucţie ; 36 de regimente de cavalerrie, şi anume 10 regi
mente de cuirasieri, 1 regiment de guides 00, 1 1  regimente de 
dragoni, 2 iregimente de .ulani, 3 regimente d e  husari, 6 regi
mente de chasseurs-a-cheval * *  şi 3 regimente de chasseurs 
d'Afrique * * * ,  în afară de acestea 6 escadroane de rezervă
instrucţie. Presupunem că această specificaţie provine de la 
Marele stat-major prusian din Berlin, şi că este întocmită fie 
pe b aza datelor culese d in S1Urse anterioare şi indireote pri
vind compunerea trupelor franceze d in Metz, fie pe baza 
listelor pe care francezii le- au înmînat învingătorHor în mo
mentul capitulării ; ultima ipoteză pare a fi cea mai veridică. 
Ştim c ă  la Metz se aflau următoarele trupe d e  infanterie : 
garda ( 8  regimente = 30 de batalioane şi 1 batalion de vînă
tori) , c orpul 2 (Frossard, 3 divizii) , corpul 3 ( Decaen, fost al 
lui Bazaine, 4 divizii) , coripul 4 (Ladmirarult, 3 divizii) , 
corpul 6 ( Canrobert, 3 divizii.) şi o divizie din coripul 5 ( de 
Failly) ,  în total 1 4  d ivizii de linie, fiecare cuprinzînd 1 bata
lion de v înători şi 4 regimente, sau 12 batalioane d e  linie, cu 
excepţia a două divizii ale lui Ganrobert, care nu aveau 
vînători. Ar rezulta deci 1 2  b a.talioane de vînători şi 1 68 de 
b atalioane de linie, sau, împreună cu garda, 1 3  batalioane de 
vînători şi 1 98 de b atalioane de infanterie ; şi dacă mai 

• - vinători pedeştri. - Nota trad. 
" *  - vinători călări. - Nota trad. 

- vinători africani. - Nota trad. 
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. 
adăugăm şi cele 1 8  b atalioane de rez'ervă - instrucţie, obţinem 
în total 229 de b atali oane, cee a ce înseamnd. ceva mai mul t 
decît cifra totală de 221 de b atalioane indicată în „Daily 
News".  Pe de a1tă parte, potrivit acestei liste, numărul regi
mentelor de infanterie este de 64, în timp ce revista amin
tită mai sus; dă cifra de 67. Trebuie, aşadar, să tragem con
cluzia că cele 3 regimente care lipsesc formau garnizoana 
din Metz şi de aceea nu figurează pe lista „Armatei de Rin " .  
D atele diferite î n  cee a  c e  priveşte numărul b atalioanelor se 
exiplică lesne. Pierderile suferite de numeroase regimente în 
cursul b ătăliilor din august şi al ieşirilor din septembrie şi 
octombrie, ca şi pierderile cauzate de boli trebuie să fi fost 
atît de mari, încît din 3 b atalioane s-au format d ouă şi po ate 
chiar l\lilul. 

Faptul că o forţă armată de talia armatei lui Napoleon I 
la Leipzig 91 a putut fi în genere silită să se predea constituie 
un eveniment nemaiauzit în istoria războiului, fiind chiar şi 
acum, după ce s - a  înfăptuit,  aproape de necrezut. D ar e l  
devine ş i  mai d e  neconceput dacă comparăm forţele acestei 
armate cu cele ale învingătorilor. La 18 august Bazaine a fost 
silit să se ·retragă de pe înălţimile de la Gravelotte la adă
postul turnurilor din forturile Metzului ; d1:eva zile mai tîrziu 
fortăreaţa era c omplet încercuită. Dar din armata care luptase 
la Gravelotte 3 corpuri de armată, s au 75 de batalioane, sub 
comanda p rinţului moştenitor al Saxoniei au fost detaşate 
nu m ai tîrziu de 24 august, căci după 3 zile cavaleria lui a 
învins pe chasseurs-â- cheval ai lui Mac-Mahon la Buzancy. 
Au rămas în faţa Metzului 7 corpuri de armată, sau 1 75 de 
batali oane, şi 12 b atalioane din Landwehr, în total 1 87 de 
b atalioane pentru a încercu i  o armată de cel puţin 22 1 de 
batalioane ! în a cel moment Bazaine trebuie să fi avut la 
dispoziţie 1 60 OOO de oameni, poate chiar mai mult. Fără în
doială că prusienii au făcut tot posibilul pentru a înlocui cu 
forţe pro aspete, provenite din trupele lor de rezervă, pierde
rile suferite în ultimele lupte ; nu este însă nicidecum de 
preS'1.lpus că şi - au completat batalioanele p lnă l a  vechiul 
efectiv de 1 OOO de oameni. Dar admiţînd chiar că au izbutit 
s -o facă - cu excepţia Landwehrului, ale cărni batalioane 
numără numai 500-600 de o ameni -, prusienii nu puteau 
avea mai mult de 1 82 OOO de oameni sau, împreună cu cava
leria şi artileria ,  aproximativ 240 OOO de oameni, deci nu
mai ou 500/o mai mult decît număra armata încercuită la 
Metz. Să nu uităm însă că aceşti 240 OOO de oameni erau în -

13* 
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şiraţi de - a  lungul unui front de 27 de mile şi pe de asppra 
despărţiţi în două grupări de un f1uviu fără vaduri. In aceste 
împrejurări, dacă B azaine ar fi încercat într- adevăr să otră
pungă încercuirea ou masa trupelor sale, fără îndoială că ar 
fi reuşit, altminteri ar trebui să presupunem că după Grave
lotte francezii nu au mai fost aceiaşi soldaţi ca mai înainte ; 
şi nu există nici un motiv să rpresupunem acest lucru. 

Autorul „Insemnări lor u de f.aţă nu se îndoieşte cîtuşi de 
puţin că după proclamarea republicii Bazaine a evitat din 
motive politice să facă vreo încercare de străpungere. Tot 
a tît de neîndoios este şi faptul că fiecare zi de tărăgănare 
făcea să scadă şansele lui de reuşită ; de altfel, şi prusienii 
sînt acum de părere că, dacă s - ar fi aflat într-o situaţie si
milară, acest tur de forţă le-ar fi reuşit. Inexplicabilă rămîne 
inactivitatea lui B azaine s au cel puţin nehotămrea de care 
a dat dovadă în cursul ultimelor zile ale lunii august şi al 
primelor zile ale lunii septembrie. La 31 august el a înceocat 
să întreprindă un atac în direcţi a nord -est, pe care l-a con
tinu a t  în curSIUl nopţii şi dimineţii mmăitoare. Au fost în.să 
suficiente trei divizii prusiene pentru a-l determina să se 
retragă la adăpostul tunurilor din forturi. Tentativa trebuie 
să fi fost extrem de slabă dacă ne gîndim cu ce forţe însem
nate ar fi putut s - o  execute. Un general care are sub comanda 
sa 16  divizii excelente de infanterie să fie irespins de trei 
d ivizii inamice I Este prea de tot. 

In ceea ce priveşte motivele de ordin politic care, după 
cum se spune , ar fi fosit cauza inactiviităţii lui Bazaine după 
revoluţia din 4 septembrie , şi intrigile politice la care a parti
cipat cu asentimentul inamicului în cursul ultimei perioade 
a asediului 92, ele erau strîns legate de interesele celui de-al 
doilea Imperiu, care, în fe1ul acesta, urma să fie restaurat 
într-o formă sau alta. Aici se vădeşte în ce măsură acest al 
doilea Imperiu pierduse orice capacitate de înţelegere a 
caracterului francez, dacă generalului comandant al unicei 
armate regulate de care mai dispunea Franţa i-a putut trece 
prin gînd să recu�gă la ajutorul cotropitori�or patriei sale 
pentru a restaura dinastia răstmnată. 

In treout cariera militară a lui Bazaine nu a fost dintre 
cele mai strălucite. Campania lui din Mexi c  93 n-a făcut decît 
să dovede ască că el urmărea în mai mare măsură recom
pens a deoît gloria sau prestigiul patriei sale. Numire a lui în 
postul de comandant swprem al Armatei de Rin s-a datorat 
unor împreju rări cu totul întîmplătoare ; e l  a ajuns în a.::est 
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post nu pentru că e ra cel m ai p otrivit, ci pentru că era cel 
mai puţin nepotrivit dintre toţi c andidaţii propuşi ; a ce a�a 
numire a fost dictată de orice alte considerente, numai de 
ce.le de ordin pur militar nu. El va fi imortalizat c a  <?mul c are 
a comis fapta cea mai nedemnă din toată istoria ră.zboaielor 
Franţei, ca omul c are a împ iedicat 1 60 OOO de francezi să 
pătrundă prin cercul format de armata asediaito are , deşi 
aceasta era c ategoric inferioară din punct de vedere nu
meric, şi c are i - a  predat ca prizonieri atunci c înd nu s - a  mai 
găsit nimic de mînc are. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 787 din 4 noiembrie 1 870 
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Dezvinovăţirea împăratului 

Ca şi alţi oameni mari a căror stea a apus, se pare că 
şi Ludovic-Napoleon îşi dă seama că are datoria să explice 
lumii oauzele care l-au dus, cu totul împotriva voinţei sale, 
de la Saarbriicken l a  Sedan. Şi astfel am ajuns în pose
siunea unui document care are pretenţia că dă această expli
caţie 94•  Intrucît nu există nici un indiciu, atît din punct de 
vedere al formei cît şi al conţinutului, care să trezească sus
piciuni în ceea ce priveşte autenticitatea acestui document. 
ci mai degrabă toate duc la concluzia contrară, îl considerăm 
pentru moment ca fiind autentic. Chiar şi numai politeţea ne 
obligă, ca să zicem aşa, să-l considerăm ca atare, căci n-a 
existat încă un document care să confirme în linii mari, ca 
şi în amănunt, opiniile exprimate în „Pall Mall Gazette" în 
legătură cu războiul ca această autojustificare a împăratului. 

Ludovic-Napoleon ne face ounoscut că, deşi marea supe
rioritate numerică a germanilor nu era 1I1icidecum un secret 
pentrru eJ, a sperat totuşi să o contracareze printr-o invazie 
rapidă în Germania de sud, pe care voia s-o siJească să rămînă 
neutră, asigurîndu-şi astfel rprinrtr-un prim succes alianţa 
Austriei şi a Italiei. In acest scop urmau să fie concentraţi 
1 50 OOO de oameni la Metz, 1 00 OOO la Strasbourg şi 50 OOO la 
Châlons. Primele două armate concentrate în grabă urmau să 
treacă Rinuil. în apropiere de Karlsruhe, iar restul de 50 OOO de 
oameni să se îndrepte de la Châlons spre Metz, pentru a pre
întîmpina mişcările inamirului pe flancuri sau în spatele tru
pelor ce înaintau. Dar acest plan s-a spulberat de îndată ce 
împăratul a sosit la Metz. Aici el nu a găsit decît 1 00 OOO de 
oameni, la Strasbourg nu erau deoît 40 OOO, iar rezervele lui 
Canrobert se aflau oriunde, numai la Châlons nu, adică acolo 
unde trebuiau să fie. Apoi trupele nu erau asigurate cu strictul 
necesar pentru o campanie, nu aveau ranite, nici corturi, nici 
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bucătării de campanie, şi  nici gamele. In p1us nu se ounoştea 
locul unde staţiona inamicul. Intr-un ruvint, de la bun început 
temerara şi avîrutata ofensivă s-a  transformat într-o foarte 
modestă apărare. 

Toate acestea nu vor constitui nicidecum o noutate 
pentru cititorii lui „Pall Mall Gazette u .  In al'lticolele noastre 
„însemnări despre d"ăbzoi" am arătat că planul de  ofensivă 
de mai sus era cel mai rezonabil rpe ca!fe-1 puteau urmări 
francezii şi am cercetat motivele pentru care a trebuit să se 
renunţe la el * . Dar împăratul nu pomeneşte nimic despre 
cauza nemijlocită a primelor sale înfriîngeri, şi anume de ce 
şi-a lăsat corpurile sale de a,rmată pe poziţii de aitac greşite, 
in imediata apropiere a graniţei atll!Ild cînd renunţase de 
mult la intenţia de a porni la ofensivă. In ceea ce priveşte 
cifrele pe care le indică, le vom supune unei critici în cele 
ce urmează. 

lmrpăratul atTibuie falimentul conducerii militare a fran
cezilor 

„deficientelor organizării noastre militare din ultimii 50 de ani• .  

Fără îndoiaJ.ă însă că ,acest război nu a fost primul caz 
cînd această organizare a fost pusă la încercare. In timpul 
războiului Crimeii, ea a funcţionat destul de bine. La 
începutul războiului din Italia, ea a dat rezultate strălucite, 
fiind considerată pe atunci, atît în Anglia cit şi în Germania, 
drept model de organizare militară. Fără îndoială că încă pe 
atunci s-au manife5tat destule deficienţe. Dar între atunci şi 
aoum există o deosebire : atunci ea  funcţiona - astăzi nu. 
Impăratul însă nu dă nici o explicaţie în privinţa acestei 
deosebiri - ipe care ar fi trebuit tocmai să o lămurească -, 
căci ar fi însemnat să atingă cel mai delicat punct al celui 
de-al doilea Imperiu, şi anume corupţia şi specula de tot felul 
care au iperiurbat mecanismul acestei organizări. 

Cînd armata care se retrăgea a ajuns la Metz, 

„datorită sosirii mareşalului CaMobert cu două divizii şi a rezervei, 
efectivul ei a ajuns la 140 OOO de oameni". 

Comiparînd arest total cu numărul trupelor care tocmai 
au depus armele la Metz, sîn1em siliţi să analizăm ceva mai 
îndeaproape cifrele indicate de împărat. Armata din Stras-

* Vezi volumul de liaţă, pag. 1&-1 8  şi 101 .  - Nota red. 
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bourg, c1cd, era compusă din corpurile comandate de Mac 
Mahon, de Failly şi Douay, în total 1 0  divizii, însumînd 
1 00 OOO de oameni ; dar acum se spune că ea nu a numărat 
mai mult de 40 OOO de oameni. Dacă lăsăm cu totul la o parte 
cele trei divizii ale lui Douay, deşi una din ele a sărit în 
ajutorul lui Mac-Mahon în bătălia de la Wărth sau scurt timp 
după aceea, atunci ar rezulta mai puţin de 6 OOO de oameni 
de divizie ( 13 batalioane) sau numai 430 de oameni de bata
lion, chiar dacă nu socotim nici un om pentru cavalerie şi 
artilerie. Ei bine, de oridtă corupţie şi risipă am înclina să 
considerăm capabil cel de-al doilea Imperiu, tot nu ne vine 
a crede că în armată ar fi existat 90 de batalioane, al căror 
efectiv - la douăzeci de zile după ce au fost mobilizaţi re
zerviştii şi rechemaţi cei plecaţi în permisii - s-ar fi ridicat 
în medie la 430 de oameni 1în loc de 900. Armata din Metz 
era compusct din gardă şi 10 divizii de linie, în total 1 6 1  de 
batalioane ; şi dacă socotim cei 1 00 OOO de oameni, infante
rişti cu toţii ,  după cum se spune în broşură, şi facem icu 
totul abstracţie de artilerie şi cavalerie, nu ar rezulta mai 
mult de 620 de oameni de batalion, cifră fără îndoială cu 
mult sub cea reală. Şi mai ciudat este însă că, după rntra
gerea spre Metz, prin sosirea celor două divizii ale lui Can
robert şi a rezervelor, efectivul acestei armate s-a ridicat 
la 140 OOO de oameni. Completările de efectiv au însumat, 
prin urmare, 40 OOO de oameni. Intrucît însă „rezervele " 
sosite la Metz după Spichern nu puteau fi formate decît din 
cavalerie şi artilerie, căci garda sosise încă cu mult înainte, 
ele puteau IIlUmăra cel mult 20 OOO de oameni ; atunci înseamnă 
că ceilalţi 20 OOO de oameni formau cele două divizii ale lui 
Canrobert, ceea ce la 25 de batalioane ar reprezenta 800 de 
oameni de batalion. Ar rezulta deci că batalioanele lui Can
robert, şi mai descompletate decît celelalte, aveau un efectiv 
mai mare decît cele concentrate şi pregătite cu mult înainte. 
Dacă înainte de bătăliile din 14, 16 şi 18 august armata din 
Metz nu număra decît 140 OOO de oameni, cum se fi.ce că 
după ipierderiile suferLte în aceste 3 zile - care fără doar şi 
poate au fost de cel puţin 50 OOO de oameni -, după pierde
rile pricinuite de ieşirile ulterioare şi de boală, Bazaine încă 
a mai putut preda prusienilor 173 OOO de prizonieri ? Am 
insistat aSl\.lpra acestor cifre numai perutru a arăta că ele se 
contrazic atît între ele , cit şi cu toate datele cunoscute din 
această campanie . Trebuie să le respingem pe toate ca fiind 
inexacte. 
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In afară de organizarea armatei, au mai existat şi alte 
împrejurări care au stat în calea zborului triumfal al vultu
rului imperial : în primul rînd „vremea nefavorabilă" ,  apoi 
„greutăţile cu convoaiele" şi, în sfîrşit, 

„absoluta incertitudine în care ne aflam în permanenţă în ceea ce 
priveşte atît locul unde se aflau armatele inamice cit şi efectivul lor•. 

Intr-adevăr, trei împrejurări extrem de Slllpărătoare ! 
Dar vremea nefavorabilă a existat pentru ambele părţi, şi, 
cu toate referirile lui cucernice la providenţa divină, regele 
Wilhelm n-a menţionat niciodată faptul că deasupra poziţiilor 
germane strălucea soarele în .timp ce peste cele franceze 
ploua. Şi greutăţi cu convoaiele aveau şi germanii. Cit 
despre incertitudinea în ceea ce priveşte locul unde se afJ.a 
inamicul, există o scrisoare a lui Napoleon I adresată fra
telui său Joseph, care se plînsese în Spania de aceeaşi difi
cultate. Nu s-ar putea spune că scrisoarea conţine compli
mente la adresa generalilor care se plîng de aşa ceva 95• Dim
potrivă, în ea se arată că ei 1înşişi sînt de vină dacă nu ştLu 
unde se află inamicul ; ei d ovedesc astfel că nu-şi cunosc 
meseria. Cînd citeşti aceasită broşură, scrisă pentru a absolvi o 
conducere militară defectuoasă, te îndoieşti uneori dacă el 
se adresează în1.r-adevăr unor adulţi. 

Relatările 1.Jui Ludovic-Napoleon asupra rolu1ui pe care 
1-a jrucat el însruşi nu vor fi prea mult pe placul prietenilor 
săi. După băităliile de .la Wl>rth şi Spichern, „el s -a  hotărît 
să dndrepte imediat armata spre tabăra de la Châlons" .  Deşi 
iniţial consilLul de miniştri aprobase planul, două zile mai 
tîrziu s-a considerat că „el va face o impresie deplorabilă 
asupra opiniei publice" ,  iar după primirea unei scrisori din 
partea d-lui E. 01livier ( ! ) , în care acesta atrage atenţia asupra 
efectelor pe care le-ar avea acest plan, împăratul a renunţat 
la el. El a condus armata pe malul stîng al Mosellei şi apoi, 
„pentru că nu se aştepta l a  o bătălie generală, ci doar la 
ciocniri izolate" ,  a părăsit-o şi s-a îndreptat spre Châlons. 
Imcdiait drupă plecarea lui au avut loc bătăliile din 1 6  şi 
1 8  fil.lgust, în urma cărora Bazaine cu armata sa au fost în
cercuiţi în Metz. Intre timp, împărăteasa şi guvernul, depă
şindu-şi prerogativele, au convocat fără ştirea dmpăratului 
Oamera. Prin rîntruniirea acestrui coITp legislativ al ·arcadie
nilor 96, coITp învestit cu puteri excepţionale, soarta Imperiu
lui era pecetlui tă. Opoziţia, formată, precum se ştie, din 25 de 
deputaţi, a devenit atotputernică şi „a paralizat patriotismul 
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maj oriităţii şi acliviitatea încununa•tă de succes a guvernului "  
care, după oum ne amintim ou toţii, n u  era guvernul ipocri
tului Ollivier, ci .cel al grosolanului Palikiao. 

„Din acest moment se părea că minişkilor le e teamă să pronunţe 
numele împăratului ; iar el, care părăsise trupele şi renunţase la co
manda armatei numai pentru a relua frinele conducerii, descoperi curind 
că i� va fi imposibil să-şi joace rolul pină la capătM. 

Intir-adevăr, el se vedea silit să recunoască că de fapt 
era detronat, că devenise inde:ZJ.irabil. In asemenea împreju
ran, maj oritatea oameniilor cu o arecare demniitate ar fi 
abdicait. Dar nu , nehotărîre a  1ui, ca să folosim cea mai blindă 
expresie, nu s-a dezminţit, şi el a urmat armata lui Mac
Mahon ca un simplu b alast, incapabil să tntireprindă ceva, 
dar destul de rputemic pentru a împiedica pe alţii să o facă. 
Ou toate că guvernul din Paris i-a cerut lui Mac-Mahon iSă 
efectueze o mişcare pentru a-l despresura pe B azaine, Mac
Mahon a ref.uzat, căci aceasta ar fi însemnat să-şi ducă ar 
mata la pieire ; Palikao a continuat să insiste. 

„Impăratul nu 'S·a opus. Nu intra i.n vederile lui să se împotrivească 
sfatului guvernului şi ia.I împărătesei-regente, care, îllltimpinind dificul
tăţi din cele mai mari, dăduse dovadă de atita inţelepciune şi energie". 

Admirăm dodlitatea omu1ui c are timp de 20 de ani sus
ţinuse că singura salvare a Franţei era să se supună voinţei 
lui şi care acwm, cînd „de la Paris i se dicta un plan de cam
panie care contravenea celor mai elementare principii ale 
artei militare " ,  nu se opune a, deoarece nu intra în ve 
derile lui iSă ise împotrivească sfatuJui împărătesei -regente, 
care etc. e tc. I 

Desorierea stării în care se afla armata dnd a fatreprins 
.acel marş fatal confirmă iîntrru totul, p[nă în cele mai mici 
amănunte, părerea noastră de atunci în această privinţă * .  
E a  cuprinde o singură circumstanţă atenuantă : î n  timp c e  se 
retrăgea în marş forţat, coripll.11 de armată de sub comanda lui 
de F ailly a reuşit, dacă nu altceva, cel puţin isă-şi piardă 
fără nici o lurptă „aproarpe tot convoiul" .  Corrpul de ar 
mată nu pare însă să fi apreciat cum se cuvine acest avantaj. 

La 21 august armata s-a îndreptat spre Reims. La 23 e a  
a înaintat p e  drumul care duce direct spre Veroun şi Metz, 
pînă la Suippe ilîng ă  Bethenivme. Dar greutăţile de aprorvi
zionare l-au siliit pe Mac-Mahon să se apropie din nou, fără 

* Vezi ivolumu4 de fiaţă, pag. 69 şi 82. - Nota red. 
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ză.bavă, de o linie de cale feratei ; [n consecinţă, la 24 s-a 
executat o mişcare spre stînga, şi trupele au ajuns la Rethel. 
Toată ziua de 25 a fost folosirtă pentru a se împărţi provizii 
trupelor. La 26, cartierul general s-a deplasat Ja Tourteron, 
cu 12 mile mai spre est ; la 27 - la Chesne-le-Populeux, cu 
6 mile mai departe. Aici, Mac-Mahon a descoperit că în ime
diata lui apropiere se află 8 coripuri de armată germane şi a 
dat ordin ca trupele să se retragă din nou spre vest ; în cursul 
nopţii insă a primit ordine categorice din Paris să se îndrepte 
spre Metz. 

„Fără îndoială că împăratul ar fi putut să revoce aceste ordine, dar 
el era hotărît să nu se opună hotărîrilor regenţei" .  

Această resemnare vktuoasă l -a obligat pe Mac-Mahon 
să execute ordinele primite, şi astfel l·a 28 el a ajuns la Stonne, 
6 mile mai spre est. Fapt este că „aceste ordine şi contra
ordine pricinuiau întîrzieri în executarea mişcărilor" .  Intre 
timp, 

„armata prusiană întreprinsese marşuri forţate, în  timp ce noi, împovă
raţi de convoaie" (iarăşi !) , „de trupe obosite, am avut nevoie de 6 zile 
pentru un marş de 25 de mile•. 

Apoi a1U venit luptele din 30 şi 31 august  şi 1 septembrie 
şi, o dată cu ele, catastrofa, narată pe lairg, d ar fără noi amă
nunte. Şi la urmă vine morala care trebuie trasă de aid : 

„Desigur, lupta a fost inegală ; totuşi, ea ar fi durat mai mult şi ar 
fi fost mai puţin desperată pentru armatele noastre dacă operaţiile mili
tare nu ar fi fost în permanentă subordonate considerentelor politice". 

Destinul vrea ca cel de-al doilea Imperiu, împreună cu 
tot ceea ce este legat de el, să se prăbuşească fără a trezi 
compătimire. După cit se pare, el nu .are nici măcar iparte 
de acel minimum de compătimire ·acordat aproape tuturor 
marilor nenorociri. S -ar zice că i se refuză chiar şi „l'hon
neur au courage malheureux" * ,  expresie care nu poate fi 
pomenită astăzi în Franţa fără o oarecare ironie. Ne îndoim 
că în aceste împrejurări Napoleon va trage prea mult folos 
dintr-un document potrivit căruia, în fiecare caz în parte, 
ordinele stupide, dictate de considerentele politice ale guver-

* - onoarea curajului nenorocos. - Nota trad. 
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nului din Paris, au anihilat strălucita sa intuiţie strategică 
în timp ce re51pectul său fără de margini faţă de regenţa îm
părăte�ei a anihilat la rîndul său autoritatea sa de a revoca 
aceste ordine stupide. Singurul lucru bun care se poate spune 
despre această broşură neobişnuit de j alnică este că admite 
inevitabilitatea eşecului în război „atunci cînd operaţiile 
militare sînt în permanenţă subordonate considerentelor 
politice " .  

Publicat în  „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 788 din 5 noiembrie 1 870 
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Războiul din Franţa 

In cursul primelor şase săptămîni de război, cînd victo
riile germanilor se succedau cu rapiditate, cînd încă nu fu 
seseră aruncate în luptă toate forţele invadatorului, iar pe 
cîmpul de luptă se mai aflau încă armate franceze care să i 
se opună, războiul, în general vorbind, era un război între 
armate. Populaţia regiunilor cotropite p ar1ticipa doar în mică 
măsură la război. Ce-i drept, vreo duzină de ţărani din Alsa
cia fuseseră traduşi în faţa curţii marţiale şi împuşcaţi pentru 
că participaseră la lupte sau pentru că mutilaseră răniţi. Dar 
o tragedie ca cea de la Bazeilles era ceva cu totul ieşit 
din comun, după cum o dovedesc în mod grăitor atît pro
funda impresie pe care a provocat-o, cit şi disputa violentă 
din presă dacă felul cum au acţionat germanii faţă de acest 
sat era justificat ori nu. De n-ar fi inoportună redeschiderea 
acestei dispute, am putea dovedi, prin relatările incontesta
bile ale unor martori oculari, că locuitorii din Bazeilles au 
tăbărît asupra bavarezilor răniţi, i -au maltratat şi i -au arun
cat în flăcările caselor bombardate, că,  în urma acestui fapt, 
generalul von der Tann a dat ordinul barbar şi absurd de a 
distruge întreaga localitate - barbar şi absurd mai ales prin 
faptul că cu acest prilej au fost incendiate case în care 
zăceau sute de răniţi dintre propriii lui soldaţi. Oricum, Ba
zeilles a fost distrus în focul bătăliei, în lupte extrem de în
dîrj ite de stradă şi în clădiri, cind trebuie să acţionezi pe 
bază de rapoarte şi să iei hotărîri rapide, iar oamenii de o 
parte şi de alta nu au timpul necesar să stea să cîntărească 
cele raporrtate sau să asculte de sfaturi. 

In cursul ultimelor şase săptămîni, caracterul războiului 
s -a  schimbat simţitor. Armatele regulate ale Franţei au dis
părut. Lupta este continuată de contingente proaspete, a 
căror lipsă de pregătire şi de experienţă face din ele trupe 
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mai mult sau mai puţin neregulate. Oriunde încearcă să lupte 
în mase compacte în cîmp deschis sînt bătute fără nici un 
efort ; acolo însă unde luptă la adăpostul baricadelor şi al 
crenelurilor, în s ate şi oraşe se vădeşte că sînt capabile să 
opună o rezistenţă serioasd.. Ele sînt încurajate să recurgă la  
acest gen de  luptă., adică l a  hărţuieli pe itimp de  noapte ş i  alte 
atacuri prin surprindere, proprii războiului de guerillă, prin 
apelurile şi ordonanţele guvernului, care cheamă şi popu
laţia din regiunea în care operează ele să le sprijine prin 
toate mijloacele. Această rezistenţă ar putea fi lesne înfrîntă 
dacă inamicul ar dispune de suficiente forţe pentru a ocupa 
întreaga ţară. Dar pînă la capitularea Metzului, el nu a fost 
în stare s -o facă. Atacatorii şi-au consumat forţele înainte 
de a fi ajuns, pe de o parte, la Amiens, Rouen, Le Mans, 
Blois, Tours şi Bourges, iar de altă parte la Besarn;:on şi 
Lyon. Faptul că aceste forţe s-au irosit atît de rapid se da
toreşte - şi nu în mică măsură - acestei creşteri conside
rabile a rezistenţei. Faimoşii „patru ulani" nu se mai pot 
aventura acum într-un sat sau oraş prea îndepărtat de linia 
frontului şi să ceară acolo supunere absolută în faţa ordi
nelor lor, fără a risca să fie luaţi prizonieri sau omorîţi. 
Detaşamentele însărcinate cu rechiziţiile trebuie să fie în
soţite de forţe puternice, iar companiile şi escadroanele care 
acţionează independent trebuie să se ferească de acţiuni pe 
timp de noapte cînd sînt încartiruite într-un sat şi de atacuri 
prin surprindere cînd se află în marş. In jurul fiecărei poziţii 
germane se întinde o fişie de teren neutru, şi tocmai acolo 
rezistenţa poporului se resimte cel mai mult. Pentru a frînge 
această rezistenţă a poporului, germanii au recurs la o lege 
marţială pe cit de învechită, pe atît de barbară. Ei au 
adoptat principiul că fiecare oraş şi fiecare sat în care unul 
sau mai mulţi locuitori iau parte la apărare, trag asupra tru
pelor germane sau sprijină în general pe francezi trebuie ars 
pînă în temelii ; că fiecare om întîlnit cu o armă în mină 
şi care, după părerea lor, nu face parte din trupele regulate 
trebuie împuşcat pe loc ; şi că, acolo unde se bănuieşte că o 
parte oricît de neînsemnată din populaţia vreunui oraş s-a 
făcut vinovată de asemenea fapte, toţi bărbaţii valizi să fie 
măcelăriţi fără zăbavă. Acest sistem, aplicat fără milă de 
aproape şase săptămîni, mai este şi astăzi în vigoare. Nu 
poţi deschide un ziar german fără să dai peste o jumătate de 
duzină de comunicate în care se vorbeşte, ca de ceva de la 
sine înţeles, despre asemenea execuţii milHare, considerîn-
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du-le simple proceduri ale unor curţi marţiale aduse la înde
plinire cu o salutară severitate de nişte „soldaţi cinstiţi u 
împotriva unor „bandiţi şi asasini laşi".  Nu există nici un fel 
de dezordini, nici j afuri sălbatice, nici siluiri, nici fărădelegi. 
Doamne fereşte I Totul se desfăşoară sistematic şi potrivit 
ordinului : satul condamnat este împresurat, locuitorii sînt 
scoşi cu forţa, alimentele sînt confiscate şi casele incendiate, 
în timp ce vinovaţii, reali sau presupuşi, sînt aduşi în faţa 
unei curţi marţiale, unde pot fi siguri că-i aşteaptă o ultimă 
şi scurtă spovedanie şi o jumătate de duzină de gloanţe. La 
Ablis, un sat cu 900 de locuitori, aşezat pe şoseaua care 
duce spre Chartres, un escadron din regimentul 16 husari (din 
Schleswig-Holstein) a fost atacat în cursul nopţii de trupe 
franceze neregulate şi a pierdut jumătate din efectiv ; pen
tru a pedepsi această cutezanţă, toată brigada de cavalerie 
a pornit spre Ablis şi a incendiat întreaga '1ocalitate ; două 
relatări diferite, ambele provenind de la nişte martori ocu
lari, afirmă că toţi bărbaţii valizi din localitate, făiră nici o 
excepţie, au fost înşiraţi şi împuşcaţi sau sfîrtecaţi. Acesta 
este numai un caz printre multe altele. Un ofiţer bavarez, 
care se găsea în împrejurimiJe Orleansului, scrie că în 
12 zile unitatea sa a incendiat 5 sate. Nu este nici o exa
gerare : pretutindeni unde coloanele mobile germane pătrund 
în inima Franţei,  drumul lor este adesea însemnat cu foc 
şi sînge. 

Acum, în anul 1 870, nu se mai poate pretinde că acţiuni 
de acest fel constituie un procedeu legal de ducere a răz
boiului şi că intervenţia populaţiei civile sau a altor oameni 
care nu pot fi nemijlocit identificaţi ca soldaţi înseamnă 
banditism şi că ei merită să fie trecuţi prin foc şi sabie. 
Toate acestea ar fi fost valabile pe vremea lui Ludovic 
al XIV-lea sau a lui Frederic al Ii-lea, cînd numai armatele 
se înfruntau în război. Dar de la războiul american pentru 
independenţă şi pînă la războiul de secesiune, atît în 
Europa cit şi în America, p articiparea populaţiei la război 
nu a mai constituit o excepţie, ci a devenit o regulă. Oriunde 
un popor a consimţit să se supună numai pentru că armatele 
lui au fost incapabile să opună rezistenţă, el s -a  expus opro
briului general ca o naţiune de laşi ; şi oriunde un popor a 
opus cu hotărîre această rezistenţă neregulată, cotropitorii 
şi-au dat repede seama că nu mai era posibil să aplice în
vechitul cod de foc şi sînge. Englezii în America 97, fran
cezii sub Napoleon în Spania, austriecii în 1 848 în Italia şi 
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Ungaria s -au văzut foarte curînd siliţi să considere rezis
tenţa poporului drept un mod absolut legal de ducere a răz
boiului, şi anume de teama represaliilor faţă de propriii lor 
prizonieri. Nici măcar prusienii în 1 849 în Baden şi nici 
papa * după Mentana 98 nu au avut curajul să-i împuşte fără 
nici o deosebire pe prizonierii lor de război, deşi erau parti
zani şi „rebeli" .  ln timpurile moderne nu există decît două 
exemple de folosire neînduplecată a acestui principiu peri
mc.t al „exterminării " : reprimarea de către englezi a răs
coalei sipailor în India 99 şi comportarea lui Bazaine şi a 
francezilor lui în Mexic, 

Dintre toate armatele din lume, cea prusiană ar trebui 
, să fie ultima care să reintroducă asemenea practici. 

In 1 806, Prusia s-a prăbuşit tocmai din cauză că pe întreg 
cuprinsul ţării n-a existat nici urmă de asemenea spirit de 
rezistenţă naţională. După 1 807 reorganizatorii administraţiei 
publice şi ai armatei au făcut tot ce le-a stat în putinţă pen
tru a reînvia acest spirit. Pe atunci Spania dădea un exemplu 
glorios cum poate să reziste o naţiune unei armate cotro
pitoare. Toţi conducătorii militari ai Prusiei au atras atenţia 
compatrioţilor lor asupra acestui exemplu demn de urmat ; 
în această privinţă, Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz au 
fost cu toţii de a._ceeaşi părere ; Gneisenau a plecat chiar în 
Spania pentru a lua parte în persoană la lupta împotriva lui 
Napoleon. Noul sistem militar introdus apoi în întregime în 
Prusia n-a însemnat altceva decît încercarea de a organiza 
rezisteil'\,a poporului împotriva duşmanului, în măsura în care 
acest lucru era în genere posibil într-o monarhie absolută. 
Nu numai fiecare bărbat valid era obligat să-şi facă stagiul 
în armată şi să presteze pînă la vîrsta de 4 0  de ani serviciul 
militar în Landwehr, dar şi tinerii între 17 şi 20 de ani şi băr 
baţii între 40 şi 60 de ani trebuiau să participe la Landsturrn, 
adică la levee en masse, menit să acţioneze în spatele şi pe 
flancurile inamicului, să-i stingherească mişcările, să-i taie 
căile de aprovizionare şi să-i intercepteze curierii ; în acest 
scop urma să servească orice armă care putea fi găsită, să 
se recurgă la orice mijloc aflat la îndemînă pentru a- i  hărţui 
pe cotropitori - „şi cu cit era mai eficace acest mijloc, cu 
atît era mai bun " -, dar, înainte de toate, 

„să nu se poarte nici un fel de uniformă, astfel incit oamenii din Land
s turm să poată redeveni în orice moment civili şi să rămînă necunoscuti 
inamicului•. 

• - Pius al IX-lea. - Nota red. 
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Tot acest „regulament al Landsturmului " ,  l'Um a fost nu
mită respectiva lege din 1 8 1 3  - ,autorul ei nu este altul 
decît Scharnhorst, organizatorul armatei prusiene· -, este 
întocmit în spiritul unei neîndurătoare rezistenţe naţionale, 
pentru care orice mijloc este binevenit, fiind socotit cu atît 
mai bun cu cit este mai eficace. Dar toate acestea urmau să 
fie folosite atunci de prusieni împotriva francezilor ; aplicate 
însă de francezi împotriva prusienilor. aceleaşi metode în
seamnă cu totul altceva. Ceea ce într-un caz era patriotism 
devine în celălalt banditism şi asasinat laş. 

Fapt este că actualul guvern prusian se ruşinează de 
acest vechi „regulament" semirevoluţionar „al Landsturmu 
lui" şi, prin felul cum se comportă în Franţa ,  caută să-l dea 
uitării. Dar toate excesele pe care le îngăduie în Franţa vor 
trezi tot mai mult amintirea acelui „regulament al Landstur
mului" .  Motivele pe care le invocă pentru a justifica un mod 
atît de j osnic de ducere a războiului nu fac decît să dove
dească că, dacă de la Iena încoace armata prusiană a pro
gresat enorm, guvernul prusian nu mai are mult pînă să 
ajungă în starea care a flicut posibilă Iena. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 793 din 1 1  noiembrie 1 870 
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Insemnări despre război. - XXVII 

Cei care, ca şi d-l  Gambetta, au crezut că după manevra 
iscusită şi bine coordonată cu ajutorul căreia Armata de 
Loara i - a  silit pe b avarezii lui von der Tann să părăsească 
Orleansul va urma imediat o înaintare spre Paris au fost 
foarte dezamăgiţi. Lupta de la Coulmiers 100, sau cum va fi 
ea numită mai tîrziu, a avut loc la 9 noiembrie, şi pînă în 
seara de 13 unităţile de avangardă bavareze au rămas, 
pare-se, nestingheriite de nimeni în apropiere de Toury, la  
numai 2 5  de mile d e  Orleans. 

Este foarte meritoriu faptul că, după primul său succes, 
generalul d'Aurelle de Paladines a avut nu numai bunul -simţ, 
dar şi tăria morală de a se opri la timp. Avîndu-1 îndărătul 
său pe d-l Gambetta, care le declara soldaţilor că sînt în 
drum spre Paris, că Parisul îi aşteaptă şi trebuie eliberat 
de barbari, probabil că nu i -a fost prea uşoir să stăpînească 
aceste trupe tinere şi semidisciplinate, gata oricînd să strige 
„trădareu dacă nu sînt conduse împotriva inamicului şi să 
o ia la fugă cînd inamicul începe să-şi facă simţită în mod 
serios prezenţa. Faptul că d'Aurelle a reuşit să-i oprească 
în drumul lor spre Paris dovedeşte că strădania lui de a-i  
disciplina nu a fost zadarnică şi  că prin primul lui succes 
le-a cîştigat încrederea. Dispoziţiunile lui în vederea acestei 
prime victorii a francezilor au fost exemplare din toate 
punctele de vedere. Von der Tann nu putea să aibă mai mult 
de 25 OOO de oameni în împrejurimile Orleansului, şi numai 
dacă ar fi fost convins că trupele sale instruite ar fi capabile 
să-şi croiască drum în orice împrejurări prin rîndurile unor 
trupe de recruţi, aricit de numeroase, care l i  s-ar împotrivi, 
el ar fi putut menţine în continuare această poziţie expusă. 
D' Aurelle, care putea să acţioneze împotriva bavarezilor cu 
ce•l puţin de patru ori atîtea trupe, a făcut ceea ce se obiş-
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nuieşte înrtr-un asemenea caz : le-a  învăluit flancurile şi a des
făşurat, mai ales în spatele flancului lor drept, atîtea forţe, 
îndt von der Tann s-a văzut imediat nevoit să se retragă pen
tru a face joncţiunea cu rezervele sale . Acestea i s-au alăturat 
la Toury în ziua de 1 1  sau cel mai tîrziu de 12 şi erau compuse 
din divizia a 22-a infanterie nordgermană a lui Wittich, din di
vizia de cavalerie a prinţului Ailbrecht şi din corpul 13 {divizia 
a 17-a nordgermană şi divizia din Wi.irtternberg) . La Toury 
se află, prin urmare, concentrate, sub coman da marelui duce 
de Mecklenburg, forţe numărînd cel puţin 65 000-70 OOO de 
oameni, şi generalul d'Aurelle nu se va hotărî cu una cu 
două să le atace, chiar dacă au un comandant destul de 
mediocru. 

Mai există însă şi alte motive care-l vor obliga pe gene
ralul d'Aurelle să stea în cumpănă înainte de a întreprinde 
noi paşi. Dacă are într-adevăr intenţia să încerce să des
presoare Parisul, fără îndoială că îşi dă perfect seama că 
propriile sale forţe sînt insuficiente pentru a atinge acest 
scop dacă nu se fac în ace:laşi timp, în interiorul fortăreţei, 
eforturi serioase pentru sprijinirea lui. Ştim că generalul 
Trochu a ales partea cea mai disciplinată şi mai bine orga
nizată a trupelor sale, formînd din ea aşa-numita armată ope
rativă a Parisului. Sub comanda generalului Ducrot, ea pare 
menită să execute acele mari ieşiri fără de care apărarea unei 
fortăreţe cum este Parisul s-ar asemăna cu un soldat care 
luptă cu braţul drept bandaj at. 

Poate că nu fotîrnplător această reorganizare a Armatei 
Parisului coincide în timp cu înaintarea Armatei de Loara. 
Generalul Trochu Şi generalul d'Aurelle au încercat, fără în
doi.ală, cu ajutorul baloanelor şi al porumbeilor poştaşi, să 
pregătească o acţiune coordonată, care să fie întreprinsă în 
acelaşi moment dinainte stabilit. Şi dacă germanii nu le vor 
lua-o înainte, atacînd Armata de Loara, ne putem aştepta la 
o ieşire de mare anvergură din Paris, aproape concomitent 
cu o viitoare ofensivă a lui d'Aurelle. Această ieşire probabil 
că va fi întreprinsă cel puţin cu toate cele trei corpuri de 
armată ale lui Ducrot, dinspre partea de sud a oraşului unde, 
în caz de succes, ar putea fi stabilită legătura cu Armata de 
Loara ; între timp s-ar putea ca în partea de nord-est şi cea 
de nord-vest „Armata a treia" a lui Trochu, susţinută de 
focul din forturi, să întreprindă atacuri simulate şi diver
siuni pentru a împiedica armata asediatoare să trimită întă
riri în sud. Pe de altă parte, putem fi siguri că generalul 
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Moltke a cumpănit toate acestea şi nu se va lăsa luat prin 
surprindere. In pofida superiorităţii numerice considerabile 
a trupelor pe care le vor putea aduce francezii pe cîmpul de 
bătălie, sîntem absolut încredinţaţi că ea va fi mai mult 
decît anihilată de deosebirea în ceea ce priveşte calitatea 
trupelor şi conducerea lor. 

Pentru ca această încercare de a elibera Parisul din 
ghearele „barbarilor" să aibă vreo şansă de succes, ea va 
trebui făcută foarte curînd. In afară de cele cinci divizii de 
infanterie care se opun Armatei de Loara, în faţa Parisului 
se află acum 1 6  divizii de infanterie (divizia a 2-a, a 4-a, 
a 5-a, a 6-a, corpul 12, garda, corpul 2 bavarez, divizia a 21 -a  
ş i  divizia de gardă a Landwehrului) . Aceste forţe trebuie, 
după părerea lui Mol1.ke, să fie absolut suficiente pentru a 
realiza o blocadă eficientă a Parisului, altminteri el n-ar fi 
trimis l a  Paris , din trupele devenite disponibile prin capitu
larea Metzului ,  numai corpul 2 armată. Şi dacă ţinem seama 
de faptul că poziţiile germane din faţa Parisului sînt pretu
tindeni bine întărite şi că în curînd vor fi apărate de pu
ternice baterii de asediu, fără îndoială că această părere 
este justă. Treptat încep să ne parvină ştiri despre prinţul 
Frederic Carol care, după capitularea Metzului, a dispărut 
împreună cu trei corpuri de armată (3, 9 şi 1 0) din raza 
noastră vizuală. Prima ştire pe care am primit-o de atunci 
în legătură cu trupele lui a fost o scurtă informaţie din care 
reiese că la 'l noiembrie a avut loc o ciocnire între „regi
mentul 9"  şi trupele mobile în imediata apropiere a Chau
montului, în depertamentul Haute-Marne. Regimentul 9 face 
parte din brigada a 'l-a ( a  corpului 2 armată) , care sosise 
deja în faţa Parisului, astfel încît ştirea a trezit nedumeriri. 
Ulterior s-a stabilit că, din greşeală, în telegramă se speci
ficase regimentul 9 în loc de brigada a 9-a, aşa că lucrurile 
s-au lămurit ; brigada a 9-a  este prima brigadă a corpului 3 ar
mată şi, prin urmare, face parte din armata prinţului Frederic 
Carol. Locul unde s -a  dat lupta, precum şi ştirea,  privită în 
cercurile militare din Berlin, în general, drept veridică, potrivit 
căreia prinţul s-ar fi îndreptat spre Troyes, unde, după cum se 
spune, ar fi sosit pe data de 7 sau 8,  aproape că nu lasă nici 
o îndoială că el a ales drumul pe care am presupus că vor 
porni forţele sale principale, adică „de la Metz prin Chaumont 
şi Auxerre, înaintînd în direcţia Bordeaux după ce au cu 
răţat linia Loarei de la Tours pînă la  Nevers" *. Aflăm acum 

* Vezi volumul de .fiaţă, pag, 163. - Nota red. 



că această armată a ocupat linia Yonne-Sens, la vreo 50 de 
mile de Gien pe Loara şi la numai 30 de mile de Montargis, 
de unde, după o zi bună de marş, poate fi luată din flanc orice 
poziţie franceză la nord de Orleans. Detaşamentele semnalate 
la Malesherbes şi Nemours sînrt trimise, probabil, de prinţul 
Frederic Carol pentru a stabili legătura cu flancul stîng al lui 
von der Tann ; sau sînt detaşamente aflate la extremitatea 
flancului stîng al liniei de marş a corpului 13 armată. In orice 
caz, ne putem acum aştepta ca prinţul, cu ajutorul detaşamen
telor mobile, să sitabLleasică foarte curînd legătura, pe de o 
parte, cu von der Tann la Toury, iar pe de altă parte cu 
Werder la Dij on. Dacă Armata de Loara întîrzie cu atacul ei 
pînă după sosirea prinţului Frederic Carol, ea se va pomeni 
cu încă 75 OOO de soldaţi în spatele şi în flancul ei drept, în 
afară de cei 70 OOO din faţa ei, şi atunci va trebui să renunţe 
la orice gînd de despresurare a Parisului. Grij a pentru propria 
ei securitate îi va da destul de furcă, şi nu-i va rămîne altceva 
de făcut decît să se retragă în faţa acestui torent năvalnic al 
trupelor invadatoare, care va inunda atunci Franţa centrală 
pînă la linia Chartres-Dij on. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 797 din 16 noiembrie 1 870 
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Capitale fortificate 

Dacă se poate spune că experienţa actualului război a 
rezolvat definitiv o problemă de ordin militar, aceasta este 
problema utilităţii de a fortifica capitala unui stat mare. Din 
ziua în care s-a hotărît fortificarea Parisului a început în lite
ratura militară a tuturor ţărilor controversa dacă este util, 
ba chiar dacă este posibil să aperi o fortăreaţă de asemenea 
proporţii. Această problemă nu putea fi rezolvată decît în 
practică, 1în condiţiile unui  asediu după itoate reg1Ulile al Pa
risului, singura capitală fortificată c·are există ; şi ,  cu toate 
că asediul după itoate regulile al Parisului încă nu a început, 
fortificaţiile P arisuJui au şi iadll.ls Franţei servicii atî·t de mari, 
înatt această problemă poate fi considerată rezolvată în sens 
pozitiv. 

Primejdia pe care o prezintă pentru Paris apropiere a 
de graniţa de nord-es•t a Franţei - graniţă care, pe deasupra, 
este complet lipsită de o linie de apărare naturală - fie rîu, 
fie munţi - a dus, în primul rînd, la cucerirea teritoriilor 
limitrofe, în al doilea rînd, la construirea unei triple centuri 
de fortăreţe între Rin şi Marea Nordului şi, în al treilea rînd, 
la dorinţa arzătoare de a stărpîni tot malul stîng al Rinului, 
dorinţă datorită căreia Franţa a ajuns, în cele din urmă, în 
situaţia ei actuală. Tratatele din 1814 şi 1815 101 au pus capăt 
cuceririlor şi au stabilit graniţele ; fortăreţele erau, după 
cum au dovedit cele două invazii din aceşti ani, aproape 
inutile şi cu totu>J. incapabile să oprească înaintarea unor 
armate mari ; în sfîrşit, în 1 840, dorinţa de a stăpîni Rinul 
a fost înăbuşită pentru un timp de coaliţia europeană împo
triva Franţei 102• Cînd Franţa a devenit însă o mare putere, 
ea a încercat să compenseze situaţia primejdioasă a Pari · 
sului prin singurul mijloc care era la îndemîna ei, şi anume 
prin fortificarea acestuia. 
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In actualul război, Franţa era acoperită în partea ei cea 
mai vulnerabilă de neutralitatea Belgiei. O singură lună a 
fost totuşi suficientă pentru a mătura de pe cîmpul de bătălie 
toate forţele ei organizate. O parte s-a predat, cealaltă parte 
a fost încercuită fără nici o speranţă de scăpare la Metz, 
capitularea ei fiind o chestiune de săptămîni. In împrejurări 
normale, războiul s-ar fi terminat. Germanii ar fi ocupat 
Parisul şi o parte atît de mare cit le-ar fi convenit din teri
toriul Franţei, iar după capitularea Metzului , dacă nu chiar 
mai înainte, s -ar fi încheiat pacea. Aproape toate fortăreţele 
Franţei se află în apropiere de graniţă : o breşă care s-ar 
face în această centură de oraşe fortificate şi care ar fi sufi
cient de largă pentru a asigura libertatea de acţiune ar per
mite, fără a se mai ţine seama de celelalte fortăreţe de la 
graniţă sau de pe coastă, ocuparea întregii părţi centrale a 
ţării ; fortăreţele de la graniţă ar putea fi apoi uşor si'lite 
să se predea una după alta. Chiar şi pentru un război de 
guerillă, în ţările civilizate, fortăreţele din interior sînt ne
cesare .ca centre sigure în cazul unei retrageri. In războiul 
din Peninsula Iberică, rezistenţa populară a spaniolilor a fost 
posibilă în special datorită fortăreţelor. In 1 809 francezii au 
alungat din Spania trupele engleze ale lui sir John Moore ; 
în luptă deschisă, ei au fost pretutindeni învingători şi, cu 
toate acestea, nu au putut să cucerească ţara. Armata anglo
portugheză, relativ mică, nu ar fi putut la a doua ei apariţie 
să-i înfrunte pe francezi d acă nu ar fi fost nenumăratele 
detaşamente spaniole înarmate, care puteau fi uşor înfrînte 
în luptă deschisă, dar c are au hărţuit flancurile şi spatele 
fiecărei coloane franceze, imobilizînd cea mai mare parte a 
armatei invadatoare. Aceste detaşamente nu ar fi putut re
zista mult timp dacă nu ar fi existat în ţară un mare număr 
de fortăreţe oare, deşi �n majoritatea lor mici şi învechite, 
nu puteau fi itotuşi cucerite fără un asediu după toate regulile ; 
de aceea, ele ·con51tituiau adăposturi sigure pentru acesite de
taşamente cînd ele eraru atacate în oîmp deschis. Intrucît în 
Franţa nu există asemenea fortăreţe, acolo un război de 
guerillă nu ar prezenta o primejdie prea mare dacă n-ar exista 
alte împrejurări care să înlocuiască lipsa fortăreţelor. Una din 
ele este fortificarea Parisului. 

La 2 septembrie a capitulat ultima armată franceză care 
a acţionat în afara fortăreţei .  Iar astăzi, 21 noiembrie, după 
aproape 1 1  săptămîni, aproximativ jumătate din toate trupele 
germane aflate în Franţa mai stau încă imobilizate în faţa 
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Parisului, în timp ce din restul de trupe aflate la Metz, ma
joritatea a pornit în grabă să sprijine armata care încer
cuieşte Parisul împotriva Armatei de Loara, recent formată ; 
oricare ar fi valoarea acestei  armate franceze, crearea ei nu 
ar fi fost niciodată cu putinţă dacă nu ar fi existat fortif i 
caţiile Parisului. Se împlinesc exact două luni de cînd acest 
oraş fortificat este încercuit şi pregătirile pentru începerea 
unui asediu după toate regulile încă nu s-au terminat ; aceasta 
înseamnă că asedierea unei foTtăreţe de prorporţiile Parisului 
- chiar dacă este apărată numai de trupe de curînd chemate 
sub arme şi de o iporp11..1laţie dirză - poate să înceapă •abia în 
momentul în care asedierea unei fortăreţe obişnuite ar fi fost 
de mult încununată de succes. Faptele dovedesc că un oraş 
de 2 OOO OOO de locuitori poate fi mai uşor aprovizionat decît 
o fortăreaţă mai mică, spre care nu afluează în aceeaşi mă
sură toate produsele din satele din împrejurimi, căci, deşi 
aprovizionarea Parisului cu alimente a fost serios luată în 
mîini abia după 4 septembrie, adică numai cu două săptă
mîni înainte de completa lui încercuire, nici după nouă săp
tămîni de blocadă Parisul nu a fost încă silit prin înfometare 
să capituleze. De fapt, armatele franceze au opus rezistenţă 
doar o lună, în timp ce Parisul rezistă dej a de două luni, 
imobilizînd încă forţele principale ale invadatorilor. Desigur, 
acestea sînt rezultate cum nu le- a înregistrat încă nici o for
tăreaţă pînă acum şi justifică pe deplin cheltuielile făcute 
pentru fortificaţii. Şi să nu uităm, aşa cum am subliniat tn 
repetate rînduri, că de astă dată apărarea Parisului are loc 
în condiţii cu totul neobişnuite, şi anume fără o armată de 
cîmp activă. Cit de eficientă ar fi fost această rezistenţă, 
cit de mult ar fi putut ea să întîrzie încercuirea, dacă nu 
chiar s-o împiedice cu totul, şi cu cit ar fi fost mai mare nu 
mărul trupelor armatei invadatoare imobilizate în jurul Pa
risului dacă armata lui Mac-Mahon s-ar fi îndreptat spre 
Paris, şi nu spre Sedan ? 

Dar asta încă nu-i totul. Apărarea Parisului i -a  dat 
Franţei nu numai un răgaz de două lu ni, care, în condiţii 
mai puţin desperate, ar fi fost de nepreţuit şi chiar şi acum 
s-ar putea dovedi foarte prnţios, ci şi posibilitatea de a 
folosi şansele pe care le-ar crea, poate, schimbările politice 
din timpul asediului. Putem spune cit poftim că Parisul este 
o fortăreaţă ca oricare alta ; aceasta nu schimbă îns� cu 
nimic faptul că asedierea unei fortăreţe ca Parisul va provoca 
mai multă frămîntare în lumea întreagă decît asedierea a o 
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sută de fortăreţe mai mici. Oricare ar fi legile războiului, 
conştiinţa noastră modernă nu se poate împăca cu gîndul ca 
Parisul să fie tratat aşa cum a fost tratat Strasbourgul. Nu 
mai încape aproape nici o îndoială că, în aceste împrejurări, 
ţările neulre vor cău ta să facă pe mediatorii ; fără doar şi 
poate că vor apărea suspiciuni politice faţă de cuceritor 
înainte ca fortăreaţa să fie definitiv învinsă ; de fapt este 
tot atît de posibil ca o operatie de amploarea şi durata ase
diului Parisului să fie hotărîtă în cabinetul vreunei puteri 
nebeligerante prin alianţe şi contraalianţe, ca şi în tranşee 
prin baterii de demontare 103 şi baterii de breşă. Poate că vom 
avea prilejul să vedem în curînd un asemenea exemplu. Nu 
este de loc exclus ca reapariţia neaşteptată a problemei 
orientale 104 în Europa să poată face pentru Paris ceea ce 
Armata de Loara nu poate face, adică să scutească Parisul 
de capitulare şi să-l scape de blocadă. In cazul - mai mult 
ca probabil - că Prusia nu va fi în stare să se absolve de 
bdnuLala de a fi într-o măsură mai mică sau mai mare com
plicea Rusiei, şi Europa este hotărîtă să nu tolereze ca Rusia 
să-şi calce cuvîntul, este extrem de important ca Franţa să 
nu fie strivită şi Parisul ocupat de prusieni. De aceea este 
absolut necesar ca Prusia să fie obliga lă să declare în mod 
neechivoc care sînt intenţiile ei, iar dacă încearcă să re
curgă la subterfugii, să se ia de îndată măsuri menite să 
întărească încrederea în sine şi, prin urmare, puterea de 
rezistenţă a Parisului. 30 OOO de soldaţi englezi debarcaţi la  
Cherbourg sau Brest care să se alăture Armatei de Loara ar 
constitui un tonic care i -ar da acestei armate o fermitate 
necunoscută pînă atunci. Infanteria engleză, datorită coeziunii 
ei extraordinare şi chiar şi deficienţelor ei legate de aceasta, 
adică lipsa de mobilitate cu care execută manevrele infan
teriei uşoare, este cit se poate de potrivită pentru a da fer
mitate unor trupe recent chemate sub arme. Ea s-a achitat 
în mod admirabil de această sarcină în Spania sub comanda 
lui Wellington ; servicii identice a adus şi în· cursul tuturor 
războaielor din India, întărind trupele indigene care inspirau 
mai puţină încredere. In cazul de faţă, influenţa unui ase
menea corp de armată englez ar depăşi cu mult importanţa 
lui pur numerică, aşa cum s-a întîmplat întotdeauna cînd un 
COJ.'lp de armată englez a primit o astfel de misiune. Cîteva 
divizii italiene, ca avangardă a unei armate italiene, trimise 
la Lyon şi în valea rîului Saone l -ar obliga imediat pe prinţul 
Frederic Carol să pornească cu trupele sale într- acolo ; există 
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apoi Austria ; mai există şi regatele scandinave, care ar 
putea să ameninţe Prusia pe a'1te fronturi şi să dea de furcă 
trupelor ei ; însuşi Parisul, primind asemenea ştiri, ar pre
fera să suporte, fără îndoială, orice grad de înfometare <le
cit să se predea, cu atît mai mult cu cit se pare că pîine 
există din belşug. In felul acesta fortificaţiile oraşului ar 
putea  să salveze ţara chiar şi în situaţia desperată de acum 
prin faptul că-i dau posibilitatea să reziste pînă va primi 
ajutor. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 801 din 21 noiembrie 1870 
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Insemnări despre război. - XXVIII 

Dacă a existat vreodată perspectiva ca Parisul să fie 
despreSJUrat, aceasta s-a Lntîmplat în cursul ultimelor opt zile. 
O ofensivă hotărîtă a Armatei de Loara, sprijinită de toate 
trupele care au putut fi aduse din partea ele răsărit a Franţei, 
împotriva armatei de observaţie a marelui duce de Mecklen
burg, însoţită de o ieşire en masse * a tuturor trupelor dis
ciplinate de sub comanda lui Trochu - ambele atacuri ur
mînd să fie executate simultan şi înainte ca prinţul Frederic 
Carol să poată sosi cu Armata a doua -, acesta era singurul 
plan cu sorţi de izbîndă. Şi dacă analizăm contramăsurile 
germanilor, trebuie să tragem concluzia că acest plan avea 
mai multe şanse de succes <lecit s-ar fi putut crede la prima 
vedere. 

Săptămîna trecută se afilau în faţa Parisului 17 divizii 
de infanterie germane, inclusiv cea din Wilrttemberg, care 
nu şi-a părăsit poziţiile dintTe Sena şi Marna, aşa cum s-a 
comunicat iniţial în mod eronat. Armata de observaţie de 
sub comanda marelui duce de Mecklenburg era compusă din 
două divizii nordgermane, două divizii bavareze şi cava
lerie. După lupta de la Coulmiers, în loc să-i urmărească 
energic pe bavarezi, d'Aurelle s-a îndreptat spre nord şi 
vest în direcţia Chartres, unde, pentru moment, l-am pierdut 
din vedere. Germanii au răspuns la această mişcare printr-o 
schimbare a frontului spre vest ; bavarezii lui von der Tann 
au rămas stăpîni pe regiunea dintre Etampes şi Ablis, iar 
diviziile a 17-a şi a 22-a s-au îndreptat spre Chartres şi Dreux. 
Intre timp, Dreux a fost recucerit de trupele franceze ; s-a 
preslllJJUS că d'Aurelle, ajutat de trupele generalului Keratry 
şi de alte unităţi, va încerca să ocolească armata de obser-

* - in masă. - Nota trad. 
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vaţie şi sd. înainteze prin surprindere împotriva armatei 
care blochează. Pari�ul. Această încercare i s -a  părut' atît de 
serioasă contelui MoHke, incit acesta a trimis imediat în 
ajutorul marelui duce de Mecklenburg trupele care îi erau 
mai la îndemînă, adică unităţi din corpurile 5 şi 12 armată, 
dispunînd totodată să fie gata pregătite corpurile 2 armată 
bavarez şi 6 nordgerman, precum şi divizia a 2 1 - a  şi divizia 
din Wurttemberg pentru a fi deplasate la nevoie !Spre sud. In
tăririle trimise pînă atunci au dat marelui duce de Mecklen
burg posibilitatea să recucerească la 17 noiembrie oraşul 
Dreux şi să-l urmărească la 18 noiembrie pe inamic pînă 
dincolo de Châteauneuf. Ce trupe franceze au fost înfrînte 
aici este greu de spus. S-ar putea să fi fost părţi ale Armatei 
de Loara, dar în nici un caz însăşi Armata de Loara. De atunci 
nu am primit nici o ştire despre alte mişcări ale francezilor ; 
dar vremea trece, şi prinţul Frederic Carol se apropie din ce 
în ce mai mult, iar acum kebuie să fi ajuns atît de aproape 
de flancul stîng al marelui duce de Mecklenburg, incit îl 
poate ajuta. 

Aproape că nu încape îndoială că francezii au pierdut 
un moment extrem de favorabil. Inaintarea Armatei de Loara 
a produs o impresie atît de puternică asupra lui Moltke, incit, 
fără a sta o clipă pe gînduri, acesta a dat dispoziţii care, 
în cazul că executarea lor ar fi devenit necesară, ar fi în
semnat nici mai mult, nici mai puţin decît ridicarea asediului 
Parisului. După aprecierea noastră, unităţile corpurilor 5 şi 
12 armată c are \S-au îndreptat spre Dreux puteau să repre
zinte cel mult o brigadă fiecare, deci în total o divizie ; dar, 
în afară de aceste unităţi, au mai primit  dispoziţii şi două 
divizii bavareze, trei divizii nordgermane, precum şi divizia 
din Wurttemberg să fie gata ca la primul semn să pornească 
împotriva lui d'Aurelle. In felul acesta, din cele şaptesprezece 
divizii care se află în faţa Parisului, cel puţin şapte trebuiau, 
în caz de nevoie, să pornească împotriva armatei venite 
pentru a despresura oraşul, şi era vorba tocmai de cele · 
şapte divizii care ocupau teritoriul de la sud de Paris. Prinţu
lui moştenitor i-ar fi rămas numai corpul 2 armată şi cea 
mai m are parte din corpul 5 armată pentru a menţine vasta 
porţiune dintre Sena la Choisy, prin Versailles şi S t. Germain, 
în timp ce corpul de gardă, corpul 4 armată şi cea mai mare 
parte din corpul 12 armată ar fi trebuit să vegheze asupra 
întregii linii de nord, care porneşte de la St. Germain prin 
Gonesse şi St. Brice, traversează Marna şi se întoarce din 



nou la Sena mai sus de Paris. In felul acesta, zece divizii de 
infanterie ar fi trebuit să menţină încercuirea pe un front de 
40 de mile, sau fiecare divizie - 4 mile de front. o asemenea 
dispersare a forţelor ar fi redus încercuirea la o simplă linie 
de observaţie ; iar Trochu, cu opt divizii sub comanda lui 
Ducrot şi alte ş apte divizii din Armata a treia de sub co
manda sa nemijlocită, l-ar fi putut  ataca pe inamic cu forţe 
cel puţin întreite în orice punct pe care l -ar fi ales. Cu o 
asemenea superioritate victoria i -ar fi fost asigurată. El ar 
fi putut să rupă frontul germanilor, să captureze sau să dis
trugă parcurile lor de asediu, muniţiile şi  proviziile lor şi să 
le pricinuiască asemenea pierderi în oameni, incit o încer
cuire strînsă a Parisului, fără a mai vorbi de un asediu, ar fi 
devenit pentru citva timp imposibilă. 

Pînă acum am analizat numai şansele lui Trochu, inde
pendent de cele ale Armatei de Loara. Bineînţeles că aceasta 
din urmă nu ar fi putut ţine piept celor unsprezece divizii 
germane care trebuiau s-o înfrunte, dacă aceste unsprezece 
divizii ar fi acţionat toate împreună. O asemenea posibili
tate era însă aproape exclusă. Este foarte probabil că o 
ofensivă îndrăzneaţă şi J'apidă întreprinsă de d'Aurelle conco
mitent cu o ieşire de mare anvergură a lui Trochu ar fi în
curcat planurile lui Moltke. Nici unul din corpurile de armată 
atacate de Trochu nu ar fi fost disponibil pentru o ofensivă 
împotriva lui d'Aurelle. Astfel, întîmplarea ar fi hotărît, 
probabil, care dintre cei doi comandanţi francezi urma să 
lupte împotriva forţelor principale ale germanilor ; cert este 
însă că forţele francezilor adunate la un loc ar fi fost cu 
mult superioare din punct de vedere numeric oricăror forţe 
pe care le-ar fi putut concentra germanii împotriva lor. Dis
tanţa de la Paris la Dreux este de mai puţin de 50 de mile. 
Este foarte probabi.1 ca în cazul unei ofensive simultane îm
potriva germanilor, pornită din ambele direcţii şi cu toate 
forţele de care dispun francezii, citeva divizii germane să se 
afle în marş între aceste extremităţi şi de aceea ele nu ar 
putea fi folosite imediat. Dacă ofensiva ar fi pornit într-a
devăr simultan, superioritatea numerică aproape covîrşitoare 
a francezilor la una din extremităţi - fie la Dreux, fie la 
Paris - ar fi neîndoielnică şi, prin urmare, ar fi fosit aproape 
imposibil ca ei să nu obţină măcar o victorie. Ştim prea bine 
cit de mari sînt piedicile şi greutăţile pe care le comportă 
mişcările combinate şi cit de des eşuează ele. Dar în cazul 
de faţă trebuia să se ţină seama de faptul că singura condiţie 
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de succes era ca cele două of�nsive să aibă loc exact în 
acelaşi timp. In afară de aceasta este limpede că, întrucît 
dis tanţa dintre armate era de 40 de mile, prusienii ar fi 
trebuit şi ei să-şi coordoneze mişcările. 

Este inexplicabil de ce nici d'Aurelle, nici Trochu nu au 
întreprins nimic pentru a profita de şansa care li se oferea. 
Hărţuielile mărunte de la Dreux şi Châteauneuf nu erau, 
desigur, de naturci să arunce înapoi Armata de Loara ; în 
total au participat la ele numai trei divizii germane, in timp 
ce Armata de Loara numără cel puţin opt divizii. N-am putea 
spune dacă d'Aurelle aşteaptă noi întăriri, dacă mesajele pe 
care le-a trimis prin pornmbei poştaşi nu au ajuns la desti
naţie, dacă există divergenţe între el şi Trochu. In orice caz, 
pentru cauza lor, această tărăgănare este fatală. Prinţul 
Frederic Carol îşi continuă marşul şi probabil că în momentul 
de faţă s-a apropiat atît de mult de armata marelui duce de 
Mecklenburg, încît poate să acţioneze împreună cu ea şi să 
se dispenseze de cele şase divizii care se află în faţa Parisu
lui. Din ziua în care aceasta va fi un fapt împlinit, cei doi. 
generali francezi vor fi pierdut încă o perspectivă de succes, 
probabil ultima pe care au avut-o. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 803 din 23 noiembrie 1 870 
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Situaţia militară din Franţa 

Ieri am atras atenţia cititorilor că de la predarea Sedanu
lui perspectivele Franţei sînt mult mai bune 105 şi că însăşi 
căderea Metzului, prin care au devenit disponibili aproxima
tiv 150 OOO de soldaţi germani, nu mai poate fi considerată. 
acum ca o lovitură zdrobitoare, aşa cum părea la început. 
Dacă revenim astăzi asupra aceluiaşi subiect, o facem numai 
pentru a .dovedi cu cîteva noi amănunte de ordin militar 
justeţea acestei păreri. 

Situaţia armatelor germane la 24 noiembrie, în măsura 
în care se poate stabili acest 1lucru, era următoarea : 

Parisul este încercuit de Armata a treia ( corpurile 2, 5, 
6 şi  2 bavarez, de divizia a 21 -a ,  de cea din Wiirttemberg 
şi de divizia de gardă din Landwehr) şi de Armata a p atra 
(corpurile 4, 12 şi corpul de gardă) ; în total 1 7  d ivizii. 

Armatele de observaţie care acoperă această încercuire 
se compun din următoarele trupe : în nord, Armata întîi 
( corpul 1 şi 8) ; fa vest şi sud-vest, armata maTelui duce de 
Mecklenburg (divizia a 17 -a  şi a 22-a şi corpul 1 bavarez) ; 
în sud, Armata a doua ( corpurile 3, 9 şi 10  şi o divizie din 
Umdwehr, din care o parte a fost atît de puternic atacată 
la Châtillon de Riccioti Garibaldi 106) ; în total 15 divizii. 

Cu misiuni speciale : în sud-estul Franţei - corpul 1 4  
(de sub comanda lui Werder, format din două divizii şi 
jumătate) şi corpul 1 5 ; la Metz şi Thionville - corpul 7 ;  
pe linia de comunicaţii cel puţin o divizie şi jumătate din 
Landwehr ; în total cel puţin 8 divizii. 

Din aceste 40 de divizii de infanterie, primele 17 sînt 
acum complet angaj ate în faţa Parisului ; imobilitatea ulti
melor 8 dovedeşte că ele n -au o clipă de răgaz. Mai rămîn 
deci disponibile pentru acţiunile în cîmp deschis cele 15  
divizii, d in  care se  compun cele trei armate de observaţie 
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şi care împreună cu cavaleria şi artileria reprezintă o forţă 
cu un efectiv rtotal de cel mult 200 OOO de combatanţi. 

Inainte de 9 noiembrie nu părea să existe vreun obsta
col serios care să poată opri această masă de trupe să ocupe 
cea mai mare parte din centrul şi chiar din sudul Franţei. De 
atunci situaţia s -a  schimbat însă foarte mult. Nu atît faptul 
că von der Tann a fost înfrînt şi silit să se retragă sau că 
d'Aurelle a dovedit că este capabil să-şi manevreze cu iscu
sinţă trupele, ceea CQ ne-a insuflat un respect mult mai mare 
faţă de Armata de Loara decît - trebuie s-o mărturisim - 
aveam · pînă acum, ci mai de grabă măsurile energice luate 
de Moltke pentru a preîntîmpina presupusa înaintare a ace<>tei 
armate spre Paris au făcut ca ea să apară într-o lumina cu 
totul nouă. Nu numai că el a socotit necesar să ţină gata de 
acţiune împotriva ei cea mai mare parte a trupelor care blo
chează oraşul dinspre sud, cu riscul de a fi silit să ridice de 
fapt blocada Parisului ; dar, în afară de aceasta, a schimbat 
imediat direcţia de înaintare .a celor două armate care veneau 
de la Metz pentru a le aduce mai aproape de Paris şi a con
centra astfel toate trupele germane în jurul oraş1Ului. Aflăm 
acum că s-au dat în plus dispoziţii ca parcul de asediu să fie 
înconjurat cu Jucrări de apărare. Indiferent de ceea ce 
gîndesc alţii, după cit se vede, Moltke nu consideră Armata 
de Loara o gloată înarmată, ci o adevărată armată opera
tivă, care trebuie luată în serios. 

Incertitudinea de mai înainte privind caracterul acestei 
armate se datora în cea mai mare parte relatărilor corespon
denţilor englezi din Tours. Printre ei se pare că nu există 
nici un specialist în probleme militare în stare să recunoască 
caracteristicile care deosebesc o armată de o gloată înarmată. 
Relatările în ceea ce priveşte disciplina, perfecţionarea in
strucţiei, numărul, armamentul, echipamentul, artileria, trans
porturile, pe scurt tot ceea ce este esenţial pentru formarea 
unei păreri, se contraziceau de la o zi la alta. Cunoaştem 
cu toţii nemaipomenitele greutăţi întimpinate la crearea noii 
armate : lipseau ofiţeri, arme, cai, material de tot soiul şi 
mai ales timpul era limitat. Relatările pe care le primeam 
insistau mai ales asupra acestor greutăţi. De aceea, Armata 
de Loara era în genere subapreciată de acei oameni a căror 
judecată nu se lasă influenţată de simpatiile lor. 

Aceiaşi corespondenţi laudă acum într,-un glas Armata 
de Loara. Ei spun că ea are ofiţeri mai buni şi că e mai dis-
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ciplinată decit armatele înfrînte la Sedan şi Metz. Fără în
doială că pînă la un anumit punct aceasta corespunde reali
tăţii. Moralul ei este, evident, mult mai bun decit a fost 
vreodată în rîndurile armatelor bonapartiste : ea e hotărîtă 
să nu precupeţească nimic pentru ţară, să acţioneze la unison 
şi în acest scop să execute ordinele. In plus această armată 
s-a deprins din nou cu un lucru foarte important pe care 
armata lui Ludovic-Napoleon 11 dăduse cu totul uitării -
serviciul în infanteria uşoară, arta de a feri spatele şi flancu
rile împotriva unor atacuri prin surprindere, de a executa 
cercetarea inamicului, de a-i  ataca pe neaşteptate detaşa
mentele, de a-şi procura informaţii şi de a lua prizonieri. 
Dovezi în această privinţă ne furnizează corespondentul zia
rului „Times" de pe Ungă marele duce de Mecklenburg. 
Prusienii sînt acum aceia care nu ştiu unde se află inamicul 
şi bîjbîie în întuneric, în timp ce înainte se intîmpla tocmai 
invers. O armată care a învăţat acest lucru a învăţat multe. 
Nu trebuie să uităm totuşi că Armata de Loara, ca şi armatele 
din vest şi nord, trebuia abia să facă dovada capacităţii ei 
într-o bătălie de proporţii împotriva unui inamic aproxima
tiv egal din punct de vedere numeric. In linii mari însă ea 
este o armată care promite, iar anumite împrejurări permit 
să se conchidă că va suporta o înfrîngere mare mai uşor 
decit multe alte armate tinere. 

Fapt este că brutalităţile şi ororile săvîrşite de prusieni, 
în loc să înăbuşe rezistenţa poporului, i -au sporit vigoarea, 
şi 1ncă în asemenea măsură, incit prusienii, după cit se 
vede, şi -au dat seama de greşeala lor, şi abia dacă se mai 
aude acum de sate incendiate şi de ţărani măcelăriţi. Dar com
vortarea lor a dat roade - războiul de guerillă ia pe zi ce 
trece proporţii tot mai mari. Cînd citim în „Times" comuni
catele cu privire la înaintarea marelui duce de Mecklenburg 
în direcţia Le Mans, ne amintim fără voie de marşurile 
mareşalilor lui Napoleon I în Spania sau ale trupelor lui 
Bazaine în Mexic : cit vezi cu ochii nici urmă de inamic, 
nici o forţă armată .regula1tă care să opună rezistenţă în cîmp 
deschis, în schimb cavalerie şi franctirori pe flancuri, nici o 
informaţie cu privire la locul unde se află trupele franceze, iar 
trupele prusiene masate în detaşamente destul de mari. De 
îndată ce spiritul de rezistenţă al poporului s-a trezit, nici 
măcar armate de 200 OOO de oameni nu mai pot înainta rapid 
ca să ocupe o ţară inamică. Ele ajung curînd în situaţia de 
a -şi vedea detaşamentele lor devenind mai slabe decît forţele-

15 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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pe care le poate opune apărarea ; rapiditatea cu care survine 
această stare de lucruri depinde întru totul de vigoarea re
'listenţei poporului. Chiar şi o armată învinsă poate scăpa 
lesne de urmărirea inamicului dacă populaţia ţării se ridică. 
Poate că aşa se va întîmpla acum în Franţa. Dacă în regiu
hile ocupate de inamic populaţia se va răscula sau chiar şi 
numai îi va întrerupe mereu liniile lui de comunicaţie, cercul 
în care invazia va rămîne eficientă se va îngusta şi mai mult. 
Nu ne-am mira, de pildă, ca marele duce de Mecklenburg, 
1n cazul că nu va fi în mod eficace sprijinit de prinţul Frede-
1ic Carol, să nu fi înaintat prea mult. 

ln prezent, totul depinde, fireşte, de Paris. Dacă Parisul 
mai rezistă înc ă  o lună - iar relatările cu privire la stocu
rile de alimente nu exclud de loc această posibilitate -, 
a tunci Franţa ar putea crea o armată pentru acţiuni în cimp 
deschis, care, sprijinită de rezistenţa poporului, să fie destul 
de puternică pentru a străpunge încercuirea printr-un atac 
incununat de succes lmpotriva liniilor de comunicaţii ale 
prusienilor. ln momentul de f.aţă aparatul de organizare a 
armatelor pare să fun<::ţioneze destul de bine în Franţa. E:xistă 
mai mulţi oameni decît este nevoie. Datorită. mijloacelor in
dustriei moderne şi rapidităţii mijloacelor moderne de tnms
port se pot procura arme în cantităţi neaşteptat de mari ; 
numai din America au sosit 400 OOO de puşti ghintuite, iar 
tunurile se fabrică acum ln Franţa neobişnuit de repede. Chiar 
şi ofiţeri se găsesc într-un fel sau altul, ori sînt instruiţi. In 
genere, eforturile pe care le face Franţa de la Sedan încoace 
ca să-şi reorganizeze apărarea ei naţională sînt fără prece 
dent în istorie şi necesită, pentru a avea în mod aproape 
:sigur sorţi de izbîndă, un singur lucru : timp. De-ar mai re-
2ista Parisul încă o Jrună, aceasta ar apropia cu mult izbînda. 
Dacă Parisul nu are rezerve pentru un timp atlt de indelun-
9at, Trochu ar putea să lncerce să străpungă încercuirea cu 
trupe potrivite pentru acest scop ; şi ar fi hazardat să spui 
că acest lucru ar putea să nu reuşească. ln cazul că ar rooşi, 
germanii ar avea totuşi nevoie de o garnizoană de cel puţin 
trei corpuri de armată prusiene pentru a menţine ordinea la 
Paris, .astfel în oit Trochu ar face disponibile un număr mai 
mare de francezi deoit numărul de germani care ar deveni 
disponibili în urma ipredăTii Parisului. Indiferent de importanţa 
pe care o prezintă fortăreaţa P aris apărată de francezi, este to
tuşi Jimpede că ea nu ar putea fi niciodată apărată oo succes 
de fo:rţe germane împotriva unor asediatori francezi. Ar fi ne-
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cesare toi!: atîtea trupe pentru a ţine în frîu populaţia Parisului 
ca şi pentru a apăra valurile fortăreţei împotriva atacurilor 
dinafară. Căderea Parisului poate să însemne căderea Franţei, 
fasă nu neapărat. 

Momentul de faţă nu se pretează pentru pronosticuri m 
legătură cu probabilitatea unui sfîrşit sau a altuia al răz
boiului. Cunoaştem cu aproximaţie un singur fapt - efectivul 
armatelor prusiene. Efectivul trupelor franceze, dt şi cali
tatea lor le cunoaştem doar în mică măsură. In plus mai 
acţionează aici şi factori morali absolut imprevizibili şi despre 
care nu putem spune <lecit că sînt intru totul în favoarea 
Franţei şi în defavoarea Germaniei. Un lucru pare însă cert, 
şi anume că acum mai mult ca oridnd de la Sedan încoace. 
trupele combatante sînt aproape e chivalente şi că întăriri 
relativ mici formate din trupe instruite pe care le-ar primi 
friancezii ar putea restabili complet e chilibrul. 

Publicat in · „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 806 din 26 noiembrie 1870 
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lnsemnări despre război. - XXIX 

Mult aşteptata furtună s - a  dezlănţuit în sfîrşit. După � 
perioadă îndelungată de marşuri şi manevre de ambele părţi„ 
care alternau doar cu mici hărţuieli şi lupte de guerillă, răz
boiul a intrat din nou într-una din acele perioade critice cînd 
o lovitură urmează după alta. La 27 noiembrie Armata fran
ceză de nord a suferit o înfrîngere lingă Amiens. La 28 
noiembrie, o parte considerabilă din Armata de Loara a fost 
învinsă de prinţul Frederic Carol la Beaune-la-Rolande ; la 
29 noiembrie, Trochu a efectuat o ieşire fără succes în partea 
de sud a Parisului, iar la 30 noiembrie i-a atacat, pare-se, 
cu toate forţele de c are dispunea pe saxonii şi wilrttember
ghezii care încercuiesc Parisul în p artea de nord-est . 

Aceste acţiuni diferite sînt rezultatul operaţiilor coor
donate, care, aşa cum am arătat în repetate rînduri *, repre
zintă pentru francezi unica şansă de succes. Dacă Armata de 
nord, în pofida faptului că are un efectiv mai redus decît 
inamicul, ar fi putut să ţină în şah cele d ouă corpuri de ar
mată ale lui Manteuffel în aşa fel incit acesta să nu poată 
întări poziţiile prinţului moştenitor al Saxoniei în partea de 
nord a Parisului, această armată ar fi fost folosită just. Dar 
lucrurile nu s-au petrecut aşa. Inaintarea ei în cîmp deschis 
a fost repede oprită de forţele inferioare din punct de vedere 
numeric ale prusienilor, căci din confruntarea diferitelm 
comunicate p are să reiasă în mod neîndoielnic că la această 
bătălie a p articipat numai unul din corpurile de armată ale 
lui Manteuffel. Armata de nord ar fi fost mult mai bine folo
sită dacă trupele ei de cîmp ar fi fost trimise cu trenul spre 
sud, în direcţia Le Mans, sau d acă ele ar fi hărţuit ne,încetat 

• Vezi vdlumu! de raţă, pag. 191 .  - Nota red. 
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avanposturile şi detaşamentele lui Manteuffel, evitînd orice 
luptă în afara celor date 1la adăpostul meterezelor uneia dintre 
numeroasele fortăreţe din nord, care îi servesc drept bază 
de operaţii. D ar în situaţia actuală a Franţei, şi avînd în ve
dere soldaţii tineri din care este formată armata ei, un co
mandant nu poate oricînd să ordone o retragere, chiar dacă 
este necesară din punct de vedere strategic ; o asemenea 
retragere ar demoraliza trupele sale mai mult chiar decît o 
înfrîngere totală. In prezent, Armata de nord găseşte un 
refugiu sigur în fortăreţele sale, unde se poate reorganiza ; şi 
nu este de presupus că lui Moltke i-ar veni la socoteală să-l 
trimită tocmai acum pe Manteuffel s-o urmărească pînă acolo. 
Dar, în acelaşi timp, Manteuffel este liber să se deplaseze 
ln oricare altă direcţie şi, dacă, aşa cum s-a comunicat din 
Lille (deşi comunicatul a fost dezminţit) , el a părăsit din nou 
Amiensul şi s-a îndreptat în grabă spre Paris, trebuie să re
cunoaştem că Armata de nord nu şi-a îndeplinit misiunea. 

In vest se poate spune că corpul 21 armată francez de 
lingă Le Mans şi corpul 22 armată (fost sub comanda lui 
Keratry) , care se află în tabăra de la Conlie, au înregistrat 
un succes, întrucît au reuşit să îndepărteze trupele marelui 
duce de Mecklenburg de la Paris fără a se expune unei în 
frîngeri serioase. Presupunerea noastră că aceste trupe ger
mane ar fi înaintat prea mult * este confirmată, după cit se 
pare, în unanimitate de comunicatele franceze, potrivit cărora 
germanii au părăsit din nou poziţiile de curînd cucerite la 
est şi sud -est de Le Mans, care au fost reocupate de fran
cezi. Se vede însă că aceştia din urmă nu au folosit trupele 
lor regulate pentru o urmărim energică a inamicului, de
oarece nu se aude nimic despre vreo luptă importantă ; prin 
urmare, Armata de vest a reuşit tot atît de puţin ca şi Armata 
de nord să ţină în loc trupele care li se împotrivesc. Unde 
se găseşte şi ce face acum Armata de vest nu am aflat ; este 
posibil ca cearta bruscă dintre Keratry şi G ambe tta să-i fi 
paralizat mişcările tocmai în momentul decisiv. In orice caz, 
dacă n-a putut să înfrîngă 'trupele marelui duce de Mecklen
burg, nici să le ţină în loc, ar fi fost mai raţional ca o parte 
din aceste trupe, echipate şi organizate pentru o campanie, 
să fie trimise cu trenul să se alăture Armatei de Loara pentru 
a întreprinde cu forţe unite atacul principal. 

* Vezi volwnu.1 de iată. pag. 196. - Nota red. 
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Acest atac principal putea fi întreprins numai de Armata 
de Loara, care cuprinde toate trupele franceze de operaţii în 
cîmp deschis existente în prezent şi putea fi îndreptat numai 
împotriva prinţului Frederic Carol, deoarece, dintre cele trei 
armate care acoperă încercuirea Parisului, armata acestuia 
are efectivul cel mai mare. După cum se comunică, Armata 
de Loara se compune din corpurile 1 5, 1 6, 17 şi 1 9  armată 
franceze, care au staţionat cîtva timp în faţa Odeansului, 
precum şi din conpurile 1 8  armată ( aflat acum sub comanda 
lui Bourbaki) şi 20 armată, lăsate ca rezervă dincolo de 
Loara. Cum atît corpul 1 8  cit şi corpul 20 au luat parte Ia 
luptele din 28 noiembrie, în întregime sau parţial, ele au 
trecut, desigur, mai de mult Loara, aşa că toate aceste şase 
corpuri de armată ar fi fost disponibile pentru un atac îm
potriva Armatei a doua germane. In cursul acestui război, 
un corp de armată francez a cuprins întotdeauna trei sau 
patru divizii de infanterie. Potrivit unui ordre de bataille • 
publicat acum 1 4  zile în ziarul militar din Viena „Der Ka
merad u , conpul 1 5  armată nrumără două divizii, formate din 
cinci brigăzi, corpul 16 armată două divizii, formate din pa
tru brigăzi . şi corpul 18 armată trei divizii, formate din zece 
brigăzi. Chiar dacă nu ne luăm după cele comunicate în 
„Journal de Bruxellesu 107, p otriv1t cărora Armarta de Loara 
ar avea efectivul complet a 1 8  divizii de infanterie ( sau a 3 
divizii de fiecare corp de armată) , deoarece o parte însem 
nată a ei se mai află încă în curs de formare, nu încape nici 
o îndoială că atacul din 28 noiembrie putea fi efectuat cu 
1 2  pînă la 1 5  divizii în loc de 5, cel mult 6. Este caracte
ristic pentru trupele Armatei de Loara că au fost înfrînte 
de trupe mult mai slabe din punct de vedere numeric ; e1e 
au avut de înfruntat doar trei divizii de infanterie (două din 
corpul 1 0  armată şi divizia a 5-a) , adică mai puţin de jumă
tate din efectivul Armatei a doua germane. Totuşi, ele au 
suferit o înfrîngere grea. Aceasta reiese nu numai din co
municatele germane, dar şi din faptul că de atunci Armata de 
Loara nu a mai întreprins nici un nou atac cu forţe mai mari. 

Din toate acestea rezultă că încercarea de a elibera 
P arisul din afară a eşuat pentru moment. Ea a eşuat, în pri
mul rînd. pentru că nu s-a profitat de această şansă atît de 
nesperată pe care a constituit-o săptăm.îna de dinaintea 

• - ondine de bătaie. - Nota trad. 
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sosim Armatelor întîi şi a doua germane, în al doilea rînd, 
pentru că, atunci cînd s-a trecut la acţiune, atacurile au fost 
'.intreprinse fără suficientă energie şi concentrare a forţelor. 
Trupele tinere din care se compun noile armate franceze se 
pot aştepta la un succes în lupta cu soldaţii încercaţi ai 
părţii adverse doar dacă forţele lor ar fi de două ori mai 
numeroase decît cele ale inamicului ; de aceea, înseamnă o 
îndoită greşeală dacă au fost duşi pe cîmpul de luptă fără 
ca să se fi avut grijă ca fiecare luptător, fiecare cal şi fiecare 
tun care putea fi găsit să fie lntr-adevăr trimis în luptă. 

Pe de altă parte, nu credem că înfrîngerile de la Amiens 
.şi Beaune-la-Rolande vor mai avea o altă urmare serioasă în 
afară de aceea de a spulbera planu·l de despresurare a Pa
risului. Drumul de rntragere a Armatelor de vest şi de Loara 
este absolut asigurat dacă nu se vor săvîrşi greşeli prea gro
solane. Cea mai mare parte a acestor două armate nu a suferit 
de pe urma înfringerii . P�nă unde le vor urmări trupele ger
mune care li se opun, depinde de tăria rezistenţei populare şi 
de :războiul de guerillă, deci de factorii pe care prusienii îi pro
voacă cu un deosebit talent pretutindeni pe unde trec. Acum 
nu mai este de aşteptat că-i  va fi posibil prinţului Frederic 
Carol să înainteze de la Orleans la Bordeaux fără a întîmpina 
vreo rezistenţă, aşa cum a înaintat prinţul moştenitor de la 
Metz la Reims. Avînd în vedere întinderea teritoriului oare 
trebuie ocupat acum temeinic înainte de a fi posibilă o 
înaintare spre sud (nu numai cu mari coloane mobile), cele 
şapte divizii ale prinţului Frederic Carol vor fi curînd îm
prăştiate în lung şi în lat, iar forţele lor necesare pentru 
înaintare complet epuizate. Ceea ce îi trebuie Franţei este 
un răgaz ; şi, din moment ce spiritul de rezistenţă al poporu
lui s-a trezit, acest răgaz mai poate fi ciştigat. Acţiunea de 
înarmare efectuată în cursul ultimelor trei luni trebuie să 
fie pretutindeni pe terminate, iar numărul combatanţilor, care 
sporeşte în fiecare săptămînă, va creşte cîtva timp neîncetat. 

In ceea ce priveşte cele două ieşiri din Paris, ştirile pri
mite pînă în momentul cînd scriem aceste rînduri sînt prea 
contradictorii şi prea confuze pentru a ne putea face o ima
gine precisă. Judecind însă după propriile relatări ale lui 
Trochu, se pare că rezultatele obţinute pînă în seara zilei 
de 30 noiembrie nu au fost nicidecum de natură să justifice 
strigătele de victorie de la Tours. Toate punctele pe care 



le mai deţin francezii la  sud de Marna sînt apărate de focul 
forturilor din Paris ; i ar singurul 'Punct situat în afara razei 
de -acţiune a acestor forturi pe care l - au deţinut cîtva timp -
Mont Mesly - le -a  fost smuls din nou. Este foarte posibil 
ca ieri luptele să fi reînceput din faţa Parisului şi astăzi, 
poate, în apropiere de Orleans şi Le Mans. In orice caz, în 
cîteva zile trebuie să se hotărască deznodărnîntul acestei 
a doua crize a războiului de care, după toate probabilităţile, 
va depinde soarta Parisului. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette " 
nr. 1 8 1 1  din 2 decembrie 1870 
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Armata a doua a Parisului şi-a început ofensiva la 29 no
iembrie cu o ieşire din partea de sud a oraşului în direcţia 
L'Hay şi Choisy-le-Roi. Potrivit comunicatelor prusiene, 
corpul 1 al armatei lui Ducrot, de sub comanda lui Vinoy, 
a fost cel care a atacat acum corpul 6 prusian, de sub co
manda lui Ttimpling. Acest atac pare să fi fost un atac de
monstrativ, întreprins cu scopul de a-i alarma pe prusieru şi 
de a-i sili să întărească acest sector al frontului lor unde 
asediaţii, în cazul că ieşirea lor ar fi fost încununată de 
succes, ar fi putut să facă joncţiunea pe cel mai scurt drum cu 
Armata de Loara. Altminteri Vinoy ar fi fost, fără îndoială, 
sprijinit de alte corpuri de armată şi pierderile lui nu s-ar fi 
limitat doar la cîteva sute de morţi şi răniţi şi la o sută de 
prizonieri. Atacul adevărat a început în dimineaţa următoare. 
De astă dată, Ducrot a înaintat pe malul drept al Senei, în 
apropiere de confluenţa ei cu Marna ; în acelaşi timp a avut 
loc a. doua ieşire pe malul stîng împotriva lui Ttimpling şi 
s-au efectuat atacuri demonstrative la vest de St. Denis îm
potriva corpului 4 şi a corpului de gardă. Nu ştim care anume 
trupe au fost folosite pentru aceste atacuri demonstrative ; 
dintr-un comunicat oficial francez reiese însă că atacul îm
potriva lui Ttimpling a fost condus de amiralul La Ronciere 
Le Noury. Acest ofiţer comandă una din cele 7 divizii ale 
Armatei a treia a Parisului, de sub comanda directă a lui 
Tr:ochu ; de aceea este posibil ca toate atacurile secundare 
să · fi fost încredinţate acestei armate, astfel incit toate cele 
opţ divizii ale lui Ducrot să fie disponibile pentru atacul 
principal de pe Marna. 

Şi acest atac a trebuit să fie efectuat pe două direcţii 
divergente. O parte din trupe au fost trimise la est, spre 
Chelles, de-a lungul malului drept al Marnei, pentru a res-
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pinge conpul 12  .armată saiu saxon, care dmpresoară partea 
de est a Parisului. Şi acesta a fost un atac secundar ; aproape 
că nu ştim nimic despre felul cum s-a desfăşurat, în afară 
doar că saxonii pretind că şi-au menţinut poziţiile, ceea ce 
este posibil. Forţele principale ale armatei lui Ducrot, în 
frunte cu corpul 2 al lui Renault, au trecut Marna pe opt 
poduri şi au atacat trei brigăzi wilrttembergheze care ocu
pau spaţiul dintre Marna şi Sena. După cum am mai men
ţionat, cursul Marnei formează înainte de vărsarea ei în Sena 
un imens S, al cărui meandru superior sau nordic se apropie 
de Paris, în timp ce meandrul inferior se îndepărtează de 
oraş. Ambele coturi se află în raza de acţiune a forturilor ; 
în timp ce meandrul superior, sau cel care se apropie de 
Paris, favorizează prin forma lui o ieşire, cel inferior, sau 
care se îndepărtează de oraş, este dominat în întregime atît 
de porţiunea de teren de pe malul stîng cit şi de forturi ; 
în plus, atît cursul rîului cit şi numeroasele lui braţe sînt ne
prielnice pentru construirea unor poduri sub focul inamicu
lui. De aceea se pare că acest cot a rămas în cea mai mare 
parte un fel de teren neutru pe ambele părţi ale căruia au 
avut loc lupte efective. 

Trupele destinate pentru atacul din vest au înaintat, 
sub acoperirea focului fortului Charenton şi al redutei La 
Gravelle, în direcţia Mesly şi Bonneuil. Intre aceste două 
puncte se găseşte o colină singuratică, Mont Mesly, care se 
înalţă cu o sută de picioare deasupra cîmpiei înconjurătoare 
şi  care în mod inevitabil a constituit primul obiectiv al înain
tării francezilor. Trupele destinate acestui scop sînt denumite 
într-o telegramă a generalului Obernitz, care comandă di
vizia wilrttembergheză, „o divizie" .  Dar, ţinînd seama că la 
început ele au respins brigăzile 2 şi 3 wilrttembergheze care 
le atacaseră şi  că au putut fi aruncate înapoi abia după ce 
au sosit întăriri şi că, în afară de aceasta, este limpede că 
generalul Ducrot, c are avea la dispoziţie suficiente trupe, 
n-ar fi întreprins un atac atît de important numai cu două 
brigăzi, putem afirma cu toată certitudinea că este vorba de 
unul din nenumăratele cazuri cînd cuvîntul „Abteilung",  care 
înseamnă un oarecare detaşament militar, s-a tradus greşit 
prin „divizie", care înseamnă o anumită unitate de trupe 
compusă din două sau cel mult trei brigăzi. Francezii au 
reuşit, totuşi, să cucerească Mont Mesly împreună cu satele 
de la poalele lui şi, dacă ar fi putut menţine şi consolida 
cu şanţuri această poziţie, ei ar fi obţinut un rezultat care 
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ar fi meritat 'lupta dată 1n acea zi. Sosind însă trupele pru
siene din corpul 2, şi anume brigada a 7-a, ca întăriri, po
ziţiile pierdute au fost recucerite şi francezii s-au retras sub 
acoperirea fortului Charenton. 

Mai la stînga lor, francezii au încercat un al doilea atac. 
Sub acoperirea focului redutei de la Faisanderie şi a fortului 
Nogent, ei au trecut MClJrna în dreptul meandrului ruperior al 
imensului S şi aru ocupat satele Brie ş i  Champigny, situate la 
cele două capete deschise ale lui. Poziţia propriu-zisă a bri
găzii 1 wiirttembergheze, care ocupa acest sector, se afla 
puţin mai înapoi , la poalele şirului de dealuri care se întinde 
de la Villiers pînă la Coeuilly. Este îndoielnic că francezii au 
cucerit vreodată Villiers ; regele Wilhelm susţine că „da" ,  
generalul Obernitz - că „bau .  Cert este că francezii n-au 
reuşit să păstreze această localitate şi să înainteze dincolo 
de raza nemijlocită de acţiune a focului din forturi. 

Rezultatul luptelor din această zi ale armatei lui Ducrot, 
care „a luptat cu spatele spre Marna u, adică la sud de ea, 
a fost redat în comunicatul oficial francez după cum ur
mează : 

„Armata a trecut apoi Marna pe opt poduri, menţinîndu-se pe 
poziţiile ocupate, după ce a capturat două tunuri " .  

Adică s-a retras din nou pe malul drept sau de  nord al 
Marnei, unde „s-a menţinutu pe acele poziţii pe care, fireşte, 
le-a „ocupatu , dar pe care nu le-a smuls inamicului. După 
cum se vede, buletinele oficiale pentru Gambetta sînt fabri
cate de aceiaşi oameni care le-au întocmit pentru Napoleon. 

La 1 decembrie, francezii au dat o nouă dovadă că ei 
consideră eşuată ieşirea lor. Deşi „Moniteuru 108 a anunţat 
că în această zi în partea de sud se va întreprinde un atac 
sub comanda generalului Vinoy, de la Versailles se comunică 
la 1 decembrie ( ora nu este indicată) că în această zi fran
cezii n-au făcut nici o mişcare, ci, dimpotrivă, au cerut o 
încetare a ostilităţilor, pentru a avea posibilitatea să se ocupe 
de morţii şi răniţii care zăceau pe cîmpul de luptă dintre po
ziţiile celor două armate. Dacă ei  ar fi considerat că situaţia 
lor le permite să recucerească acest cîmp de luptă, desigur 
că ar fi continuat lupta. Aşadar, nu încape nici o îndoială 
că această primă ieşire a lui Trochu a fost respinsă, şi încă 
de forţe din punct de vedere numeric mult mai reduse. Este 
de presupus că el va repeta curînd încercarea lui ; sîntem 
însă prea puţin la curent cu modul cum a fost efectuată 
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prima încercare, pentru a putea aprecia dacă atunci va  avea 
mai mult succes. Dar, dacă el va fi din nou respins, aceasta 
va avea un efect demoralizant ia.tît asupra trupelor cit şi asu
pra populaţiei P arisului. 

Intre timp, aşa cum ne- am aşteptat * ,  Armata de Loara a 
dat din nou semne de viaţă. Luptele de lingă Loigny şi 
Patay 109, anunţate din Tours, sînt, desigur, aceleaşi la care 
se referă şi telegrama din Milnchen, potrivit căreia von der 
Tann a înregistrat succese la vest de Orleans. Şi în ia.cest 
caz, ambele părţi pretind că ar fi fost victorioase. Probabil 
că într-o zi sau două vom primi ştiri mai amănunţite din 
această regiune, şi, întrucît nu cunoaştem mai precis situaţia 
lor, n-are nici un rost să facem vreun pronostic. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 812  din 3 decembrie 1 870 

* Vezi volumul � faţli, pag. 201. - Nota red. 
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Perspectivele războiului 

Ultima infrîngere suferită de Armata franceză de Loara 
şi retragerea lui Ducrot dincolo de Marna - tn ipoteza că 
această retragere a fost atît de categorică cum s-a relatat 
sîmbătă - hotărăsc definitiv ·soarta primei operaţii combi
nate întreprinse în vederea despresurării Parisului. Dat fiind 
că ea a eşuat complet, se naşte iarăşi întrebarea dacă acest 
nou şir de insuccese nu dovedeşte incapacitatea francezilor 
de a mai putea opune o rezistenţă care să fie facununată de 
succes şi dacă nu ar fi mai bine să se considere partida pier
dută, să se predea imediat Parisul şi să se semneze cedarea 
Alsaciei şi a Lorenei. 

Fapt este că s-a şters orice amintire a unui război ade
vărat. Războiul Crimeii, războiul din Italia şi cel austro-pru
sian au fost războaie pur convenţionale, războaie ale guver
nelor care au încheiat p ace de îndată ce maşina lor de război 
se sfărîma sau se uza. Un război adevărat la care să parti
cipe însuşi poporul n -am mai apucat în centrul Europei de 
generaţii 1ntregi. L-am apucat tn Caucaz şi în Algeria, unde, 
cu foarte mici întreruperi, luptele au durat peste 20 de ani ; 
am fi apucat să-l vedem 1n Turcia dacă aliaţii ar fi permis 
turcilor să se apere prin procedee proprii. Fapt este că ne-am 
obişnuit să acordăm numai barbarilor dreptul ila o adevărată 
autoapărare ; din partea unor state civilizate ne aşteptăm ca 
ele să lupte potrivit etichetei şi ca adevărata naţiune propriu
zisă să nu !fie atît de grosolană, incit să continue lupta după 
ce naţiunea oficială a fost nevoită să capituleze. 

Şi iată că acum francezii comit o asemenea grosolănie. 
Sprn indignarea ;prusienilor, care se consideră arbitri în 
chestiuni de etichetă militară, francezii au mai luptat cu dlr
zenie trei luni după ce armata oficială a Franţei a fost scoasă 
din luptă ; ba au realizat chiar ceea ce armata lor oficială 
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n-a realizat niciodată în această campanie : au repurtat un 
succes răsunător şi  numeroase succese mărunte, au cap
turat tunuri şi convoaie şi au luat prizonieri. E drept 
că tocmai acum au suferit o serie de înfrîngeri serioase ; dar 
ele nu înseamnă nimic în comparaţie cu soarta pe care i-o 
hărăzea, de regulă, fostei lor armate oficiale acelaşi adversar. 
E drept că prima lor încercare de a elibera Parisul de armata 
asediatoare printr-un atac simultan dinafară şi dinăuntru a 
dat cu totul greş, dar înseamnă oare aceasta neapărat că o a 
doua încercare nu ar avea nici un fel de şanse ? 

După cum recunosc înşişi germanii, ambele armate fran
-ceze, atît cea din Paris cit şi Armata de Loara au luptat bine. 
Fără .îndoială au fost bătute de trupe inferioare din punct de 
vedere numeric, dar nici nu te puteai aştepta la altceva din 
partea unor trupe tinere, proaspăt recrutate, puse să înfrunte 
nişte veterani. Mişcările lor tactice în luptă erau, după cum 
rnlatează coresipondentul lui „Daily News " ,  un cunoscător in 
materie, rapide şi îndrăzneţe. Şi dacă nu excelau în precizie, 
aceasta constituia o lipsă care putea fi imputată multor ar
mate franceze victorioase. Nu încape îndoială : aceste armate 
au dovedit că sînt armate şi ca atare trebuie tratate cu res
pectul cuvenit de inamicii lor. Desigur, ele se compun din 
elemente nu prea omogene : b atalioane de linie formate, 
tntr-o măsură mai mare saru mai mică, din soldaţi cu stagiu ; 
gărzi mobile cu aptitudini militare foarte diferenţiate, de la 
batalioane bine conduse, bine instruite şi b ine echipate pînă 
la batalioane de recruţi, care încă nu cunosc noţiunile de 
bază ale „mînuirii armei" şi ale instrucţiei în pluton ; franc
tirori de tot felul : buni, răi şi mediocri - şi este de presu
pus că cei mediocri constituie majoritatea. Este totuşi neîn
doios că există un nucleu de batalioane cu o bună pregătire 
militară, în jurul cărora pot fi grupate celelalte ; o lună de 
facăierări ocazionale, fără înfrîngeri zdrobitoare, îi  va tran
sforma pe toţi în soldaţi excelenţi. Cu o strategie mai bună 
ar fi putut obţine de pe acum succese. Pentru moment, stra
tegia necesară constă în a amîna orice bătălie decisivă, şi, 
după părerea noastră, acest lucru este posibil. 

Trupele concentrate în apropiere de Le Mans şi Loara 
nu constituie însă nici pe departe întreaga forţă armată a 
Fran ţei. Cel puţin încă 200 000-300 OOO de oameni se află în 
stadiul de organizare departe în spatele frontului. Cu fiecare 
2i se desăvîrşeşte pregătirea lor militară. Zi de zi, cel puţin 
cîtva timp, trebuie trimişi tot mai mulţi ostaşi pe front, şi, 
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în afară de aceştia, mai există încă destui tineri care să le 
poată lua locul. Mari cantităţi de arme şi muniţii sosesc zil
nic ; cu fabricile moderne de armament şi turnătoriile moderne 
de tunuri, cu telegraful şi vapoarele şi cu stăpînirea mărilor 
nu există primejdia ca armata să ducă lipsă de ele . Irntr-o 
lună de zile, capacitatea de luptă a acestor oameni va marca 
o deosebire simţitoare, şi, dacă ar avea un răgaz de două 
luni, ei ar deveni o armată care ar tulbura liniştea lui Moltke. 

In spatele acestor trupe mai mult sau mai puţin regu
late există marele Landsturm, masa poporului, împins de 
prusieni în acel război de autoapărare care, potrivit maximei 
tatălui regelui Wilhelm *, scuză orice mijloace. Cînd Fritz **  
s-a îndreptat de  la Metz spre Reims, de la Reims spre Sedau 
şi de acolo spre Paris, nu era nici pomeneală de o insurecţie 
a poporului. înfrîngerile suferite de armatele imperiale erau 
primite cu un fel de impasibilitate ; 20 de ani de regim impe
rial obişnuiseră masele poporului cu o supunere pasivă şi 
resemnată faţă de conducerea oficială. Ici, colo existau, ce-i 
drept, ţărani care luau p arte la lupta activă, ca la Bazeilles, 
dar aceştia constituiau excepţii. Toate acestea s-au schimbat 
însă de îndată ce prusienii s-au instalat în jurul Parisului şi 
au supus tot ţinutul din jur unui aspru sistem de rechiziţii 
lipsit de orice scrupule, de îndată ce au început să-i împuşte 
pe franctirori şi să ardă satele care îi sprijiniseră pe aceştia 
şi, respingînd propunerile de rpace ale francezilor, să-şi dea pe 
fată intenţia de a duce un război de cotropire. Datorită pro
priilor lor rigori, în jurul lor a izbucnit pretutindeni războiul 
de guerillă ; este suficient să înainteze în vreun nou depar
tament pentru ca să se şi ridice din toate colţurile Landstur
mul. Cine citeşte în ziarele germane comunicatele despre 
înaintarea armatelor marelui duce de Mecklenburg şi ale prin
ţului Frederic Carol îşi va da seama de la prima vedere ce 
efect extraordinar a avut asupra mişcărilor armatelor acea
stă insurecţie populară insesizabilă, care ba dispărea, ba apă
rea din nou, dar care întotdeauna stinjenea inamicul . Chiar 
şi numeroasa cavalerie a acestei armate, căreia francezii abia 
dacă aveau ce să-i opună, a fost în mare măsură paralizată 
de această ostilitate activă şi pasivă a intregii populaţii. 

Să vedem acum cum se prezintă situaţia prusienilor. Fără 
îndoială că nu se pot dispensa de nici una din cele 17 divi
zii din faţa Parisului atita timp cit Trochu 1şi poate repeta 

* Frederic Wilhelm al III-iea. - Nota red. 
** Prinţul moştenitor al Prusiei Frederic Wilhelm. - Nota reci. 
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in orice zi ieşirile sale masive. Cele patru divizii ale lui 
Manteuffel vor avea în Normandia şi Picardia o bună bucată 
de timp mai mult de 1luoru deoît pot dovedi şi poate că vor 
fi chiar retrase de acolo. Atîta timp cit nu va fi cucerit cel 
puţin Belfortul, cele două divizii şi jumătate ale lui Werider 
nu pot trece dincolo de Dijon, decît numai prin inoorsiuni. 
.Din trupele care păzesc lunga şi ingusta linie de comunica
ţie, adică calea ferată Nancy-Paris, nu poarte fi retras nici 
măcar un singur om. Corpul 7 armată are destul de furcă să 
apere fortăreţele ocupate în Lorena şi să asedieze Longwy şi 
Montmedy. Mai rămîn deci pentru operaţiile de clmp în vas.ta. 
regiune din centrul şi sudul Franţei cele 1 1  divizii de infan
terie ale rprinţului Frederic Carol şi  ale marelui duce de Mek
klenburg, care, împreună cu cavaleria, desigur că nu se ri
dică la mai mult de 150 OOO de oameni. 

Astfel, prusienii folosesc aproximativ 26 de divizii pen
tru a păstra Alsacia, Lorena şi cele două linii lungi de comu
nicaţie spre Paris şi Dij on şi pentru a încercui Parisul ; cu 
toate acestea, ei abia dacă ocupă direct 1/3 şi indirect tn nici 
un caz mai mult de 1;, din Franţa. Pentru restul ţării le mai 
rămin 15 divizii, dintre care 4 sub comanda lui Manteuffel. 
Pînă unde vor putea ele inainta in interiorul ţării depinde 
întm totul de vigoarea rezistenţei p oporului pe care o vor 
avea de tntîmpinat. Dar prin faptul că toate legăturile lor trec 
prin Versailles - căci marşul prinţului Frederic Carol nu le-a 
deschis nici o nouă linie de comunicaţie prin Troyes - şi că 
se află lntr-o ţară în plină insurecţie, aceste trupe vor trebui 
să ocupe un front întins şi să lase în urmă detaşamente care 
să asigure drumurile şi să ţină în frîu poporul. In felul acesta, 
armatele germane vor ajunge în curtnd în situaţia de a-şi 
vedea trupele atît de împuţinate, înalt forţele franceze ina
mice le vor putea ţine piept 1 şi atunci francezii vor avea din 
nou perspective bune ; sau ele vor fi nevoite să acţioneze ca 
mari coloane mobile, care se deplasează dintr-un loc tn 
altul, fără a ocupa propriu-zis ţara. In acest caz s-ar putea ca 
trupele franceze regulate să se retragă .temporar din faţa lor, 
aşteptînd prilejul, care se va ivi, nu odată, de a-i ataca din 
spate şi din flancuri. 

Ar fi foarte eficientă acţiunea citorva detaşamente mo
bile ca acelea trimise de Bliicher tn 1813 tmpotriva flancu
rilor franceze, care să taie linia de comunicaţie a g�rmanilor. 
Această linie este vulnerabilă pe aproape toată întinderea ei 
de la Paris la Nancy. Cîteva detaşamente, formate fiecare 
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din unul sau două escadroane de cavalerie şi cîţiva trăgători 
buni, care ar tăia această linie, distrugînd şinele, tunelurile 
şi podurile, atacind trenurile etc., ar determina retragerea 
cavaleriei germane de pe front, unde aceasta este foarte peri
culoasă. Este drept că francezilor le lipseşte adevăratul „tupeu 
de husari" .  

Toate acestea sînt valabile în ipoteza c ă  Parisul continuă 
să reziste. Pînă în momentul de faţă, doar foametea ar fi 
!putut sili Parisul să se predea. Dar, dacă se adeveresc ştirile 
apărute în numărul de ieri al lui „Daily News", care au fost 
primite de la un corespondent din Paris, multe temeri se 
vor risipi.  Potrivit acestor ştiri, la Paris mai există 25 OOO de 
cai în afară de cei ai armatei. Socotind că un cal cintăreşte 
500 kg, ar reveni cite 61/4 kg sau 14 pfunzi de carne de fie
care locuitor, sau aproximativ 1/4 pfund de carne zilnic timp 
.de două luni .  Cu această carne, cu pîine şi cu vin la discre-
1ie, precum şi cu o cantitate îndestulătoare de carne sărată 
şi alte alimente, Parisul poate rezista foarte bine pînă la 
începutul lunii februarie. Aceasta i-ar acorda Franţei un 
răgaz de două luni, care acum sînt mai preţioase pentru ea 
decît doi ani în timp de pace. Cu o conducere cit de cit 
înţeleaptă şi energică, atît centrală cit şi locală, Franţa ar 
trebui să fie pînă atunci în stare să elibereze Parisul şi să se 
pună din nou pe picioare. 

Dar dacă ar cădea Parisul ? Vom avea destul timp să 
analizăm această eventualitate atunci cînd ea va deveni mai  
probabilă. In  orice caz, Franţa s-a descurcat timp de pe'ite 
două luni fără Paris şi poate continua lupta fără el. Fireşte, 
căderea Parisului ar putea avea o influenţă negativă asupra 
spiritului de rezistenţă al francezilor, dar acelaşi lucru l-ar 
putea face, chiar îrntr-o măsură mai mare, şi veştile catastro
fale din ultimele şapte zile. Dar nici una, nici alta nu trebuie 
să aibă neapărat acest efect. Dacă francezii fortifică clteva 
poziţii favorabile pentru manevră, cum ar fi Nevers 
în apropiere de confluenţa Loarei cu Allier, dacă construiesc 
întărituri înaintate în jurul Lyonului, pentru a-l face la fel 
de puternic ca Parisul, războiul ipoate fi corntinuat chiar şi 
<lupă căderea Parisului ; dar n-a sosit încă momentul să vor
bim despre aceasta . 

De aceea ne permitem să afirmăm că dacă spiritul de 
rezistenţă al poporului nu slăbeşte, poziţia francezilor, chiar 
şi după ultimele lor înfrlngeri, este lncă foarte puternică. 
Dacă ne gîndim la faptul că sînt stăpîni pe mare, ceea ce per-
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mite importul de arme, că au destui oameni care să poată 
deveni soldaţi, la cele trei luni de muncă organizatorică, pri
mele şi cele mai grele trei luni, şi la perspectiva îmbucură
toare de a avea încă o lună, dacă nu două, de răgaz - şi 
toate acestea într-un moment în care prusienii dau semne de 
epuizare -, dacă ne gîndim la toate acestea, a ceda acum 
înseamnă pur şi simplu a trăda. Şi cine ştie ce mai poate sur
veni, ce alte complicaţii _se mai pot ivi între timp in Europa ? 
Oricum, francezii ar trebui să continue lupta. 

Publicat în  „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 816 din 8 decembrie 1 870 
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Franctirorii prusieni 

Vineri 9 decembrie 1 870 

în ultimul timp, relatările cu privire la incendierea sate
lor franceze de către prusieni au dispărut aproape cu desă
vîrşire din presă. începuserăm să sperăm că autorităţile 
prusiene, dîndu-şi seama de greşeala lor, au renunţat, în inte
resul propriilor lor trupe, la asemenea acţiuni. Din păcate, 
ne-am înşelat. Ziarele abundă din nou tn ştiri privind împuş
carea prizonierilor şi distrugerea satelor. Ziarul berlinez 
„Bărsen-Courier u 110 publică ştiri transmise la 20 noiembrie 
din Versailles : 

„Ieri au sosit primii răniţi şi prizonieri din luptele care au avut loc 
în ziua de 17 lingă Dreux. Răfuiala cu franctirorii a fost scurtă şi trebuia 
să servească drept exemplu ; ei au fost aliniati, şi unul după altul a 
primit cite un glonte în cap. S-a publicat un ordin de zi pe armată în 
care se interzice î n  modul cel mai categoric ca franctirorii să fie luaţi 
prizonieri şi se ordonă ca aceştia, oriunde s-ar ivi, să fie împuşcaţi po
trivit legilor marţiale. Avînd în vedere comportarea banditească neru
şinată şi laşă a acestor lepădături (Lumpengesindel) , această măsură a 
devenit o necesitate stringentă" .  

Iar în „Tagespresseu 111 din Viena se comunica la aceeaşi 
dată : 

.· „In cursul nltimei săptămîni, în pădurea de la Villeneuve, puteau fi 
vd.zuţi 4 franctirori care au fost spînzuraţi pentru că au 1ras din pădure 
asupra ulanilor noştri• .  

Intr-un comunicat oficial din Versailles dat la 26 noiem
brie se face cunoscut că sătenii din jurul oraşului Orleans, 
instigaţi de preoţi, cărora episcopul Dupanloup le dăduse în
sărcinarea să predice o cruciadă, au început războiul de 
guerillă împotriva germanilor ; ţăranii, prefăcîndu-se că 
lucrează la cîmp, trag asupra patrulelor, ucid ofiţerii de legă-
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tură. Pentru a răzbuna aceste asasinate, toate persoanele· 
civile asupra cărora se găsesc arme sînt imediat executate. 
Un număr respectabil de preoţi - n - aşteaptă actualmente 
să fie judecaţi. 

Acestea sînt doar cîteva exemple, dar ele ar putea fi 
înşirate la nesfîrşit ; se vede, aşadar, că prusienii sînt ferm 
hotărîţi să continue aceste barbarii pînă la sfirşitul războiu
lui. ln aceste împrejurări este poate util să le îndreptăm încă 
o dată atenţia asupra citorva fapte din istoria modernă a 
Prusiei. 

Actualul rege al Prusiei * îşi aduce, desigur, foarte bine 
aminte de perioada celei mai adinci linjosiri a ţării sale : bătă
lia de la Iena, fuga spre îndepărtatul Oder, capitularea suc
cesivă aproape a tuturor trupelor prusiene, retragerea rămă
şiţelor armatei pînă dincolo de Vistula,  prăbuşirea totală a 
întregului sistem militar şi politic al ţării. Atunci a pornit. 
acoperită de o fortificaţie pomeraniană de pe coastă, dintr-o 
iniţiativă personală şi dictată de un patriotism personal, o 
nouă rezistenţă activă împotriva inamicului. Un simplu ste
gar de dragoni, Schill, a început să formeze la Kolberg un 
detaşament de trăgători voluntari ( în franceză : franos. 
tireurs) , cu care, sprijinit de localnici, a atacat iprin surprindere 
patrule , detaşamerute ş.i iposturi de oîmp, confisc.înd bani publici, 
provizii şi material de război. El l-a luat prizonier pe gene
ralul francez Victor şi a pregătit o insurecţie generală în ţară 
tn spatele francezilor şi de-a lungul liniilor lor de comuni
caţie. Pe scurt, el a făcut tot ceea ce li se imipută acum 
franctirorilor din Franţa, gratificaţi de prusieni cu titlul de 
bandiţi şi lepădătură care - ca prizonieri neînarmaţi -
primesc un „glonte 1în cap u. Tatăl aotualului rege al Prusiei ** 
a aprobat însă categoric aceste acţiuni şi  l-a avansat pe 
Schill. Se ştie că �n 1 809, cind în Prusia .domnea pacea şi 
numai Austria ducea război împotriva Franţei, acelaşi Schill 
a întreprins, cu de la sine putere, cu regimentul său o acţi
une împotriva lui Napoleon, întocmai ca Garibaldi, că ace;ta 
a fost împuşcat la Stralsund şi că soldaţii lui au fost luaţi 
prizonieri. După regulile de război prusiene, Napoleon ar fi 
avut deci dreptul să împuşte pe toţi prizonierii ; totuşi, el a 
dispus să fie împuşcaţi la Wesel numai 1 1  ofiţeri. Constrîns 
de opinia publică din irîndurHe armatei şi dinafara ei, tatăl 
actualului rege a trebuit să ridice, împotriva voinţei sale, pe 

* - Wilhelm I. - Nota red. 
** - Frederic Wilhelm al Iii-lea. - Nota red. 
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mormintele acestor 1 1  franctirori un monumerut care să le 
cinstească memoria. 

De îndată ce în Prusia s-au aplicat în practică luptele 
de franctirori, prusienii, aşa cum şade bine unei naţiuni de 
gînditori, au început să le sistematizeze, elaborînd o întreagă 
teorie. Teoreticianul luptelor de franctirori , marele franctiror 
filozof, nu a fost altul deoît Anton Neithardt von Gneisenau, 
cîtva timp feldmareşal în serviciul maiestăţii sale regele Pru
siei. ln 1807, Gneisenau a apărat Kolbergul ; el a avut sub 
comanda sa cîţiva din franctirorii lui Schill ; cu acest prilej 
el a fost .în mod activ secondat de locuitorii oraşului, care 
nu puteau să aibă pretenţia nici măcar la titlul de Gardă 
naţională mobilă sau locală, astfel incit, potrivit recentului 
punct de vedere prusian, meritau să fie „executaţi pe loc u .  
Bogatele resurse p e  care l e  reprezintă pentru o ţară invadată 
o rezistenţă energică opusă de popor au făcut o impresie 
atît de puternică asupra lui Gneisenau, incit ani de-a rîndul 
el s-a ocupat intens de problema cum poate fi mai bine orga
nizată o asemenea rezistenţă. R ăzboiul de guerillă din Spa
nia şi răscoala ţăranilor ruşi în timpul retragerii francezilor 
de la Moscova i-au furnizat noi exemple, aşa că în 1813 el 
a putut să-şi aplice teoria în practică. 

Incă .în august 181 1 Gneisenau elaborase un plan pentru 
pregătirea unei insurecţii populare. Trebuia organizată <> 
miliţie care să nu poarte uniformă, ci doar o capelă militară 
(�n franceză : kepi) , o centură bicoloră, alb-111egru, şi, even
tual, o manita militară, iintr-un cuvînit o uniformă foarte ase
mănătoare aceleia purtate acum de franctirorii francezi. 

„Dacă inamicul vine cu forţe numeroase, miliţienii să-şi ascundă ar
mele, capelele şi centurile, astfel incit să fie luaţi drept nişte simpl� 
cetăţeni".  

Tocmai acest lucru prusienii 11 consideră acum drept o 
crimă care trebuie pedepsită cu gloanţe sau cu ştreangul. 
Aceste trupe de miliţie trebuiau să-l hărţuie neincetat pe ina
mic, să-i taie liniile de comunicaţii, să-i captmeze sau să-i 
distrugă convoaiele de subzistenţă, evitiind, totodată, atacu
rile în toată regula şi să se retragă în păduri sau smîrcurk 
ln faţa unor trupe regulate numeroase. 

„Să se dea dispoziţii preoţilor de toate confesiunile ca, ln cazu) 
izbucnirii războiului, să indemne pretutindeni la insurecţie, să zugră
vească în culorile cele mai sumbre jugul francez, să amintească poporu-
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lui de evreii din timpul Macabeilor, chemîndu-1 să le urmeze exemplul.„ 
Fiecare preot să ceară enoriaşilor lui să jure că nu vor da inamicului 
provizii, arme etc. decît cu forta".  

într-un cuvînt, ei trebuiau să predice aceeaşi cruciadă 
pe care episcopul de Orleans a ordonat preoţilor sai să o 
propovăduiască şi pentru care numeroşi preoţi francezi 
.aşteaptă acum să fie judecaţi. 

Cine ia în mină volumul al doilea al cărţii profesorului 
Pertz „Viaţa lui Gneisenau u 112 va găsi pe verso-ul copertei 
interioare facsimilul unei părţi a citatului de mai sus, scris 
de mina lui Gneisenau, împreună cu facsimilul unei note mar
ginale a regelui Frederic Wilhe'1m la însemnările lui Gnei
senau : 

„De îndată ce unul din preoţi va fi împuşcat, toate acestea vor 
lua sfîrşit" . 

După cum se vede, regele nu prea avea încred.ere în erois
mul preoţilor lui. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să aprobe 
intru totul planul lui Gneisenau, după cum n-a împiedicat, 
cîţiva ani mai tîrziu, cînd aceşti oameni care îi goniseră pe 
francezi din ţară au fost aresta1i şi urmăriţi ca „dema
gogi " 113, pe unul dintre înţelepţii prigonitori de atunci ai 
demagogilor, în ale cărui mîini căzuse documentul original, 
să-l acuze pe autorul anonim pentru încercarea de a fi insti
gat poporul să-i împuşte pe preoţi I 

Pînă în 1813 Gneisenau a pregătit neobosit nu numai 
armata regulată, ci şi insurecţia poporului ca mijloc pentru 
scuturarea jugului francez. Cînd, în cele din urmă, războiul 
a izbucnit, el a fost imediat însoţit de insurecţii şi de rezis
tenţa ţăranilor şi a franctirorilor. In aprilie, toată ţara, de la 
Weser pînă la Elba, a pus mîna pe arme. Scurt tim1p după 
aceea s-a ridicat şi populaţia din preajma Magdeburgului ; 
Gneisenau �nsuşi a scris prietenilor săi din Franconia -
scrisoarea a fost publicată de Pertz -, indemn1ndu-i să acţio
neze în zona de operaţii a inamicului. In sfîrşit, a venit şi 
recunoaşterea oficială a acestui război al poporului : regula
mentul Landsturmului din 21 aprilie 18 13  (publicat abia în 
iulie) , iprin care orice bărbat valid care nru serveşte în rin
'Clurile trupelor de linie sau ale Landwehrului este chemat să 
se prezinte la batalionul său de Landsturm, pentru a pregăti 
astfel lupta sfîntă de autoapărare, în care orice mijloace sînt 
tngăduite. Landsturmul este menit să stingherească atît ina
�ntarea, cit şi retragerea inamicului, să nu-i dea acestuia 
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răgaz, să-i atace convoaiele cu muniţii şi prov1zu, curierii, 
recruţii şi spitalele, să-l atace noaptea prin surprindere, să-i 
nimicească soldaţii care îi ieşeau în cale, fie izolaţi, fie in 
detaşamente, să-l paralizeze şi să pericliteze orice mişcare a 
lui. Pe de altă parte, el trebuie să sprijine armata prusiană 
şi să însoţească, apărîndu-le, transporturile de bani, provizii, 
muniţii, prizonieri etc. Acest regulament poate fi într-adevăr 
denumit un îndreptar exemplar pentru franctirori şi, cum nu 
e conceput de un straiteg mediocru, poate fi tot atît de bine 
aplicat actualmente în Franţa, ca şi odinioară în Germania. 

Spre norocul lui Napoleon, el a fost însă foarte defectuos 
aplicat. Regele era înspăimîntat de propria sa creaţie. Să per
miţi poporului să lupte pentru sine - fără ordinul regelui -, 
asta contravenea prea mult spiritului prusac. Astfel, Land
sturmul a fost suspendat pînă cînd va fi chemat de rege, 
lucru pe care acesta nu l-a făcut niciodată. Gneisenau tuna 
şi fulgera, dar a trebuit s-o scoată la capăt şi fără Landsturm. 
Dacă ar fi acum în viaţă, înarmat cu itoată experienţa ulte
rioară a Pmsiei, el şi-ar vedea poate oarecum atins, dacă nu 
chiar realizat, son beau ideal * de rezistenţă a poporului în 
franctirorii francezi. Căci Gneisenau a fost un om, şi încă un 
om genial. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 817  din 9 decembrie 1 870 

• - idealul său. - /Vota trad. 
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Insemnări despre război. - XXXI 

In camJpania de pe Loara pare să fi intervenit o acalmie 
temporară, care ne dă răgaz să comparăm comunicatele şi 
datele pentru a ne forma din tot acest material foarte confuz 
şi contradictoriu o imagine clară a evenimentelor reale, în 
măsura în care acest lucru este posibil în împrejurările date. 

Armata de Loara şi-a început existenţa de la 15 noiem
brie, cînd d'Aurelle de Paladines, pînă atunci comandant al 
-corpurilor 15  şi 1 6  armată, a primit comanda noilor trupe 
constituite sub acest nume. Ce alte trupe au mai intrat atunci 
în corn/punerea acestei armate n-am putea spune ; fapt este 
-că această armată a primit dncontinuu întăriri, cel puţin pină 
1a sfirşitul lunii noiembrie, cînd se compunea nominal din 
urmăitoarele corpuri de armată : 15 (Pallieres) ,  1 6  (Chanzy) , 
1 7  (Sonis) , 18  (Bourbaki) , 1 9  {Banal, după informaţii din sursă 
prusiană) şi 20 (Crouzat) . Dintre acestea, corpul 19 n-a fost 
niciodată pomenit in comunicatele franceze sau prusiene, şi 
de aceea nu este de presupus că a luat şi el parte la lupte. 
In afară de aceste corpuri de armată, la Le Mans şi în tabăra 
învecinată de la Conlie se mai aflau corpul 2 1  armată (Jau
res) şi armata din Bretagne, care, după demisia lui Keratry, 
a fost pusă sub comanda lui Jaures. Mai itrebuie adăugat 
corpul 22, aflat la nord şi comandat de generalul Faidherbe, 
avind ca bază de operaţii oraşul Lille. N-am inclus aici 
<Corpul de cavalerie al generalului Michel, care a fost repar
tizat Armatei de L<>ara ; deşi se spune că această cavalerie 
a r  fi foarte numeroasă, totuşi, avînd în vedere că este de for
maţie recentă şi neinstruită, trebuie considerată ca o cava
lerie de voluntari sau de amatori. 

Elementele care au constituit Armata de Loara erau 
-extrem de eterogene : de la soldaţi cu serviciul satisfăcut, 
rechemaţi sub arme, pînă la recruţi şi voluntari neinstruiţi, 
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care n-aveau idee de disciplină ; de la batalioane sudate, ca 
zuavii pontificali m, pînă la cele care erau batalioane numai 
cu numele. Se introdusese, ce-i drept, un fel de disciplină, 
dar întreaga armată purta încă pecetea grabei în care fusese 
înjghebată. „Dacă acestei armate i s-ar fi dat 4 săptămîni în 
plus pentru pregătire, ea ar fi devenit un adversar de temut 
pentru noi• ,  spuneau ofiţerii germani care avuseseră prilejul 
s-o cunoască pe cîmpul de luptă. Dacă facem abstracţie de 
toţi aceşti recruţi complet neinstruiţi, care nu făceau decît să 
încurce lucrurile, putem aprecia că cele cinci corpuri apte de 
luptă ale lui d'Aurelle (lăsind la o parte corpul 19) aveau 
aproximativ 120 000-130 OOO de oameni care să merite denu
mirea de luptători. Trupele de la Le Mans trebuie să fi numă
rat alţi 40 OOO de oameni. 

Acestor trupe li se opunea armata prinţului Frederic Ca
rol ( inclusiv trupele de 'Sub comanda marelui duce de Mek
klenburg) . După cum am aflat prin căpitanul Hozier, ea 
număra probabil în total mai puţin de 90 OOO de oameni. Dar, 
datorită experienţei lor în război, datorită organizării lor şi 
încercatei arte militare a comandanţilor lor, aceşti 90 OOO 
de oameni erau absolut capabili să ţină piept unui număr 
îndoit de trupe de felul celor care li s-au opus. Astfel, şan
sele erau aproape egale, fapt lăudabil pentru poporul fran
cez, care ln trei luni a creat din nimic această armată nouă. 

Campania a început cu atacul francezilor împotriva lui 
von der Tann la Coulmiers şi cu recucerirea oraşului Or
leans la  9 noiembrie ; au urmat marşu� marelui duce de Mek
klenburg pentru a veni în ajutorul lui von der Tann şi mane
vra �ntreprinsă de d' Aurelle în direcţia Dreux, care l-a deter
minat pe marele duce de Mecklenburg să-şi trimită forţele 
în această direcţie şi să întreprindă un marş spre Le Mans. 
Acest marş a fost stingherit de trupele franceze neregulate 
într-o măsură necunoscută încă în acest război. Populaţia a 
opus cea mai dîrză rezistenţă, franctirorii au hărţuit într-una 
flancurile cotropitorilor, însă tmpele regulate s-au limitat 
la acţiuni demonstrative şi nu au putut fi silite să primeac;că 
-lupta. Relatările corespondenţiilor germani de pe lingă armata 
lui Mecklenburg, furia şi indignarea lor, provocate de faptul 
că aceşti francezi infami folosesc cu tenacitate o formă de 
luptă foarte adecvată pentru ei, dar care nu le vine de loc 
la socoteală prusienilor, constituie cea mai bună dovadă .că 
scurta campanie din jurul localităţii Le Mans a fost dusă ex
cepţional de bine de către apărători. Francezii l-au silit pe 
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marele duce de Mecklenburg să pornească o vînătoare abso
lut lipsită de sens împotriva unei armate invizibile, momin
du-l la o depărtare de aproximativ 25 de mile de Le Mans. 
Ajuns aici, el s-a codit să meargă mai departe şi s-a îndrcp-
1at spre sud. Planul iniţial prevedea, evident, să dea o lovi
tură zdrobitoare Armatei din Le Mans, apoi să se îndrepte 
.spre sud, către Blois, unde să execute o mişcare de învăluire 
.a aripii stingi a Armatei de Loara, Frederic Carol urmind să 
sosească concomitenit şi s-o atace frontal şi din spa1te. Acest 
plan însă, ca şi multe altele după aceea, a eşuat. D'Aurelle 
1-a lăsat pe Mecklenburg în plata domnului, a pornit împo
triva lui Frederic Carol şi la 24 noiembrie a atacat corpul 1 0  
-prusian la Ladon ş i  Maizieres, iar la 28 noiembrie alte nume
roase trupe prusiene la Beaune-la-Rolande. Aici este clar că 
.d.'Aurelle şi-a folosit greşit trupele. Deşi era prima lui !ncer
.care de a înfrînge armata prusiană şi de a-şi croi drum cu 
forţa spre Paris, nu avea pregătită decît o mică parte din tru
pele sale. Singurul rezultat a fost că a insuflat inamicului 
respect faţă de trupele sale. El s-a retras pe poziţii întărite 
în faţa Orleansului, unde şi-a concentrat toate trupele. Pe 
acestea le-a dispus de la dreapta spre stînga după cum ur
mează : corpul 18 la extremitatea flancului drept, apoi corpul 
20 şi 1 5  la est de calea ferată Paris-Orleans, la vest de acestea 
corpul 16 şi la extremitatea flancului stîng corpul 17 .  Dacă 
.aceste trupe ar fi fost concentrate la timp, e aproape neîn
doielnic că ele ar fi zdrobit armata lui Frederic Carol, care 
număra atunci mai puţin de 50 OOO de oameni. Dar .în timp ce 
d' Aurelle şi-a dispus trupele pe poziţii întărite, marele duce 
de Mecklenburg s--a îndreptat din nou spre sud şi a făcut jonc
ţiunea cu aripa dreaptă a armatei vărului său, care a preluat 
comanda supremă. Astfel, cei 40 OOO de oameni ai marelui 
duce de Mecklenburg au venit să participe la atacul împotriva 
iui d'Aurelle, în timp ce armata franceză de la Le Mans, mul
ţumindu-se cu gloria de a fi „respins" inamicul, a rămas liniş
tită pe poziţii ,  cam la 60 de mile depărtare de punctul în care 
s-a decis soarta campaniei. 

In aceste împrejurari a sosit pe neaşteptate vestea ieşirii 
('fectuate de Trochu la 30 noiembrie. Era nevoie de noi efor
turi pentru a veni în sprijinul lui. La 1 decembrie d'Aurelle 
a pornit o ofensivă generală împotriva prusienilor ; era însă 
prea tîrziu. In timp ce germanii i-au opus toate forţele lor, 
se pare că corpul 18 francez de la extrema dreaptă a fost tri
mis într-o direcţie greşită şi nu a luat de loc parte la lupte. 
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D'Aurelle a luptat, �adar, numai cu patru corpuri, adică cu 
forţe (socotind combatanţii propriu-zişi) care numeric proba
bil că întreceau doar cu puţin pe cele ale inamicului său. A 
fost învins ; se pare că s-a considerat învins încă înainte ca 
acest lucru să se fi întîmplat efectiv. Aşa se explică şovăiala 
de care a dat dovadă ; după ce în seara .de 3 decembrie a dat 
ordin de retragere peste Loara, el a revocat acest ordin a doua 
zi dimineaţa şi s-a hotărît să apere Orleansul. Rezultatul a fost 
ca de obicei : ordine, contraordine, dezordine. In timp ce ata
cul prusian s-a concentrat împotriva aripii lui stîngi şi a cen
trului, cele două corpuri din flancul lui drept n-au mai nimerit, 
probabil din cauza ordinelor contradictorii primite, pe linia 
de retragere spre Orleans şi au fost nevoite să treacă fluviul 
- corpul 20 la Jargeau, iar corpul 18 mai spre est, la Sully. 
O mică parte din acesta din urmă pare să fi fost împinsă şi 
mai spre est, deoarece la 7 decembrie a fost descoperită de 
corpul 3 prusian la Nevoy, lîngă Gien, şi urmărită de-a lungul 
malului drept al fluviului în direcţia Briare. Orleansul a căzut 
în mîinile germanilor în seara zilei de 4 decembrie, şi imediat 
a fost organizată urmărirea francezilor. In timp ce corpul 3 
urma să pornească de-a lungul cursului superior al Loarei, pe 
malul drept, corpul 1 0  a fost trimis spre Vierzon, iar trupele 
marelui duce de Mecklenburg au fost dirijate pe malul drept 
în direcţia Blais. înainte de a ajunge la Blais, acestea din urmă 
au întîlnit la Beaugency cel puţin o parte din armata de la Le 
Mans, care, făoînd, în sfîrşit, joncţiunea cu itrurpele lui Chanzy, 
a opus o rezistenţă îndîrj ită şi, în parte, încununată de succes. 
Această rezistenţă a fost însă curînd înfrîntă, deoarece corpul 
9 prusian a pornit-o rpe malul s tîng al fluviului spre Blais, unde 
urma să-i taie lui Chanzy retragerea spre Tours. Această ma
nevră şi-a atins scopul. Chanzy s-a grăbit să părăsească locul 
primejdios, şi Blais a căzut în mîinile atacatorilor. Dezgheţul 
şi ploile abundente căzute în aceste zile au desfundat drumu
rile, şi astfel orice urmărire a fost întreruptă. 

Prinţul Frederic Carol a telegrafiat la cartierul general 
că Armata de Loara s-a răspîndit în toate direcţiile, că centrul 
ei este zdrobit şi că ea a încetat să mai existe ca armată. 
Toate acestea sună bine, dar sînt departe de a fi adevărate. 
Nu încape nici o îndoială că, judecind chiar şi după comuni
catele germane, cele 77 de tunuri capturate în faţa Orleansu
lui sînt aproape toate tunuri de pe bastimente, care au fost 
lăsate în tranşee. S-au luat vreo 1 0 OOO de prizonieri, şi, dacă 
adăugăm răniţii, numărul acestora se ridică la 14 000, majo-
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ritatea din ei avînd moralul foarte scăzut ; dar nici starea 
bavarezilor, care la 5 decembrie se îmbulzeau, complet dezor
ganizaţi, fără arme şi fără raniţe, pe şoseaua de la Artenay 
spre Chartres, nu era cu mult mai bună. In cursul urmăririi 
de la 5 decembrie şi după aceea nu s-au făcut nici un fel de 
capturări ; dar atunci cînd o armată se destramă, este impo
sibil ca soldaţii ei i.să nu fie luaţi prizonieri în masă de o cava
lerie activă şi numeroasă cum ştim că e cea prusiană. Aici, 
cu indulgenţă fie zis, ceva nu corespunde adevărului .  Dezghe
ţul nu constituie o scuză ; el a început aproximativ pe data 
de 9, aşa că în cele 4-5 zile anterioare, cînd drumurile şi 
ţarinele îngheţate erau încă practicabile, ar mai fi fost timp 
pentru o urmărire activă. Nu dezgheţul opreşte înaintarea 
.prusienilor, ci mai degrabă conştiinţa faptului că forţa aces
tor 90 OOO de oameni, care, din cauza pierderilor suferite şi a 
garnizoanelor lăsate în spatele frontului, s-a redus acum la 
aproximativ 60 OOO de oameni, este aproape epuizată. Ei au 
ajuns aproape la acea limită dincolo de care urmărirea chiar 
şi a unui inamic învins nu mai este indicată. Nu este exclus 
să se mai întreprindă incursiuni pe scară mare înspre sud, 
dar este puţin probabil să se mai ocupe noi teritorii. Armata 
de Loara, care s-a scindat acum în două armate, una sub co
manda lui Bourbaki şi cealaltă sub comanda lui Chanzy, va 
avea timp şi spaţiu suficient pentru a se reorganiza şi com
pleta cu batalioane nou formate. Prin faptul că s-a scindat, 
ea a încetat, ce-i drept, să mai existe ca o armată ; dar ea 
este prima armată franceză din actualul război care a făcut 
lucrul acesta fără să se acopere de ruşine. Probabil că despre 
cele două armate succesoare ale ei vom mai auzi. 

Intre timp Prusia dă semne de sleire. Sint chemaţi sub 
arme oameni pînă la 40 de ani şi chiar mai în etate, care, 
potrivit legii, nu mai sînt obligaţi să presteze serviciu mili
tar după

. 
vîrsta de 32 ani. Rezervele instruite din ţară sint 

epuizate. In ianuarie, recruţii - din Germania de nord vreo 
90 OOO de oameni - vor !fi trimişi în Franţa. Aceştia sînt, pro
babil, cei 150 OOO de ·oameni despre care auzim vorbindu-se 
atît de mult, dar care deocamdată nu există încă ; oind ei vor 
veni, caracterul armatei se va modifica însă în mod substan
ţial. Pierderile din această campanie sînt îngrozitor de mari 
şi sporesc zi de zi. Acest Jucrn reiese atît din scrisorile pesi
miste sosite de la ostaşi, cit şi din listele celor căzuţi. Nu 
marile bătălii umplu aceste liste, ci micile ciocniri, în care 
cad cite unul, doi sau cinci oameni. Submin.înd neîncetat for-
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1ele duşmanului, valurile războiului popular macină, in cele 
din urmă, cea mai puternică armată, distrugînd-o bucată cu 
bucată şi, ceea ce este mai important, se pare că fără pierderi 
echivalente de cealaltă parte. Atîta timp cît Parisul rezistă, 
situaţia francezilor se îmbunătăţeşte pe zi ce trece, iar ne
răbdarea cu care cei de la Versailles aşteaptă predarea Pa
risului constituie cea mai bună dovadă că acest oraş mai 
t>Oate să devină periculos pentru asediatori. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 824 din 17 decembrie 1870 
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Acţiunile de luptă care s-au desfăşurat săptămina tre
cută au arătat cit de just am apreciat noi poziţiile celor două 
părţi beligerante cînd am afirmat că armatele sosite din Metz 
pe Loara şi in Normandia erau în cea mai mare parte prea 
epuizate pentru a mai ocupa noi teritorii * ·  De atunci teritoriul 
ocupat de trupele germane nu s-a extins aproape de loc. Ma
rele duce de Mecklenburg cu bavarezii lui von der Tann (de 
care nu se poate lipsi frontul, în pofida dezorganizării lor şi 
a lipsei de încălţăminte de care suferă) , cu corpul 1 0  armată 
şi cu diviziile 1 7  şi 22 au urmărit trupele lui Chanzy, care se 
retrăgeau încet, luptînd încontinuu, de la Beaugency la Blois, 
de la Blois la Vendâme, Epuisay şi  mai departe. Chanzy a 
apărat fiecare poziţie oferită de rîurile care se varsă dinspre 
nord în Loara şi, cînd corpul 9 (sau cel puţin divizia din 
Hessen a acestuia) , venind de pe malul stîng al fluviului, a 
învăluit flancul lrui drept la Blois, el s-a retras spre Vendâme şi 
a ocupat o poziţie pe Loir. El a menţinut această poziţie la 
1 4  şi 1 5  decembrie împotriva atacurilor inamicului, dar în 
seara de 1 5  a părăsit-o şi s-a retras încet spre Le Mans, con
tinuînd totuşi să ţină cu curaj piept inamicului. In ziua de 
17 a susţinut încă o luptă de ariergardă cu trupele lui von 
der Tann la Epuisay, unde se întîlnesc drumurile de la  Ven
dâme şi Moree spre Saint-Calais, apoi s-a retras, după toate 
aparenţele, fără a mai fi urmărit. 

Toată retragerea pare să fi fost executaită cu multă pru
denţă. După ce s-a hotărît ca  vechea Armată de Loara să fie 
împărţită în două părţi - una din ele, sub comanda lui Bour
baki, urmînd să acţioneze la sud de Orleans, iar cealaltă, sub 
comanda lui Chanzy, in subordinea căruia au trecut şi trupele 

" Vezi volum.Ul de raţă, pag. 210. - Nota red. 
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de lingă Le Mans, urmind să apere Franţa de vest, la nord de 
Loara -, Chanzy nu mai avea misiunea să ducă acţiuni mili
tare decisive. Dimpotrivă, el nu putea în mod necesar să aibă 
.alt plan decît acela de a apăra fiecare palmă de pămînt, atîta 
timp cit acest lucru era posibil fără riscul de a fi atras într-o 
luptă decisivă, provocînd totodată inamicului pierderi cî.t mai 
mari şi căutînd ca propriile sale trupe, încă neexperimentate, 
·să se deprindă ou ordinea şi cu fermitatea în luptă. Această 
JTetragere îl făcea, desigur, să piardă mai mulţi oameni decit 
inamicul, mai ales dintre cei care rămîneau mereu în urmă, 
rlar aceştia erau oamenii cei mai mediocri din batalioanele 
sale, şi e1l putea s-o scoată foarte bine la capăt şi fără ei. 
Chanzy sl.JJSţinea moralul trupelor sale şi totodată continua să 
5.nspire inamicului acel respect faţă de trupele republicane pe 
care Armata de Loara şi-l cucerise deja. ln felul acesta putea 
fi curînd atins punctul în care urmăritorii, slăbiţi de pierderile 
;pricinuite de lupte, de boli şi de faptul că trebuiau lă
:Sate în urmă detaşamerute care să asigure căile de aprovi
zionare, să se vadă nevoiţi să renunţe la urmărire sau, la rîn
dul lor, să se exipună riscului unei înfoîngeri. Se pare că acest 
punct a fost Le Mans ; acolo existau două cen1re de instrucţie, 
la Yvre L'Eveque şi la Conlie, cu un număr oarecare de trupe 
fa diferi1te istadii de organizare şi de echipare ; în orice caz 
însă se găseau acolo mai multe baitalioane organizate decit 
.avea nevoie Chanzy pentru a respinge orice atac al lui Mek
klenburg. Acest lucru, pare-se, a fost sesizat de comandantul 
prusian sau mai degrabă de şeful statulllli său major, genera
lul Stosch, care conduce de fapt mişcările arana1ei marelui duce 
de Mecklenburg. Şi într-adevăr, după ce am aflat că în ziua 
ele 18 corpul 10 nordgerman 11-a urmărit pe Chanzy d incolo 
de Epuisay, auzim acum că generalul Voigts-Rhetz (tocmai 
comandantul corpului 10) a învins la 21 un detaşament fran
cez lingă Monnaie, împingîndu-1 dincolo de Notre-Dame d'Oe. 
Monnaie se află la aproximativ 35 de mile la sud de Epuisay, 
pe drumul care duce de la Vendome la Tours, iar Notre-Dame 
d'Oe este ou cîteva mi,le mai aproape <le Tours. Se pare deci 
că, după ce au urmărit forţele principale ale lui Chanzy pînă 
aproape de Le Mans, trupele marelui duce de Mecklenburg, cel 
puţin în pante, se îndreaptă acum spre Toucr-s, unde, proba
bil, au şi ajuns în momentul de faţă, dar pe care este puţin 
probabil că-l vor putea ţine ocupat timp mai îndelungat. 

Unii critici prusieni au condamnat retragerea excentrică, 
după bătăliile de la Orleans, a Armatei de Loara, afirmînd 
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<:ă un asemenea pas greşit francezii puteau să-l facă numai 
siliţi de acţiunile energice ale prinţului Frederic Carol, dato
:rirtă cărora el „le-a rupt centrul u. Sîntem înolinaţi să credem 
că vina pentru această retragere excentrică şi scindarea ar
matei în două grupări distincte care i-a urmat trebuie atri
buită în mare măsură conducerii greşi te a lrui d' Amelle în 
momentul cînd a primit lovitura inamicului. Dar a mai existat 
şi o altă cauză. Pentru a-şi organiza trupele, Franţa are ne
voie, în primul rînd, de timp şi de spaţiu, adică de un terito
riu cit mai vast pentru a-şi procura mijloacele de organizare 
- oamenii şi materialul de război. Nefiind încă în stare să 
se angajeze în bătălii decisive, ea trebuie să se străduiască 
să cedeze cit mai puţin teritoriu inamicului. Intrucît invazia 
a ajuns acum într-un punct cind forţele de atac şi cele de 
apărare sînt aproape egale, nu este nevoie ca trupele de apă
rare să fie concentrate pentru o acţiune decisivă, dimpotrivă, 
ele pot fi împărţite, fără un risc prea mare, în cîteva gmpe 
mari, care să apere un teritoriu cit mai mare şi să opună ina
micului, indiferent din ce direcţie ar înainta, suficiente forţe 
pentru a împiedica o ocUJpaţie de durată. Cum, pe de 
o parte, în apropiere de Le Mans se mai află vreo 60 OOO de 
-oameni, poate chiar 1 00 OOO (e drept că echipamentul, instrui
rea şi disciplina lor lasă mult de dorit, dar se îmbunătăţ�sc 
pe zi ce trece) , iar pe de altă parte mijloacele pentru echi
parea, înarmarea şi aprovizionarea lor au fost procurate ş i  
concentrate în  Franţa de vest, ar fi o mare greşeală să se re
nunţe la toate acestea numai pentru că teoria strategică cere 
ca în condiţii normale o armată înfrîntă să se retragă în bloc, 
ceea ce, în cazul de faţă, s-ar fi putut obţine doar dacă armata 
s-ar fi îndreptat spre sud, lăsînd vestul fără apărare. Dimpo
trivă, în taberele de lingă Le Mans se găseşte tot ce este ne
cesar pentru ca, după oarecare timp, noua Armată de vest să 
devină chiar mai puternică decît vechea Armia.tă de Loara, în 
timp ce tot sudul caută să procure întăriri pentru trupele lui 
Bourbaki. Astfel, ceea ce la prima vedere pare o greşeală a 
iost de fapt o măsură absolut justă şi necesară, care nu ex
.clude nicidecum posibilitatea ca mai tîrziu toate trupele fran
ceze să întreprindă în c-0mun lupte decisive. 

Importanţa oraşului Tours constă în aceea că este cel 
mai vestic nod de cale ferată dintre nord-vestul şi sudul 
Franţei. Dacă prusienii reuşesc să ţină acest oraş vreme mai 
tndelungată, Chanzy nu va mai avea nici o comunicaţie fe
l'oviară nici cu guvernul din Bordeaux şi nici ou Bourbaki 



tnsemnări despre război. - XXXII 227 

la Bourges. Dar cu forţele de care dispun în momentul de fa tă 
prusienii nu au nici o şansă să ţină vreme îndelungată oraşul 
Tours. S-ar putea ca situaţia lor acolo să fie mai şubredă de
cit cea a lui von der Tann la Orleans la începutul lunii noiem
brie. Pierderea temporară a oraşului Tours, deşi neplăcută, va 
trebui totuşi suportată. 

Despre celelalte trupe germane avem puţine ştiri. Prinţul 
Frederic Carol cu corpul 3 şi, poate, şi cu jumătate din corpul 
9 au dispărut complet din raza noastră vizuală, ceea ce nu 
prea pledează pentru forţa sa ofensivă. Rolul trupelor lui 
Manteuffel se reduce la acela al unei uriaşe coloane mobile 
de rechiziţii ; după cit se pare, el nu este în stare să ocupe 
in mod durabil noi teritorii dincolo de Rouen. In jurul lui 
Werder au loc pretutindeni acţiuni de guerillă ; el îşi poate 
menţine poziţia la Dijon numai cu preţul unei activităţi ne
întrerupte, iar acum şi-a dat seama că trebuie să încercuiască 
şi Langres dacă vrea să-şi asigure spatele frontului. De unde 
să ia trupele necesare în acest scop nu putem şti ; el lnsuşi 
nu are trupe disponibile, iar Landwehrul din împrejurimile 
Belfortului şi din Alsacia are şi aşa destule de făcut. Astfel 
pretutindeni forţele sint aproape egale. Acum începe, aşadar, 
o întrecere care din ei să primească mai multe întăriri, dar în 
această întrecere Franţa are în prezent şanse cu mult mai 
mari decît în urmă cu trei luni. Dacă am fi siguri că Parisul 
va rezista pînă la sfîrşitul lunii februarie, aproape că ne-ar 
veni să credem că Franţa va cîştiga întrecerea. 
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In Germania încep să se facă simţite pierderile suferite 
în acest război. Prima armată de invazie care cuprindea toate 
trupele de linie din Germania de nord şi de sud avea un 
efectiv de aproximativ 640 OOO de oameni. Două luni de cam
panie au topit în aşa măsură această armată, incit a fost 
nevoie să se trimită pe front primele întăriri formate din 
batalioane şi escadroane de rezervă-instrucţie, reprezentînd 
aproape o itreime din efectivul ei iniţial. Ele au sosit acolo pe 
la sfîrşitul •lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, şi 
deşi se pare că numărau vreo 200 OOO de oameni, batalioanele 
de cimp nu au reuşit nici pe departe să-şi completeze efec
tivul lor iniţial de 1 OOO de oameni pe care l-a avut fiecare 
batalion. Batalioanele de la Paris numărau cite 700-800 de 
oameni, iar cele de la Metz erau încă şi mai slabe. Bolile şi 
luptele au continuat să decimeze trupele, aşa că atunci cind 
prinţul Frederic Carol a ajuns la Loara, efectivul celor trei 
corpuri ale sale se topise la mai puţin de jumătate, adică, 
în medie, la vreo 450 de oameni de batalion. Luptele din 
cursul acestei luni, precum şi vremea aspră, schimbătoare 
au fost greu suportate de trupele din faţa Parisului 
cit şi de armatele care acopereau asediul, astfel inci t 
în prezent, în medie, fiecare batalion, fără îndoială, abia 
dacă numără 400 de oameni. La începutul lunii ia
nuarie, după trei luni de instrucţie, recruţii contingentu
lui 1 870 vor fi îndeajuns de pregătiţi pentru a fi trimişi pe 
front. Numărul lor se ridică la vreo 1 10 OOO de oameni, reve
nind mai puţin de 300 de oameni de batalion. Aflăm acum că 
o parte dintre ei au şi trecut prin Nancy şi că zilni� sosesc 
noi trupe ; prin urmare, în curînd batalioanele vor număra 
iarăşi aproximativ 650 de oameni. Dacă într-adevăr toţi cei-
::i.lţi tineri disponibili neinstruiţi (Ersatzrezerve) au fost in-
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struiţi, cum este de presupus după diferite indicii, împreună 
cu recruţii înrolaţi reglementar, atunci fiecare batalion ar 
primi cu vreo 100 de oameni în plus, revenind cite 750 de 
oameni de batalion. Această cifră ar constibui cam trei 
sferturi din cea iniţială şi ar reprezenta o armată de 480 OOO de 
soldaţi apţi de luptă, faţă de 1 OOO OOO, cîţi au fost trimişi 
pe front din Germania. Aşadar, în mai puţin de patru luni, 
mai bine de jumătate din soldaţii care au părăsit Germania 
în regimentele de linie sau au fost repartizaţi ulterior aces
tora au căzut pe cimpul de luptă, au fost răniţi sau au rămas 
invalizi. Cui i se pare aceasta un lucru de necrezut, n-are 
decit să facă o comparaţie cu pierderile suferite în campa
niile anterioare, de pildă cu cele din 1 813  şi 1814, ţinînd 
seama şi de faptul că neîntreruptele marşuri, lungi şi rapide, 
ale prusienilor din timpul acestui război au avut un efect 
distrugător asupra trupelor lor. 

Pînă acum ne-am ocupat numai de trupele de linie. In 
afară de acestea a pornit spre Franţa aproape întregul Lând
wehr. Iniţial, batalioanele de gardă ale Landwehrului aveau 
cite 800 de oameni iar celelalte batalioane cite 500 de oa · 
meni ; treptat ele au ajuns însă să numere aproximativ 
1 OOO de oameni, ceea ce ar reprezenta în total 240 OOO de 
oameni , inclusiv cavaleria şi artileria. Aceste trupe se şi află 
în cea mai mare parte de citva timp în Franţa, pentru a 
menţine comunicaţiile, a încercui fortăreţele etc. Dar nici pen
tru asta nu sînit suficiente. De aceea s-a trecut acum la for
marea a încă patru divizii din Landwehr (probabil prin forma
rea unui batalion trei în fiecare regiment din Landwehr) , care 
să cuprindă cel puţin 50 de batalioane, sau 50 OOO de oameni . 
Toate aceste trupe urmează să fie trimise acum în Franţa ; 
trupele care au mai rămas pînă acum în Germania pentru 
a supraveghea prizonierii francezi urmează să fie acum în 
locuite cu „batalioane de garnizoană u ,  nou formate. Nu pu
tem spune precis cum vor fi acestea organizate pînă nu vom 
cunoaşte textul exact al ordinului cu privire la organizarea 
lor, despre care am luat doar cunoştinţă dintr-un comunicat 
telegrafic. Dar dacă, după cum sîntem informaţi, cele patru 
divizii noi din Landwehr vorr putea fi formate numai chemînd 
sub arme oameni de 40 de ani şi chiar mai mult, ce alţi sol
daţi instruiţi mai rămîn atunci pentru batalioanele de gar
nizoană decît oameni între 40 şi 50 de ani ? Nu încape îndoială 
că aceste măsuri vor duce la epuizarea totală a rezervei de 
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oameni instruiţi a Germaniei, precum şi a unui întreg con
tingent de recruţi. 

Trupele din Landwehr aflate în Franţa au la activul lor 
mult mai puţine marşuri, bivuacuri şi acţiuni de luptă <lecit 
trupele de linie. De cele mai mu1te ori, ele au avut condiţii ac
ceptabile de încartiruire, mîncare destul de bună şi un servici 
relativ uşor, astfel încît pierderile lor totale se ridică la 
aproximativ 40 OOO de morţi şi răniţi. Incluzînd batalioanele 
nou formate în prezent, efectivul lor trebuie apreciat la 
250 OOO de oameni. Nu se poate însă spune precis cît  de 
repede, ba chiar dacă în general toate aceste trupe vor deveni 
disponibile pentru front. A aprecia că în următoarele două 
luni efectivul Landwehrului aflat în Franţa va număra 
200 OOO de oameni înseamnă a-l supraestima. 

Rezultă deci că în a doua jumătate a lunii ianuarie tru
pele de linie împreună cu cele din Landwehr vor avea sub 
arme în Franţa 650 000-680 OOO de oameni, dintre care 
1 50 000�200 OOO sînt în momentul de faţă în drum spre Franţa 
sau se pregătesc de plecare. Dar aceste forţe vor fi foarte 
deosebite de cele de pînă acum. Exact jumătate din bata
lioanele de linie se vor compune din soldaţi fără experienţă, 
tineri de 20-21 de ani, vîrstă la care greutăţile unei campanii 
pe vreme de iarnă au repercusiuni deosebit de puternice asu
pra organismului. Aceşti oameni vor umple în curînd spitalele , 
aşa că efectivul batalioanelor va scădea din nou. Pe de altă 
parte Landwehrul se compune tot mai mult din oameni de 
peste 32 de ani, deci din oameni aproape fără excepţie căsă
toriţi şi capi de familie, care pe deasupra au atins o vîrstă 
cînd viata de tabără în cîmp deschis, pe vreme friguroasă 
sau umedă, cu siguranţă că va provoca fără întîrziere tuturor 
reumatisme. Fără îndoială că, din cauza teritoriului întins pe 
care-l va avea sub supravegherea lui, cea mai mare parte 
din Landwehr va trebui să efectueze un număr mai mare de 
marşuri şi să dea mai multe lupte decît pînă acum. Prin ur
mare, limita vîrstei medii a soldatilor din trupele de linie va 
fi considerabil mai joasă, cea a soldaţilor din Landwehr con
siderabil mai înaintată <lecit pînă acum. Recruţii trimişi în 
trupele de linie abia dacă au avut timpul necesar pentru 
instruirea şi disciplinarea lor ; noile întăriri chemate sub 
arme pentru Landwehr au avut tot timpul să le u ite pe am
bele. Astfel armata germană primeşte elemente care, în ceea 
ce priveşte calitate a  lor, se  aseamănă într-o măsură mai mare 
decît pînă acum cu trupele franceze de recruţi, cărora li se 
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opun ; prusienii au, este drept, avantajul că  aceste elemente 
s înt absorbite de .cadrele puternice şi hotd.rîte ale vechii 
armate. 

Ce rezerve mai rămîn în Prusia ? Recruţii care împlinesc 
în 1 871 20 de ani şi bărbaţii mai vîrstnici din Ersatzrezerven. 
Aceştia din urmă sînt cu toţii neinstruiţi, cei mai mulţi căsă
toriţi şi la o virstă cînd oamenii sînt puţin înclinaţi sau nu 
prea mai sînt în stare să se mai complacă în rolul de soldaţi. 
Inrolarea acestor oameni, care de mult s-au obişnuit să con
sidere apartenenţa lor la armată ca ceva pur nominal, riscă 
să se bucure de foarte puţină popularitate. De şi  mai puţină 
popularitate s-ar bucura înrolarea unor oameni valizi care, 
dintr-un motiv sau altul, au scăpat în general de serviciul mi
litar. La un război cu un caracter net de apărare, toţi aceşti 
oameni ar participa fără ezitare, nu însă la un război de 
cotropire, şi încă într-un moment cînd succesul acestei po
litici de cuceriri devine îndoielnic. Un război de cotropire cu 
şanse schimbătoare nu poate fi dus mult timp cu o armată 
formată mai ales din oameni căsătoriţi ; nu se poate ca o 
înfrîngere simţitoare sau două să nu demoralizeze trupe avînd 
o asemenea misiune. Cu cît mai mult prelungirea războiului 
transformă în realitate armata prusiană într-un „popor înar
mat" ,  cu atît mai puţin capabilă devine aceasta pentru un 
război de cotropire. Oricît s-ar agita filistinii germani pentru 
Alsacia şi Lorena, este cert că de dragul cuceririi acestor 
ţinuturi Germania nu ar accepta toate lipsurile, dezorgani
zarea socială şi reducerea producţiei naţionale pe care Franţa 
le suportă de bunăvoie pentru apărarea sa. Filistinul german, 
odată vîrît într-o uniformă şi trimis pe front, se va dezmetici 
repede pe un c împ de luptă francez sau într-un bivuac rece. 
Şi pînă la urmă poate că va fi mai bine dacă realmente cele 
două naţiuni vor sta faţă în faţă înarmate. 
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Crăciunul a marcat începutul adevăratului asediu al Pa
risului. Pînă la această dată, totul s-a redus la o împresurare 
a uriaşei fortăreţe. E drept că se amenajaseră poziţiile pen
tru tunuri grele de asediu şi un parc de asediu, dar nici o 
baterie nu fusese inSitalată în poziţie, nu ise prevăzuseră am
brazuri şi nu se trăsese nici un foc. Toate aceste preparative 
se făouseră pe frontul de sud şi de sud-vesit. Pe celelalte fron
turi se amenajaseră, de asemenea, parapete, dar ele păreau a 
fi destinate numai apărării, pentru a împiedica ieşirile şi pen
tru a protej a infainiteria şi artileria de cîmrp a asediatorilor. 
Aceste întărituri se găseau, desigur, la o distanţă mult mai 
mare de forturile Parisului <lecit cea obişnuiită a bateriilor de 
asediu ; înitre ele şi forturi se afla o fîşie lată neutră pe care 
puteau avea loc ieşiri. După ce ieşirea de mare anvergură a 
lui Trochu de la 30 noiembrie, a fost respinsă, el încă a mai 
rămas stăpîn asupra unei părţi din această fîşie neutră ,  la 
est de Paris, mai ales asupra platoului Avron din faţa 
fortului Rosny, pe care a început să-l întărească. N-am putea 
preciza cind a început s-o facă ; se menţionează însă că la 
17  decembrie atît Mont Avron cit şi înălţimile de la Varennes 
( în cotul pe care-l face Marna) erau întărite şi înzestrate 
cu baterii 9rele. 

Abstracţie făcind de citeva redute avansate pe frontul 
de sud, în apropiere de Vitry şi Villejuif, după cit se pare 
lipsite de importanţă, aceasta este prima încercare în stil 
mare a apărătorilor de a-şi extinde poziţiile cu ajutorul 
contraaproşelor. Este cazul să facem o comparaţie cu Se
vastopolul. La mai bine de 4 luni după ce aliaţii săpaseră 
tranşee, către sfîrşitul lunii februarie 1 855, la capătul unei 
ierni de suferinţe îngrozitoare pentru asediatori, Totleben a 
început să amenajeze redute avansate, şi anume la  -0 diJSltantă 
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considerabilă pentru acea vreme de liniile sale. La 23 februa
rie amenajase reduta Selenginsk, la o depărtare de 1 100 de 
iarzi de fortificaţiile principale ; in aceeaşi zi, un atac al 
aliaţilor împotriva acestor fortificaţii a dat greş. La 1 martie 
a fost terminată o altă redută (Woljnsk) , şi mai înaintată, la 
o depărtare de 1 450 de iarzi de fortificaţii. Aceste două 
redute au fost numite de aliaţi „ouvrages blancs" *. La 
1 2  martie a fost terminată luneta Kamciatka, aflată la 800 de 
iarzi de fortificaţii, denumită de aliaţi „mamelon vertu **. In 
faţa tuturor acestor redute au fost săpate tranşee. La 22 mar
tie a fosit reS1pins un asalt. Toate acesrte redute, precum şi o 
alta, situa tă pe partea dreaptă a „colinei verzi u ,  numi tă 
„quarryu *** ,  au fost terminate şi legate între ele printr-un 
drum acoperit. In tot cursul lunilor aprilie şi mai, aliaţii au 
încercat zadarnic să recucerească terenul protejat de aceste 
lucrări întărite. Ei au fost nevoiţi să se apropie de ele cu 
aproşe de asediu în toată regula şi abia  la 7 iunie, după ce 
sosiseră întăriri importante, au putut să le ia cu asalt. Astfel, 
căderea Sevastopolului a întîrziat r.u 3 luni din cauza redu
telor avansate, deşi erau supuse loviturilor celor mai puter· 
nice tunuri navale de pe atunci. 

In comparaţie cu aceasta, apărarea Mont Avronului este 
lamentabilă. La 17 decembrie, după ce francezii avuseseră 
la dispoziţie peste 14 zile pentru construirea redutelor, pozi
ţiile bateriilor erau gata. Intre timp, asediatorii primiseră 
artilerie de asediu, în maj oritate tunuri vechi care mai fuse
seră folosite şi la alte asedii. La 22, poziţiile bateriilor în
dreptate împotriva Mont Avronului erau gata, dar nu s -a  
întreprins nici o acţiune pînă ce nu a trecut pericolul ori· 
cărei ieşiri masive din partea francezilor. La 26, tabăra arma· 
tei Parisului de lingă Drancy a fost ridicată. La 27, bateriile 
germane au deschis apoi focul, care a continuat la 28 şi 29. 
Focul fortificaţiilor franceze a fost curînd redus la tăcere. 
La 29 decembrie s -a  renunţat la redute deoarece, după cum 
anunţă comunicatul oficial francez, nu existau cazemate pen
tru protecţia garnizoanei. Apărarea a fost, fără îndoială, 
slabă şi justificarea ei şi mai slabă. Principala greşeală se 
pare că rezidă în felul în care au fost construite redutele. 
Din toate relatările trebuie să tragem concluzia că pe Mont 
Avron nu exista nici o singură redută închisă, ci numai am-

* - „redute albe". - Nota trad. 
** - „colina verde" .  - Nota trad. 

o1 • •  - „cariera de piatră" .  - Nota trad. 
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plasamente pentru baterii fără acoperire în spate ş i  chiar fără 
protecţie eficace pe flanc. In plus, aceste baterii par să fi 
fost îndreptate într-o singură direcţie, spre sud sau sud-est, 
cu toate că în imediata apropiere, spre nord-est, se aflau 
înălţimile de la Raincy şi Montfermeil, amplasamente cît se 
poate de bune pentru bateriile îndreptate împotriva Avro
nului. Asediatorii au folosit această împrejurare favorabilă 
pentru a înconjura Avronul cu baterii dispuse în semicerc 
care i -au redus în curînd la tăcere focul, punînd garnizoana 
pe fugă. Cum se explică însă că garnizoana a fost lăsată 
fără nici un fel de protecţie ? Gerul nu poate fi o scuză decît 
pe jumătate, deoarece francezii avuseseră destul timp ; ceea 
ce au reuşit să facă ruşii într-o iarnă în Crimeea, pe un teren 
stîncos, ar fi fost posibil şi în acest decembrie în faţa Pari
sului. Artileria folosită împotriva Avronului a fost, desigur, 
mult mai eficace decit cea a aliaţilor în faţa Sevastopolului ; 
era însă aceeaşi artilerie care a fost folosită împotriva redu
telor de la „Diippel" 1111, redute de cimp şi ele, dar acestea 
au rezistat 3 săptămîni. Este de presupus că infanteria garni
zoanei a fugit şi a lăsat artileria fără apărare. Se prea poate 
să fi fost aşa, dar aceasta nu coilJStituie o scuză pentru ge
niştii care au construit aceste redute. Judecind după aceste 
realizări, corpul de genişti din Paris se prezintă destul 
de prost. 

Rapida înfrîngere de la Mont Avron le-a deschis ase
diatorilor pofta pentru alte asemenea succese. Ei au deschis 
focul asupra forturilor din est, în special asupra forturilor 
Noisy, Rosny şi Nogent. După un bombardament de două 
zile, aceste forturi aproape că au fost reduse la tăcere. Nu 
ştim ce urmează să se mai întreprindă împotriva lor ; de 
asemenea, n-am auzit să se fi tras dindărătul întăriturilor 
construite pe porţiunea dintre aceste forturi. Putem fi siguri 
însă că asediatorii fac tot ce le stă în putinţă pentru a-şi 
împinge cit mai înainte aproşele lor, fie chiar şi primitive, 
de aceste forturi şi a-şi asigura o poziţie trainică pe Mont 
Avron. Nu ne-am mira dacă, în pofida vremii proaste, ar 
avea mai mult succes decît francezii. 

Dar cum se răsfrîng toate acestea asupra desfăşurării 
asediului ? Dacă aceste trei forturi ar cădea în mîinile pru
sienilor, aceasta ar însemna, fără îndoială, un succes impor
tant, care le-ar da posibilitatea să-şi aducă bateriile pînă la o 
distanţă de 3 000-4 OOO de iarzi de fortificaţii. Dar nu este 
absolut inevitabil ca  forturile să cadă atît de curînd, căci toaite 
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au c azemate sigure împotriva bombelor pentru garnizoanele 
lor, iar pînă în prezent asediatorii nu au primit încă mor
tiere ghintuite, din care in genere nu posedă prea multe. 
Aceste mortiere sînt singura piesă de artilerie care poate 
distruge în foarte scurt timp adăposturi rezistente la bombe ; 
vechile mortiere nu deţin rezultate deosebit de rapide pentru 
că le lipseşte precizia la tragere, iar piesele de 24 de pfunzi (cu 
grenade de  64  de  pfunzi) nu  au un unghi de  înălţare destul 
de mare pentru a execuita o tragere curbă eficace. Dacă 
focul acestor forturi a fost în aparenţă redus la tăcere, 
aceasta nu înseamnă decît că bateriile au fost puse la adă
post, pentru a fi gata pregătite să respingă un atac vijelios. 
Este drept că bateriile prusiene pot distruge parapetele în
tăriturilor, dar aceasta încă nu ar însemna că s-a produs 
o breşă. Pentru a străpunge cu un foc indirect zidurile foarte 
bine apărate ale escarpelor, bateriile ar trebui amplasate la 
o distanţă de cel mult 1 OOO de iarzi de forturi, ceea ce nu 
este posibil decît cu ajutorul unor paralele regulate şi al 
unor aproşe. Procedeul „rapid u în c azul unui asediu, despre 
care prusienii lac atîta caz, constă doar în a reduce la 
tăcere focul inamic de la o distanţă mai mare, astfel incit 
amenaj area aproşelor să fie mai puţin primejdioasă şi să ne
cesite mai puţin timp ; urmează apoi un bombardament vio
lent şi crearea unei breşe în fortificaţii prin foc indirect. 
Dacă toate acestea nu provoacă predarea - şi în c azul for
turilor Parisului nu văd cum ar fi posibil acest lucru -, nu 
rămîne altceva de făcut decît să se sape aproşe în modul 
obişnuit, cît mai aproape de glacis, şi să se încerce un atac 
vijelios. Atacul de la Diippel a fost întreprins după ce apro
şele înaintaseră pînă la aproximativ 250 de iarzi de redutele 
distruse, iar la Strasbourg şanţurile de pătrundere au fost 
săpate după vechea metodă, pînă la creasta glacisului şi chiar 
dincolo de acesta. 

Este cazul să repetăm cele subliniate în atîtea rînduri în 
coloanele acestui ziar : apărarea Parisului trebuie să fie şi 
activă, nu numai pasivă. Niciodată nu a existat un moment 
mai favorabil pentru ieşiri ca acum. în prezent nu poate fi 
vorba de a străpunge liniile inamice, ci doar de a primi lupta 
locală impusă asediaţilor de către asediwt.ori. Faptul că asedia
torii pot, aproape în orice condiţii, să întreacă într-un punct 
dat focul asediaţilor este o Jege veche şi incontestabilă ; dacă 
asediaţii nu anihilează acest dezavantaj inevitabil prin ieşiri 



236 Friedrich Engels 

active, îndrăzneţe şi energice, atunci ei renunţă la şansa lor 
cea mai mare. Se pretinde că trupele din Paris sînit descura
j ate ; ele nu au însă nici un motiv să-şi piardă curajul. Se 
poate să-şi fi pieJ"dut încrederea în comandanţii lor - asta 
este cu totul altceva ; atîta timp cit Trochu persistă în inacti
vitatea lui , acest lucru ar fi absolut îndreptăţit. 

Vrem să mai spunem cîteva cuvinte cu privire la ipo
teza plină de duh a unora, potrivit ciireia, dupa căderea 
Parisului, Trochu ar avea intenţia să se retragă cu trupele 
sale în peninsula fortificată Mont Valerien, pe care s-o folo
sească drept citadelă. Această supoziţie adînc cugetată a 
fost fabricată de ciţiva trîntori hiperdeştepţi, ofiţeri la statul
maj or din Versailles şi se întemeiază mai ales pe traficul 
intens dintre Paris şi această peninsulă. Straşnic de inte
ligent ar fi generalul care şi-ar ridica o citadelă pe o pen
insulă j oasă, plină de aluviuni, dominată din toate părţge de 
înălţimi de pe care tabăra trupelor sale s-ar prezenta ochiu
lui ca o panoramă şi, în consecinţa, ar putea fi foarte uşor 
bombardată. Dar de cind există marele stat-major prusian îşi 
fac acolo veacul bărbaţi cu o nemaipomenită ascuţime de 
spirit. După părerea lor, este întotdeauna foarte probabil ca 
inamicul să facă lucrurile cele mai puţin probabile. în limba 
germană se spune despre asemenea oameni ca „aud cum 
creşte iarba u. Oricine s-a ocupat de literatura militară pru
siană trebuie să fi dat peste acest gen de oameni ; singurul 
lucru de mirare este că se mai găsesc încă naivi care să le 
dea crezare. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 841 din 6 ianuarie 1871 
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Cu toate că s-au dat multe lupte de cînd ne-am ocupat 
ultima d ată de situaţia din provincie * a ambelor părţi be
ligerante, aproape că ea nu s-a schimbat. Aceasta confirmă 
justeţea părerii noastre că în momentul de faţă forţele celor 
două părţi sînt aproape egale. 

Armata de vest a lui Chanzy îşi menţine poziţia din faţa 
oraşului Le Mans ; armata lui Mecklenburg i 'Se opune pe o 
linie care se întinde de la Blois iprin Vend6me pînă la 
Verneuil. In apropiere de Vend6me s -au dat cîteva lupte 
izolate, dar în situaţia celor două armate nu a intervenit nici 
o schimbare. între timp, Chanzy a concentrat toţi oamenii 
instruiţi şi îmumaţi din tabăra de la Conlie, care a fost des
fiinţată. Se comunica că el a întărit puternic o poziţie în jurul 
oraşului Le Mans, ca punct de sprijin în cazul unei retrageri, 
şi ne putem aştepta că va porni o nouă ofensivă. Faptul că 
d -l Gambetta a plecat la 5 ianuarie din Bordeaux îndrep
tîndu-se spre Le Mans, pare să confirme acest lucru. Despre 
efectivul real şi organizarea trupelor lui Chanzy ştim doar 
că, înainte de retragerea lui spre Le Mans, el avea trei cor
puri de armată. Nici despre trupele care i se opun direct nu 
avem informaţii mai ample ; trupele lui Mecklenburg şi  ar
mata prinţului Frederic Carol s-au contopit într-atît, incit 
ordre de bataille ** ,  aşa cum a existat la început, şi-a pierdut 
orice valabilitate. Trebuie să le considerăm ca formînd o 
singură armată, ceea ce, de altfel, este o realitate de cînd 
Frederic Carol deţine comanda asupra ambelor ; singura 
deosebire constă în faptul că Mecklenburg comandă trupele 

* Vezi volwnul ide faţă, !Pag. 224--227. - Nota red. 
"" - oI'dinea de bătaie. - Nota trad. 



238 Friedrich Enqels 

dispuse a cheval * pe Loara cu frontul orientat spre vest, în 
timp ce prinţul comandă nemijlocit trupele care se află de-a 
lungul Loarei, de la Blois la Gien, cu frontul îndreptat spre 
sud şi care îl supraveghează pe Bourbaki. Aceste două ar
mate numără în total 10 divizii de infanterie şi 3 de cava
lerie ; ele au lăsat însă detaşamente însemnate pe linia de 
comunicaţie de la Commercy prin Troyes, pînă la Loara, care 
le ajung treptat din urmă pe măsură ce sînt înlocuite de 
trupele din Landwehr sosite recent. 

La 1 1  decembrie, prinţul Frederic Carol a sosit la Briare 
cu intenţia de a înainta spre Nevers pentru a învălui aripa 
dreaptă a lui Bourbaki şi a-i tăia comunicaţiile directe cu 
trupele care acţionează împotriva lui Werder. De curînd am 
aflat însă că, fiind încunoştinţat de rezistenţa energică şi 
neaşteptată pe care Mecklenburg a întimpinat-o din partea 
lui Chanzy, el a renunţat de îndată la planul său şi s -a  întors 
cu cea mai mare parte a trupelor sale în direcţia oraşului 
Tours, în faţa căruia trupele sale au ajuns, dar în care n-au 
intrat niciodată. Vedem deci că retragerea judicioasă şi cu
rajoasă a lui Chanzy a asigurat nu numai securitatea lui, dar 
şi a lui Bourbaki, care, fără îndoială, se mai află în împre
jurimile localităţilor Bourges şi Nevers. Dacă, aşa cum s -a  
presupus, acesta s-ar fi  îndreptat spre est  împotriva lui 
Werder sau cu scopul de a intercepta linia de comunicaţie 
prusiană, nu se putea să nu fi auzit despre el. După toate 
probabilităţile, el îşi reorganizează şi îşi completează armata, 
şi, dacă Chanzy va trece la ofensivă, cu siguranţă că se v a  
vorbi ş i  despre el. 

La nord de Sena, Manteuffel cu corpul 1 armată men 
ţine Rouenul ş i  împrejurimile lui, iar corpul 8 l -a trimis în 
Picardia. Acest din urmă corp a trecut prin momente grele. 
Generalul Faidherbe nu prea dă răgaz Armatei isale de nord. 
In cele trei departamente din partea cea mai de nord a 
Franţei, între Somme şi graniţa belgiană, se află vreo 20 de 
fortăreţe de diferite mărimi ; deşi în prezent nu mai sînt de 
nici un folos în cazul unui atac masiv dinspre Belgia, ele 
formează, totuşi, în cazul de faţă o bază de operaţii foarte 
binevenită şi aproape inatacabilă. Cînd Vauban a conceput 
cu aproape 200 de ani în urmă planul acestui triplu cordon 
de fortăreţe, el nu a bănuit, desigur, că ele vor servi armatei 
franceze drept uriaşă tabără fortificată - un fel de patru-

* - pe ambele maluri. - Nota trad. 
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later multiplicat - împotriva unui inamic venind din inima 
Franţei. Dar aşa stau lucrurile, şi oricît de mic ar fi acest 
teritoriu, pentru moment el este inexpugnabil ; totodată, 
această regiune este foarte importantă dator1tă reS1Urselor sale 
industriale şi marii densităţi a populaţiei. Silit, in urma luptei 
de la Villers-Bretonneux (27 noiembrie) 116, să se retragă în 
acest loc sigur, Faidherbe şi-a reorganizat şi  şi-a completat 
armata ; către sfîrşitul lunii decembrie, el s -a  îndreptat din 
nou spre Amiens şi în ziua de 23 a dat o bătălie nedecisă 
cu Manteuffel pe rîul Hallue. In această bătălie, el a avut la 
dispoziţie patru divizii (după datele lui, 35 OOO de oameni) 
împotriva a două divizii din corpul 8 prusian (după datele 
prusiene, 24 OOO de oameni) . Faptul că, în condiţiile unui 
asemenea raport de torţe, el a putut ţine piept unui general 
atît de celebru ca von Goeben dovedeşte că gărzile sale 
mobile şi recruţii săi fac progrese. Din cauza gerului, a defi
cientelor intendenţei şi convoaielor sale, cum pretinde el, 
dar probabil şi din cauză că nu era încredinţat că trupele sale 
vor îndura încă o zi de lupte grele, el s -a  retras aproape 
nestingherit dincolo de rîul Scarpe. Von Goeben 1 -a  mmărit 
şi, lăsînd pe loc cea mai mare parte a diviziei 16 pentru a 
menţine comunicaţiile şi pentru a împresura fortăreaţa Pe
ronne, a înaintat spre Bapaume şi  chiar dincolo de acest oraş 
numai cu divizia 1 5  şi cu detaşamentele mobile ( care aveau cel 
mult efectivul unei brigăzi) a prinţului Albrecht-junior. Aici 
s-a ivit un prilej favorabil pentru cele patru divizii ale lui 
Faidherbe. Fără să ezite o clipă, ele au părăsit poziţiile lor 
acoperite şi i-au atacat pe prusieni. După o luptă preliminară 
în ziua de 2 ianuarie, forţele principale ale ambelor părţi au 
angaj at a doua zi o bătălie în faţa oraşului Bapaume. Ra
poartele clare ale lui Faidherbe, superioritatea numerică netă 
a francezilor (opt brigăzi, sau cel puţin 33 OOO de oameni, 
împotriva a trei brigăzi prusiene, sau 16 000-1 8 OOO de oa
meni, dacă ne ghidăm după datele de mai sus referitoare la 
cele două armate) , în sfîrşit, limbajul evaziv al lui Manteuf
fel nu lasă nici o îndoială asupra faptului că în această bătă
lie francezii au ieşit învingători. In plus, fanfaronadele lui 
Manteuffel sînt arhicunoscute în Germania, unde fiecare îşi 
aminteşte că, în calitate de guvernator al Schleswigului, 
făcînd aluzie la statura sa destul de înaltă, el a spus că este 
gata „să acopere cu trupul său cele şapte picioare cit mă
soară teritoriul ţării u .  Dintre toate rapoartele prusiene, cele 
ale lui Manteuffel, chiar şi după ce au fost cenzurate la 
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Versailles, sînt fără doar şi poate cel mai puţin demne de cre
zare. Pe de altă parte, Faidherbe nu a exploatat succesul său, 
ci s-a retras după bătălie într-un sat situat la cîteva mile în 
spatele oîmpului de luptă, astfel încît Peronne nu a fost des-
1>resurat, şi ,  după oum s-a mai arătat în paginile acestui ziar, 
prusienii au fost cei care au cules toate roadele acestei lupte. 
Nu este cu putinţă să iei în serios scuzele invocate de Fai
dherbe pentru a-şi justifica retragerea. Dar, indiferent ce 
motive ar fi avut, dacă cu trupele sale nu poate face mai 
mult decît să înfrîngă trei brigăzi prusiene şi apoi să se 
retr.agă, el nu va despresura Parisul. 

Intre timp, Manteuffel aşteaptă să primească întăriri im
portante. Divizia 14 (Kamecke) a corpului 7, după ce a ocupat 
Montmedy şi Mezieres, se apropie de raionul lui de acţiuni 
militare însoţiită de un parc de asediu. l.Jupta de lingă Guise 
pare să fie una din etapele în calea acestei înaintări ; Guise 
se află pe drumul c are leagă Mezieres direct de Peronne, 
care va fi, probabil, următoarea fortăreaţă supusă unui bom
bardament. După Peronne va urma, probabil, Cambrai, dacă 
prusienilor toate le vor merge în plin. 

In sud-est, începînd din 27 decembrie, cînd a evacuat 
Dijonul, Werder s-a retras fără întrerupere. Abia după o 
bună bucată de timp, germanii au pomenit în treacăt acest 
lucru, dar prusienii au continuat să tacă chitic ; ştirea a fost 
strecurată într-un colţişor al lui „Karlsruher Zeitungu 117 unde 
sCi nu bată la ochi. In ziua de 31 ,  după o mică încăierare, el 
a evacuat şi localitatea Gray, iar acum acoperă asediul 
Belfortului în apropiere de Vesoul. Armata din Lyon, de sub 
comanda 1ui Cremer (care, cică, ar fi ;un ofiţe.r hanovrez 
emigrat) , îl urmăreşte pe Werder, iar Garibaldi acţionează, 
pare-se, mai la vest, împotriva principalei linii de comuni
caţii prusiene. Werder, care, după cum se spune, aşteaptă o 
întărire de 36 OOO de oameni, se va afla la Vesoul în destulă 
siguranţă, în schimb linia de comunicaţii pare a fi periclitată. 
'\flăm acum că generalul Zastrow, comandantul corpului 7, a 
fost trimis acolo şi a stabilit legătura cu Werder. Dacă nu 
va primi o cu totul altă misiune, atunci el va avea comanda 
asupra diviziei 13, înlocuită la Metz de Landwehr, dispunînd, 
totodată, şi de alte forţe pentru acţiuni de luptă. Unul dintre 
batalioanele sale a fost, pare-se, atacat şi zdrobit lingă 
Saulieu, pe drumul care duce de la Auxerre la Châlon-sur
Saone. Starea comunicaţiilor pe liniile secundare de cale 
ferată (cu excepţia liniei principale Nancy-Paris, care este 
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bine păzită şi pînă acum în siguranţă) reiese dintr-o cores
pondenţă trimisă din Chaumont (Haute-Marne) lui „KlHnische 
Zeitung" 119, în care se arată că pentru a treia oară francti
rorii au distrus calea ferată dintre Chaumont şi Troyes ; 
ultima dată la  24 decembrie ei au scos şinele şi le-au pus 
nefixate la loc, astfel încît un tren care transporta 500 de 
soldaţi din Landwehr a sărit de pe linie, in itimp ce francti
rorii au deschis focul din pădure, dar au fost înrfrînţi. Co
respondentul este de părere că aceasta este o fap>tă nu numai 
nedemnă, dar chiar „infamă" .  La fel cum a exclamat cuira
serul austriac în Ungaria în 1849 : „nu sînt aceşti husari 
nişte ticăloşi infami ? Văd că port o cuirasă şi totuşi mă 
lovesc în obraz".  

Starea acestor linii de comunicaţii este o problemă de 
viaţă şi de moarte pentru armata care asediază Parisul. O 
întrerupere de cîteva zile îi poate dăuna acesteia săptămîni 
de-a rîndul. Prusienii ştiu acest lucru şi de aceea îşi concen
trează acum întregul lor Landwehr în nord-vestul Franţei 
cu scopul de a fi stăpîni pe o porţiune de teritoriu destul de 
mare ,  care să asigure securitatea căilor lor ferate. Căderea 
oraşului Mezieres le deschide o a doua linie de cale ferată 
de la graniţă prin Thionville, Mezieres şi Reims, dar Armata 
cle nord primejduieşte această linie din flanc. Poate că pentru 
despresurarea Parisului cel mai  bun lucru ar fi dacă s-ar tăia 
aceasitd. linie de comunicaţii. 

Publicat în „The Pall Mall Gazetle" 
nr. 1 842 din 7 ianuarie 1 871 
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Armatele de aîmp au întreprins două operaţii care ar 
putea lesne duce la o oriză în mersul războiului. Prima dintre 
acestea o constituie marşul lui Bourbaki împotriva lui \A/er
der ; a doua - marşul prinţului Frederic Carol împotriva lui 
Chanzy. 

Zvonul despre marşul lui Bourbaki spre est circulă de 
aproape o săptămînă, dar el nu s-a deosebit cu nimic de ce
lelalte zvonuri, lansate aoum în număr atît de mare. Faptul 
că un asemenea marş ar fi foarte indicat nu ne îndreptăţea 
să credem că el a avut realmente loc. Acum însă nu ne mai 
putem îndoi că Bourbaki, împreună cu forţele sale, constînd 
cel puţin din corpurile 1 8  şi 20 armată, precum şi din noul 
corp 24, a ajuns în partea de est a Franţei şi a învăluit po
ziţia lui Werder la Vesoul, inaintînd prin Besan<;on spre Lure, 
intre Vesoul şi Belfort. La 9 ianuarie, Werder l-a atacat la 
Villersexel, în apropiere de Lure ; s-a dat o luptă la sfîrşitul 
căreia ambele părţi au pretins că au fost victorioase. După 
toate probabilităţile, a fost o luptă de ariergardă, cu ajutorul 
căreia Werder, pare-se, şi-a asigurat retragerea. Indiferent 
cine a cîştiga.t în această primă ciocnire, peste o zi sau două 
vor urma, fără îndoială, alte lupte, mult mai importante, care 
vor provoca o crizd. 1rn. 

Dacă Bourbaki întreprinde acest marş cu forţe suficiente, 
adică folosind fiecare om, cal şi tun de care nu este absolută 
nevoie în altă parte, şi dacă acest marş este executat cu vi
goarea necesară, el ar iputea să constituie un punct de coti
tură în acest război. Am mai insistat cu alt prilej asupra 
faptului că linia lungă de comunicaţie a germanilor este slabă 
şi asupra posibilităţii ca Parisul să fie desipresurat prin-
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tr-un atac cu forţe considerabile împotriva acestei linii * .  
Iată atuurile, şi depinde de felul în care se v a  desfăşura jo
cul ca acest lucru să se realizeze. 

Aproape toate trupele de linie din armata care a invadart 
acum Franţa sînt angaj ate fie în asedierea Parisului, fie în 
acoperirea acestei asedieri. Din cele 35 de divizii (inclusiv 
Landwehrul de gardă, care a fost tot timpul folosit ca trupe 
de Unie) , 32 au această misiune, 2 divizii sînt la dispoziţia 
lui Werder (3 brigăzi din Baden şi una prusiană) , iar alta, de 
sub -comanda Jui Zastrow, a pornit să i se alăture acestuia. 
In afară de trupele menţionarte mai sus, Werder are sub 
comanda sa cel rpuţin încă 2 divizii din Landwehr folosite la 
a.sediul oraşului Belfort şi ca garnizoană în fortăreţele din 
Alsacia de sud. Prin urmare, regiunea situată la nord-est  de 
linia care duce de la Mezieres rprin Laon şi Soissons la Paris 
şi de aici prin Auxerre şi Châtillon pînă la Huningue, lîngă 
Basel, cu toate fortăreţele ocupate rpe care le cuprinde, tre
buie rpăzită pe toată întinderea ei de acea parte a Landwehru
lui care este disponibilă. Şi, dacă ţinem seama de faptul că 
în Germania există, în afară de prizonierii de război care tre
buie păziţi, şi fortăreţe proprii care au nevoie de garni
zoane, că numai 9 corrpuri de armată prusiene (şi anume cele 
caTe existau înainte de 1866) aveau un număr suficient de 
c;QJ.daţi vechi cu care să se completeze batalioanele Land
wehrului, în timp ce celelalte corpuri trebuie să mai aşteprte 
cinci ani pînă vor fi în măsură s-o facă, ne putem imagina 
că forţele disponibile pentru ocuparea acestei părţi a Franţei 
nu pot fi prea numeroase. Desigur, acum au fost trimise 18 ba
talioane de rezervă-instrucţie ca garnizoane tn fortăreţele din 
Alsacia şi Lorena, iar „batalioanele de garnizoană" nou far
mate urmează să înlocuiască Landwehrul din interiorul Pru
siei. Dar, potrivit ştirilor din presa germană, formarea aces
tor batalioane de garnizoană durează. In felul acesta, armata 
de ocupaţie va mai fi cîtva timp relativ silabă şi abia dacă 
va fi în stare să supună populaţia din provinciile păzite de ea. 

Impotriva acestei părţi a armatei germane se îndreaptă 
Bourbaki. El a încercat. pare-se, să pătrundă cu rtrupele sale 
între Vesoul şi Belfort ; în felul acesta l-ar izola pe Werder 
şi l-ar putea înfrînge, fiind de unul singur, şi l-ar împinge 
în direcţia nord-vest. Cum însă Werder se află, probabil, acum 
în faţa Belfortului şi s-a unit cu Tresckow, Bombaki trebuie 
'>ă-i înfrîngă rpe amîndoi pentru a putea ridica asediul ; el ar 

* Vezi volumul .de fotă, pag. 241 . - Nota red. 
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trebui mai mtîi să-i împingă pe asediatori pînă în valea Ri
nului, pentru a putea apoi să înainteze prin paritea de vest 
a Vosgilor spre Luneville, unde ar în tîlni principala linie de 
comunicaţie a germanilor. Distrugerea tunelurilor de cale 
feratd. de lînga Phalsbourg ar bloca o bună bucată de timp 
legătura cu Strasbourgul ; distrugerea nodului de cale ferată 
Frouard ar bloca linia Saarbriicken-Metz ; el ar putea chiar 
sa trimită un detaşament mobil la Thionvil.Jle care să dis· 
trugă şi acolo calea ferată, tăind astfel ultima linie directă 
aflată în mîinile germanilor. Acest detaşament ar putea ori
oînd să se retragă în Luxemburg sau în Belgia şi să depună 
armele ; oricum, toate acestea n-ar fi fost în zadar. 

Acestea sînit obiectivele .pe care trebuie să le urmă
rească Bourbaki. Faptul că împrejurimile PaTiSllllui sînt se
cătuite, întreruperea Jegăturii dintre Paris şi Germania, chiar 
şi numai timp de cîteva zile, ar avea urmări extrem de grave 
pentru cei 240 OOO de germani aflaţi în faţa Parisului, iar pre
zenţa celor 120 000-150 OOO de soldaţi francezi în Lorena va 
constitui un mijloc mai eficace pentrn ridicarea asediului 
chiar şi <lecit o victorie a lui Chanzy asupra lui Frederic Ca
rol, care n-ar face decît să-l silească pe acesta din urmă să 
se unească cu trupele asediatoare, unde ar găsi sprijin. Este 
adevărat, germanii mai au o linie ferată - prin Thionville, 
Mezieres şi Reims - la care Bourbaki nu ar putea să ajungă 
nici cu ajutorul unor detaşamente mobile ; este însă absolut 
sigur că în regiunile ocupate ar izbucni o insurecţie populară 
generală, de îndată ce Bourbaki ar reuşi să pătriundă în Lo
rena ; este de prisos să arătăm ce primejduit ar fi în acest 
caz transportul pe cea de-a dooa linie ferată. In plus, ca o 
primă consecinţă a runui succes al lui Bourbaki, Goeben ar fi 
silit să se retragă, dînd astfel posibilitate Armatei de nord 
să taie această linie între Soisisons şi Mezieres. 

ConsideTăm că această mişcare a lui Bourbaki este cea 
mai importantă şi cea mai promiţătoare dintre toate acţiunile 
intreprinse de generalii francezi în acest război. Dar, repetăm, 
ea trebuie executată în mod corespunzăt'1r. Cele mai bune 
planuri nu au nici o valoare dacă sînt traduse în viaţă fără 
energie şi cu şovăială. Probabil că nu vom afla nimic precis 
în legătură cu forţele lui Bourbaki sau cu felul în care el 
le manevrează pînă otnd Luptele lui cu Werder nu vor ajunge 
la un deznodămînt. 

Am fost însă inf onmaţi că în vedeTea runei asemenea posi
bilităţi corpul de armată al �ui Werder va fi reorganizat, 
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creîndu-se o a'lllla tă mare - „Armar!: a a dncea u ,  sub co
manda lui Manteuffel, acesrta urmînd să predea comanda 
„Armatei întW lui Goeben şi să trimită în ajutorul lui Wer
der corpurile 2, 7 şi 14. Din corpul 7, divizia 13 ,  de sub 
comanda Lui Zastrow, a şi fost trimisă spre Vesoul ; divizia 14 
a ocupat .tocmai acum Mezieres şi Rocroi, şi de aceea nu 
poate fi aşteptată prea cmÎIIld la Vesoul ; corpul 14 armată 
este singurul care a fost tot timpul sub comanda lui Werder 
(divizia din Baden şi regimentele 30 şi 34 prusiene de sub 
comanda lui Goltz) ; .în ceea ce priveşte co11pul 2 armată, care 
se află în faţa Parisului, nu credem că va pleca înainte ca 
oraşul să se predea, deoarece este indispensabil acolo. Dar, 
chiar dacă ar fi trimis .acum, ar sosi abia după bătălia deci
,,;ivă dintre Werder şi Bourbaki. In ceea ce priveşte alte în
tăriri pe care să le rprimească Werder din rezervele ;presupuse 
că ar mai exista în Germania, nu trebuie să uităm, în primul 
rînd, că tot Landwehrul dis.ponibiJ a şi fost trimis sau este 
pe cale de a fi trimis acum şi, în al doilea rînd, că din bata
lioanele de rezervă-instrucţie - singura rezervă care mai 
există - au fost luaţi itoţi soldaţii instruiţi, şi de aceea în 
momentul de faţă ele dispun doar de cadre ofiţereşti. Prin 
urmare, Bourbaki va trebui în orice caz să dea prima şi de
cisiv.a sa bătălie înainte ca germanii să poată primi întăririle 
aşteptate. Dacă va fi victorios, el va avea avantajul să le 
poată înfrunta pe rînd, întrucît ele vor sosi treptat şi din di
recţii diferi te. 

Pe de altă parte, printul Frederic Caro'l, IÎn pofida mar
şwlui său victorios S1pre Le Mans, a făcut poate prima greşeală 
de care rpot fi învill1uiţi germanii în acest război atunci cînd, 
pentru a-şi conOOilltra toate forţele împotriva Jui Chanzy, li-a 
lăsat deplină libertate de acţiune lui Bourbaki. Chanzy era, 
fără îndoiailă, inamiool său nemijlocit şi, în momentul acela, 
şi cel mai perioulos. Dar nu în raionul în care se găseşte 
Chanzy se pot obţine succese hotărîtoare asupra francezilor. 
Chanzy a suferit o înfrîngere serioasă 120, ceea ce în momen
tul de faţă pune capăt încercărilor sale în vederea despre
surării Parisului. Dar aceasta IIlU-i  răpeşte deocamdată orice 
şanse. El se poate retrage, dacă vrea, fie în Bretagne, fie în 
Calvados. In ambele cazuri, la capătul liniei sale de retra
gere, el găseşte un mare arsenal naval, Brest sau Cherbourg, 
cu forturi detaşate, care îi vor adăposti trupele pînă cînd flota 
franceză le va iputea transporta la sud de Loara sau la nord 
de Somme. Vestul Franţei este, aşadar, o regiune unde fran-
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cezii pot duce un război în care să pună la grea încercare 
răbdarea inamicului. alterrund acţiunile ofe:nsive cu retra
gerile, fără a se lăsa provocaţi să accepte, împotriva voinţei 
lor, o luptă. Nu ne-ar mira dacă Chanzy s-ar fi lăsat convins 
să pornească lupta la insistenţele lui Gambetta, care, după 
cum se comunică, a plecat la Chanzy şi, fără îndoială, l-a 
determinat să subordoneze considerentele militare celor poli 
tice. După eşecul suferit şi după pierderea oraşului Le Mans, 
cel mai bun lucru pe care-l putea face Chanzy era să-l îm
pingă pe Frederic Carol cit mai la vest posibil, astfel incit 
această parte a forţelor prusiene să nu poată intra în acţiune 
atunci cind va începe să se desfăşoare marşul lui Bourbaki. 

La nord, Faidherbe este, evident, prea slab perntru a în
treprinde o acţi'lllle hotărîtoare împotriva Jui Goeben. Dat 
fiind că Chanzy nu poate să-l înfrîngă, pare-se, pe Frederic
Carol şi astfel să despresoare Parisul, ar fi mai bine dacă s-ar 
trimite în nord forţe considerabile pentru a-l scoate pe 
Goeben din Amiens şi Rouen şi pentru a încerca o înaintare 
cu toate forţele în direcţia liniei ferate Mezieres-Paris, mai 
ales acum, cînd Bourbaki ameninţă cealaltă linie fera1ă aflată 
în mîinile germanilor. Comunicaţiile constituie paritea ce.a 
mai vulnerabilă a poziţiei unei armate ; şi, dacă linia din 
nord, care este atît de muJt expusă unui atac din nord, fie 
la Soissons, fie la Rethel, ar fi serios ameninţată exact în 
momentul în care Bourbaki acţionează în partea de sud a 
Lorenei, n-ar fi exclus să se producă dintr-o dată o rpanicd. 
cumplită la Versailles. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 848 din 14 ianuarie 1871 
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De c înd Parisul a fost pentru prima oară de la Sedan 
încoace serios .ameninţat de un atac inamic, am subliniat 
mereu marea tărie a unei capitale fortificate ca Parisul, dar 
nu am omis niciodată să adăugăm că pentru deplina desfă
şurare a capacităţii ei de apărare este necesară o mare ar 
mată regulată de apărare, o armată atît de puternică, încît 
să nu poată fi ţintuită înăunrtrul fortificaţiilor, nici împiedi
cată să acţioneze în cîmp deschis, în afara fortăreţei, oare 
i�ar servi drept punct de sprij in şi, în parte, drept bază de 
operaţii. 

In c ondiţii normale, o asemenea armată ar exista, bine
înţeles, aproape întotdeauna. In cazul că ar fi înfrînte aproape 
de graniţă, armatele franceze s-ar retrage la Paris ca ultimul 
şi ;principalul lor punct de sprij in ; în condiţii normale, ele 
ar sosi aici cu suficiente forţe şi ar găsi destule întăriri pen
tru a putea face faţă misiunii lor. De astă dată însă strategia 
celui de-al doLlea Imperiu a reuşit să scoată din lwpt,ă toate 
aI11Ilatele franceze. Una din ele s-a lăsat încercuită în Metz, 
după toate aparenţele, fără speranţa de a se vedea despre
surată, o alta pur şi simplu s-a ipredart la Sedan. Cînd prusienii 
au a}uns la Paris, toată apărarea PariS1Ului se compunea din 
cîteva unităţi rezervă-instrucţie semicomplete, cîteva uni
tăţi de Gardă mobilă venite din provincie (de curînd recru
tate) şi de Gardă naţională locală ( încă nici măcar pe jumă
tate înjghebată) . 

Chiar şi în aceste condiţii, în ochii agresorilor forţa 
oraşu1ui era atît de impresionantă, misiunea de a ataca lege 
artis * acest mare oraş şi fortificaţiile lui e:rlerioare era atît 
de colosală, incit ei au renunţat imediat la ea şi au preferat 

* - după toate regulile artei. - Nota trad. 



să obţină prin înfometare predarea oraşului. In acelaşi timp, 
Henri Rochefort şi alţii au format o „comisie a baricadelor",  
însărcinată cu construirea unei ia treia linii interioare de 
apărare, 1în vederea pregătirii oraşului pentru modul de luptă 
spedfic parizian - apărarea pe baricade şi lupta pentru fie
care casă. La timpul său, ipresa a ridiculizat cît a putut 
această comisie i însă comunicatele semioficiale ale staituilui
major prusian nu lăsau nici o îndoială asupra faptului că 
în primul rînd certitudinea unei lupte îndîrj ite pe baricade 
a fost aceea care d-a determinat :să silească prin înfometare 
oraşul să se predea. Prusienii îşi dădeau perfecit seama că, 
după un anumi1t timp, forturile şi, după ele, valul fortăreţei 
trebuiau să cadă dacă e11au apărate numai de artilerie ; dar 
ei mai ştiau că apoi va interveni o etapă a ,luptei în care 
trupe de curînd recrutate şi chiar populaţia civilă se vor 
putea măsura cu nişte războinici încercaţi, deoarece trebuiau 
cucerite casă cu casă şi stradă cu stradă şi, fără îndoială, cu 

0.pierderi imense, avînd în vedere numărul mare al apărători -
lor. Cine vrea să iSe documenteze în presă în această pri
vinţă va găsi în „Preussischer Staats-Anzeiger" 121 că un 
altul a fost motivul pentru care s-a renunţat la un asediu 
după toate regulile. 

ImpreS1Urarea a început la 1 9  septembrie, exaot acum patru 
luni. A doua zi generalul Du-crot, comandantul trupelor re
gulate din Paris, a întreprins o ieşire cu trei divizii în di
recţia Clamart şi a pierdut 7 tunuri şi 3 OOO de oameni luaţi 
prizonieri. Ieşiri similare au mrnat tn zilele de 23 şi 30 sep
tembrie, 13 şi 21 octombrie ; toate s-au soldat cu pierderi 
considerabile rpentru francezi, fără vreun alt avantaj decît, 
poate, acela de a obişnui •trupele tinere cu focul inamicului. 
In ziua de 28 s-a efectuat o nouă ieşire, care a avut mai mult 
succes, împotriva satului Le B ourget ; satul a fost cucerit şi 
păstrat timp de două zile ; în ziua de 30 însă, divizia a 2-a de 
gardă prusiană - 1 3  batalioane, numărîm.d pe atunci mai 
puţin de 10 OOO de oameni - a recucerit satul. Se vede că 
francezii nu au folosit cum .trebuie cele două zile în care ar 
fi putut transforma satul, cu construcţii solide, într-o fortă
reaţă ; de asemenea, ei  au neglij at să aducă rezerve pentru 
a-i ajuta la timp pe apărători, altminteri trupe atît de puţin 
numeroase nu le-ar fi putut smulge acest punct. 

După acest efort a urmat o lună de lÎJlliş.te. Probabil că 
Trochu a avut de gind iSă îmbunătăţească instruirea şi disci
plina trupelor sale înainte de a încer-ca noi ieşiri de mai 
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mari proporţii, şi pe bund dreptate. Dar totodată a neglijat 
să întreprindă acţiuni de Luptă ale avanposturilor, detaşamen
telor de recunoaştere şi patrulelor de cercetare, incursiuni şi 
atacuri iprin surprim.dere, aşa cum le practică în prezent zilnic 
trupele de pe frontuJ din jurul Parisului - un procedeu de 
ducere a acţiunilor de luptă cum nu se poate mai potrivit 
pentru a insufla trupelor tinere încredere în ofiţerii lor şi în 
ele înseşi şi pentru ia le obişnui Sd înfrunte inamicul cu sînge 
rece. Trupele care au înţeles că în detaşamente mici - plu
toane, jumătăţi de companii şi companii - pot surprinde, 
înfrînge sau lua prizonieri detaşamente asemănătoare vor 
invăţa curînd să înfrunte inamicul de la batalion la batalion. 
In plus, ele vor învăţa astfel ce înseamnă adevăratul serviciu 
de pază, care le era, pare-se, necunoscut multora dintre ele 
pînă la sfîrşi tul lunii decembrie. 

In sfîrşit, la 28 noiembrie a început seria de ieşiri care 
a culminat ou marea ieşire peste Marna de la 30 noiembrie 
şi cu înaintarea pe întregul front la est de Paris. La 2 de
cembrie germanii au reoucerit localitatea Brie şi o parte din 
Champigny ; a doua zi francezii s-au retras pînă dincolo de 
Mama. Atacul încercat de francezi cu scopul de a face o breşă 
în linia de fortificaţii, construită în jurul Parisului de ase
diatori, a eşuat, nefiind executat cu energia necesară. Totuşi ,  
ca urmare a abacului, francezii s-au ales cu o mare parte din 
porţiunea neutră din faţa liniilor lor. Ei au devenit astfel 
stăpîni pe o fîşie de pămînt lată de vreo două mile de la 
Drancy pînă la Marna, lingă Neuilly, o regiune cu sate cu 
construcţii solide şi lesne de apărat, dominată în între!Jime de 
focul forturilor franceze şi care, datorită platoului Avron, de
ţine o nouă poziţie de comandă asupra spaţiului înconjurător. 
Aici exista deci posibilitatea de a lărgi mereu raionul de 
apărare ; consolidîndu-se temeinic pe acest teren ei ar fi putut 
încerca o nouă înaintare. Ia acest scop, fie că se crea o 
protuberanţă în linia asediatorilor, astfel încît să devină po
sibil un atac încununat de succes, fie că se concentrau aici 
forţe masive, ceea ce ar fi silit pe germani să-şi slăbească 
liniile în alte puncte, înlesnind un atac al francezulor. Ei bine, 
acest teren a rămas în mîinile francezilor o lună încheiată. 
Germanii s-au văzut nevoiţi să instaleze baterii de asediu 
împotriva Avronului, după care a fost de ajuns un foc de două 
zile cu aceste baterii pentru a-i alunga pe francezi. După 
căderea Avronului, francezii •au renunţat şi la celelalte poziţii. 
La 21 decembrie s-au întreprins noi atacuri pe intregul front 
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<le nord-est şi est ; Le Bourget a fost ipe jumătate cucerit, iar 
Maison-Blanche şi Ville-Evrart ocupate ; dar în aceeaşi noapte 
toate aceste poziţii 1avantajoase au fost din nou pierdute. Tru
ţ:>ele şi-au illlStailait bivuacurile în faţa forturilor la o tempera
tură de 9°-21° sub zero, încît ipînă la urmă au trebuit să se 
'Întoarcă în adăposturi, deoarece, fireşte, nu puteau rezista la 
o temperatură atît de scăzută. Acest episod, mai mult deoit 
oricare altul, caracterizează Upsa de hotărîre şi de energie, 
acea mollesse *, mai că s-ar putea spune atitudine de gură
.cască, atunci oînd e vorba de apărarea Parisului. 

Cele petrecute la Avron i-au determinat, în sfîrşit, pe 
prusieni să tPansforme încercuirea într-un asediu adevărat şi 
să facă uz de artileria de asediu, pregătită pentru orice even
tualitate. La 30 decembrie a început bombardarea regulată a 
forturi.lor de la nord-est şi est ; l1a 5 ianuarie - a forturi.ii.or 
de la sud. In ambele cazuri, bombardamentul a continuat fără 
întrerupere. Apoi a fost bombardat chiar şi oraşul, ceea ce 
re.prezintă un act de o nemaipomenită cruzime. Că bombar
.darea unui oraş atît de mare ca Parisul nu poaite grăbi cît de 
.cît capitularea lui, nimeni nu ştie mai bine acest Lucru şi n-a 
.dat atîtea asigurări în acest sens în presă ca marele cartier 
.de la Versailles. După canonada împotriva forturilor urmează 
acum săparea unor paralele regulate cel puţin în faţa lo
calităţii Issy ; se aude că tunurile sint aduse mai aproape 
de forturi. Dacă apărarea nu va renunţa, în sfîrşit, la atitu
dinea ei şovăielnică şi nu va întreprinde în mai mare măsură 
ca pînă acum acţiuni ofensive, în curînd vom auzi că unul 
sau mai multe forturi au fost 'Serios deteriorate. 

Totuşi, Trochu se complace în inactivitatea sa voită sau 
nu. Cele cîteva ieşiri din ultimele zile au fost, pare-se, mult 
prea „platonice " ,  cum le numeşte acuzatorul lui Trochu din 
, ,Sieole" .  Se spune că soldaţii refuză să mai dea ascultare 
ofiţerilor. Dacă ace asta corespunde adevărului, rezultă că sol
daţii au pierdut orice încredere în comanda supremă. Nu ne 
putem opri să nu tragem concluzia că a devenit necesară o 
schimbare în comandamentul suprem din Paris. Toate mă
surile de apărare luate dovedesc nehotărîre, indolenţă şi lipsa 
unei energii susţinute, şi nu poate fi invocată numai cali
tatea mediocră a trupelor. Pentru faptul că poziţiile, menţi
nute timp de o lună, în care numai vreo zece zile au fost 
geroase, nu au fost bine întărite, nimeni altul nu poate fi 

* - moliciune. - Nota trad. 



Insemnări despre război. - XXXVI 251 

învinuit decît Trochu, care avea sarcina să se îngrijească de 
acest lucru. Această lună a constituit şi perioada critică a 
asediului ; la sfîrşitul ei trebuia să se hotărască cine - ase
diatorii sau asediaţii - rurma să oîştige terenul. Inactivitatea, 
nehotărîrea, nu a trupelor, ci a comandantului suprem, au 
făcut să se încline balanţa în favoarea asediatorilor. 

Şi de ce continuă oare această inactivitate şi nehotărîre 
şi acum ? Forturile se află sub focul inamicului ; bateriile 
asediatorilor sînt aduse tot mai în apropiere ; artileria fran
ceză este, după cum recunoaşte însuşi Trochu, mai slabă 
decît cea a inamicului. Dacă valurile forturilor sînt apărate 
numai de artilerie, atunci se şi poate indica ziua cînd, în 
aceste condiţii, valurile - zidăria şi toate celelalite - vor Ji 
distruse. Inactivitatea şi nehotărîrea nu le pot salva. Trebuie 
întreprins ceva ; iar dacă Trochu nu se simte în stare de 
aşa ceva, ar face mai bine să lase pe altul să încerce. 

Kinglake a notat un episod în care caracterul lui Trochu 
apare în aceeaşi lumină ca şi la apărarea Parisului. Oînd 
atît lordul Raglan cît şi Saint-Arnaud au hotărît înaintarea 
spre Vama 122 şi divizia uşoară engleză pornise dej a, colo
nelul Trochu, 

„un om cu judecată precaută şi foarte versat în materie de strategie, 
care, după cum se bănuia, avea în parte şi misiunea de a împiedica pe 
mareşalul francez să comită vreun act nechibzuit",  

s-a adresat lordului Raglan ; tratativele care au rurma1 au 
avut drept rezultat că Saint-Arnaud a declarat - invitîndu-1 
pe lordul Raglan să-i urmeze exemplul - că el a hotărît 

,,ca numai o divizie să plece [a Vama, iar ;restUJl armatei sale să ocupe 
poziţiile din spatele Munţilor Balcani, şi nu din faţa lor• 123, 

Aceasta se întîmpla într-un moment cînd, fără nici un 
ajutor străin, turcii aproape că erau victorioşi la Dunăre I 

Unii, poate, vor spune că trupele din Paris au pierdut 
curajul şi nu mai sînt capabile de ieşiri de mare anvergură, 
că acum este prea tîrziu pentru a ataca instalaţiile de asediu 
ale prusienilor, că Trochu vrea să-şi conserve trupele pentru 
un singur mare efort de ultimă oră etc. Dar, dacă cei 500 OOO 
de oameni înarmaţi din Paris urmează să se predea unui 
inamic nici pe jumătate atît de numeros şi care pe deasupra 
ocupă o poziţie de apărare foarte nefavorabilă, desigur că 
ei nu o vor face înainte ca lumea întreagă şi ei înşişi să fie 
convinşi de inferioritatea lor. Fără îndoială, ei  nu vor sta 
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să-şi consume liniştiţi ultimele resturi şi apoi să se predea I 
Iar dacă şi-au pierdut curajul, trebuie oare aceasta atribuită 
faptului că se simt învinşi şi nu mai au nici o speranţă, sau 
pentru că au pierdut orice încredere în Trochu ? Dacă chiar 
şi acum este prea tîrziu pentru a mai întreprinde vreo ieşire, 
peste o lună acest lucru va fi cu atît mai puţin posibil. 
Cit priveşte finalul lui Trochu - cu cit va veni mai repede, 
cu atît va fi mai bine ; în prezent soldaţii săi mai sînt încă 
oarecum alimentaţi şi rezistenţi, dar ce va fi în februarie este 
greu de spus. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 852 din 19 ianuarie 1 871 
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Ultima săptămînă a fost extrem de nefericită pentru ar
mata franceză. După înfrîngerea lui Chanzy, a fost rrespinsa 
ofensiva lui Bourbaki la Belfort, iar acum se adaugă şi eşecul 
pe care, potrivit comunicatelor prusiene, l -a suferit Faidherbe 
la St. Quentin 12<1. 

In ceea ce priveşte înfrîngerea lui Bourbaki nu poate 
exista nici o îndoială. De la lupta de la Villersexel din 
9 ianuarie, el a dat dovadă de o încetineală în toate acţiunile 
întreprinse, care denotă fie nehotărîrea generalului, fie slaba 
rezistenţă a trupelor sale. Bourbaki a pornit atacul împotriva 
poziţiilor întărite amenaj ate de Werder dincolo de Lisaine 
( sau după alte hărţi Isel) pentru acoperirea asediului oraşu
lui Belfort abia la 15 ianuarie, iar în seara zilei de 17 ianua
rie a renunţat la el ,  considerîndu-1 fără sorţi de izbîndă. Făra 
îndoială, atacul a fost întreprins cu forţe insuficiente. Corpul 
15 armată a rămas în apropiere de Nevers, despre corpul 19  
nu am mai auzit nimic de o lună ; trupele care au sosit din 
Lyon se compun numai din corpul 24 armată. Auzim acum 
că s-au trimis întăriri însemnate la Dij on, avînd însă în ve
dere întăririle considerabile pe care le primeşte şi inamicul 
în mod curent, Bourbaki va fi în imposibilitate să întreprindă 
o nouă ofensivă. 

Unii vor întreba, poate, dacă Bourbaki a procedat bine 
cînd a poTnit cu trupele · sale încă neexperimentate la un 
asalt împotriva unor poziţii întărite, apărate cu arme care se 
încarcă pe la culată ; p înă în prezent cunoaştem însă prea 
puţine amănunte în ceea ce priveşte situaţia tactică în care 
a avut loc această luptă de trei zile ; este p osibil ca Bourbaki 
să nu fi putut acţiona altfel. 

Graba febrilă cu care marele cartier prusian a luat ime 
diat contramăsuri dovedeşte că, spre deosebire de toată lumea 
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de aici din Londra, el nu priveşte cu dispreţ !lcţiunea lui 
Bourbaki. Aceste măsuri nu lasă nici o îndoială asupra f ap
tului că, atlJl).Ci cînd Bourbaki a pornit marşul spre est, dacă 
nu chiar mai înainte, la Versailles se ştia despre aceasta. La 
2 ianuarie, corrpruJ 2 armată a primit ordinul să pornească 
de la Paris în direcţia sud-est, spre bazinul Senei superioare. 
Aproape în acelaşi timp Zastrow a părăsit cu 13 divizii îm
prejurimile Metzului şi s-a îndreptat spre Châtillon. Imediat 
după cucerirea oraşului Rocroi, în ziua de 9, divizia a 14-a 
(care a rămas din corpul 7 armată al Lui Zastrow) a primit 
ordin să plece din Charleville spre Paris ; de aici ea a urmat 
corpul 2 armată, şi deja în ziua de 15 avangarda ei (un bata
lion din regimentul 77) a luat parte la o luptă lîngă Lan
gres. In acelaşi timp, din Germania au fost trimise în grabă 
trupe din Landwehr în Alsacia de sud. După toate aparenţele, 
Manteuffel datorează noua sa numire * tocmai acestei prime 
mişcări serioase împotriva punctului cel mai slab al întregii 
linii germane. Dacă Bourbaki ar fi avut de unde lua trupe 
suficiente pentru a-l da peste cap pe Werder, ar fi putut să-l 
împingă pînă în valea Rinului, să-şi dispună în aşa fel 
trupele ca lanţul Vosgilor să le separe de cele ale lui Werder 
şi să pornească cu majoritatea forţelor sale împotriva întă
ririlor germane, pe care le-ar fi putut ataca pe rînd, pe 
măsură ce veneau din diferite direcţii. El ar fi putut înainta 
pînă la linia Paris-Strasbourg ; şi este foarte .îndoielnic că 
în acest caz încP.rcuirea Parisului mai putea continua. In
frîngerea lui Bourbaki nu pledează de loc împotriva strategiei 
mişcării sale ; ea dovedeşte doar că asaltul a fost întreprins 
cu forţe insuficiente. Autorul acestor „Insemnări" persistă 
în părerea că mijlocul cel mai rapid şi mai sigur pentru des
presurarea Parisului este un atac împotriva liniei Paris-Stras
bourg, singura linie ferată din acea regiune de care se pot 
servi germanii, căci se ştie că, din cauza dinamitării unui 
tunel din Ardeni, cealaltă linie, prin Thion ville si Mezi eres, 
este şi va fi încă mult timp impracticabilă. Printre altele fie 
zis, acesta este al doilea caz din cursul acestui război cînd 
distrugerea unui tunel întrerupe pe luni de zile traficul pe 
calea ferată, pe cînd podurile şi viaductele distruse au fost 
de fiecare dată uimitor de repede refăcute. 

In ceea ce-l priveşte pe Chanzy, el a comis, pare-se, în 
genere o mare greşeală angajîndu-se într-o bătălie decisivă. 
Este exclus să nu fi avut cunoştinţă de mişcarea lui Bourbaki 

• Vezi volumul de faţă, pag. 244. - Nota red. 
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cu cel puţin o lună înainte ; este exclus să nu fi ştiut că 
scopul real al acestei mişcări era despresurarea Parisului şi 
că între timp armata lui Frederic Carol putea să se năpus
tească cu toată vigoarea împotriva lui. El nu era obligat să 
angajeze bătălia ; dimpotrivă, el l-ar fi putut ademeni pe 
inamic să se îndepărteze mai mult <lecit era indicat pentru 
acesta, şi anume printr-o retragere lentă, în cursul căreia să 
se dea tot timpul lupte de ariergardă, procedeu pe care l-a 
folosit în decembrie şi care i-a statornicit faima. El avea 
suficient timp să-şi pună la adăpost proviziile şi totodată 
posibilitatea să se retragă în Bretagne cu porturile ei forti
ficate sau prin Nantes în regiunea de la sud de Loara. In 
plus, Frederic Carol nu-l putea urmări prea departe cu toate 
forţele sale. O asemenea retragere dictată de situaţia mili
tară ar fi corespuns mai curînd aşteptărilor noastre în ceea 
ce priveşte modul de a acţiona al lui Chanzy ; şi, deoarece 
el trebuia să ştie că noile întăriri pe care le primise pentru 
moment nu erau capabile nici sub aspectul echipării, nici al 
înarmării şi nici al disciplinei să dea o bătălie generală, 
trebuie să tragem concluzia că bătălia de la Le Mans .s-a dat 
nu din motive militare, ci din motive politice şi că răspun
derea pentru aceasta îi revine nu lui Chanzy, ci lui Gambetta. 
Actuala retragere a lui Chanzy este foarte mult îngreuiată 
de înfrîngerea lui precedentă ; Chanzy excelează însă în re
trageri iscusite, şi se p are că pînă acum învingătorii nu au 
reuşit să slăbească prea mult coeziunea armatei sale, altmin
teri ei ar fi adus dovezi concrete pentru afirmaţia lor că 
această armată „prezintă semne de dizolvare " .  Nu este sigur 
că retragerea lui Chanzy se desfăşoară în direcţii diver
gente. In orice caz, d in faptul că o parte din trupele sale 
s-a retras spre Alenc;on şi alta spre Laval nu se impune 
neapărat concluzia că prima a fost împinsă pe Peninsula 
Cotentin spre Cherbourg şi cealaltă în Bretagne spre Brest. 
Intrucît flota franceză poate să ajungă în cîteva ore de la un 
port la altul, nenorocirea nu ar fi prea mare. Datorită puz
deriei de garduri vii - la fel de dese ca pe insula Wight, 
însă mult mai numeroase -, terenul Bretagnei este cit se 
poate de potrivit ipentru apărare, în special cînd este vorba 
de trupe fără experienţă, a căror inferioritate acolo abia 
dacă s-ar remarca. Frederic Carol, probabil, nu se va tncu
meta să pătrundă într-un labirint în care armatele primei Re
publici au luptat ani de-a rîndul împotriva unei simple răs
-coale ţărăneşti 1u. 
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Apreciind întreaga campanie din ianuarie ajungem la 
concluzia că francezii au pierdut pretutindeni, pentru că au 
vrut să facă prea multe lucruri deodată. Ei pot spera să 
învingă numai dacă îşi concentrează masa trupelor lor î«
tr-un singur loc, cu riscul de a fi respinşi temporar în alte 
sectoare unde, fireşte, trebuie evitate bătălii decisive. Dacă 
nu vor proceda astfel şi încă curînd, Parisul trebuie consi
derat pierdut. Dar, dacă vor aplica aceste principii de mult 
verificate, nu este exclus să mai fie învingători, oricît de 
sumbre s-ar prezenta lucrurile astăzi pentru ei. Germanii au 
primit acum toate întăririle pe care puteau conta pentru 
următoarele trei luni, în timp ce francezii trebuie să aibă în 
taberele lor de instrucţie cel puţin 200 000-300 OOO de oameni 
care să fie gata în acest interval să înfrunte inamicul. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 854 din 21 ianuarie 1371 
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Războiul a intrat iarăşi iîntr-o perioadă critică care se 
poate dovedi a fi tocmai „perioada lui critică" .  Din clipa în 
care s -a  aflat că guvernul a raţionalizat consumul pîinii la 
Paris, nimeni nu s-a mai putut îndoi că se apropie sfîrşitul. 
Cit de repede va urma propunerea de capitulare era o ches
tiune de ordin secundar. Presupunem, aşadar, că există in
tenţia de a preda celor aproximativ 220 OOO de asediatori o 
armată asediată de aproximativ 500 OOO de oameni înarmaţi, 
şi anume în orice condiţii pe care le-ar dicta asediatorii. 
Rămîne de văzut dacă acest lucru va fi posibil fără noi lupte i 
în orice caz, nici un fel de lupte nu ar putea modifica radical 
situaţia. Dacă Parisul mai rezistă încă 14 zile sau dacă o 
parte din cei 500 OOO de oameni înarmaţi vor reuşi să stră
pungă cercul care-i  împresoară, acest lucru nu va influenţa 
în prea mare măsură desfăşurarea ulterioară a războiului. 

Nu ne putem opri să nu-l considerăm răspunzător de 
.acest deznodămînt al asediului în primul rînd pe generalul 
Trochu. Un lucru este sigur, el n-a fost omul indicat să pună 
pe picioare o armată din oamenii, fără îndoială foarte des
toinici, de sub comanda lui. Cu toate că a avut la dispoziţie 
aproape 5 luni pentru a face din aceşti bărbaţi soldaţi, la 
sfîrşitul asediului n-ai zice că ei luptă mai bine ca la începu
tul lui. Ultima ieşire de pe Valerien 126 a fost executată cu 
mult mai puţin elan decît cea anterioară peste Marna 1 în 
bună parte, totul s-a redus mai mult la un efect teatral şi 
numai în mică măsură la o adevărată îndirjire a desperării. 
Să nu ni se obiecteze că trupele nu erau capabile să atace 
întăriturile apărate de soldaţi germani încercaţi în lupte. De 
ce n-ar fi fost capabile ? Cinci luni erau suficiente pentru a 
face din oamenii de sub comanda lui Trochu soldaţi remar
cabili ; în acest scop nu există condiţii mai favorabile decit 
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o mare tabără întărită asediată. Desigur, după atacurile din 
noiembrie şi decembrie, soldaţii erau descuraj aţi. Se naşte 
întrebarea : s-a întîmplat oare aceasta pentru că şi-au dat 
seama că le sînt inferiori adversarilor lor sau pentru că 
pierduseră orice încredere în pretinsa hotărîre a lui Trochu 
de a duce lupta pînă la capăt ? Toate comunicatele din Paris 
atribuie în unanimitate înfrîngerile suferite lipsei de încre
dere a soldaţilor în comandamentul suprem. Acest lucru este 
justificat. Nu trebuie să uităm că Trochu este orleanist şi, ca  
atare, are o teu.mă permanentă de  La Villette, Belleville şi 
celelalte cartiere „revoluţionarea ale Parisului, care îl înspăi
mîntă mai mult decît prusienii. Aceasta nu este o simplă su
poziţie sau concluzie trasă de noi. O ştim dintr-o sursă 
sigură, şi anume dintr-o scrisoare trimisă de un membru 
al guvernului * din Paris în care se precizează că Trochu a 
fost somat din toate părţile să treacă energic la ofensivă, 
dar că el a refuzat cu încăpăţinare sub motiv că o asemenea 
cale ar da Parisul pe mina „demagogilor u. 

Prin urmare, căderea Parisului p are a fi aproape sigurei. 
Va fi o lovitură grea pentru naţiunea franceză imediat după 
St. Quentin, Le Mans şi Hericourt şi, date fiind aceste împre. 
jurări, va avea un efect moral foarte mare. In plus, în sud-est 
sînt iminente evenimente care pot face ca această loviturCi 
să-i zdrobească complet moralul. Judecind după şovăiala lui 
Bourbaki în regiunea Belfort, este de presupus că el nu-şi 
dă de loc seama de situaţia în care se află. Corpul 24 armatei, 
de sub comanda lui Bressolles, se mai afla încă la 24 i anuarie 
la Blamont, cam la 12 mile la sud de Monibeliard, în ime
diata apropiere a graniţei cu Elveţia ; chiar în ipoteza că el  
forma ariergarda lui Bourbaki, nu este de presupus că cele
lalte două corpuri de armată ale sale se aflau la mare de
părtare. Intre timp aflăm că încă în ziua .de 21 detaşamente 
prusiene au distrus la Dole linia ferată dintre Besanc;:on şi 
Dijon, că de atunci au ocupat St. Vith - o altă staţie mai 
apropiată de Besanc;:on de pe aceeaşi linie -, limitînd astfel 
retrlagerea lui Bourbaki spre Lyon la fîşia îngustă dintre 
Doubs şi graniţa cu Elveţia .  Acesta este un ţinut cu lanţuri de 
munţi paralele şi văi, unde o armată relativ mică poate 
găsi multe poziţii pentru a opri retragerea unei armate c a  
cea a lui Bourbaki. Aceste detaşamente d e  p e  Doubs sînt, 
probabil, divizia a 13-a din corpul 7 armată al lui Zastrow, 
sau poate o parte din corpul 2 al lui Fransecky, care a apărut 

* - Jules Favre 1 vezi volumul de faţă, Q}ag. 523. - Nota red. 



la 23 la Dijon. Regimentul 60, care împreună cu regimentuf 
21 formează brigada 8 (sau brigada 4 a corpului 2) , a fost res 
pi ns de Garibaldi în faţa acestui oraş şi şi-a pierdut dra · 
pelele. Dar, cum Garibaldi nu are decît cel mult 15  OOO de 
oameni, el nu va putea să apere oraşul împotriva forţelor 
superioare care cu siguranţă că au sosit între timp acolo. El 
va fi silit să se retragă, iar înaintarea prusienilor va continua 
pînă. la Doubs şi chiar dincolo de acesta. Dacă Bourbaki nu 
a folosit între timp cum trebuie picioarele soldaţilor să.i , el 
va fi împins cu întreaga lui armată spre fortăreaţa Besanc;:on, 
unde se va repeta povestea de la Metz, sau va fi înghesuit 
într-un colţ al Munţilor Jura, aproape de graniţa cu Elveţia, 
şi se va vedea silit să depună armele fie dincoace, fie dincolo 
de graniţei 12;

. Şi, chiar dacă va reuşi să scape cu cea mai 
mare parte a trnpelor sale, este aproape sigur cei va trebui 
să sacri fice numeroşi soldaţi rămaşi în urmei,  mult echipament 
şi poate chiar şi artileria . 

După lupta de la Hericourt, care a durat  3 zile, Bourbaki 
nu avea nici un motiv să mai rămînă măcar o zi pe aceast.i 
poziţie descoperită din apropierea graniţei, cu atît mai mult 
cd. înti:!riri prusiene se aflau în drum, înclreptîndu-se împo
triva liniilor lui de comunicaţie. încercarea lui de a despre
<>ura Belfortul eşuase ; orice şansă de a mai porni vreo miş 
care ofensivă în aceastCi direcţie pierbe ; situaţia lui era 
din zi în zi mai periclitată şi numai o retragere rapidă putea 
să-l salveze. După toate aparentele, a neglij at pînă şi acest 
lucru şi, dacei nechibzuinţa lui ar duce la un al doilea Sedan, 
aceasta ar însemna o lovitură morală zdrobitoare pentru po
porul francez. 

Spunem o lovitură morală căci clin punct de vedere 
material poate că nici nu va fi atît de zdrobitoare. Germania 
nu este, desigur, atît de epuizată cum pretinde Gambetta, 
în orice caz ea desfi:!şoară în momentul de faţă o forţă ab
solută şi relativă mai mare decît ar putea s-o ridice în lunile 
urmCitoare. Cîtăva vreme forţele germane trebuie să slă
beasdi , în timp ce, chiar şi după capitularea garnizoanei din 
Paris şi a armatei lui Bourbaki, aclmiţînd că lucrurile ar ajunge 
pînă acolo, nimi c nu i -ar împiedica pe francezi să-şi spo
rească iarăşi forţele. Prusienii .înşişi par să fi pierdut orice 

19 - Man:-En!}ehl, Opere, voi. 17 
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speranţă cel vor pu tea cuceri şi ocupa întreaga Franţd ; atita 
timp cît regiunea compactă din sud rămine neocupatd şi în 
nord nu se renunţă la rezistenţa pasivă şi din cînd în cînd 
chiar şi activă (ca dinamitarea podului de pe Moselle la 
Toul) nu vedem cum ar putea fi silită Franţa să capituleze, 
in afară doar de cazul că s-a săturat de război. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
ar. 1 858 din 26 ianuarie 1871 
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De la Sedan încoace, acţiunile armatei franceze l -au 
neliniştit serios pe generalul Mol tke numai în două rinduri. 
Prima oară cam pe la mijlocul lunii noiembrie, cînd, dupd 
înfrîngerea lui von der Tann la Coulmiers, Armata de Loara 
şi-a întors coloanele spre stînga pentru a ajunge la Paris pe 
la vest şi a înaintat pînă la Dreux. Cu energia impusă de 
situaţia critică ce se crease, Moltke a luat atunci măsuri de 
ridicare imediată a asediului în cazul cînd, în pofida întări
rilor succesive trimise în ajutorul marelui duce de Mecklen
burg, acesta n-ar fi fost în stare să oprească înaintarea 
inamicului. Inaintarea a fost însă oprită şi asediul a putut 
continua. Ceea ce a provocat a doua oard. nelinişte la cartie
rul general din Versailles a fost marşul lui Bourbaki spre 
est. Cită îngrijorare a stîrnit această mişcare ne-o dovedesc 
măsurile care s-au luat imediat. Trupele lui Werder - corpul 
14  armată şi diviziile de rezervă ale lui TTesckow şi Schmeling
- au fost imediat întărite cu alte două corpuri, dintre care 
unul, corpul 2, a pornit chiar la 2 ianuarie de la Paris. Tonul 
comunicatelor oficioase a devenit prudent ; ziarul „Provinzial
Correspondenzu 128 cu data de 11 a atras atenţia asupra fap
tului că. în „partea de răsărit a Franţei sint aşteptate bătălii 
însemnate şi decisiveu şi că după despresurarea Belfortului 
Bourbaki intenţionează să taie linia de comunicaţie a pru
sienilor de la Nancy. Corespondenţii neoficiali, rezervaţi şi 
ei, vorbesc totuşi mai limpede ; vrem să-l cităm doar pe unul 
dintre ei, pe Wickede de la „Kolnische Zeitung". Imediat 
după lupta de la Villersexel, in urma căreia Werder şi-a 
asigurat legătura cu trupele lui Tresckow de lingă Belfort şi 
drumul de retragere în acest oraş, Wickede a spus : 

19* 
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„S-au luat toate măsurile ca francezii să nu poată despresura Bel
fortul ; chiar şi teama, nu întru totul neîntemeiatd., de care eram stăpî
niti cîteva zile că ei vor reuşi poate să-şi croiască drum spre Nancy prin 
Cllaumont sau spre un alt punct de pe calea ferată Nancy-Paris, ceea 
ce ne-ar fi provocat destule neajunsuri, a fost, după toate probabilităţile, 
înlă turată cel puţin pentru citva timp în urma ultimelor bătălii vic
torioase" .  

La 1 6  ianuarie, el a scris din Nancy că, după sosirea lui 
Manteuffel cu trei divizii în apropiere <le Châ1Hlon, 

„îngrijorarea de care, pe bună dreptate (mit Recht) , încă cu cîteva 
zile în urmă eram cuprinşi că vreun corp de armată inamic ar putea ocupa 
acest oraş a dispărut acum cu desăvîrşire" .  (Imediat după această scri
soare se menţionează o alta din Baden, care începe cu cuvintele : „Nu 
încape nici o îndoială că situaţia din faţa Belfortului este foarte serioasă".) 

Dar d-lui Wickede i-a fost dat să aibd. noi grij i, căci a 
doua zi a fost nevoit sCi comunice c<l s -a  primit ştirea ·despre 
ocuparea de către trupele franceze a localitd.ţii Flavigny 
( la 1 1  mile de Nancy) . Paza a fost imediat întărită şi s -au 
trimis patrule puternice, iar cele 20 de locomotive aflate . în 
gară. au fost puse sub presiune ; ofiţerii, autorităţile şi alţi 
germani şi -au făcut bagajele, pentru a fi gata de plecare în 
orice moment. Se presupunea că trupele din Flavigny erau 
avangarda lui Garibaldi ; s-a stabilit  însă că era vorba  de 
weo 20 de franctirori din Vosgi, care au dispărut imediat 
după aceea. Garnizoana prusiană din Nancy nu s-a liniştit 
complet pînă în ziua de 19, cînd a sosit ştirea despre înfrîn
nerea comple tă a lui Bourbaki pe Lisaine ; abia atunci 
Wickede a putut, în sfîrşit, să revină la vechiul său ton. 

După toate aceste înfrîngeri n-ar trebui oare francezii să 
tragă concluzia cei nu are nici un rost sCi mai opună vreo re
„dstenţă ? Cel puţin aşa erau de părere participanţii nemij 
lociţi la această operaţie, care, atunci cînd a dat greş, a 
fost calificată de „Times" ca fiind pur şi simplu absurdă. Pot 
fi împărţite părerile dacă operaţiile au fost întreprinse cu 
forţe suficiente sau dacă efectele unui eventual succes ar fi 
<lestul de repede .resimţite pentru a salva Parisul înainte c a  
foametea să-l silească s ă  se predea, sau dacă î n  genere 
aceasta a fost cea mai nimerită direcţie pentru a lovi în 
liniile de comunicaţie ale germanilor. Dar numai nişte Moltke 
ca cei de la „Times" au putut găsi pur şi simplu absurdă o-
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mişcare dintre cele mai eficiente pe care le cunoaşte 
strategia. 

Intre timp, contele Moltke a acţionat cu obişnuita sa 
măiestrie. Era prea tîrziu să mai trimită întăriri lui Werder 
înainte de sosirea lui Bourbaki ; de aceea Moltke a ales so
luţia cea mai bună care-i stătea la îndemînă şi şi-a con
centrat întăririle la Châtillon, unde Manteuffel dispunea în 
ziua de 15 sau cu puţin înainte de 3 divizii ( a  3-a, a 4-a şi 
a 13-a) , cărora li s-a alăturat regimentul 60 (din corpul 3 ar
mată) , lăsat în apropiere de prinţul Frederic Carol. Este de 
presupus că între timp şi divizia a 14-a s-a alăturat lui 
Manteuffel. In orice caz, în timpul înaintării sale spre sud, 
el avea sub comanda sa cel puţin 4 1 ,  dacă nu chiar 53 de 
batalioane. Cu aceste trupe el s-a îndreptat spre Doubs, 
ocolind Dij onul, situat mai la sud, unde l-a imobilizat pe 
Garibaldi printr-un atac întreprins în ziua de 23, evident, fără 
intenţia de a amina înaintarea sa printr-o luptă serioasă, sau 
<le a cuceri oraşul. Dimpotrivă, el a urmărit cu perseverenţă 
ţinta sa principală, şi anume de · a- i  bara lui Bourbaki retra
�1erea. Potrivit ul timelor telegrame, această ţintd. a fost 
aproape atinsă. Trupele sale au traversat rîul Doubs şi se 
aflau la Quingey şi Mouchard, unde calea ferată care duce 
de la Dijon la Pontarlier şi în Elveţia se întretaie cu linia 
Besarn;on-Lyon. Mai rămîne un drum bun pe care Bourbaki 
s-ar putea retrage, dar acesta duce prin Champagnole, la o 
depărtare de numai 25 de mile de Mouchard, şi nu este 
exclus ca în momentul de faţă să fie ocupat. In acest caz, lui 
Bourbaki nu i -ar rămîne decît şoseaua vicinală care traver
sează regiunea de unde izvorăşte rîul Doubs, pe unde numai 
cu greu ar putea trece cu artileria ; dar chiar şi acest drum 
ar putea să- i  fie tăiat înainte ca el să fi reuşi t să se sal
veze. Dacă nu izbuteşte să străpungă rîndurile trupelor ina
mice într-o regiune foarte prielnică pentru apărare, atunci 
nu are altă al lernativă dccît să se adăpostească în forturile 
din Besan<;on sau să se predea în cîmp deschis - al ternativa 
Metz sau Sedan -, afară doar dacă preferă să se predea 
elveţienilor. 

Este ele neînţeles de ce a zăbovit at ît de mult la Belfort, 
căci ultimele telegrame prusiene anunţă că încă se mai afla 
l a  nord-est de Besarn;on. Dacă nu l -a  putut înfrînge pe Werder 
înainte de sosirea lui Manteuffel, cum mai putea spera să 
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reuşeasctl după sosirea aces tuia ? Imedia t  după ullima sa în
frîngere, la Belfort, Bourbaki ar fi trebuit să se retragă 
pe o poziţie sigură. Şi este cu totul de neînţeles de ce nu 
a făcut-o. De ar fi să i se întîmple o catastrofă, atunci, ţinînd 
seama de câlătoria sa secretă de la Metz la Chislehurst in 

şi de refuzul sd.u la Lille de a da onorul republicii, mai că ar 
trebui sd. ne îndoim de loialitatea fostului comandant al 
gd.rzii imperiale. 

Publicat în „The Pall Mall Gazettc• 
nr. 1 860 din 28 ianuarie 1 871 
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Dacă e c;ă dăm crezare ultimei telegrame din Berna - şi 
nu avem nici un motiv să nu-i clăm crezare -, presupunerile 
noastre în ceea ce priveşte soarta lui Bourbaki s-au adeverit *. 
După cum se comunică, Consiliul federal elveţian a primit 
înştiinţarea oficială că această armată, numărînd vreo 80 OOO 
de oameni, a trecut pe teritoriul elveţian, unde, bineînţeles, 
trebuie să depună armele. Nu s-au indicat precis punctele 
de frontieră pe unde a trecut ; probabil că la sud de Blamont 
şi nu mai jos de Pontarlier. Este de presupus că unele deta· 
şamente au trecut graniţa prin puncte diferite, masa princi
pală a trupelor însă probabil că a trecut pe teritoriul elveţian 
pe la Les Brenets, pe şoseaua care duce de la Besanc;on la 
Neuchâtel. 

Astfel a fost pierdută încă o armată franceză, datorită -
ca să folosim expresia cea mai blindă - nehotărîrii coman
dantului ei. ln fruntea unei divizii, Bourbaki este, desigur, un 
ofiţer destoinic, dar curajul care dictează in momentul critic 
o hotărire temerară se deosebeşte radical de curajul necesar 
pentru a conduce cu brio o divizie sub focul inamicului. Ase
menea multor oameni înzestraţi, incontestabil, cu multă 
bravură personală, Bourbaki nu are tăria necesară pentru a 
lua o hotărire decisivă. Cel mai tirziu în seara de 1 7  ianua
rie, cînd şi-a dat limpede seama că îi este imposibil sd. stră
pungă frontul lui Werder, el ar fi trebuit să hotărascct imediat 
ce va face în continuare . El ar fi trebuit să ştie că dinspre 
nord-vest de drumul său de retragere se apropiau întăririle 
prusiene, că, avind în faţă un inamic victorios, iar în spate 
un drum lung de retragere în imediata apropiere a graniţei 
cu un stat neutru, poziţia sa era extrem de vulnerabilă, că 

* Vezi volumul de faţă, pag. 259. - Nota red. 



planul său eşuase definitiv şi că în aceste împrejuran cea 
mai urgentă, ba chiar unica sa datorie era salvarea armatei. 
Cu alte cuvinte, el trebuia să se retragă atît de repede cit îi 
permitea starea armatei sale. Dar a lua hotărîrea de retra
gere, a recunoaşte implicit că planul său suferise un eşec, 
pare-se că a fost peste puterile sale. El s-a tot învîrtit pe 
arenu. ultimelor sale bătăli i ,  incapabil să înainteze, nedispus 
să se retragă, dind astfel timp lui Manteuffel să-i taie retra
.gerea. Dacă ar fi pornit imediu.t şi admiţînd că ar fi făcut 
numai 15 mile pe zi, ar fi ajuns la Besanc;on la 20 şi tn regiu
nea D6le la 2 1 ,  cam în acelaşi timp cînd şi-au făcut acolo apa
riţia primii prusieni. Aceste trupe prusiene nu puteau fi prea 
puternice, şi avangarda lui Bourbaki ar fi fost suficientă, dac<l 
nu să-i respingă cu totul, măcar să-i silească să rămînă pe 
malul drept sau apusean al rîului Doubs. Aceasta ar fi fost 
de ajuns pentru a asigura linia de retragere a lui Bourbaki, 
mai ales că avea de-a face cu un inamic de talia lui Man
teuffel, care acţionează într-o oarecare măsură just atunci 
cînd în executarea ordinelor lui MoHke nu întîmpină nici 
o rezistenţă, dar coboară imediat la un nivel submediocru 
deîndată ce această rezistenţă îi pune la încercare proprEle 
sale facultăţi mintale. 

Unul dintre cele mai ciudate puncte din documentul 
încheiat între Bismarck şi Jules Favre 130 este acela în care 
se prevede că cele patru departamente în care acţionează 
Bourbaki şi Garibaldi nu sînt cuprinse în armistiţiul general 
şi că prusienii îşi rezervă, de fapt, dreptul să prelungească 
acolo acţiunile militare cit le convine. Aceasta este o con
diţie nemaipomenită, care demonstrează mai mult ca oricare 
alta că cuceritorul, bazîndu-se pe superioritatea sa de moment, 
şi-a permis să smulgă în manieră specific prusac� toate con
cesiile posibile. Armistiţiul este valabil în vest, unde Frede
ric Carol consideră că este preferabil să nu înainteze dincolo 
de Le Mans ; el este valabil în nord, unde Goeben este oprit 
de o serie de fortăreţe, nu însă în sud-est, unde înaintarea lui · 
Manteuffel promitea un al doilea Sedan. Cind Jules Favre 
s-a declarat de acord cu această condiţie, în realitate, el a 
consimţit să-l predea pe Bourbaki prusienilor sau Elveţiei cu 
singura deosebire, avantajoasă pentru el, că în felul acesta 
el trecea întreaga răspundere de pe umerii săi pe umerii lui 
Bourbaki. 

In general, condiţiile de capitulare a Parisului reprezintă 
un document fără precedent. Cînd Napoleon s-a predat la 
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Sedan, el a refuzat sa intre în tratative care se refereau la 
altceva decît la propria sa capitulare şi la cea a armatei sale ; 
ca prizonier nu avea dreptul sd. angajeze guvernul şi Franţa. 
Dar cînd d-l Jules Favre a predat Parisul şi armata din Pads, 
el a accepta t condiţii care angajau şi restul Franţei, deşi se 
afla exact în aceeaşi situaţie ca şi Napoleon la Sedau, ba, 
chiar într-o situaţie mai rea. Napoleon păstrase, aproape piact 
In ziua capitulării sale, o legătură regulată .cu restul Franţei ; 
d-l Jules Favre, în schimb, nu a avut, timp de 5 sau 6 săptă
mîni , decît rareori posibilitatea să afle ce se pe trecea în afara 
Parisului . El putea să aibă informaţii despre situaţia în care 
se afla armata dincolo de linia forturilor numai de la Bis
marck, şi pe baza acestor informaţii unilaterale, deţinute de 
la inamic, el s-a încumetat să acţioneze. 

D-l Jules Favre avea de ales intre două rele. El pute-a s(i 
acţioneze aşa cum a acţionat, sd. încheie un armistij iu de 
trei săptămini - dictat de inamic - angajîncl adevăratul 
guvern al Franţei, cel de la Bordeaux 131 ; sau putea să refuze 
sa acţioneze în numele restului Franţei şi să propună lui Bis
marck să trateze numai în numele Parisului. Dacă asediato
rii i-ar fi făcut greutăţi, putea să procedeze după exemplul 
comandantului din Phalsbourg : să deschidă porţile şi să-i 
poftească pe cuceritori să intre. A doua cale ar fi corespuns 
mai bine intereselor demnităţii şi viitorului său de om politic. 

Guvernul din Bordeaux va trebui să se declare de acord 
cu armistiţiul şi cu alegerea unei Adunări naţionale . El nu 
dispune de nici un mijloc prin care ar putea să-i oblige pe 
generali să refuze armistiţiul ; el va pregeta să provoace o 
discordie în sinul poporului. Prin trecerea lui Bourbaki în 
Elveţia, la numeroasele 10\ ituri zdrobitoare primite de fran
cezi în ultimul timp s-a mai adăugat una. După cum am mai 
.arătat, anticipînd evenimentul '* , sîntem de părere că aceastd. 
lovitură, primită imediat după căderea Parisului, va avea un 
efect atît de deprimant asupra moralului poporului, încît se 
va încheia pacea . Cît priveşte resursele materiale ale Fran
ţei ,  ele sînt atît de departe de a fi epuizate, incit lupta ar mai 
putea dura luni de-a rîndul. Există un fapt izbitor care denotd. 
cît de enorme sînt greutăţile în calea cuceririi complete a 
Franţei. După o luptă care a durat 7 zile, prinţul Frederic 
Carol a respins armata lui Chanzy punîncl-o într-o totală 
derută. Cu excepţia cîtorva brigăzi, n-au mai rămas nici un 
fel de trupe care să-i opună rezistenţă. In faţa lui se întindea 

'* Vezi volumul de faţă, pag. 259. - Nota rcd. 
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un ţinut bogat, relativ puţin secătuit. Şi totuşi el şi-a între
rupt înaintarea spre Le Mans, continuînd urmărirea numai 
cu avangarda şi numai la o mică depărtare. Cititorii noştri 
îşi vor aminti că nu ne-am aşteptat la altceva •  ; căci este 
un lucru aproape verificat cei la cucerirea unei ţări mari, 
greutăţile de ocupaţie cresc în progresie geometrică, în timp 
ce întinderea teritoriului ocupat creşte în progresie aritmetică. 

Credem, de aLtfel, că repetatele eşecuri ale campaniei 
din ianuarie au zdruncinat în aşa măsură starea de spiril a 
naţiunii, încît proiectata Adunare naţionald nu numai că se va 
întruni, dar ea va încheia şi pacea ; şi astfel, o dată cu înche
ierea acestui război, vor lua sfîrşit şi aceste „însemnări des
pre război" . 

Publicat în „The Ptlll f-.fall Gazellc" 
nr. 1 864 <lin 2 fcbru:uie 1 87 1  

" Vezi VlJlum ul d e  fa�ă, pag. 2.J5. - Nota red. 
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Situaţia militară din Franţa 

Dacă după e.?ecurile suferite de francezi în campania 
clin ianuarie, înfrîngerile lui Faidherbe şi Chanzy, căderea 
Parisului, înfrîngerea lui Bourbaki şi trecerea lui în Elveţia, 
clacă după toate aceste evenimente zdrobitoare, care s-au pe
trecut într-un scurt interval de trei săptămîni, te puteai aş
tepta ca în Franţa spiritul de rezistenţă să fie frînt, nu este 
ele loc exclus ca germanii, cu pretenţiile lor exagerate m, 
să-l fi redeşteptat acum. Dat fiind că pacea ameninţă să rui
neze ţara în aceeaşi măsurd ca şi războiul, de ce să mai 
închei pace ? Clasele avute, burghezia de la oraşe şi proprie
tari i funciari mai mari, precum şi o parte din micii ţărani erau 
pină acum pentru pace ; te puteai aştepta că ei vor alege în 
Adunarea naţională deputaţi care Sd sprijine pacea. Dar dacă 
inamicul persistă în asemenea pretenţii nemaipomenite, s-ar 
putea ca strigătele de război pc viaţă şi pe moarte să se ri
dice nu numai din rîndurile muncitorilor din marile oraşe, ci 
şi din rîndurile lor. în orice caz nu trebuie să trecem cu 
vederea nici o eventualitate care ar putea duce la o reluare 
a războiului după 1 9  februarie 13!J, cu atit mai mult cu cit nici 
germanii, în măsura în care putem da crezare celor relatate 
de „Daily News" în numărul său de azi, nu sînt chiar atît de 
mulţumiţi de felul cum se desfăşoară lucrurile, incit să re
nunţe la orice pregătiri mai serioase în vederea reluării o.:;ti
lităţilor. De aceea vom mai arunca o privire asupra situaţiei 
militare din Franţa. 

Cele 27 de departamente franceze ocupate în momentul 
de fată de prusieni cuprind o suprafaţă de 15  800 OOO ha cu 
o populaţie de aproape 12  500 OOO de oameni (fără fortăreţele 
necucerite încă ) .  Franţa are o suprafaţă de 54 240 OOO ha şi 
o populaţie de 37 382 OOO de locuitori. Prin urmare, în cifre 
rotunde, au mai rd.mas necucerite 38 500 OOO ha cu o populaţie 
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de 25 OOO 000, adică exact 2/3 din populaţie şi mult peste 2/3 
din suprafaţa ţării. E drept că Parisul şi Metzul, care au ţinut 
atîta timp In loc inaintarea inamicului, au căzut. Pe terito
riul incă necucerit nu există alte tabere întărite, în afară de 
Lyon, care să poată juca acelaşi rol ca cele două fortăreţe 
mai sus-menţionate. Aproximativ 700 OOO de francezi (fărct 
Garda naţională din Paris) au fost luaţi prizonieri sau se aflCi 
internaţi în Elveţia. Există însă alte împrejurări care com
pensează această lipsă, chiar şi în cazul cînd nu ar fi folo
site pentru amenajarea de noi tabere întărite cele 3 săptd
mîni de armistiţiu, arhisuficiente în acest scop. 

Cea mai mare parte a Franţei necucerite se află la sud 
de linia Nantes-Besan<;on ; ea constituie un teritoriu com
pact, apărat din trei părţi de mare sau de frontier� neutre, 
fiind expus atacului inamic numai dinspre frontiera de nord.  
In acest teritoriu rezidă forţa rezistenţei naţionale ; aici se 
pot găsi oamenii şi mijloacele cu care să se continue răz
boiul în eventualitatea că ar fi reluat. Pentru a cuceri şi a 
ocupa acest patrulater imens de 450 x 250 de mile, avînd de 
întîmpinat rezistenţa desperată atît a armatei regulate cît şi 
a celei neregulate a populaţiei, forţele actuale ale Prusiei nu 
ar fi suficiente. Capitularea Parisului eliberează 9 divizii, 4 
corpuri de armată rămînînd ca garnizoană în capitală ; capi
tularea lui Bourbaki eliberează cele 6 divizii de linie ale lui 
Manteuffel ; rămîn aşadar, în total, 15 divizii sau 150 000-
170 OOO de soldaţi pentru opera ţii militare, în afara celor -1 
divizii ale lui Goeben şi 8 divizii ale lui Frederic Carol . Dar 
Goeben are destul de furcă în nord, iar Frederic Carol, care 
s-a împotmolit la Tours şi Le Mans, a dovedit că forţa sa 
ofensivă este complet epuizată, aşa că pentru cucerirea su
dului rămîn doar cele 15 divizii amintite, fără ca timp de 
cîteva luni să mai existe perspectiva unor noi întăriri. 

Acestor 15 divizii, francezii vor trebui să le opună la 
început mai ales formaţii noi. Lingă Nevers şi Bourges sta
ţionau corpurile 15 şi 25 armată ; în acelaşi raion trebuie sct 
fi staţionat şi corpul 19, despre care n-am mai auzit nimic 
de la începutul lunii decembrie. Mai există apoi corpul 24. 
care a scăpat din dezastrul lui Bourbaki, şi trupele lui Gari
baldi, recent întărite, încît numără 50 OOO de oameni - nu 
ştim însă cu ce unităţi şi din ce tabere. In total există cam 13  
sau 14  divizii, poate chiar 16, dar atît cantitativ cit şi cali
tativ ele sînt cu totul insuficiente pentru a stăvili înaintarea 
noilor armate care vor fi trimise, cu siguranţă, în intîmpina-
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rea for de îndată ce armistiţiul va expira fără a se fi încheiat 
pace. Dar cele 3 săptămini de armistiţiu permit nu numai 
acestor divizii franceze să se întărească ; ele vor da posibi
litate şi recruţilor mai mult sau mai puţin nepregătiţi, CQie 
se află · acum în taberele de instrucţie, după socoteala lui 
Gambetta, în număr de 250 000, sau cel puţin celor mai bune 
batalioane ale lor să devină corpuri de armată utile şi capa
bile să · se măsoare cu inamicul. Prin urmare, dacă războiul 
ar fi reluat, francezii ar putea să facă faţă unor atacuri se· 
rioase în sud - poate că nu în imediata apropiere a liniei 
de frontieră de pe Loara sau mult mai la nor<l de Lyon, 
totuşi · in acele puncte în care prezenţa inamicului nu va 
putea slăbi oonsiderabil forţa lor de rezistenţă. 

Fără· îndoială că armistiţiul oferă destul timp armatelor 
lui Paidherbe şi Chanzy, ca şi celorlalte trupe din Cherbourg, 
Le Havre etc., să se reechipeze, să întărească disciplina şi 
să-şi refacă moralul. întrebarea este numai dacă timpul va 
fi folosit in acest- sens. Pe cînd forţele francezilor vor spori 
astfel considerabil, atît cantitativ cit şi calitativ, germanii 
abia dacă vor primi întăriri. Din acest punct de vedere, 
armistiţiul ar însemna un avantaj pentru francezi. 

Dar în afară de teritoriul compact din sudul Franţei n-au 
fost cucerite cele două peninsule - Bretagne cu Brest şi 
Cotentin cu Cherbourg - şi nici cele două departamente din 
nord cu fortăreţele lor. Şi Le Havre este un punct necucerit, 
bine forlificat pe litoral. fiecare dintre aceste patru raioane 
dispune de cel puţin un punct bine fortificat pe litoral, care 
oferă securitate unei armate în retragere. în felul acesta, 
flota, care momentan nu are nimic, dar absolut nimic de fd.
cut, poate să menţină legătura dintre sud şi toate aceste loca
lităţi şi, în funcţie de necesitatea militară, să transporte trupe 
dintr-un loc într-altul, dînd astfel posibilitate unei armate 
învinse să reia ofensiva cu forţe superioare. Atîta timp cit 
cele patru raioane din vest şi nord sînt într-o oarecare mă
sură inatacabile, ele constituie tot atîtea puncte slabe în 
flancurile prusienilor. Actuala linie vulnerabilă a francezilor 
se întinde de la Angers pînă la Besarn;on ; aceea a germani
lor însă este mai lungă şi se întinde de la Angers prin Le 
Mans, Rouen şi Amiens pînă la graniţa belgiană. Avantajele 
dobîndite pe această din urmă linie asupra francezilor nu ar 
putea fi niciodată decisive, natural, in ipoteza că francezii 
vor da dovadă cit de cit de bun simţ. In schimb, toate victo-
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riîle asupra germanilor pot fi, în anumite împrejuriiri, de o 
importanţă capitald. 

Iată cum se prezintă situaţia strategică. Folosind judicios 
flota, francezii îşi pot deplasa trupele in toate direcţiile în 
vest şi în nord, în aşa fel incit să-i silească pe germani sCi 
mentină acolo trupe mult superioare din punct de vedere nu
meric şi în consedntă să slăbească acele trupe care urmeazCi 
să cucerească sudul - or, a împiedica acest lucru este toc
mai sarcina de c<lpetenie a francezilor. Com::entrîndu-şi ln 
mai mare măsură ca pină  acum armatele şi, pe de altă parte, 
punînd în acţiune numeroase detaşamente mici de pctrtizani, 
francezii vor ;putea obţine rezultate mai bune. La Cherbourg şi 
Le Havre par să staţioneze mult mai multe trupe decît sint 
necesare pentru apărare. Iar distrugerea, excelent executata, 
a podului de la Fontenoy, lingă Toul, ln centrul regiunii ocu
pate de cotropitori, vădeşte ce sînt în stare sCi facă nişte 
partizani temerari. Dacă, în genere, războiul urmează să re1n
ceapă după 1 9  februarie, el trebuie într-adevăr să fie un răz
boi pe viaţă şi pc moarte , un război de felul celui dus de 
spanioli împotriva lui Napoleon I, un război în care nici mă
car execuţiile în masă şi nici incendierile nu vor reuşi să 
frîngă spiritul de rezistenţă. 

Publicat în „The Pall 1-fdll Gazette" 
nr. 1 869 din 8 feb ruarie 1 87 1  
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Catastrofa lui Bourbaki 

Corespondentul ziarului „Standard " ne relatează, în sfir
şit, în calitatea sa de martor ocular, evenimentele prin care 
a trecut armata lui Bourbaki în timpul nefericitei ei cam
panii din ianuarie. Corespondentul era ataşat pe lingă di
' izia generalului Cremer, care a constituit extrema stîngă în 
cursul înaintării şi ariergarda în cursul retragerii. Relatarea 
sa, deşi, fireşte, unilaterală şi plină de inexactităţi cînd e:;te 
vorba de evenimente care nu s-au petrecut sub ochii lui, este 
preţioasă, deoarece aduce date şi fapte necunoscute pînd 
acum şi lămureşte astfel mai bine această fază a războiului. 

Armata lui Bourbaki, compusă din 133 OOO de oameni şi 
330 de tunuri, abia dacă merita denumirea de armată. Sol
daţii de linie, deşi aveau ofiţeri destul de buni, erau inferiori 
din punct de vedere fizic gărzilor mobile, care în schimb 
abia dacă aveau cîţiva ofiţeri posedînd cunoştinţele elementare 
ale serviciului lor. Ştirile sosite din Elveţia confirmă acest 
fapt ; dacă ele descriu în culori şi mai sumbre starea fizică a 
trupelor, nu trebuie să uităm efectele unei camipanii de o 
lună de zile, în care timp acestea au suferit de foame şi 
frig. Potrivit tuturor rapoartelor, echipamentul lor, adică îm
brăcămintea şi încălţămintea, trebuie să fi fost jalnic. O in
tendenţă sau barem un simplu serviciu, care să fi avut grijă 
ca rechiziţionarea şi distribuirea alimentelor astfel procurate 
să se desfăşoare într-o oarecare ordine şi în mod regulat 
pare-se că a lipsit aproape cu desăVtÎrşire. 

Din cele patru şi jumătate corpuri de armată care au 
participat la acţiuni, trei (corpurile 1 5, 1 8  şi 20) au trecut 
încă la 5 decembrie sub comanda lui Bourbaki ; se vede că 
imediat după aceea s-a hotărît marşul spre est. Pină la 5 ia
nuarie, toate mişcările lui au reprezentat doar marşuri pentru 
concentrarea trupelor şi nu au fost în nici un fel stingherite 
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de inamic ; de aceea, ele nu au constituit o piedică în calea 
unei mai bune organizări a acestei armate - dimpotrivă. 
In 18 13, Napoleon şi-a transformat in timpul marşului spre 
Germania pe noii săi recruţi, înctl neinstruiţi, în soldati .  
Bourbaki a avut la dispoziţie o luntl întreagă în acest scop ; 
dacă, aşadar, trupele sale au dat piept cu inamicul în starea 
descrisa mai sus, aceasta este făr<l doar şi poate din vina lui. 
El nu a dovedit calităţi de organizator. 

Potrivit planului iniţial, patru coloane urmau să. por
nească spre Belfort : una la est de rîul Doubs prin munţii 
Jura, pentru a ataca sau învălui oraşul Montbeliard şi flancul 
stîng prusian ; a doua de-a lungul văii rîului, pentru a-l ataca 
pe inamic frontal ; a treia pe un drum mai spre vest prin 
Fougemont şi Villersexel împotriva flancului drept inamic ; 
divizia lui Cremer trebuia să pornească din Dijon prin Lure 
împotriva flancului drept al prusienilor. Acest plan a fost însă 
modificat. Primele trei coloane au pornit împreună pe un sin
gur drum prin vale, din care cauză - după cum se afirmă -
s-au pierdut cinci zile, în decursul cărora Werder a primit 
întăriri, iar întreaga armată, dirijată pe un singur drum de 
retragere, a pierdut iarăşi timp, fiind astfel izolată de Lyon şi 
împinsă spre graniţa elveţiană. Este absolut limpede că de
plasarea a aproximativ 120 OOO de oameni, într-o singură co
loană şi pe un singur drum şi care pe deasupra mai sînt şi 
prost organizaţi, nu poate să ducă decît la dezordine şi in
tîrziere ; dar nu este chiar atît de sigur dacă s-a comis în
tr-adevăr această greşeală în măsura arătată aici. Potrivit 
tuturor comunicatelor anterioare, trupele lui Bourbaki au 
ajuns la Belfort pe un front larg, de la Villersexel pînă la 
g raniţa elveţiană, ceea ce dovedeşte că s-au folosit diferitele 
drumuri prevăzute în planul iniţial. Dar indiferent de motive, 
o temporizare a existat, şi ea a fost cauza principală a în
frîngerii de la Hericourt. Lupta de la Villersexel a avut loc 
la 9 ianuarie . Villersexel se găseşte la o distanţă de aproxi
mativ 20 de mile de poziţiile prusienilor de la Hericourt. Lui 
Bourbaki i-au trebuit cinci zile - pînă în seara zilei de 14 -, 
ca să-şi dispună trupele în faţa acestei poziţii, astfel incit 
să fie gata pentru atac în dimineaţa următoare ! lntr-un arti
col anterior am arătat că aceasta este prima greşeală mare 
din tot cursul campaniei 1l şi, după cum reiese acum din rela
tările corespondenţilor, vedem că şi ofiţerii lui Cremer au fost 
de aceeaşi părere, chiar înainte de bătălia de la Hericourt. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 253. - Nota red. 
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In această bătalie de trei zile, 130 OOO de francezi au 
luptat împotriva a 35 000-40 OOO de germani fără a putea să 
cucerească poziţia intărită a acestora . Cu o asemenea supe
rioritate numerică erau posibile cele mai temerare mişcări de 
flanc. Dacă 40 000-50 OOO de oameni i-ar �i. atacat energic 
pe germani din spate în timp ce restul i-ar fi imobilizat fron
tal, fără îndoială că germanii ar fi fost scoşi de pe poziţiile 
lor. Dar, în loc să se fi procedat aşa, s-a atacat numai frontul 

+- frontul fortificat al poziţiei -, ceea ce a provocat pier
deri imense şi inutile. Atacurile de flanc au fo5t atit de slabe 
la flancul drept german, incit o singură brigadă ( a  lui Keller) 
nu numai că a fost suficientă pentru a le respinge, dar şi pen
tru a ţine în şah pe Frahier şi Chenebier, şi astfel a învălui, 
la rîndul ei, pe francezi din flanc. Tinerele trupe ale lui 
Bourbaki au fost astfel puse în faţa celei mai grele misiuni 
care poate exista pentru un soldat în cursul unei bătălii, deşi 
propria lor superioritate numerică le-ar fi permis să cuce
rească uşor poziţia inamicului prin manevre tactice. Probabil 
însă că experienţa ultimelor cinci zile l-a convins pe Bourbaki 
c·ă este inutil să se aştepte la mobilitate din partea arma
tei sale . 

După ce, la 17 ianuarie, ofensiva a fost definitiv respinsă 
a urmat retragerea spre Besanc;on. Este posibil ca această re
tragere să se fi efectuat în cea mai mare parte pe un singur 
drum, acela prin valea rîului Doubs ; ştim totuşi că unităţi 
mari ale armatei s-au retras şi pe alte drumuri, mai apropiate 
de graniţa Elveţiei. în orice caz, în după-amiaza zilei de 22, 
ariergarda lui Cremer a ajuns şi ea la Besanc;on. Prin urmare, 
avangarda trebuie să fi sosit acolo încă la 20 ianuarie şi să fi 
fost gata să pornească în ziua de 21 împotriva prusienilor, 
care au ajuns în aceeaşi zi la Dole. Dar nimeni nu s-a sinchisit 
de ei pînă cînd a venit Cremer, care, după ce din ariergardă 
a devenit avangardă, a fost trimis la 23 ianuarie pentru a-i în
frunta pe prusieni l îngă St. Vith. In ziua următodre, Cremer a 
primit ordin sâ se întoarcă la Besanc;on ; s-au pierdut douâ 
zile din cauza nehotărîrii şi inactivităţii, pînă cînd Bourbaki, 
în ziua de 26, după ce a trecut în revistă corpul 18 armată, a 
încercat să se sinucidă. A urmat o retragere în dezordine în 
direcţia oraşului Pontarlier. Dar, în ziua aceea, germanii aflaţi 
Ia Mouchard şi Salins erau mdi aproape de graniţa elveţiană 
decît trupele care fugeau într-acolo şi le-au tăiat efectiv re
tragerea. Aceasta n-a mai fost o urmărire ; germanii au putut 
să ocupe tacticos ieşirile tuturor văilor prin care francezii 

:20 
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s-ar fi putut salva, în timp ce alte trupe îi presau pe francezi 
din spate. A urmat apoi încăierarea de la Pontarlier, care a 
edificat armata franceză înfrîntă asupra situaţiei ei ; rezul
tatul a fost convenţia de la Les Verrieres şi trecerea întregii 
armate pe teritoriul Elveţiei m, 

întreaga comportare a lui Bourbaki, începînd din 15 şi 
pînă în 26 ianuarie, pare să dovedească că el a pierdut orice 
încredere în trupele sale şi, prin urmare, şi în sine însuşi. De 
ce a amînat marşul coloanelor sale la Besarn;on pînă la sosirea 
lui Cremer, pierzînd astfel orice posibilitate de retragere ; de 
ce a rechemat divizia lui Cremer, elita armatei, după ce a tri
mis-o din Besarn;on să-i înfrunte pe prusienii care blocau dru
mul direct spre Lyon ; de ce a mai zăbovit incă două zile, 
astfel incit numărul zilelor irosite la Besanc;on a crescut la 
şase, toate acestea nu au altă explicaţie decît faptul că lui 
Bourbaki îi lipsea complet acea hotărîre care constituie prima· 
calitate a unui comandant independent. Se repetă vechea Î'>
torie a campaniei din august. Şi este curios că de această ciu
dată şovăială dă din nou dovadă un general preluat din ca
drele imperiului ,  pe cînd la nici unul dintre generalii republicii.. 
- oricare ar fi greşelile lor - nu s-a manifestat o asemenea 
nehotărîre şi nici unul nu a suferit o asemenea pedeapsă pen
tru aşa ceva. 

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
or. 1 878 din 18 februarie 1 871 
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Karl Marx 

Către Comitetul Partidului muncitoresc 
social-democrat 135 

Londra, 2 augu::.t 1 870 

Prieteni, 
ln primul rînd ţin să vă mulţumesc pentru amănunţitul 

raport în legatură cu situaţia din Partidul muncitoresc din 
Germania. L-am transmis numaidecît Consiliului General. 

Lucrarea despre relaţiile de proprietate funciară din 
Germania pe care ne-aţi cerut-o a trebuit, deocamdată, &ă He 
.amînată din cauza totalei lipse de timp 138• 

Apelul (de la 1 6  iulie 1 870) lansat la mitingul de la 
Braunschweig, după cum se vede din adresa Consiliului Ge
neral pe care v-am trimis-o săptămîna trecută, l-am inclus 
parţial in această adresă • „ .  

Potrivit § 3 din Statut 137, Consiliul General nu poate 
<imîna convocarea congresului. Totuşi, în actualele împreju
rări, cu totul excepţionale, el şi-ar asuma răspunderea unei 
-asemenea măsuri dacă ar primi sprijinul necesar din partea 
secţiilor. Ar fi, prin urmare, de dorit să primim oficial din 
Germania o propunere motivată în a'cest sens. 

Publicat, cu unele prescurtări, în 
cartea : W. Bracke. „Der Braun
">chweiger Ausschuss der social-de
mokratischen Arbeiter-Partei in Lot
zen und vor dem Gericht",  Braun
&hweig, 1872. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în carted lui W. Bracke 

Tradus din limba germană 

* Vezi v�!umul de fdţd., pag. 16. - Nota red. 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

[Despre Karl Blind 138] 

Articolul lui ar fi trebuit să aibd drept titlu nu „Prin
ţul Napoleon etc. u ,  ci „Eu " .  De fiecare data cînd pomeneşte 
numele prinţului Napoleon, autorul foloseşte cel puţin de 
douăzeci de 0-ri pronumele „Eu u, fără să mai socotim . cazuriLe 
lui gramaticale şi formele lui derivate. Ceea ce se spune în 
acest articol despre prinţul Napoleon s-a mai scris în repe 
tate rînduri, iar ceea ce se spune despre „Eu" a mai fost de. 
asemenea relatat, tipărit şi publicat tot atît de des în Anglia, 
după cum ştiu, spre regretul lor, proprietarii şi editorii re
vistelor duminicale, ai celor decedate şi ai celor existente. 

Lăsînd la o parte neîntemeiatele pretenţii ale ziarului, 
putem spune că el ne oferă o nouă versiune a vechii poveşti 
a domnului Blind din care aflăm cum, din pricina diverselor 
împrejurări potrivnice, dînsul a fost, din păcate, împiedicat 
sd. schimbe mersul istoriei .  Mai întîi de toate ne e dat sd. · 
auzim legenda atit de des repetată - care constituie pi:in
cipalul capital al d-lui Blind - despre felul cum, in 1849, 
guvernul provizoriu al insurgenţilor din sudul Germaniei, 
care-şi trăia pe atunci ultimele zile, l-a trimis pe dînsul în
tr-o misiune diplomatică, în aparenţă la guvernul Republicii 
Franceze, în realitate însă la guvernul revoluţionar Ledru
Rollin, care, după cit se credea, avea să fie .curînd adus la 
putere in urma unei răscoale populare 139• Dar vai, guver:ml 
care-l trimisese pe el în misiune diplomatică a fost înlăturat 
de prusieni fără multă ceremonie şi silit să ia drumul exi
lului în Elveţia, iar demonstra ţia de la 13 iunie, care urma 
sd. instaureze guvernul pe lingă care el fusese într-adevăr 
acreditat, a fost şi ea împrăştiată fără multă ceremonie 140• 
Blind a avut astfel norocul să scape de această misiune 
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destul <le ridicolă - cu care fusese însărcinat de către un 
guvern decedat pe l îngă un guvern nenăscut - datorită guver
nului francez existent, care l-a arestat pentru ·participare 
la demonstraţia „paşnică" de la i3 iunie a Gărzii · naţionale 
din Paris, pe atunci în plin ă efervescenţă, şi în . cele din 
urmă l-a expulzat. Dacă guvernul care-l trimisese şi-ar fi 
continuat existenţa, iar guvernul la care fusese . într-adevăr 
trimis ar fi luat fiinţă, cite n-ar fi putut face Karl Blind ! Fct
cîndu-şi rost de această misiune de la cineva din Baden pe· 
lîngă cineva din Paris, Blind a ştiut să evite „în mod diplo
matic"  orice posibilitate de întîlnire riscantd. cu armata pru
siană aflată în plină ofensivă. In orice caz, tot a făcut şi 
el ceva * ,  

Apoi in  1870, cînd a izbucnit războiul fram:o-prusian, 
s-a ivit din nou posibilitatea ca Italia să se alieze cu Franţa. 
Dar Karl Blind stătea de veghe. „Dacă regele Victor Ema
nuel ş.a.m.d. u (pag. 5 1 9) .  Dar şi de data asta a fost vorba 
de -o misiune încredinţată de un guvern inexistent pe lîn9ă 
un alt guvern inexistent. Ludovic-Napoleon a refuzat să ce
deze Roma lui Victor Emanuel şi l-a silit astfel să ia cu 
forţa oraşul ocupat de francezi, ceea ce a făcut ca înche
ierea unei alianţe între Italia şi Franţa să devină imposi
bilă m. Din nou serviciile şi ofertele lu i Karl Blind, oridt 
de valoroase ar fi fost ele, au fost respinse. Aşa se face că 
Blind, care avea eterna misiune de diplomat in partibus **, 
tn loc sd. schimbe mersul istoriei, a trebuit să se mulţu
mească cu ,)cele mai calde mulţumiri " ale lui Mazzini. 

Fără să vrei, îţi vine în minte fanfaronul care, fiind
atrns într-o încăierare, a început să strige : „Ţineţi-mă, prie
teni. că, de nu, am să săvîrşesc o faptă îngrozitoare" . Din 
nenorocire pentru întreaga lume, dar, poate, din fericire pen
tru d-l Karl Blind, de fiecare dată cînd dînsul era pe punctul 

* Ultimele două fraze sînt scrise de mina lui Marx. Pe marginea 
paginii precedente a manuscrisului lui Engels, Marx a scris şi o altă 
variantă : „Preluînd la timp această misiune fictivă în străinătate, Blind 
a ştiut să evite orice posibilitate de a se întîlni cu trupele prusiene, care 
invadaseră atunci teritoriul Badenului" .  - Nota red. 

** - in parlibus infidelium - care am există în realitate (textuail : „în 
ţara necredincioşilor" - formulă ce se adaugă la titlul unui episcop. 
catolic care a fost numit în funcţia, pur nominală, de episcop într-o ţar.:i. 
necreştină) . - Nota lrad. 
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de a trece pe primul plan al evenimentelor istorice, o îm
prejurare defavorabilă îl tmpiedica să săvirşească acea „faptă 
grozavă '' care trebuia să-l ducă la nemurire. 

Să sperăm că aceasta este, cel puţin în limba engleză, 
ultima operă literară scrisă de Karl Blind despre Karl Blind 
şi în interesul lui Karl Blind. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
intre 22 şi 30 august 1 870 

Sa publică pentru prima oard. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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[Scrisoare adresată Comitetului Partidului 
muncitoresc social-democrat 142] 

281 

„ .  Camarila militară, profesorimea, bi.i rgerii şi politicienii 
de cafenea pretind că acesta * ar constitui mijlocul de a 
feri pentru totdeauna Germania de pericolul unui război cu 
Franţa. Dimpotrivă, acesta-i  mijlocul cel mai sigur pentru a 
transforma a cest război într-o instituţie europeană, Acesta-i 
într-adevăr mijlocul cel mai sigur pentru a eterniza în Ger
mania reînnoită despotismul militar ca o condiţie necesară 
a dominaţiei asupra Alsaciei şi  Lorenei, această Polonie a 
Occidentului. Acesta-i mijlocul infailibil de a transforma 
viitoarea pace într-un simplu armistiţiu ipînă cînd Franţa se 
va ref ace îndeajuns ca să revendice teritoriul pierdut. Aces
ta-i mijlocul infailibil de a ruina Germania şi Franţa prin
tr-o autodistrugere reciprocă. 

Ticăloşii şi  neghiobii care au născocit aceste garanţii 
a.le unei păci veşnice ar trebui să ştie, totuşi, din istoria Pru
siei, din exemplul condiţiilor grele impuse de Napoleon prin 
pacea de la Tilsit 148 că asemenea măsuri dracunice menite 
să reducă la tăcere un popor plin d·� vitalitate au tocmai un 
rezultat contrar celui aşteptat. Şi ce reprezintă Franţa, chiar 
şi după pierderea Alsaciei şi Lorenei, în comparaţie cu Pru
sia de după pacea de la Tilsit ! 

Dacă atî ta timp cit a dăinuit vechea configuraţie a sta
telor şovinismul francez îşi găsea o oarecare justificare ma

terială în faptul că începînd din 18 15  capitala Franţei -
Parisul, şi implicit Franţa însăşi, se pomenea, după cîtev a  
bătălii pierdute, lipsită d e  apărare, c e  amploare v a  lua acest 
şovinism de îndată ce graniţa va fi formată la est - de 
Vosgi şi la nord va trece pe l a  Metz ? 

• ... Este vorba de anexarea Alsaciei şi Lorenei de Cdtre Prusia. 
Nota red. 
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Că locui torii Alsaciei şi Lorenei tînjesc după binefacerile 
unei cîrmuiri germane, acest lucru nu îndrăzneşte sd.-1 afirme 
nici chiar cel mai înverşunat * teuton. De astă datd. se pro
clamă principiul pangermanismului 1şi al grani ţelor „sigure" ,  
care va  aduce, chipurile, roade frumoase pentru Germania şi 
Europa în răsărit. 

Cine nu este cu totul ameţit de larma actuală sau nu are 
vreun interes să ameţească poporul germtln trebuie să-şi dea 
seama cd. războiul 'Clin 1 870 va genera în mod inevitabil un 
război între Germania şi Rusia, aşa c.:1m războiul din 1 866 
a generat războiul din 1 870. 

Spun inevitabil, neapărat dacd pină atunci nu va izbucni 
- ceea ce este puţin probabil - o revoluţie în Rusia. 

Dacă această împrejurare puţin probabilu nu va inter
veni, războiul dintre Germania şi Rusia trebuie privit inc;} 
de pe acum ca un fait accompli * * .  

D e  atitudinea pe care o vor adopta acum învingătorii 
germani depinde întru totul dacd. acest război va avea urmări 
pozitive sau negative. 

în cazul cînd ei vor anexa Alsacia şi Lorena, Franţa 
va lupta alături de Rusia, împotriva Germaniei. Este de prisos 
să mai arătăm urmările nefa�te ale unui asemenea război. 

Dacă vor încheia cu Franţa o pace onorabilă, atunci 
acest rd.zboi va elibera Europa de dictatura moscovită, va 
face ca Prusia să se dizolve în cadrul Germaniei, va asigura 
In partea de apus a continentului posibilitatea unei dezvol
tari paşnice, în sfîrşit, va contribui la izbucnirea revoluţiei 
sociale în Rusia, ale cărei elemente nu au nevoie <lecit de 
un asemenea impuls dinafară pentru a se dezvolta ; aşadar, 
un asemenea război va fi de folos şi poporului rus. 

Mi-e teamă însă că ticăloşii şi neghiobii vor con tinua 
nestingheriţi jocul lor nebunesc dacii clasa muncitoare ger
mană nu-şi va ridica en masse * H glasul ei. 

Actualul război inaugurează o nouă epocă în istoria uni
versală prin aceea că Germania a dovedit că este capabilă , 
-chiar şi fără Austria germană, să urmeze propriul ei drum, 
Independent de străinătate. Faptul că Germania îşi dobin-

* Cuvintele „cel mai înverşunat" ,  înlocuite în textul foii volante 
prin puncte de suspensie, sint introduse în exemplarul cu însemnările lui 
Engels, scrise chiar de mina lui. - Nota red. 

** - fapt împlinit. - Nota trad. 
*** - in masă. - Nota trad. 
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deşte unitatea mai întîi în cazarma prusacă este o pedeapsă 
pe care a meri tat-o pe deplin. Dar, fie şi pe această cale, 
un rezultat a fost obţinut. Ciorovăielile mărunte, ca de pildă 
conflictul dintre naţional-liberalii nord-germani şi partidul 
popular 144 din statele din sudul Germaniei, nu vor mai c;ta 
fără rost de-a curmezişul drumului. Relaţiile se vor dezvolta 
pe -0 scară largă şi se vor simplifica. Şi, dacă atunci clasa 
muncitoare germană nu va juca rolul istoric ce-i revine, 
vina va fi a ei. Acest război a făcut ca centrul de greutate 
al mişcării muncitoreşti de pe continent să se mute din 
Franţa în Germania. ln consecinţă, pe umerii clasei munci
toare germane apasă o şi mai mare răspundere„.  

Scris -d e  K .  Marx şi F .  Engels 
între 22 şi 30 august 1 870 

Acest text face parte din 
„Manifestul Comitetului Partidului 
muncitoresc social-democrat din 
Germania" tipăziit sub formă de foaie 
volantă Ila 5 septembrie 1870 şi pu
blicată în zi a ml „Der V olksstaal" 
nr. 13 din 1 1  septembrie 1 870 

Se tipăreşte după textul 
Pxemplarului din manife5t, 
confruntat cu însemnările 
lui Engels 

Tradus din limba germană 



28 1 === 

Karl Marx 

A doua Adresă a Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale .a Muncitorilor 

cu privire la războiul franco-prusian 145 

Către membrii Asocia/iei lntcrna/jonale a Muncitorilor 
din Europa şi din Statele Unite 

In prinia noastră adresă, din 23 iulie, spuneam : 
„„.Clopotele de inmormîntare a celui de-al doilea Im

periu au şi sunat la Paris. Cel de-al <loilea Imperiu se va 
sfîrşi aşa cum a început : printr-o parodie. Să nu uităm în5ă 
că tocmai guvernele şi clasele dominante din Europa au fost 
acelea care i-au înlesnit lui Ludovic Bonaparte să j oace 
timp de 18 ani sinistra farsă a imperiului restaurat" * . 

Aşadar, chiar înainte de începerea operaţiilor militare, 
noi consideram balonul de săpun bonapartist ca ceva de do
meniul trecutului. 

Noi nu ne-am înşelat în ceea ce priveşte viabilitatea 
celui de-al doilea Imperiu. Noi nu am greşit nici oind ne-am 
temut că războiul german ar putea „să-şi piardă caracterul 
lui strict de apărare şi să degenereze într-un război împotriva 
poporului francez" **.  Războiul de apărare s-a încheiat în
tr-adevăr cu predarea lui Ludovic Bonaparte, cu capitularea 
de la Sedan şi cu proclamarea republicii la Paris. Dar incă 
cu mult înaintea acestor evenimente, chiar în momentul în 
care întreaga putreziciune a armatelor bonapartiste deve
nise o certitudine, camarila militară prusacă hotCirîse sd. 
transforme războiul într-un război de cucerire. Proclamaţia 
dată de însuşi regele Wilhelm la începutul războiului stătea, 
ce-i drept, ca o piedică neplăcută în calea ei. In mesajul 
tronului pe care l-a rostit în fata Reichstagului Germaniei 
de nord, Wilhelm declarase solemn că el poartă război îm
potriva împăratului francezilor, şi nu împotriva poporului 

• Vezi volwnul de fată, .pd!J. 5. - Nota red. 
• • Vezi V()!u:nul de faţJ, p.1g. G. - Nota red. 
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francez. La 1 1  august, el lansase un manifest către naţiunea 
franceză, în care spunea * : 

„Impăratul Napoleon a atacat pe apă şi pe uscat naţiunea german<!, 
care dorea şi doreşte şi azi să trăiasdi. în pace cu poporul francez ; am 
preluat comanda armatei germane pentru a respinge atacul lui, iar des
făşurarea evenimentelor militare m-au determinat să trec graniţele 
Franţei•. 

Nemulţumindu-se cu declaraţia că a preluat comanda su
premă a armatelor germane „pentru a respinge atacul",  
\\Tilhelm , pentru a confirma faptul că războiul are „un ca
racter strict de apărare u ,  a mai adăugat că numai „desfăşu
rarea evenimentelor militare u l-a determinat să treacă gra
niţele Franţei. Un război de apărare nu exclude, fireşte, ope
raţii ofensive, dictate de „desfăşurarea evenimentelor mi
Iitare u .  

Astfel, acest rege cu frica lui dumnezeu se angajase 
faţă de Franţa şi faţă de întreaga lume să ducă un război 
strict de apărare. Cum putea fi el dezlegat de această făgă
duială solemnă ? Regizorii acestei comedii au trebuit să pre
zinte lucrurile ca şi cum el ar  ceda, împotriva voinţei sale, 
în faţa cerinţelor insistente ale naţiunii germane ; ei au 
dat de îndată cuvînt de ordine burgheziei liberale germane, 
cu profesorii, capitaliştii, consilierii municipali şi gazetarii 
ei. Această burghezie, care în luptele pentru libertăţile ce
tăţeneşti duse de ea între anii 1846 şi 1870 oferise un nemai
pomenit spectacol de nehotărîre, incapacitate şi laşitate, a 
fost, fireşte, cit se poate de încîntată să apară pe scena E!.!
ropei în postura de campion temerar al patriotismului ger
man. Ea a arborat masca independenţei civice, dindu-şi aerul 
că impune guvernului prusian îndeplinirea planurilor ascunse 
chiar ale acestui guvern. Ea s-a căit pentru credinţa ei înde
lungată şi aproape religioasă în infailibilitatea lui Ludovic 
Bonaparte, cerind de aceea răspicat dezmembrarea Republicii 
Franceze. Să ne oprim doar o clipă asupra argumentelor 
plauzibile folosite de aceşti cavaleri ai patriotismului I 

Ei nu îndrăznesc să afirme că populaţia din Alsacia şi 
Lorena tînjeşte să fie îmbrăţişată de Germania. Dimpotrivă. 
Ca pedeapsă pentru - sentimentele sale patriotice faţă de 
Franţa, Strasbourgul, un oraş a că.mi citadelă este situaUi 

* In traducerea germană făcută de K. Marx şi apărută în ediţie se
parată în 1 870, această frază şi citatul din manifest care urmează au fo\t 
omise, iar textul care urmează pînă la cuvintele : „Ei au şi dat sem
nalul„. • a fost reprodus într-o formă prescurtată. - Nota red. 
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în afara lui, a fost bombardat timp de şase zile în mod 
inutil şi barbar cu proiectile explozive „germane" r apoi in
cendiat, iar un mare număr de locuitori lipsiţi de apărare 
au fos t ucişi. Teritoriul acestor provincii, vedeţi dv., apar
ţinuse cindva de mult răposatul Imperiu german. De aceea 
se pare că acest teritoriu împreună cu populaţia lui treb uie 
confiscate ca proprietate germană inalienabilă. Dacă e să 
modificăm vechea hartă a Europei conform dreptului istoric, 
nu trebuie să uităm în nici un caz că electorul de Branden
burg a fost la timpul său, în calitatea sa ,de feudal prusian, 
vasalul Rzeczpospolitei 146, 

Viclenii patrioţi cer însă Alsacia şi partea Lorenei a 
cărei populaţie vorbeşte limba germană, ca „garanţie ma
terială" împotriva unei invazii franceze. lntrucît acest pre
text josnic a derutat pe mulţi oameni mărginiţi, socotim de 
datoria noastră să -l  analizăm mai îndeaproape. 

Este neîndoielnic că configuraţia generală a Alsaciei, în 
comparaţie cu aceea de pe malul opus al Rinului, şi existenţa 

· unei fortăreţe atît de mari cum e Strasbourgul cam la jumă
tatea drumului dintre Basel şi  Germersheim înlesnesc conc;i
derabil o invazie franceză în sudul Germaniei, în timp ce o 
invazie din Germania de sud în Franţa este din această 
cauză întrucîtva îngreuiată. De asemenea, este neîndoielnic 
că anexarea Alsaciei şi a părţii menţionate a Lorenei ar 
oferi o graniţă mult mai sigură Germaniei de sud : ea ar 
deveni astfel stăpînă pe creasta Vosgilor în toată lungimea 
lor şi pe cetăţile care acoperă trecătorile nordice ale acestor 

munţi. Dacă ar fi anexat şi Metzul, atunci Franţa ar fi lip
sită, desigur, pentru moment de două principale baze de ope
raţii împotriva Germaniei, dar aceasta nu ar împiedica-o să-şi 
construiască altele noi la Nancy sau Verdun. Germania po
sedă Koblenz, Mainz, Germersheim, Rastatt şi Ulm, - toate 
acestea fiind baze de operaţii împotriva Franţei, de care s-a 
şi folosit din plin in actualul război ; cu ce drept ar putea ea 
să conteste francezilor Metzul şi Strasbourgul, singurele for
tăreţe importante pe care aceştia le posedă în acea regiune ? 

În afară de aceasta, Strasbourgul constituie o primejdie 
pentru Germania de sud numai atîta timp cit aceasta e -;;te 
despărţită de Germania de nord. Din 1792 pînă în 1795, Ger
mania de sud nu a fost atacată niciodată din această parte, 
pentru că Prusia a participat la r<izboiul împotriva revoluţiei 
franceze ; dar, de îndată ce Prusia a încheiat în 1795 pama 
separată 1 17, lăsînd Sudul în voia soartei, au început atacurile 
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împotriva Germaniei de sud, care au continuat pînă în 1809 
�i care au avut ca bază de opera tii Stra sbour.gul. în realitate, 
o · Germanie unită poate face inofensive Strasbourgul şi orice 

.armată franceză în Alsacia dacă îşi va concentra toate trupele 
între Saarlouis şi Landau, aşa cum s-a întîmplat în actualul 
război, şi le va face să înainteze sau va angaja lupta pe dru

mul dintre Mainz şi Metz. Atîta timp cit principala ma�ă a 
trupelor germane se află acolo, orice armată. franceză care 
.a r  înainta de la Strasbourg spre Germania de sud ar putea fi 
învaluită şi şi-a r vedea ·Comunica ţiile ameninţate. Dacă. 
.actuala campanie a dovedit 'Ceva, apoi ea a dovedit tocmai 
uşurinţa cu care Franţa poate fi a tacată dinspre Germania. 

Dar, la drept vorbind, nu este oare în genere o absur
atlitate şi un anacronism să ridi.ci considerente de ordin mi
litar la rangul · de principiu potrivit cCiruia trebuie fixate 
frontierele naţionale ? Dacă ar fi să urmăm această regulă, 
Austria ar . putea formula pretenţii asupra Veneţiei şi liniei 
Mincio, iar Franţa -- asupra liniei Rinului ca pavăză pen
tru Paris, care e ste, de bună seamă, mai expus atacurilor 
dinspre nord-est decît este expus Berlinul a tacurilor dinspre 
sud-vest. Dacă frontierele ar urma să fie stabilite con 
form intereselor militare, pretenţiile n u  ar m a i  conteni 
niciodată, pentru că orice linie militară este în mod ne
cesar defectuoasă şi poate fi corectată prin .a nexarea de 
noi teritorii ; în afară de aceasta, ea . nu poate fi !>labilită. 
niciodată în m od definitiv şi echitabil, deoarece de fiecare 
·dată ea este impusă de învingător celui învins şi, în con
�ecinţă, conţine din capul locului germenii unui nou război. 

Aceasta ne învaţă întreaga istorie. Cu naţiunile se in
timplă ceea ce se întimplă şi cu diferiţi indivizi. Pentru a-i 
lipsi de posibilitatea de atac, trebuie să li se ia orice mij loc 

tde apărare. Tr�uie nu numai să-i apuci de beregată, ci să-i 
.şi ucizi. Dacă vreodată un învingător şi-a luat „garanţii ma
terialeu pentru a frînge forţele unei naţiuni, apoi acest lucru 
1-a făcut Napoleon I prin tratatul său de la Tilsit şi prin 
felul în care l-a aplicat împotriva Prusiei şi a restului G.:!r
mame1. Şi, cu toate a cestea, ciţiva ani mai tîrziu, poporul 

rgerman a frînt ca o trestie . putredă puterea lui gigantică. 
Dar ce reprezintă „garanţiile materiale" pe care Prusia, în 
visurile ei cele mai cutezătoare, doreşte sau poate să le 

·obţină de la Franţa in comparaţie cu cele pe care Napo
leon I le-a obţinut de la Prusia ? Rezultatul nu va fi nici 
rde astă dată mai puţin dezastruos. Istoria îşi va măsura 
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răsplata nu în raport cu numărul milelor pătrate de teri
toriu rd.pite Franţei, ci în raport cu gravitatea crimei de a 
fi trezit din nou la viaţă, in a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, politica de cuceriri. 

Purtătorii de cuvînt ai patriotismului teuton spun : dar 
nu trebuie să-i confundaţi pe germani cu francezii. Noi nu 
vrem glorie, ci securitate. Germanii sînt un popor prin exce
lenţă paşnic. Sub înţeleapta lor oblăduire, chiar şi cuceririle 
se transformă dintr-o pricină de viitoare războaie într-o 
chezăşie a păcii eterne. Fireşte că nu Germania a fost aceea 
care a cotropit în 1792 Franţa cu scopul măreţ de a nimici 
cu ajutorul baionetelor revoluţia secolului al XVIII-lea I Şi 
nu Germania a fost aceea care şi-a mînjit miinile cu prilejul 
subjugării Italiei, reprimării Ungariei şi împărţirii Poloniei t 
Actualul ei sistem militar, în virtutea căruia întreaga popu
laţie validă de sex bărbătesc se împarte în două părţi - <> 
armată permanentă activă şi o armată permanentă de re
zervă, ambele obligate să se supună total superiorilor 
lor prin graţia lui dumnezeu -, un astfel de sistem militar 
constituie, fireşte, o „garanţie materială u a păcii mondiale
şi, pe deasupra, ţelul suprem al civilizaţiei I In Germania, ca 
şi pretutindeni, trepăduşii puternicilor zilei otrăvesc opinia 
publică cu tămîieri şi cu frazeologia lor mincinoasă. 

Aceşti patrioţi germani, care sînt cuprinşi de indignare 
falsă cînd privesc fortăreţele franceze Metz şi Strasbourg, 
nu văd nici un rău în uriaşul sistem de fortificaţii moscovite 
de la Varşovia, Modlin şi  Ivangorod. Cutremurîndu-se în faţa 
grozăviilor agresiunii bonapartiste, ei închid ochii în faţa 
ruşinosului protectorat ţarist. 

Intocmai cum în 1 865 Ludovic Bonaparte şi Bismarck îşi 
făcuseră reciproc promisiuni, tot astfel în 1 870 Gorceakov şi  
Bismarck şi-au făcut reciproc promisiuni 1411.,. Intocmai cum 
Ludovic-Napoleon s-a legănat în speranţa că războiul din 
1866, prin epuizarea reciprocă a Austriei şi a Prusiei, va 
face din el arbitrul suprem al Germaniei, tot astfel Alexandru 
s-a legănat în speranţa că războiul din 1870, prin epuizarea 
reciprocă a Germaniei şi a Franţei, îi va da posibilitatea să 
devină arbitrul suprem al întregii Europe occidentale. Intoc
mai cum cel de-al doilea Imperiu considera existenţa Confe 
deraţiei Germaniei de nord incompatibilă cu propria sa exis
tenţă, tot astfel Rusia autocrată trebuie să considere drept 
un pericol pentru ea un imperiu german avînd în frunte 
Prusia. Aceasta e legea vechiului sistem politic. In cadrul 
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acestui sistem, ceea ce reprezintcl un cîştig pentru un stat 
constituie o pierdere pentru celălalt. Influenţa precumpăni
toare exercitată de ţar asupra Europei îşi are obîrşia în su
premaţia lui tradiţională asupra Germaniei. In clipa în care 
chiar în Rusia forţele sociale vulcanice ameninţă să zguduie 
înseşi temeliile autocraţiei, poate oare ţarul să admită o ştir
bire a prestigiului său în străinătate ? Ziarele moscovite au 
şi început să folosească limbajul folosit de ziarele bona
partiste după războiul din 1866. Cred oare cu adevărat pa
trioţii teutoni că libertatea şi  pacea Germaniei * vor fi asi
gurate dacă silesc Franţa să se arunce în bratele Rusiei ? 
Dacă şansa în război, beţia succesului şi intrigile dinastice 
vor împinge Germania pe calea răpirii unor teritorii fran
ceze, nu-i vor rămîne deschise decît două căi : ori va trebui 
să devină - oricare ar fi urmările - unealta iă/işă a poli
ticii expansionis te ruseşti ** ,  ori va trebui să se pregătească, 
după un scurt răgaz, pentru un nou război „de apărare " ,  dar 
nu pentru un război „localizat" de invenţie recentă, ci pentru 
un război rasial împotriva raselor slave şi latine coalizate * **· 

Clasa muncitoare germană, neavînd posibilitate a  să îm
piedice acest război, l-a sprij init cu toată energia, ca pe un 
război pentru independenţa Germaniei şi  pentru eliberarea 
Franţei şi  a Europei de coşmarul apăsător al celui de-al 
doilea Imperiu. Muncitorii industriali germani împreună cu 
muncitorii de l a  sate au fost aceia care, lăsîndu-şi acasă 
familiile lihnite de foame, au alcătuit nucleul unor trupe 
eroice. Rîndurile lor s - au rărit în bătăliile purtate în afara 
graniţelor ţării, iar acasă îi aşteaptă alte calamităţi provo
cate de mizerie 0 • • .  Ei cer acum, la rîndul lor, „garanţiiu, ga
ranţii că nenumăratele lor sacrificii nu vor fi fost zadarnice, 
că au cucerit libertatea, că victoriile repurtate de ei asupra 
armatelor bonapartiste nu vor fi transformate, aşa cum s-a 

* In ediţia germană din 1 870, înaintea cuvintelor „libertatcd şi 
pacea• era adăugat cuvintul „independenta".  - Nota red. 

** In ediţia germană din 1870, aici sînt adăugate cuvintele : „ceea 
co corespunde tradiţiei Hohenzollemilor". - Nota red. 

*** In ediţia germană din 1870, aici este adăugată fraza : „Aceasta 
este perspectiva de pace pe care o < garantează > Germaniei patriotii bur· 
ghezi senili" .  - Nota red. , 

••• * In ediţia germană din 1870 este adăugat mal departe : „Iar scan
dalagiii patrioti ii vor consola spunîndu-le că capitalul nu are patrie si 
că salariul este reglementat de legea interna/ională antipatriotică a cererii 
şi ofertei. Nu ar fi oare timpul ca clasa muncitoare gNmană 6d·Şi spună 
cuvîntul şi st\ nu mai permită domnilor burghezi sa vorbească în numele 
ei".  - Nota red. 
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întîmplat în 1815, într-o înfrîngere a poporului german 149. 
Şi, ca primă garanţie, ei cer „o pace onorabilă pentru Franta" 
5i „recunoaşterea Republicii Franceze" . 

Comitetul Central al Partidului muncitoresc social-de 
mocrat german a publicat, la 5 septembrie, un manifest în 
care insistă energic asupra acestor garanţi i .  

„Noi - se spune în manifest - protestăm împotriva anexării Alsa
ciei şi Lorenei. Şi sîntem conştienţi de faptul că vorbim în numele clasei 
muncitoare germane. In interesul comun al Franţei şi al Germaniei, în 
interesul păcii şi al libertăţii, în interesul civilizaţiei apusene împotriva 
barbariei orientale, muncitorii germani nu vor tolera anexarea Alsaciei 
şi Lorenei... Alături de tovarăşii noştri, muncitorii din toate ţările, vom 
apăra cu abnegaţie cauza internaţională comună a proletariatului I" nu. 

Din nefericire, nu putem conta pe succesul lor imediat. 
Dacă muncitorii francezi nu l-au putut opri pe agresor în 
timp de pace, au oare muncitorii germani mai multe şanse 
de a-l opri pe învingător atunci cînd zăngănesc armele ? Ma
nifestul muncitorilor germani cere ca Ludovic Bonaparte să 
fie extrădat, ca un criminal de rînd, Republicii  Franceze. 
Guvernanţii lor îşi dau, în schimb, toată osteneala să-l in
staleze din nou la Tuileries, ca fiind omul cel mai indicat să 
ducă Franţa de ripă. Oricum ar fi, istoria va dovedi că mun
citorii germani nu sînt făcuţi din acelaşi material maleabil 
din care e făcută burghezia germană.  Ei îşi vor face datoria: 

Alături de ei salutăm instaurarea republicii în Franţa: 
dar, în acelaşi timp, sîntem cuprinşi de temeri care să spe
răm că se vor dovedi neîntemeiate. Această republică nu a 
răsturnat tronul, ci a ocupat d oar locul care a rămas va
cant *. Ea nu a fost proclamată ca o cucerire socială, ci to 
o măsură de apărare naţională. Ea se află în rnîinile unui gu-.. 
vern provizoriu, alcătuit în parte din orleanişti notorii, în 
parte din republicani burghezi, şi printre aceştia din urm<l 
sînt unii pe care insurecţia din iunie 1 848 151 i - a  marcat cu un 
stigmat <le neşters. Felul în care membrii acestui guvern 
şi-au împărţit funcţiile nu e cîtuşi de puţin promiţător. Or
leaniştii şi-au asigurat poziţiile-cheie - armata şi poliţia, în 
timp ce pretinşilor republicani li s-a atribuit funcpa de pa
lăvrăgeală. Unele din primele acţiuni ale acestui guvern 
arat.ă destul de limpede că el a moştenit ele la i mperiu nu 
numai un morman de ruine, ci şi frica pe c are o î11cerca 
acesta în faţa clasei muncitoare. Dacă acum, în numele re-

• ln ediţia germană din 1870 se spune mai departe : „datorită balo
netelor germane • .  - Nota red. 
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publicii, el promite în fraze grandilocvente lucruri impo
sibile, nu o face oare pentru a stîrni z arvă în favoarea unui 
guvern „posibil" ? Nu cumva republica trebuie să servească, 
potrivit intenţiilor unor m agnaţi burghezi, care s-ar trans
forma bucuros în groparul ei, doar ca o treaptă de tranziţie 
spre o restauraţie orleanistă ? 

Astfel, clasa muncitoare franceză se află într-o situaţie 
extrem de grea. Orice încercare de a răsturna noul guvern 
într-un moment cînd duşmanul aproape că bate la porţile 
Parisului ar fi un act de nebunie desperată. Muncitorii fran
cezi trebuie să-şi facă d atoria de cetăţeni * ; totodată însă, 
ei nu trebuie să se lase dominaţi de reminiscenţele naţionale 
ale anului 1792, aşa cum s-au lăsat amăgiţi ţăranii francezi 
de reminiscenţele naţionale ale primului Imperiu. Ei nu tre 
buie să repete trecutul, ci să construiască viitorul. Ei trebuie 
să folosească cu calm şi hotărîre toate mijloacele pe care li 
le oferă libertatea republicană pentru a întări mai temeinic 
organizarea propriei lor clase. Aceasta le va da forţe noi, 
herculeene, în lupta pentru renaşterea Franţei şi pentru cauza 
noastră comună : eliberarea muncii. De putere a şi înţelep
ciunea lor depinde soarta republicii. 

Muncitorii englezi au şi făcut primii paşi pentru a frînge, 
printr-o presiune salutară din afară, poziţia ostilă a guver
nului lor faţă de recunoaşterea Republicii Franceze 152• Ac
tuala ezitare a guvernului englez este, probabil, menită să 
repare greşeala războiului antiiacobin din 1792 ca şi graba 
indecentă cu care el şi-a dat consimţămîntul la lovitura de 
stat 153• In afară de aceasta, muncitorii englezi cer guvernului 
lor să se opună cu toată energia dezmembrării Franţei, pe 
care are neruşinarea s-o preconizeze o parte din presa en
gleză **, E aceeaşi presă care timp de 20 de ani l-a divinizat 
pe Ludovic Bonaparte ca fiind providenţa Europei şi a aplaudat 
frenetic rebeliunea proprietarilor de sclavi din America. Şi 
astăzi, ca şi atunci, ea militează pentru interesele proprieta
rilor de sclavi. 

Secţiile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor trebuie 
să cheme la acţiune clasa muncitoare din toate ţările. Dacă 
muncitorii vor uita care e datoria lor şi vor rămîne pasivi, 
îngrozitorul război actual nu va fi decît preludiul unor răz -

* In ediţia germa.nă din 1 870, după cuvîntul „datoria" urmează 
cuvintele „ceea ce şi fac". - Nota red. 

** In ediţia germană din 1 870. sfirşitul acestei fraze suna astfel : 
„care era preconizată de o parte a presei burgheze cu tot atîta tă.-ăboi 
ca şi de patrioţii germani" .  - Nota red. 

21 - Man:-Engels, Opere, voi. 17 
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boaie internaţionale şi mai îngrozitoare şi va duce în fiecare 
ţară la noi înfrîngeri ale muncitorilor de către cavalerii 
spadei, stăpînii pămintului şi ai capitalului. 

V ive la republique !* 

Consiliul General 

Robert Applegarth, Martin J. Boon, Fred. Bradnick, 
Caihil, John Hales, William Hales, George Harris, Fred. 
Lessner, Lopatin, B. Lucraf t, George Milner, Thomas Motter
shead, Charles Murray, George Odger, James Parnell, Pi ăn
der, Riihl, Joseph Shepherd, Cowell Stepney, Stoll, Schmutz. 

Eugene Dupont 
Karl Marx 
A. Serraillier 
Hermann Jung 
Giovanni Bora 
Zevy Maurice 
Anioni Zabicki 
James Cohen 
J. G. Eccarius 

Secretari-corespondenţi 

- pentru Franţa 
- pentru Germania şi Rusia 
- pentru Belgia, Olanda şi  Spania 
- pentru Elveţia 
- pentru Italia 
- pentru Ungaria 
- pentru Polonia 
- pentru Danemarca 
- pentru Statele Unite ale Americii 

William Townshend, preşedinte 
John Weston, casier 

J. George Eccarius, secretar general 

256, High Holborn, London , 
Western Central 
9 septembrie 1 870 

Scris de K. Marx între 6 şi 9 
septembrie 1870 

Publicat sub formă de manifest în 
limba engleză la 1 1-13 septembrie 
1 870, precum şi sub formă de mani
fest în limba germană şi în presa 
periodică în limba germană şi fran
ceză în septembrie-decembrie 1670 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei a doua engleze din 1 870, 
confruntat cu textul ediţiei 
germane din 1870 
Tradus din limba engleză 

• - Trăiască republica I - Nota trad. 
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Karl Marx 

[In legătură cu arestarea membrilor Comitetului 
Partidului muncitoresc social-democrat 154] 

Comitetul central al secţiei germane a Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor, cu sediul la Braunschweig, a pu
blicat la 5 septembrie un manifest adresat clasei muncitoare 
germane, prin care aceasta este chemată să împiedice anexa
rea Alsaciei şi Lorenei şi să-şi aducă contribuţia ei la în
cheierea unei păci onorabile cu Republica Franceză. Din 
ordinul generalului Vogel von Falckenstein, comandantul tru
pelor, nu numai că a fost confiscat manifestul, dar toţi mem
brii Comitetului, şi chiar nefericitul tipograf care a tipărit 
acest document, au fost arestaţi, puşi în lanţuri, ca nişte 
criminali de rînd, şi duşi la Lotzen, în Prusia orientală. 

Scris de K. Marx în jurul 
datei de 14 septembrie 1 870 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 744 din 15 septembrie 1 870 

21• 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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L'IIfTER:N!TIONA.tE 
01\GANE DES SECTIONS BELGES 

DE L'ASS-OCIATION INTERIUTIONALE DES TRAVAILLEURS. 
l"Al1A.1SSANT LE SAMCDl. 

Friedrich Engels 

Către cel de-al VI-lea Congres al secţiilor din Belgia 
ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 1 55 

Londra, 23 decembrie 1870 

Cetăţeni, 
Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci

torilor trimite un salut cordial celui de-al VI-lea Congres 
al vostru. Insuşi faptul că a fost convocat un asemenea con
gres constituie o dovadă în plus că proletariatul belgian îşi 
continuă neobosit lupta lui pentru eliberarea clasei munci
toare, chiar şi atunci cînd un sîngeros război fratricid umple 
de groază întreaga Europă şi abate, pentru moment, atenţfo 
opiniei publice de la orice alte probleme. 

Avem deosebita satisfacţie de a constata că, !În legătură 
cu acest război, secţiile din Belgia urmează programul de ac
ţiune şi proclamă ideile care îi sînt dictate de interesele 
proletariatului din toate ţările : respingerea oricărei ten
dinţe expansioniste şi menţinerea rept!blicii în Franţa. De 
altfel, în această privinţă, prietenii noştri belgieni sînt în 
perfectă unitate de vederi cu muncitorii din celelalte ţări. 

De cînd oraşul Rouen a fost ocupat de prusieni, ultimele 
legături care ne mai rămăseseră cu Franţa au fost temporar 
întrerupte. Dar în Anglia, în America şi  în Germania, miş
c area împotriva războiului de cotropire şi pentru sprij inirea 
Republicii Franceze s-a extins extraordinar de repede prin-
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tre muncitori. In Germania mai cu seamă, această mişcare 
a căpătat asemenea proporţii, incit guvernul prusian s-a vă
zut obligat ca, în interesul p oliticii sale anexioniste şi re
acţionare, să ia măsuri represive împotriva muncitorilor. 
Comitetul Central al Partidului social-democrat german, care 
îşi are sediul la Braunschweig, a fost arestat ; numeroşi 
membri ai acestui partid au avut aceeaşi soartă, şi, ca o 
încununare a tuturor acestor fărădelegi, doi deputaţi din 
Reichstagul Germaniei de nord, cetăţenii Bebel şi Liebknecht, 
care reprezentau acolo concepţiile şi interesele clasei mun
ci toare, au fost aruncaţi în închisoare. Internaţionala este 
acuzată că ar fi dat tuturor acestor cetăţeni cuvîntul de 
ordine de a organiza o vastă conspiraţie revoluţionară. In 
cazul de faţă avem de-a face, fără îndoială, cu o reeditare 
a faimosului complot de la Paris al Internaţionalei, pe care 
pretindea că l - a  descoperit poliţia bonapartistă şi care, pînă 
la urmă, s-a  dovedit a fi un j alnic bluf. In ciuda acestor per
secuţii, mişcarea internaţională a muncitorilor se dezvoltă 
mereu şi se întăreşte. 

Actualul congres vă oferă posibilitatea de a stabili cite 
secţii şi alte asociaţii afiliate există şi ciţi membri are fie
care din ele, pentru a căpăta astfel o imagine exactă a pro
greselor pe care le - a  făcut mişcarea noastră în Belgia. Am 
vrea ca dv. să comunicaţi Consiliului General rezultatul 
acestei statistici privind situaţia Asociaţiei noastre în Bel
gia ; noi vom căuta să completăm această statistică şi cu 
datele referitoare la celelalte ţări.  Se înţelege de la sine că 
această comunicare are pentru noi un caracter confidenţial 
şi că datele furnizate de ea nu vor fi date publicităţii. 

In afară de asta, Consiliul General işi permite să spere 
că în cursul anului 1 871  secţiile din Belgia vor avea posibi
litatea să-şi amintească de rezoluţiile adoptate de diferitele 
congrese internaţionale cu privire la achitarea unor coti
zaţii destinate Consiliului General. Actualul război face ca 
din m aj oritatea ţărilor de pe continent să nu mai primim 
nici un fel de fonduri, şi noi ştim perfect de bine că şi mun
citorii belgieni simt pe propria lor piele efectele depresiunii 
generale p rovocate de acest război ; de aceea Consiliul Ge
neral pune această chestiune numai pentru că vrea să amin
tească secţiilor din Belgia că fără sprij in material nu va fi în 
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stare să dea propagandei desfăşurate de el amploarea pe care 
o doreşte. 

In lipsa cetăţeanului Serraillier, secretar pentru Belgia, 
Consiliul General a însărcinat pe subsemnatul să trani:;mită 
congresului prezenta comunicare. 

Publicat, fără ultimele trei pasaje, 
în „L'Internationale" nr. 103 
din l ianuarie 1 871  

Salut şi frăţie, 
Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul ; pasajele 
nepublicate sînt reproduse 
după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Libertatea presei şi a cuvîntului în Germania 

Către redactorul ziarului „Daily Newsa 

Stimate domn, 
Cînd B ismarck a adus guvernului francez învinuirea că 

„a făcut imposibilă, în Franţa, libera exprimare a părerilor 
în presă şi la tribuna p arlamentuluiu ,  n-a vrut, se vede, decît 
să facă o glumă berlineză. Dacă vreţi să ştiţi care e „ adevă
rata u opinie publică în Franţa, n-aveţi decît să vă adresaţi 
d-lui Stieber, redactor al ziarului „Moniteuru 1;;6 de la Ver· 
sailles şi spion notoriu al poliţiei prusiene I 

ln urma unui ordin special al lui Bismarck, domnii Bebel 
şi Liebknecht au fost arestaţi, sub pretext că s-au făcut vi
novaţi de înaltă trădare, numai pentru că au cutezat să-şi 
îndeplinească îndatoririle ce le reveneau ca reprezentanţi ai 
poporului german, adică să-şi ridice protestul lor în Reichs
tag împotriva anexării Alsaciei şi Lorenei, să voteze 
împotriva unor noi credite de război, să-şi exprime simpatia 
pentru Republica Franceză şi să demaşte încercarea de a 
transforma Germania într-o simplă cazarmă prusiană. Pentru 
vina de a -şi fi exprimat aceleaşi păreri, membrii Comitetului 
din Braunschweig al p artidului social-democrat au fost tra
taţi, de la începutul lunii septembrie a anului trecut, c a  
nişte ocnaşi şi  continuă s ă  formeze obiectul unei ridicole 
înscenări judici are, fiind acuzaţi de înaltă trădare. Aceeaşi 
soartă au avut-o şi numeroşi muncitori care au difuzat ma
nifestul de la Braunschweig. Sub pretexte similare s-a inten
tat proces de înaltă trădare şi  d-lui Hepner, redactor-adjunct 
al ziarului „Volksstaat" 157 din Leipzig.  Puţinele ziare ger
mane independente care sînt tipărite în afara graniţelor Pru
siei sînt interzise pe teritoriul aflat sub stăpînirea Hohen
zollernilor. In Germania, mitingurile organizate de muncitori 
în favoarea unei păci onorabile cu Franţa sînt zilnic împrăş
tiate de către poliţie. Potrivit doctrinei oficiale prusiene, în 
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forma ei naiva m care a fost expusă de generalul Vogel von 
Falckenstein, orice german „care încearcă să se opună reali
zării scopurilor urmări te de Prusia în războiul cu Franţa" 
se face vinovat de înaltă trădare. Dacă domnii Gambetta & 
Co. ar fi nevoiţi, ca şi Hohenzollernii, să înăbuşe cu forţa 
opinia publică, n-ar avea decît să aplice metoda prusiană şi, 
sub pretext că se află în stare de război, să instituie în în
treaga Franţă starea de asediu. Pe teritoriul german nu se 
află alţi soldaţi francezi în afară de aceia care zac în temni
ţele prusiene. Şi totuşi guvernul prusian se simte obligat să 
menţină cu străşnicie starea de asediu, adică cea mai brutală 
şi mai revoltătoare formă de despotism militar, şi să abroge 
toate legile în vigoare. Pămîntul Franţei este invadat de 
aproape un milion de cotropitori germani. Cu toate acestea, 
guvernul francez se poate singur descurca şi fără metoda pru
siană „de a face posibilă libera exprimare a părerilor u .  
N-aveţi deoît să  comparaţi tabloul rînduielilor existente în 
Germania cu al celor existente în Franţa. Totuşi, Germania 
s-a dovedit a fi prea îngustă pentru atotcuprinzătoarea dra
goste a lui Bismarck pentru libera exprimare a părerilor. 
Cînd luxemburghezii au început să-şi manifeste în mod des
chis simpatiile pentru Franţa, Bismarck a folosit această ex
primare de sentimente drept unul din pretextele pentru de
nunţarea tratatului de neutralitate de la Londra 158• Cînd 
:presa belgiană a căzut şi ea într-un asemenea păcat, 
d-l von Balan, ambasadorul Prusiei la Bruxelles, a ce
.rut guvernului belgian să interzică ziarelor nu numai 
să publice orice articole antiprusiene, dar chiar să in
sereze simple informaţii menite să-i îmbărbăteze pe 
francezi în războiul lor de independenţă. Iată, într-adevăr, 
o pretenţie foarte modestă : să se suspende constituţia 
belgiană „pour le roi de Prusse" *. De îndată ce nişte ziare 
din Stockholm şi-au permis să facă unele glume inofensive 
pe seama „cucerniciei " notorii a lui Wilhelm Annexander * * ,  
Bismarck s -a  năpustit cu  misivele lui furibunde asupra cabi
netului suedez. Pînă şi pe meridianul Petersburgului, el a 
reuşit să descopere o presă mult prea liberă. La umila lui 
rugăminte, redactorii principalelor ziare din Petersburg au 
fost chemaţi la şeful cenzurii, care le-a ordonat să se abţină 

* - literal : de dragul regelui Prusiei ; î n  sens figurat : de florile 
mărulw. - Nota trad. 

** - denumire ironică dată de Marx şi Engels lui Wilhelm I al 
.Prusiei, oa.re provine din 'Îallbi.ruarea -cuvintelor „anexare• şi „Ailexand-ru 
cel Mare• .  - Nota trad. 
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de la orice observaţii critice cu privire la credinciosul vasal 
.prusian al ţarului. Unul dintre aceşti redactori, d-l Zaguleaev, 
a fost destul de imprudent ca să divulge, în coloanele zia
rului „Golos" 159, secretul acestui avertisment. Poliţia rusă 
l-a înhăţat imediat şi l-a surghiunit într-o gubernie îndepăr
tată. Ar fi o greşeală să credem că aceste procedee j andar
mereşti îşi au explicaţia numai în paroxismul febrei război
nice. Dimpotrivă, ele sînt o aplicare metodică, precisă a 
înseşi principiilor care stau la baza legilor prusiene. In Codul 
penal prusian există într-adevăr un articol ciudat, în virtutea 
căruia orice străin, pe baza faptelor sau scrierilor sale, poate 
fi urmărit, în ţara sa sau în orice altă ţară, pentru „insultă 
adusă regelui Prusiei " şi pentru „înaltă trădare faţă de Pru
sia" I Franţa, în prezent, luptă nu numai pentru propria ei 
independenţă naţională, dar şi pentru libertatea Germaniei 
şi a Europei ; şi, din fericire, cauza ei este departe de a 
fi pierdută. 

Rămîn, stimate domn, al dv. devotat, 

LondPa, 16 ianuarie 1 871 

Publicat în „The Daily News" 
din 19 ianuarie 1 87 1  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

[Proiect de rezoluţie a Consiliului General 
cu privire la ,poziţia clasei muncitoare engleze 
în actuala etapă a războiului franco-prusian 160] 

1 .  Mişcarea iniţiată de clasa muncitoare în sprijinul Re
publicii Franceze ar trebui mai dntîi să-şi concentreze efortu
rile pentru a sili guvernul britanic să recunoască Republica 
Franceză. 

2. Intervenţia militară a Angliei în favoarea Franţei, aşa 
cum este ea înţeleasă de cei ce o preconizează, n-ar fi putut 
să fie de folos decît într-un anumit moment, care însă a 
trecut de mult. 

3. Anglia nu numai că este incapabilă să intervină în 
mod eficace în evenimentele care au loc pe continentul 
european, dar nu este în stare nici să se apere de despotis
mul militar al Europei continentale, atîta timp cit nu-şi va 
recăpăta libertatea de a se folosi de adevărata ei forţă 
militară, adică de flota ei de război, iar această libertate nu 
va putea s-o recapete decît denunţînd Declaraţia de la 
Paris 161• 

Prezentat de F. Engels 
la 31 ianuarie 1871 

Publicat în „The Eastem Post• 
nr. 123 din 4 februarie 1 871 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul proce
selor-verbale ale Consiliului 
General 

Tradus din limba engleză 
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Londra, 13 februarie 1871 

Cetăţeni I 
Consiliul General a primit cu un sentiment de profundă 

satisfacţie scrisoarea dv. din 14 decembrie. Scrisoarea dv. 
precedentă, cu data de 30 iulie, ne-a parvenit şi ea ; aceasta 
a fost remisă cetăţeanului Serraillier, secretarul pentru Spa
nia, cu însărcinarea de a vă remite răspunsul nostru. Dar, 
scurt timp după aceea, cetăţeanul Serraillier a plecat în 
Franţa ca să participe la lupta pentru republică şi a rămas 
la Paris surprins de asediu. Aşadar, dacă n-aţi primit răs
puns la scrisoarea dv. din 30 iulie, care se mai află în mîi
nile lui, de vină sint împrejurările pe care le-am arătat. In 
prezent, Consiliul General, în şedinţa sa din 7 crt., l-a însăr
cinat pe subsemnatul, F. E., să ducă în mod provizoriu cores
pondenţa cu Spania şi i-a remis ultima dv. scrisoare. 

Am primit cu regularitate următoarele ziare muncitoreşti 
spaniole : „La Federacion" din Barcelona, „La Solidaridad" 
din Madrid (pînă în decembrie 1870) , precum şi „El Obrero",  
care a apărut la Palma (pînă la suspendare) , şi de curînd „La 
Revolucion social " (numai primul număr) 163. Aceste ziare 
ne-au ţinut la curent cu ceea ce se petrece în mişcarea munci
torească din Spania ; am constatat cu multă satisfacţie că 
ideile revoluţiei sociale devin tot mai mult un bun comun 
al clasei muncitoare din ţara dv. 

Fără îndoială că declamaţiile sterpe ale vechilor partide 
politice au atras asupra lor, cum spuneţi dv., prea mult aten
ţia poporului şi au creat astfel o piedică serioasă pentru 
propaganda noastră. Acest lucru s-a întîmplat pretutindeni 
în primii ani ai mişcării proletare. 1n Franţa, în Anglia, în Ger
mania, socialiştii au fost şi mai sînt şi acum nevoiţi să corn-
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bată influenţa şi activitatea vechilor partide politice, fie ele 
aristocratice sau burgheze, fie monarhiste sau chiar republi
cane. Experienţa a dovedit pretutindeni că cel mai bun mij 
loc de a elibera pe muncitori de sub această dominaţie a 
vechilor partide a fost acela de a crea în fiecare ţară un 
partid proletar, care duce o politică proprie, deosebită de 
politica celorlalte partide, deoarece ea trebuie să fie expre
sia condiţiilor de eliberare a clasei muncitoare. Amănuntele 
acestei politici pot varia în funcţie de condiţiile specifice 
din fiecare ţară în parte ; întrucît însă relaţiile fundamenfale 
dintre muncă şi capital sînt pretutindeni aceleaşi, iar domi
naţia politică a claselor posedante asupra claselor exploatate 
există pretutindeni, principiile şi ţelurile politicii proletare 
vor fi pretutindeni aceleaşi, cel puţin în toate ţările din Apus. 
Clasele posedante, aristocraţia funciară şi burghezia, ţin po
porul muncitor în sclavie nu numai prin puterea pe care le-o 
conferă bogăţia, prin simpla exploatare a muncii de către 
capital, ci şi prin forţa statului, cu ajutorul armatei, al bi
rocraţiei, al tribunalelor. Să renunţăm la lupta împotriva 
adversarilor noştri pe tărîm politic ar [nsemna să renunţăm 
la unul dintre cele mai puternice mij loace de luptă şi, în 
special, de organizare şi de propagandă. Votul universal ne 
oferă un mijloc de luptă excelent. 1n Germania, muncitorii, 
puternic organizaţi într-un partid politic, au reuşit să trimită 
şase deputaţi în aşa-zisa reprezentanţă naţională ; iar opo
ziţia pe care prietenii noştri Bebel şi Liebknecht au reuşit 
s-o organizeze acolo împotriva războiului de cotropire a avut 
o înrîurire mult mai puternică în favoarea propagandei noas
tre internaţionale decît propaganda făcută ani de-a rîndul 
prin presă sau prin adunări. Tocmai acum au fost aleşi şi 
în Franţa reprezentanţi ai muncitorilor, care vor proclama 
sus şi tare principiile noastre în Adunarea naţională. La 
viitoarele alegeri, acelaşi lucru se va iîntîmpla şi  iîn Anglia. 

Aflăm cu plăcere că intenţionaţi să ne transmiteţi coti
zaţiile secţiilor din ţara dv. ; le vom primi cu recunoştinţă. 
Trimiteţi-le, vă rog, printr-un acreditiv asupra vreunui ban
cher din Londra, la ordinul lui John Weston, casierul nos
tru, într-o scrisoare recomandată pe numele subsemnatului, 
fie la 256, High Holbam, Londra (sediul Consiliului nostru) , 
fie la domiciliu : 122, Regent's Park Road. 

Aşteptăm, de asemenea, cu mult interes datele statistice 
cu privire la federaţia dv., pe care aţi promis să ni le 
trimiteţi. 
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In ce priveşte congresul Internaţionalei, n-are nici un 
rost să ne gîndim la conv-0carea lui atîta timp cît actualul 
război mai continuă. Dar dacă, aşa cum se pare, pacea va 
fi în curînd restabilită, Consiliul se va ocupa fără întîrziere 
de această importantă problemă şi va lua în considerare 
amicala dv. propunere de a convoca congresul la Barcelona. 

In Portugalia încă nu avem secţii ; poate că dv. v-ar fi 
mai uşor decît ne este nouă să stabiliţi legături cu muncitorii 
din această ţară. Dacă este aşa, vă rugăm să ne scrieţi din 
nou în legătură cu această chestiune. Credem, de asemenea, 
că ar fi mai bine, cel puţin pentru început, dacă aţi lua legă
tură cu tipografii din Buenos Aires, comunicîndu-ne, desigur, 
ulterior rezultatele obţinute. Iar pînă atunci, aţi fi foarte 
amabili şi aţi aduce un serviciu util cauzei noastre dacă 
ne-aţi trimite un număr din „Anales de la Sociedad tipogra
fica de Buenos Airesu 164, ca să putem lua cunoştinţă de con
ţinutul acestei publicaţii. 

In toate celelalte ţări, mişcarea internaţională continuă 
să se dezvolte, în pofida tuturor obstacolelor pe care le în
tîmpină. De curînd, în Anglia, s-au afiliat direct Asociaţiei 
noastre consiliile centrale ale trade-unionurilor (Trades' 
Councils) din Birmingham şi Manchester şi, o dată cu ele, şi 
muncitorii din cele două centre industriale mai importante 
ale acestei ţări. In Germania, în momentul de faţă avem de 
suportat din partea guvernului aceleaşi persecuţii la care 
am fost supuşi acum un an de către Ludovic Bonaparte 1n 
Franţa. Prietenii noştri germani, dintre care mai bine de 
cincizeci se află la închisoare, suferă literalmente pentru 
cauza Internaţionalei ; ei au fost arestaţi şi prigoniţi pentru 
că s-au opus din răsputeri politicii de cotropire şi au cerut 
ca poporul german să fraternizeze cu poporul francez. In Aus
tria, de asemenea, mulţi dintre prietenii noştri au fost întem
niţaţi, dar mişcarea continuă totuşi să se dezvolte. In Franţa, 
secţiile noastre au fost pretutindeni sufletul şi reazemul re
zistenţei împotriva invaziei ; 1n marile oraşe din sud, ele au 
pus stăpînire pe organele locale ale puterii, şi dacă Lyon, 
Marsilia, Bordeaux, Toulouse au desfăşurat o energie fără 
precedent, aceasta se datoreşte numai eforturilor depuse de 
membrii Internaţionalei. In Belgia avem -0 organizaţie pu
ternică ; secţiile noastre d in Belgia au ţinut de curînd cel 
de-al Vl-lea Congres naţional al lor. In Elveţia, disensiunile 
ivite acum cîtva timp între secţiile noastre sînt, pare-se, pe 
cale de a fi aplanate. Din America ni s-a comunicat că şi-au 
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dat adeziunea noi secţii, franceze, germane şi cehe (boe
miene) ; în afară de aceasta, noi continuăm să întreţinem 
legături frăţeşti cu marea organizaţie a muncitorilor ame
ricani Liga muncii (Labor League) rns. 

In speranţa că în curmd vom primi noi ştiri din partea 
dv., vă trimitem salutul nostru frăţesc. 

Pentru Consiliul General 
al Asociaţiei Internaţionale ia Muncitorilor, 

F.E. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în Operele lui K. Marx 
şi F. Engels, ed. I, 
voi. XXVI. 1 935 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 



Friedrich Engels 

Situaţia din Rusia 166 

Către redactorul lui „Pall Mall Gazette" 

Stimate domn, 

305 

Guvernul englez declară că n-are cunoştinţă despre rn
cheierea unei alianţe între Rusia şi Prusia. In Germania nu 
contestă nimeni existenţa unei asemenea alianţe ; dimpotrivă, 
presa prusofilă îşi manifestă satisfacţia ei nemărginită pentru 
acest fapt, în timp ce ziarele antiprusiene se arată indignate. 
Unul dintre ele, „Der Volksstaatu ,  c onsideră că, negînd exis
tenţa unei alianţe, d-l Gladstone a vrut doar să dea de 
înţeles că nu e vorba de un tratat de alianţă, ci mai degrabă 
de un legămînt de vasalitate şi că, în cazul de faţă, el are 
dreptate. Intr-adevăr, schimbul de telegrame dintre Ver
sailles şi Petersburg - dintre „al dv., credincios pînă la 
moarte, Wilhelm" şi nepotul său Alexandru, c are se arată 
ceva mai rezervat - nu mai lasă să subziste nici o îndoială 
asupra caracterului relaţiilor dintre cele două mari monarhii 
militare existente azi pe continent. Aceste telegrame, în 
treacăt fie zis, au fost publicate mai întîi în „Journal de 
St. -Petersbourg" 167, şi nu mai puţin semnificativ este faptul 
că presa germană n-a reprodus textul lor integral ; în spe
cial· n-a fost publicată asigurarea dată de împăratul Wilhelm 
că-i rămîne credincios ţarului pînă la moarte. ln orice caz, 
textul integral al corespondenţei nu lasă nici o îndoială că 
împăratul Wilhelm vrea să-şi exprime profundul sentiment 
de îndatorare pe care-l nutreşte faţă de Rusia şi că, la 
rîndul său, este gata să-şi pună serviciile la dispoziţia Rusiei. 
Dar fiindcă împăratul are mai bine de 70 de ani, iar senti
mentele moştenitorului său prezumtiv * trezesc unele îndoieli, 
Rusia are, fără îndoială, motive destul de serioase să bată 
fierul cît e cald. 

"" - prinţul moştenitw Frederic-Wilhelm. - Nota red. 
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In afară de asta, în Rusia şi situaţia internă este de
parte de a fi satisfăcătoare. Finanţele sînt aproape complet 
dezorganizate ; forma, cu totul neobişnuită, în care au fost 
eliberaţi iobagii şi au fost înfăptuite celelalte transformări 
sociale şi politice legate de această măsură a dus la o dez
organizare aproape de necrezut a producţiei agricole. Jumă
tăţile de măsură. cu caracter liberal - pe care guvernul ba 
le-a acordat, ba le-a revocat, ba le-a acordat din nou - au 
oferit claselor culte suficient cîmp liber pentru a crea o 
opinie publică bine precizată ; iar această opinie publică 
este, în toate privinţele, opusă politicii externe pe care 
actualul guvern pare s-o fi promovat pînă în momentul de 
faţă. Opinia publică, în Rusia, are în esenţă un pronunţat 
caracter panslavist, cu alte cuvinte este ostilă celor trei mari 
„asupri tori" ai rasei slave : germanii, ungurii şi turcii. O 
alianţă cu Prusia ar fi pentru ea tot atît de inacceptabilă ca 
şi o alianţă cu Austria sau cu Turcia. Totodată, opinia pu
blică cere să se pornească acţiuni militare imediate în spirit 
panslavist. Manevrele liniştite, lente, dar extrem de precaute 
şi sigure întreprinse pe ascuns de către tradiţionala diplo
maţie rusă îi pun răbdarea la grea încercare. Oricît de im
portante ar fi, luate •în sine, succesele obţinute la confe 
rinţă 108, ele nu înseamnă mare lucru pentru panslaviştii ruşi. 
Ei nu aud altceva decît „strigătul de durere " al fraţilor lor 
de sînge care sînt încă asupriţi ; pentru ei nu există nece
sitate mai imperioasă decît aceea de a restaura, printr-o  lovi
tură formidabilă, printr-un război de cotropire, supremaţia 
pierdută a sfintei Rusii. In afară de asta, ei ştiu că moşteni
torul prezumtiv al tronului * este un adept al ideilor lor. 
Dacă ţinem seama de toate acestea şi dacă, totodată, avem 
în vedere că construcţia marilor linii ferate strategice din
spre sud şi sud-vest se află acum într-un stadiu destul <le 
avansat pentru ca ele să servească în mod efectiv la dezlăn
ţuirea unui atac împotriva Austriei sau Turciei, sau simultan 
împotriva amîndurora, nu există oare un puternic imbold 
pentru guvernul rus şi pentru împăratul Alexandru personal 
să aplice vechiul mijloc bonapartist şi, dt timp alianţa cu 
Prusia pare să fie încă sigură, să evite pentru o vreme dificul
tăţile interne cu ajutorul unui război extern ? 

In asemenea situaţie, noul împrumut rusesc, în valoare 
de 12 OOO OOO 1 .  st., capătă o importanţă cu totul deosebită. 

* - ţareviciul Alexandru, viitorul împărat Alexandru al Iii-lea. -
Nota red. 
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E drept că la bursa de valori a fost lansată o chemare de 
protest patriotic, dar se spune că ea era fără semnături şi, 
pe cit se pare, tot fără semnături a rămas, şi sîntem infor
maţi că suma pe care o reprezintă împrumutul a fost mai 
mult decît acoperită. In ce scopuri urmează să fie folosite, 
printre altele, aceste 12 OOO OOO - ne informează „Ostsee
Zeitung0 1611 din Stettin, un ziar care de ani de zile nu numai 
.că dispune de cele mai bune informaţii despre ceea ce se 
petrece în Rusia, dar este şi îndeajuns de independent pentru 
a le publica. Războiul franco-prusian, spune corespondentul 
din Petersburg al acestui ziar ( într-o informaţie apărută la 
4 martie stil nou) , a convins autorităţile militare ruseşti că 
sistemul de fortificaţii aplicat de ele pînă acum la construirea 
de fortăreţe este cu totul ineficace, iar ministerul de război 
a şi elaborat planul modificărilor necesare. 

„După cum se anunţă, noul sistem, care e bazat pe construirea de 
forturi detaşate, urmează să fie aplicat î n  primul rînd la fortăreţe de 
.graniţă mai importante, la a căror reconstrucţie urmează să se treacă 
numaidecît. Primele fortăreţe ce vor fi prevăzute cu forturi detaşate sînt 
Brest-Litovsk, Deblin şi Modlin • ,  

Brest-Litovsk, Deblin (sau Ivangorod) ş i  Modlin (sau 
Novo-Georgievsk, după denumirea oficială rusă) sînt toc
mai cele trei fortăreţe care, cu Varşovia ca punct central, 
domină cea mai mare parte din regatul Poloniei ; Varşovia 
însă nu va fi înzestrată acum cu forturi detaşate pentru sim
plul motiv că ea dispune de mulţi ani de asemenea forturi. 
Aşadar, fără a pierde vreme, Rusia îşi consolidează stăpînirea 
asupra Poloniei şi îşi întăreşte baza de operaţii împotriva 
Austriei, iar graba cu care face acest lucru nu prevesteşte 
nimic bun pentru pacea Europei .  

Deocamdată, toate acestea ar putea fi  considerate doar 
drept o înarmare pur defensivă. Dar sus-numitul corespon
dent continuă : 

„In Rusia, pregătirile de război, care au început o dată cu izbucni
rea războiului franco-prusian, sînt continuate cu neslăbită rîvnă. De 
curînd, ministerul de război a ordonat formarea, în fiecare regiment, a 
batalionului patru. Executarea acestui ordin a şi început în toate regimen
tele, inclusiv cele care se află în regatul Poloniei. Detaşamentele desti
nate pentru serviciul, în timp de război, la căile ferate şi la telegraf, pre
cum şi companiile sanitare au şi fost organizate. Soldaţii sînt antrenaţi în 
mod asiduu şi sînt instruiţi sub toate aspectele, iar cei din companiile 
sanitare sînt învăţaţi chiar cum să aplice răniţilor primele pansamente, 
cum să oprească o hemoragie şi cum :oă reanimeze pe cei ce şi-au pierdut 
cunoştinţa• .  

22 
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In aproape toate marile armate de pe continent, efec
tivul din timp de pace al regimentelor de infanterie este de 
trei batalioane, şi prima măsură incontestabilă pentru tre
cerea de la efectivul de pace la cel de război este formarea, 
in fiecare regiment, a batalionului patru. In ziua în care a 
declarat război, Ludovic Napoleon a ordonat şi formarea 
batalioanelor patru. ln Prusia, formarea acestora este primul 
lucru ce se face după primirea ordinului de mobilizare. La 
fel stau lucrurile şi  în Austria, şi în Rusia. Orice s-ar crede 
despre necesitatea, subit descoperită, a forturilor detaşate 
pentru fortăreţele poloneze şi despre l'empressement *, nu 
mai puţin subit, cu care sînt introduse în armata rusă echi· 
pele de Krankentrăger **, după modelul prusienilor, precum 
şi detaşamentele de c ale forată şi de telegrafişti ( într-o ţară 
în care atît căile ferate cit şi telegraful sînt destul de rare) , 
- această măsură - formarea batalionului patru - ne oferă 
un indiciu evident că Rusia a şi trecut linia de demarcaţie 
dintre starea de pace şi cea de război. Nimeni n-o să-şi în
chipuie că ea a făcut acest pas fără un scop bine determinat ; 
iar dacă acest pas e menit să însemne ceva, el nu poate să 
însemne decît un atac împotriva cuiva. Poate că acest 
lucru explică ce nevoi sînt chemate să împlinească cele 
12 OOO OOO 1. st. 

Scris de F. Engels 
în jurul datei de 16 martie 1871 

Publicat în „The Pall Mall Gazette• 
nr. 1 900 din 16 martie 1 87 1  

* - graba, rîvna. - Nota trad. 
** - sanitari. - Nota trad. 

Al. dv. etc. 
E. 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Către redactorul ziarului „Times " 110 

Stimate domn, 
în numărul din 1 6  martie al ziarului dv., corespondentul 

din Paris face următoarea afirmaţie : 

„Karl Marx„. a trimis unuia din principalii săi adepţi din Paris o 
scrisoare în care declară că e nemulţumit de atitudinea adoptată de mem
brii Asociaţiei" (adică ai Internaţionalei) „din acest oraş etc." 

Această informaţie, corespondentul dv. a luat-o, pe cit 
se vede, din „Paris-Journalu cu data de 14 martie, în care 
se promite şi publicarea în întregime a pretinsei scrisori. In 
„Paris-Journal u din 19 martie a fost într-adevăr publicată 
o scrisoare datată : Londra, 28 februarie 187 1 ,  care ar fi, cică, 
semnată de mine şi al cărei conţinut coincide cu afirmaţia 
făcută de corespondentul dv. Imi permit să declar că această 
scrisoare este, de la început şi pînă la sfîrşit, un fals ne
ruşinat. 

Conceptul acestei scrisori 
a fost întocmit de F. Engels 
la 21 martie 1 871 

Publicat în „Time5" nr.  27 017 
din 22 martie 1 871,  sub forma 
unei expuneri rezumative 
a conţinutului scrisorii 
lui K. Marx 

Se tipăreşte după conceptul 
întocmit de F. Engels 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Declaraţia Consiliului General trimisă redacţiei 
ziarului „Times " şi redacţiilor altor ziare 171] 

Către redactorul ziarului „Times" 

Stimate domn, 
Din împuternicirea Consiliului General al Asociaţiei In

ternaţionale a Muncitorilor, vă adresez rugămintea de a 
publica în ziarul dv. următoarea declaratie : 

In presa engleză circulă ştirea că membrii de la Paris 
ai Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor acţionează în spi
ritul Ligii antigermane şi  că ei au mers atît de departe ·în 
această direcţie, incit au exclus din Internaţională pe toţi 
germanii. 

Această ştire este într-o flagrantă contradicţie cu f ap
tele. Nici Consiliul federal de la Paris al Asociaţiei noastre 
şi nici vreuna din secţiile pariziene pe care le reprezintă el 
nu s-au gîndit vreodată să ia o asemenea hotărîre. Aşa-zisa 
Ligă antigermană - în măsura în care, în general, se poate 
vorbi de existenţa ei - nu este altceva decît o creaţie a aris
tocraţiei şi a burgheziei. Ea a fost înfiinţată din iniţiativa 
Jockey-Clubului 172 şi a continuat să fiinţeze graţie sprij inului 
ce i-a fost acordat de Academie, de bursă, de dţiva bancheri 
şi fabricanţi etc. Clasa muncitoare n-a avut niciodată vreo 
legătură cu această ligă. 

Scopul acestei născociri calomnioase este cît se poate de 
vizibil. Cu puţin înainte de izbucnirea recentului război, 
Internaţionala a trebuit să servească drept ţap ispăşitor 
pentru toate evenimentele neplăcute. Aceeaşi tactică se re
petă şi acum. Aşa, de pildă, în timp ce unele ziare elveţiene 
şi prusiene caută s-o facă vinovată de insultele proferate 
nu de mult împotriva germanilor 173 la Ziirich, unele ziare 
franceze, ca, de exemplu, „Courrier de Lyon" ,  „Courrier de 
la Gironde" ,  „Liberteu m etc., publică ştiri din care reiese 
că la Geneva şi la Berna au avut loc, sub preşedinţia amba-
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sadorului prusian, nişte întruniri secrete ale membrilor Inter
naţionalei, în cadrul cărora, cică, s-a pus la cale planul de a 
preda oraşul Lyon prusienilor şi membrilor Internaţionalei, 
ca să-l jefuiască împreună. 

Cu toată stima, al dv. 
J. George Eccarius, 

secretar general 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 

256, High Holborn, 22 martie 

Scris de K. Marx 
la 21 martie 1 871 

.Publicat ân „The Times " lllr. 27 01 8 
din 23 martie 1 87 1 ,  precum 
şi în „The Eastem Post" 
nr. 130 din 25 martie 1 871 
şi o serie de alte publicaţii 
ale Internaţionalei 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „The Times" ,  
confruntat c u  textul 
proceselor-verbale ale 
Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Către redacţia ziarului „Volksstaat " 173 

„Paris-Journal" ,  unul dintre cele mai reuşite organe ale 
presei poliţieneşti din Paris, a publicat în numărul său din 
14 martie un a:riticol. sub titlUJl senzaţional : „Le Grand Chef 
de l'Internationale" * ( „Grand Chef" , pe cît se pare, este tra
ducerea în limba franceză a rtermenului „HaU1pt-Chef" 176, fo
losit oîndvia de Stieber) . 

„El - aşa începe articolul -, după cum se ştie, este german şi, 
ceea ce e mai rău, prusian. II cheamă Karl Marx şi locuieşte în Berlin 
ş.a.m.d. Ei bine, acest Karl Marx este nemulţumit de atitudinea adoptată 
de membrii francezi ai Internaţionalei. Acest simplu fapt este suficient 
pentru a-l caracteriza. El găseşte că ei se îndeletnicesc prea mult cu 
politica şi nu dau suficientă atenţie problemelor sociale. Asta e părerea 
lui, pe care nu de mult şi-a formulat-o cit se poate de categoric într-o 
scrisoare adresată confratelui şi prietenului său, cetăţeanul Serraillier, 
unul dm marii pontifi parizieni ai Internaţionalei. Karl Marx îi roagă pe 
membrii francezi ai Internaţionalei, şi în special pe cei din Paris, să nu 
piardă din vedere că asociaţia lor urmăreşte un singur scop, şi anume 
organizarea muncii şi viitorul asociaţiilor muncitoreşti. Dar, în loc să 
organizeze munca, ei o dezorganizează, şi el consideră necesar să ceară 
celor vinovaţi să respe<;te Statutul Asociaţiei. Declarăm că sîntem în mă
sură să publicăm această interesantă scrisoare a d-lui Karl Marx de în
dată ce ea va fi adusă la cunoştinţa membrilor Internaţionalei".  

In numărul său din 19  martie, „Paris-Journal" a publicat 
într-adevăr o scrisoare despre care spunea că a fost semnată 
de mine ; ea a fost reprodusă imediat de întreaga presă re
acţionară pariziană, iar după aceea a apămt şi în ziarele lon
doneze. Dar între timp „Paris-Journal" aflase că eu locuiesc 
la Londra, şi nu la Berlin. De aceea, de data aceasta, în con-

* - „Conducătorul suprem al Internaţionalei " .  - Nota trad. 



Către redacţia ziarului „Volksstaat• 313 

tradicţie cu cele spuse în prima ştire, se arată că scrisoarea 
e trimisă din Londra. Această rectificare tardivă însă prezintă 
neajunsUJl. că mă :pune să corespondez cu prietenul meu 
Serraillier, care se află la Londra, pe cale ocolită, pe la Paris. 
Scrisoarea, aşa cum se •arată 1în declaraţia mea apărută în 
„Timesu * , este de la Îlllceput şi ipînă la sfîrşit un fals neruşinat. 

Acelaşi „Paris-Journal u ,  preoum şi alte organe pariziene 
ale „presei serioase u au răspîndit zvonu,! că Consiliul federal 
din Pans al Internaţionalei a luat hotărîrea - care depăşeşte 
competenţa lui - de a-i exclude pe germani din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. Cotidianele fondoneze au vînat 
în grabă această ştire, atiH de plăcută pentru ele, şi s-au apu
cat să scrie în editorialele lor, pline de o bucurie maliţioasă, 
că, �n sfîrşit, Internaţionala s-a sinucis. Spre regretul lor, 
„Times• pub[kă azi următoarea declaraţie a Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ** : 

„In presa engleză ci11culă ştirea că membrii de la Paris 
ai .Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor acţionează în spi
ritul Ligii antigermane şi că ei au mers atît de departe în 
această direcţie, dncît au excJus din Internaţională pe toţi ger
manii. Această ştire este într-o !flagrantă ccmtmdicţie cu fap
tele. Nici consiliul federal din Paris al Asociaţiei noastre 
şi nici vreuna din secţiile din Paris pe care le reprezintă el 
nu s-au gîndit vreodată să ia o asemenea hotărîre. Aşa-zisa 
Ligă antigermană - în măsura în care, în general, se poate 
vorbi de existenţa ei - nu este altceva dedt o creaţie a 
aristocraţiei şi ia burgheziei. Ea a fost înfiinţată din iniţiativa 
Jockey-Clubului şi a continuat să fiinţeze graţie 51prij inului 
ce i-a fost acordat de Academie, de bursă, de cîţiva bancheri 
şi fabricanţi etc. Clasa muncitoare n-a avut niciodată vreo le
gătrură cu aceas·tă ligă. 

Scopul acestei născociri calomnioase este cît se poate de 
vizibil. Cu ipuţin timp înainte de izbucnirea recentului război, 
Internaţionala a trebuit să servească drept ţap isipăşitor pen
tru toate ervenimentele neplăcute. Aceeaşi •tactică se repetă 
şi acum. Aşa, de !pildă, în timp ce runele ziare elveţiene şi pru
siene caută s-o facă vinovată de insultele proferate nu de mult, 
împotriva germanilor la Ziirich, unele ziare franceze, ca, de 
exemplu, «Courrier de Lyon» ,  «Courrier de la Gironde„, 
«Liberte» din Paris etc., publică ştiri din care reiese că la Ge
neva şi la Berna au avut loc, sub preşedinţia ambasadorului 

* Vezi vollumull de faţă, pag. 309. - Nota red. 
** Vezi vOilumul de faţă, pag. 310-3 1 1 .  - Nota red. 
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prusian, nişte întruniri secrete ale membrilor Internaţionalei, 
în cadrul cărora, cică, s -a  pus la cale planul de a preda oraşul 
Lyon iprusienilor şi membrilor Internaţionalei, ca să-l jefuiască 
împreună" . 

Aceasta este declaraţia Consiliului GeneraL E în firea 
lucrurilor ca marii demnitari şi clasele dominante ale vechii 
societăţi , oare numai prin J1U1ptă naţională şi antagonisme na
ţionale pot să .se menţină la putere şi să exp[oateze masele 
populare - care se îndeletnicesc cu munca productivă -, să 
vadă iin Asociaţia Internaţională a Muncitorilor duşmanul lor 
comun. Pentru a-l nimici pe acest duşman, foate mijloacele 
sînt bune. 

Londra, 23 martie 1871 
Karl Marx, 

secretar al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

pentru Germania 

Publicat în „Der Volksstaat• 
nr. 26 din 29 martie 1871  
şi  (cu unele prescurtări) în  
„L'�galite" nr. 6 din 31 martie 187 1 ,  
precum ş i  1 n  ,,Der Vorbote" nr. 4 
din 23 aprilie 1871 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziarul „Der 
Volksstaat" 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

[Către redacţia ziarului „De Werker " 177] 

Londra, 31 martie 1871  

Cetăţeni, 

Aşa-zisa mea seri.soare către membrii din Pariis ai In
ternaţionalei - după cum am mai arătat ân dedaraţia apărută 
în ztarul „Times" cu data de 22 martie 11 - este pur şi simplu 
un fals săvfrşit de „Paris-J01Urnal " ,  una din fiţuicile bule\Tlar
diere zărnlislite în cloaca .imperi ală. De a.ltfe�, pe dt se vede, 
toate organele „presei serioase " din Eurorpa au primit direc
tiva de a recurge la falsuri, care reprezintă cea mai puternică 
armă a lor 1mpotriva Internaţionalei. 

In ochii acestor onorabili campioni ai religiei, ordinii, 
familiei şi pr-oprietăţii, nelegiuirea .care poartă denumirea de 
fals nu este cituşi de puţin o faptă infamantă. 

Publicat în „De Werker" nr. 23 
din 8 aprilie 1871 

Salut şi frăţie, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul apărut 
ln ziar 

Tradus din limba franceză 

* Vezi volumllll de faţă, pag. 309. - Nota red. 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „Times " 178 

S timate domn, 
Ingăduiţi-mi să recurg din nou la ospitalitatea ziarului 

dv. rpentru a combate o serie de minciuni care au căpătat o 
largă răspîndire. 

Intr-o telegramă din Paris cu data de 30 martie se oferă 
cititorilor un extras din „Le Gauloisu 179• Acest extras, căruia 
i s-a pus şi un titlu senzaţional : „Se vorbeşte că revoluţia de 
la Paris a fost -0rganizată la Londra u, a apărut sîmbăta tre
cută la loc de vază în ziarele londoneze. După cit se pare, zia
rul „Le Gauloisu ,  care în ultimul război a fost un concurent 
serios în materie de miinchhausiade al ziare�or „Figaro" 180 

şi „Paris-Journal u ,  ceea ce a făcut de rîs, în întreaga lume, 
la petite presse * din Paris, este mai convins ca -0ricînd că 
publicul ahtiat după noutăţi o să se călăuzească ,întotdeauna 
după principiul „Credo, quia abSIUrdum estu ** .  Este îndoielnic 
dacă însuşi baronul de MiinchhaUJSen s-ar fi apucat să organi
zeze la Londra „în primele zile ale lui februarieu - cînd d-l 
Thiers nu deţinea tÎncă nici o funcţie oficială - „insurecţia 
de la 18 martieu ,  care a fost provocată de încercarea ace
luiaşi domn Thiers de a dezarma Garda naţională din Paris. 
Ziarul „Le GauJois" nu se mulţumeşte să-i trimită pe domnii 
Assi şi Blanqui într-o imaginară călătorie Ja Londra ca să 
organizeze aici, într-un conclav secret, o conspiraţie împreună 
cu mine, dar mai adaugă la acest conclav încă două persoane 
imaginare - pe un oarecare „Bentini, agent general pentru 
Italiau ,  şi pe un oarecare „Dermott, agent general pentru An
glia" . „Gaulois" mă confirmă, cu tot 1atîta generozitate, în 

• - presa bulevardieră. - Nota trad . 
.,... - „Cred fiindcă e absurd" (cuvinte atribuite lui TertuUian, scrii

tor creştin de la sfirşitul secolului al II-lea şi începutul secolului >tl 
III-iea) . - Nota trad. 
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funcţia de „conducător suprem al Internaţionalei u ,  funcţie 
care mi-a fost atribuită pentru prima oară de către „Paris
J oomal " .  Mă tem că, în ciuda celor spuse de aceste două 
onorabile ziare, Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor îşi va continua activitatea sa fără să se împo
văreze cu vreun „conducătoru sau cu vreun „preşedinte" .  

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei meJe consideraţii, 

Londra, 3 aprilie 

Publicat în „The Times •  nr. 27 028 
din 4 apriQie 1 871  
şi „The Daily News• nr. 7 780 
din 6 aprilie 1 871  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziarul „The Times" 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

[Despre greva muncitorilor din industria tutunului 
din Anvers 181] 

La Anvers, 500 de muncitori din industria tutunului au 
rămas fără lucru. Fabricanţii i -aiu pus în faţa altemativei : 
ori să-şi drzolve sindicatul (afiJliat la Asociaţia Internaţională 
a Munoitorilor) , ori să fie concediaţi. Toţi muncitorii, fără 
nici o excepţie, au resipins categoric această pretenţie ne
dreaptă, iar fabricanţii şi-au închis întreprinderile. 

In casa muncitorilor se află 6 OOO de franci ( 1 600 de ta
leri) ; ei au şi stabilit legătura cu muncitorii din industria 
tutunului din Olanda şi Anglia, împiedicînd aistfel folosirea 
muncitorilor din aceste ţări. Din Anglia ei vor primi un aju
tor bănesc destul de substanţial ; pînă acum au şi fost expe
diate 1 76 1. .st. ( 1  200 de taleri) ; 1ajutorul va fi asigurat şi pe 
viitor. De altfel, cei din Anvers nu cer deoît un împrumut, 
căci declară că sînt în stare să restituie orice sumă care le-a 
fost acordată ca ajutor. Dacă muncitorii din industria tutunu
lui din Germania sau alte sindicate au posibilitatea să spri
j ine pe fraţii lor din Anvers, sµerăm că ei nu vor precupeţi 
să facă acest lucru. Banii urmează să fie trimişi pe adresa : 
Ph. Coenen. Boomgaardsstraat 3, Anvers. Muncitori germani 
din industria tutunului, în orice caz este de datoria voastră 
să împiedicaţi recrutarea de muncitori din rîndurile voastre 
pentru Anvers atîta timp cît fabricanţii de 1acolo îşi menţin 
pretenţiile. 

Scris de F. Engels la 5 aprilie 1 87 1  

Publicat în „Der Volksstaat" 
nr. 30 din 12 aprilie 1 87 1  

S e  tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din Hm.ba germană 
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[Rezoluţie a Consiliului General cu privire la 
excluderea lui Tolain 1112] 

319 

Avînd în vedere că Consiliului General i-a fost supusă 
spre confirmare rezoluţia adoptată de ConsiHul federal al 
secţiilor din Paris, .prin care cetăţeanuil Tolain este exclus 
din Asooiaţie pentru că, după ce a fost ales în Adunarea na
ţională ca reprezentant al clasei muncitoare, a trădat cauza 
ei în modul ce� mai laş ; 

avînd în vedere că locul fiecărui membru francez al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor este , în mod indiscutabil, 
alături de Comuna din Paris, iar nu 1în Adunarea uzurpatoare 
şi contrarevoluţionară de la Versailles, 

Consiliu[ General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor confirmă rezoluţia adoptată de Consiliul federal din 
Paris şi îl declară pe cetăţean'l.lll Tolain exclus din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. 

Consiliul General n-a avut posibilitatea să rezolve mai 
devreme aceas1tă chestiu!lle, deoarece ,abia la 25 aprilie a pri
mit textul autentic al  sus-menţionatei rezoluţii a Consiliului 
federal din Paris. 

Adoptat la 25 aprilie 1871 

Publicat în „The Eastern Post" 
nr. 1 35 din 29 aprilie 1871 ,  
„L'Internationale" nr.  122 
din 14 mai 1871 şi „Der Volksstaat" 
nr. 42 din U mai 1 871 

Se itipăreşte după manuscris, 
confruntat cu textul apărut 
în ziare 

Tradus din ili.mba engleză 
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Friedrich Engels 

Incă o dată „domnul Vogt" 1 83 

De oind cu campania din Augsburg din 1859, în care a 
căpătat o bătaie atît de zdravănă 164, domnul Vogt părea că 
s-a săturat de poJitică. El s-a consacrat cu toată energia ştiin
ţelor naturii, în care, încă mai înainte, după cum singur spune, 
făcuse descoperiri de-a dreptul „uimitoareu. Astfel, cam pe 
vremea oînd Kuchenmeister şi Leuckardt au lămurit extrem 
de complicatul proces de dezvoltare a viermiilor intestinali 
şi prin aceasta au realizat, într-adevăr, un progres însemnat 
în domeniUJl ştiinţei, domnllll Vogt a făout uimitoarea descope
rire că viermii intestinali I.Se împart în două clase : viermi 
ro•tunzi *, care sînt rotunzi, şi viermi laţi, care sînt laţi. Acum 
acestei măreţe reaJizări el i -a adăugat încă una, care e şi mai 
mare. Descoperirea unui mare număr de fosile omeneşti, d a
tînd din vremuri preistorice, făcuse o modă din studiul com
parat al craniilor aparţinînd diferitelor rase de oameni. Sa
vanţii au început să măsoare craniile în toate direcţiile şi să 
le compare între ele, să poarte discuţii, dar n-au ajuns la 
nici un rezultat, pînă cînd, în fine, Vogit, cu obişnuita lui în
credere iîn victorie, a făcut cunoscută soluţia enigmei, şi · 
anume că toate craniile omeneşti se împart IÎn două clase : 
una în care intră capetele lunguieţe (capetele lungi, doliho
cefale) şi alta în care intră capetele rotunde {capetele scurte, 
brahicefail.e) . Ceea ce n-au purtut să facă, în mulţi ani de muncă 
încordată, cercetătorii cei mai meticuloşi şi mai sîrguincioşi 
a reuşit să facă Vogt prin simpla aplicare a principiului vier
milor, enunţat de el. Daică la aceste uimitoare descoperiri mai 
adăugăm şi pe aceea a unei noi specii în domeniul zoologiei 
politice, şi  anume descoperirea „bandei pucioasei u 165, atunci 

• - inelari - Nota trad. 
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şi cel mai exigent dintre oameni va trebui să admită că, pen
tru o viaţă de om, Vogt a realizat destul de mult. 

Dar mare�e spirit al [ui Vogt al nostru n-a ştiut ce-i li· 
niştea. Pontica continuă să aibă un farmec irezistibil pentru 
acest om, care şi în berării a obţinut realizări abît de măreţe. 
Bătaia căpătată in anno * 1860 trecuse ou bine, cartea lui 
Marx „Domnul Vogt" nu se mai găsea în librării, iar peste 
toate poveştile neplăcute se aşternuse de mult uitarea. In 
aplauzele furtunoase ale filistinilor germani, Vogt al nostru 
întreprindea turnee de conferinţe, trona, cru aere de pontif, la 
toate adunările cercetătorhlor naturii, la congresele etnogra
filor şi  antioarilor şi  se insinua printre marii savanţi auten
tici ; el putea deci să se considere din nou 1t1n om mai mult 
sau mai puţin „respectabiJ "  şi chemat să �mpuieze capul fi
listinului german cu probleme de politkă, aşa cum i l-a împuiat 
cu probleme de ştiinţe naturale. Se petreceau evenimente 
mari : Napoleon cel Mic 186 capitulase la Sedan, prusienii se 
aflau la porţile Parisului, Bismarck cerea să i se dea Alsacia 
şi Lorena. Sosise deci momentul ca Vogt să-şi spună cuvîntul 
său de om cu greutate. 

Acest cuvînt are ca titlu : „Karl Vogt's Politische Briefe 
an Friedrich Kolb " * * ,  Biel, 1870. Este vol'ba de o broşură 
cu dO'Uăsprezece scrisori, care au apărut pentru prima oară 
în „Tages-lPresse " din Viena şi care iau fost publicate şi în 
„Bieler Handelis-Courier" ,  acest „Moniteur" al ilui Vogt 187• 
Vogt se pronunţă împotriva anexării Alsaciei şi Lorenei şi îm
potriva prusificării Germaniei, şi e grozav de supărat că în 
această privinţă nu face dedt să păşească pe urmele odioşi
lor social-democraţi, adică pe urmele „bandei pucioasei" .  
N-are nici 1t1n rost să expunem aici întregul conţinut al acestei 
broşuri, fiindcă părerea pe care o are un Vogt oarecare despre 
asemenea lucruri nu prezintă nici o importanţă. In afară de 
aceasta, argumentele pe care le invocă el nu slÎnt decît bana
lele argumente ale unor fi.listini de prin cafenele care flecă
resc despre politică, cu singura deosebire că de data asta Vogt 
nu reflectă părerile filistinilor germani, ci pe a.celea ale filis
tinilor elveţieni. Pe noi nu ne interesează decît fermecătoarea 
personalitate a domnului Vogt, aşia cum se manifestă ea în di
feritele ei cotituri şi transformări. 

* - în anul. - Nota trad. 
** - „Scrisori politice ale lui Karl Vogt adresate lui Friedrich 

Kolb". - Nota trad. 
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Să luăm deci broşurica lui Vogt şi s-o punem alături de 
scrierea lui „Studii aS'llpra situ a ţi ei actuaile din Europa" 
( 1859) 168 - o carte ghinionistă, care i - a  adus atît de multe şi  
grele suferinţe. Aici C(){!l51tatăm că, cu toată afinitatea spiri
tuală dintre cele două lucrări, cu toate neglijenţele lor stilffi
tice abso[ut identice (la ip agina 10 Vogt scrie despre „vederile u 
sale dol:>îndite ou „propriille-i ure chi " ,  care trebuie să fie în
tr-adevăr nişte urechi foarte ciudate * ) ,  - aici constatăm că 
domnuil Vogt spune azi tocmai contrarul <le ceea ce rostea 
în rpredicille de acum unsiprezece ani . „Studi1le " aveau drept 
scop să-l convingă pe filistinul german că Germania n-are 
nici un interes să se amestece în războiul ipus la cale de către 
Ludovic Bonaparte împotriva Austriei. In acest scop ,  Ludo
vic Bonaparte trebuia prezentat drept „un om trimis de pro
videnţă" ,  drept un eliberator al popoarelor, el trebuia apărat 
im.potriva obişnuitelor atacuri ale republicanilor şi chiar ale 
unor liberali burghezi. Şi pretinsul republican care e domnul 
Vogt s-a aipucat să facă şi tmaiba asta, ce-i drept, cu o mutră 
acră-dulce şi cu o Wăţişare de om chinuit de colici abdomi
nale, d ar totuşi a făcut-o. Gurile rele şi o amenii din „banda 
pucioasei " susţineau că bravul Vogt îndura toate aceste ne
plăceri şi făcea toate aceste grimase num ai pentru că pri
mise de la Bonap arte ceea ce englezii numesc „considera
tion " **,  şi anume b ani peşin. Au ieşit la iveală şi tot felul de 
lucruri suspecte. V ogt oferise b ani diferitor persoane, cu 
condiţia ca ele să publice articole în sensul preconizat de dîn
sul, adică isă proslăvească intenţiile lui Ludovic Bonaparte de 
a elibera popoarele. D-l  Brass, a cărui virtute, de cînd dînsul 
conduce „Norddeutsche Allgemeine Zeitungu 189, este, precum 
se ştie, mai presus de orice îndoială, a retrnzat piînă şi dînsul, 
şi încă în mod public, „troaca franceză pe c are Vogt voise să 
i-o pună în faţă" .  D ar să nu mai amintim aici despre aceste 
poveşti neplăcute şi să admitem deocamdată că şi colicile 
abdominale şi grimasele lui V ogt sînt nişte metehne conge
nitale. D ar de atunci s-a întîmplat nenorocirea de la Sedan şi, 
o dată cu ea, s -·au .schimbat toate şi 1a domnul Vogt. Chiar 
despre împăratul francezilor, despre acest eliberator al po
poarelor, dînsul vorbeşte .încă cu o arecare reticenţă. Despre 
e·l nu spune dedt că 

"' Joc de cuvinte : în limba geI1I11ană „eigene• înseamnă aut „pro
prii" cit şi „ciudate• .  - Nata trad. 

** - recompensă, răsplată pentru muncă. - Nata trad. 
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„revoluţia bătea la uşă. Şi chiar dacă n-ar fi izbucnit războiul, irnpenul 
n-ar mai fi ajuns să întîmpine Anul nou 1871 la Tuileries " (pag. 1 ) .  

Dar soţia lui ! Să ascultăm : 

„Nu încape îndoială că dacă Eugenie ar fi învins (căci această spa
niolă incultă, care nici măcar să scrie corect nu ştie, duce - sau, mai 
bine zis, a dus - războiul avînd în spatele ei, ca o coadă de balaur, 
întreaga tagmă a preoţilor fanatici şi toată populaţia rurală) , situaţia ar 
fi devenit deodată şi mai îngrozitoare" decît după victoriile prusiene etc_ 

Prin urmare, victoria repurtată în 1859 de francezi asupra 
austriecilor a fost o victorie a lui Bonaparrte, eliberatorul po
poarelor ; o victorie rE::purtată în 1 870 de francezi asupra 
prusienilor ar fi însemnat o victorie a incultei Eugenie şi a 
cozii ei de balaur. Progresul este evident. 

Şi mai rău o păţeşte coada de balaur a lui Ludovic Bo
naparte, fiindcă acum se constată că şi el  are o astfel de coadă_ 
încă de la pag. 2 ni se vorbeşte de „îngrozitoarea risipă pe 
care o face imperiul u ,  iar la pag. 1 6  aflăm desrpre „lepădă
tmile care se aflau în fmnrtea armatei şi a administraţiei im
periale u .  Această risipă şi  aceste lepădături emu în p lină în
florire încă din 1 859, şi chiar cu mult mai înainte ; Vogt, care 
pe atunci nici nu le observa măcar, le vede acum cit se 
poate de bine. Este şi acesta un progres. Dar asta încă nu-i  
totul. Dacă Vogt nu-l denigrează în mod făţiş pe „eliberatorulu 
său de odinioară, nu se poate totuşi abţine să ne ofere un citat 
dintr-o scrisoare a unui savant francez în care se spune : 

„Dacă puteţi exercita vreo influenţă, încercaţi să ne feriţi de cea 
mai gravă dezonoare - oeelile de raanener l'infâme" (aceea de a-l !feaidoce 
pe infam, adică pe Ludovic Bonaparte) . „Mai bine să vină Henric al V-lea, 
cei din dinastia de Orleans, vreun Hohenzollern, sau oricare altul, decit 
acest scelerat încoronat, care otrăvea tot ce atingea• (pag. 13). 

Dar, aricit de răi ar fi fost împăratul şi inculta lui soţie, 
cu respectivele lor cozi de balaur, Vogt ne consolează · cu 
ideea că în această f amiHe există totiuşi cineva care constituie 
o excepţie : prinţul Napoleon, care e cunoscut mai cu seamă 
sub numele de Plon-Plon. Despre el vorbeşte Vogt ( la 
pag. 33) dnd spune că Paon-Plon i-ar fi SIJYUS chiar lui că „n-ar 
mai avea nici un respect pentru germanii din sud dacă ei ar 
fi procedat altfel u  (adică dacă n-ar fi mers împreună cu pru
sienii împotriva francezilor) ; că el  era convins de deznodă
mîintiu•l nefericit al războiului şi n-a făcut din asta un secret_ 
Cine o să-l mai acuze aoum pe Vogt de nerecuinoştinţă ? Nu 
este înduioşător să vezi cum el, „republicanulu ,  întinde o fră-

23 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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ţească mină de ajutor „prinţului " ,  chiar şi atunci cînd acesta 
se află la ananghie, şi ic11.1m .îi dă un certificat de care prinţul 
poate să se folosească în caz că se va anu1I1ţa marele concurs 
pentru găsirea unui înlocuitor al acestui „ticălosu ? 

Despre Rusia şi poli tic a ei,  în aceste „Studii u se vorbeşte 
numai pe un ton laudativ ; din momentllll. în care a fost des
fiinţată iobăgia, aceLSt imperiu este „mai degrabă un prieten 
demit un duşman al mişcării de eliberare u ; pentru Poloni a, cel 
mai bun 1lu cru ar fi să se contopească 1cu Rusia ( aş a  oum a do
vedit-o răs.coala din P olonia din 1863 ! ) ,  şi Vogt .găseşte foarte 
firesc că Rusia 

„reprezintă nucleul de nădejde în jurul căruia caută tot mai mult să se 
grupeze popoarele slave" .  

Iar faptul c ă  atunci, în 1 859, politica rusă mergea mină 
în mină cu aceea a lui Ludovi c-Napoleon reprezenta, fireşte, 
după părerea �ui Vogt, un merit ru totul deosebit. Acum to
tul s-a schimbat, arum ni se spune : 

„Nu mă îndoiesc nici un moment că un conflict între lumea slavă 
şi cea germană este iminent.„ şi că în acest conflict Rusia va prelua 
conducerea uneia din părţi" (pag. 30, 31).  

Aipoi ni se arată că, după anexarea Afsaciei de către Ger
mania, Franţa, în acest conflict, se v a  situa numaidedt de 
partea slavillor şi va face chiar tot ce e ou putinţă ca să gră
bească izbucnirea acestui cooilict, pentru a căpăta înapoi 
Alsacia, astfel că aceeaşi alianţă franco-rusă, care în 1859 
a fost, cică, o fericire pentru Germania, H este prezentată 
arum ca o gogoriţă şi ca o sperietoare. D ar Vogt îl cunoaşte 
pe fiilistinul său german. El ştie că poate să-i ofere orice fără 
să se sinchiseasc;ă de nici un fel de contrazicere. Nouă însă, 
fără să vrem, ne vine în minte întreb area : cum se face că 
acum unsprezece ani V.ogt a avut neruşinarea să spună î,n 
gura mare că o alianţă între Rusia şi Franţa bonapartistă ar 
fi cea mai bună garanţie pentru dezvoltarea liberă a Germa
niei şi a Europei ? 

Dar Prusia I In menţionatele „Studii u, Prusiei i se dă lim
pede de înţeles că ar trebui să sprijine în mod indirect pla
nurile lui Ludovic-Napoleon îndreptate im.potriva Austriei, 
să se limiteze la apărarea teritoriului Confederaţiei germane, 
iar apoi, „La viitoarele tratative de pace, să primească drept 
răsplată teritorii situate în regiunile de şes din nordul Ger
maniei " .  Graniţele viitoarei Confederaţii a Germaniei de nord 
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- Munţii Metalici, rîul Main şi marea - iau fost fluturate 
încă de pe atunci ca momeală în faţa Prusiei, iar în postfaţa 
la cea de-a doua ediţie, apărută în timpul războiului din Italia, 
adică �ntr-un moment cînd bonapartiştilor începuse să le ardă 
pămîntul sub picioare şi nu mai era timrp de pierdut cu digre
siuni şi flecăreli, Vogt începe să vorbească pe şleau : el în
deamnă Prusia să dezlănţuie un război civil fa GermanLa, pen
tru făurirea unei puteri centrale unitare, pentru încorporarea 
întregii Germanii de către Prusia. Pentru o asemenea unificare 
a Germaniei, afirmă el, n-ar fi nevoie nici măcar de atîtea 
săptămîni cîte luni sînt necesare pentru războiul din Italia. Şi 
iată că, după ce s-au scurs exact şapte ani, şi tot în înţele
gere cu Ludovic-Napoleon, Prusia procedează întocmai după 
îndemrnm11e bonapartiste, care au fost repetate papagaliceşte 
de Vogt ; ea se lansează într-un război civil, îşi asigură 
deocamdată o recompensă 1n regiunile de şes din nordul Ger
maniei, făureşte ,  cel puţin pentru nordul Germaniei, o putere 
centrală unitară. Şi ce face domnul Vogt ? Domnul Vogt în
cepe, aşa deodată, să se vaite că „războiul din 1870 a fost 
consecinţa necesară, inevitabilă a celui din 1866 11 I (pag 1 ) .  El  
se plinge de nesăţioasa politică de cuceriri dusă de Prusia, 
care întotdeauna „s-a năpustit asupra unei prăzi care i se ofe
rea, aşa cum se năpusteşte rechinul asupra unei bucăţi de 
slănină" {pag. 20) . 

„Niciodată şi nicăieri - scrie el - n-am văzut un stat şi un popor 
care să merite mai mult această denumire• (stat de tilhari) „ca Prusia• 
(pag. 35) . 

El deplînge încorrporarea Germaniei de către Prusia, 
considerînd că ea este cea mai mare nenorocire ce se putea 
abate asupra Germaniei şi a Europei (scrisoarea a opta şi a 
noua) . lată cu ce s-a ales Bismarck urmînd sfatul lui Vogt şi 
iată la ce s-a ajuns în urma sfatului dat de Vogt lui Bismarck. 

Şi, totuşi, pînă acum se părea că toate îi merg bine lui 
Vogt al nostru. Vechile poveşti tenebroase se şterseseră de-a 
binelea din memoria filistinilor. „Studiile u fuseseră complet 
date uitării, Vogt putea din nou să se dea drept un biirger 
cumsecade şi democrat onorabil, şi putea chiar să fie măgu
lit că aceste „Scrisori politiceu ale sale reprezentau ceva 
opus banalului curent filistin care bîntuia în Germania. Pînă 
şi fatala coincidenţă de păreri cu social -democraţii in pro
blema anexării Alsaciei şi Lorooei nu putea decît să-i facă 
cinste domnului Vogt : de vreme ce el nu trecuse de partea 

23• 
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„bandei pucioasei" ,  reiese numaidecît că „banda" trecuse de 
partea lui ! Dar iată că, deodată, ne cade iprivirea pe un rînd 
miie de tot din Jistele de cheltuieli din fondul secret al lui 
Ludovic -Napoleon, care au fost de cur1înd date publicităţii. 

„Vogt - il lui a ete remis en Aout 1 859„. frs. 40 OOO". 
„Vogt - i s-au remis în august 1 859 40 OOO de franci" m 

Vogt ? Dar cine e acest Vog·t ? Ce nenorocire pentru el 
că inu se dau indicaţii mai ·precise în această privinţă I Desi
gur, dacă aici ar sta scris : profesorul Karl Vogt  din Geneva, 
strada cutare şi numărul cutare, Vogt ar putea spune : „Asta 
nu sînt eu, ăsta e fratele meu, soţia mea, fiul meu mai mare, 
oricine, numai eu nu".  Dar aşa, simrp1u „Vogt" ! Acest Vogt, 
fără semnalmente, fără prenume şi fără .adresă nu poate fi 
decH unul siingur, şi anume savantul cu renume mondial, ma
rele descoperitor al vienmilor rotunzi şi al celor Jaţi, al cra
niilor lunguieţe şi al celor rotunde, precum şi al „bandei ipu
cioasei " ,  omul al cărui renume este a tît de cunoscut pînă şi 
poliţiştilor care dispun de fondul secret, îndit orice altă indi
caţie mai precisă ar fi aici de prisos ! Şi, apoi, mai există 
vreun alt Vogt care să fi făcut în 1859 asemenea servicii gu
vernului bonapartist incit  în luna august a aceluiaşi an (şi Vogt 
era tocmai atunci la Paris) acesta să-i plătească pentru ele 
40 OOO de franci ? Că tocmai dv., domnule Vogt, aţi făcut ase
menea servicii, este un fapt notoriu ; o dovadă în această 
privinţă o constituie „Studiile " scrise de dv. ; prima ediţie a 
acestor „Studii "  a apărut în primăvară, iar a doua în vară ; 
chiar dv. aţi recunoscut că de la 1 aprilie 1859 şi pînă în vară 
aţi iprc:xpu.s unui mare număr de persoane să acţioneze în in te
resu1 bcmaipartismului, IÎin schimbul unei remuneraţii plătite 
de dv. ; în august 1859, după terminarea războiului, aţi fost 
la Paris. Şi, după toate acestea, să credem că acel Vogt  -
fără altă menţiune - .căruia din ordinul lui Bonaparte, în 
augusit 1859, i s-a rplătit 40 OOO de franci ar fi un alt Vog t, ne
cunoscut de nimeni ? Imposibiil. Jurăm ipe toţi viermii ·intesti
nali, pe cei laţi şi pe cei rotunzi : pînă ce nu ne veţi dovedi 
contrarul, trebuie să presu'J)'llnem că dv. sînteţi acel Vogt des
pre ieare este vorba aici. 

Dar - veţi spune, poate, dv. - .aceasta este o afirmaţie 
care n:u se bazează pe nimic altceva decît pe o declaraţie 
făoută de actualul guvern fraincez, adică de comunarzi sau, 
ceea ce e tot una, de comunişti, cărora li se spune şi „banda 
pucioasei " ,  şi cine o să dea crezare unor astfel de oameni ? 
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La această obiecţie s-ar iputea răspunde că publicarea „Cores
pondentei şi documentelor familiei imperialeu este opera „gu
vernului apărării naţionale # şi constituie un ac t al său oficial, 
pentru. care răspunde el. Şi care a fost părerea dv. despre acest 
guvern, despre Jules Favre, Trochu etc. ? 

„Oamenii care sînt promovaţi acum în posturi de conducere -
&crieţi dv. la pag. 52 - nu sînt mai prejos decit alţii ca inteligenţă, 
energie şi fermitate a convingerilor, dar ei nu pot face imposibilul• .  

Da, domnule Vogt, ei nu  pot face imposibilul, dar ar  fi 
putut, cel puţin, să şteargă numele dumneavoastră drept re
cunoştinţă pentru -această caldă preţuire de care le-a fost dat 
atît de rar să se bucure I 

Dar, aşa oum spuneţi chiar dv., domnule Vogt, „banii sînt 
doar echivalentul 1prejudiciului adus personalităţii individu
lui" (1pag. 24) , şi dacă prin acrobaţiile dv. politice dim 1 859 aţi 
făcut ca preţioasa dumneavoastră personalitate să sufere 
unele „prejudicii " - sperăm că numai morale -, consola
ţi-vă, dacă vreţi, cu „echivalentul " ! 

Oind, în vara treoută, a început zarva în legătură cu 
războiul, dumneavoastră eraţi 

„convins că toată această comedie înscenată de guvernul francez n-avea 
alt scop decît să c:amufleze, printr-un simulacru de înarmări, colosala risipă 
practicată de imperiu. Sub Ludovic-Filip acest rol l-au îndeplinit carii, 
viermii care rod Jemm1l : cheltuielile secrete extrabugetare erau trecute 
în contul cheltuielilor pentru cheresteaua destinată flotei ; sub imperiu, 
toţi cariii din lume s-ar fi dovedit insuficienţi pentru acoperirea tuturor 
deficitelor care se creaseră" (pag. 4) . 

Şi în felul acesta ne-am întors iarăşi la viermii atît de 
îndrăgiţi de dumneavoastră, şi anume la carii. Din care clasă 
fac ei parte, din clasa viermilor rotunzi sau din aceea a vier
milor laţi ? Cine ar putea să rezolve această problemă ? Nu
mai dv., domnule Vogt, şi aţi rezolvat-o într-adevăr. Aşa cum 
ne arată „Corespondenţa etc. " ,  dv. înşivă faceţi parte din 
clasa cariilor, a „viermilor care rod lemnul u, fiindcă din 
„cheltuielile secrete extrabugetare " v-aţi înfruptat şi dum
neavoastră pînă la concurenţa sumei de 40 OOO de franci. Că 
faceţi iparte dim clasa „viermilor rotunzi" - asta o ştie ori
cine vă .ounoaşte. 
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335 

La .t septembrie 1870, cînd muncitorii panz1eni au pro
clamat republica, care a fost aclamată aproape în aceeaşi 
clipă de întreaga Franţă, fără să se audă nici o singură voce 
de împotrivire, o clică de avocaţi, în goană după posturi. 
avînd în frunte pe Thiers ca om de stat şi pe Trochu ca 
general, a pus stăpînire pe Hotel de Ville. Aceşti oameni erau 
pe atunci atît de pătrunşi de credinţa fanatică în misiunea 
Parisului de a reprezenta Franţa în toate epocile de criză 
istorică, incit, pentru a justifica uzurparea titlului de guver
nanţi ai Franţei, li se părea absolut suficient să prezinte 
mandatele lor expirate de deputaţi ai Parisului. In cea de-a 
doua adresă a noastră cu privire la ultimul război, cinci zile 
după ce evenimentele i -au săltat pe aceşti oameni, vă arătam 
cine sînt ei * .  Dar în primul moment de surpriză, cînd adevă
raţii conducători ai muncitorilor se aflau încă în închisoriie 
lui Bonaparte, iar prusienii erau în plin marş asupra Parisu
lui, Parisul a îngăduit acestor oameni să pună mina pe pu
terea de stat, cu condiţia expresă ca s-o folosească numai în 
scopul apărării naţionale. Parisul nu putea fi însă apărat 
dacă clasa sa muncitoare nu era înarmată, dacă nu era trans
formată într-o forţă efectivă, ale cărei batalioane să fie 
instrui te chiar la şcoala războiului. Dar înarmarea Parisului 
însemna înarmarea revoluţiei .  Victoria Parisului asupra agre
sorului prusian ar fi însemnat victoria muncitorului francez 
asupra capitalistului francez şi a paraziţilor acestuia din apa
ratul de stat. Fiind nevoie să aleagă între datoria naţională 
şi interesul de clasă, guvernul apărării naţionale n-a şovd.it 
nici un moment, el s-a transformat într-un guvern al trădării 
naţionale. 

* Vezi volumu! de faţă, ip111Jg. 290-291 .  - Nota red. 
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Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-l trimită pe Thiers 
să colinde toate curţile europene pentru a cerşi o mediaţie, 
oferind în schimb înlocuirea republicii printr-un rege. Patru 
luni dupd. începerea asediului Parisului, cînd se părea că a 
sosit momentul să se vorbească despre capitulare, Trochu, în 
prezenţa lui Jules Favre şi a altor colegi ai săi, a adresat pri
marilor convocaţi din toate arondismentele Parisului urmă
toarele cuvinte : 

„Prima întrebare pe care mi-au pus-o colegii mei încă în seara 
zilei de 4 septembrie a fost : are Parisul vreo perspectivă de a rezista 
cu succes unui asediu al armatei prusiene ? Fără să şovăi, le-am dat un. 
raspuns negativ. Unii dintre colegii mei care sînt de faţă pot confirma 
că spun adevărul şi că întotdeauna am fost de această părere. Le-am 
spus textual ceea ce spun şi acum : în condiţiile actuale, încercarea de 
a apăra Parisul împotriva unui asediu din partea Prusiei ar fi o nebunie. 
Desigur, o nebunie eroică, am adăugat eu, dar totuşi o nebunie ... Eveni
mentele" (pe care el însuşi le dirija) „au confirmat previziunile mele•. 

Acest delicios mic discurs al lui Trochu a fost ulterior 
dat publicităţii de d-l Carbon, unul dintre primarii care au 
fost de faţă. 

Aşadar, chiar în seara în care era proclamată republica, 
colegii lui Trochu ştiau că „planul " acestuia constă în capi
tularea Parisului. Dacă apărarea naţională n-ar fi fost numai 
un simplu pretext pentru dominaţia personală a lui Thiers, 
Favre & Co., ariviştii lui 4 septembrie ar fi demisionat chiar 
a doua zi, ar fi adus la cunoştinţa populaţiei Parisului „pla
nul" lui Trochu şi ar fi îndemnat-o fie să capituleze de în
dată, fie să-şi ia soarta în propriile ei mîini. ln loc de aceasta 
însă mişeii impostori au hotărît să lecuiască Parisul prin foa
mete şi sînge de nebunia sa eroică, iar între timp îl ducea 
de nas cu manifeste grandilocvente, în care se spunea: Trochu, 
„guvernatorul Parisului, nu va capitula niciodată I " , iar Jules 
Favre, ministrul de externe, „nu va ceda nici o palmă de pă
mînt din teritoriul nostru, nici o piatră din fortăreţele noas
tre" .  lntr-o scrisoare adresată lui Gambetta, acelaşi Jules 
Favre recunoaşte că ei nu „se apără" de soldaţii Prusiei, ci 
de muncilorii din Paris. In tot timpul asediului, cuţitarii 
bonapartişti, cărora prevăzătorul Trochu le încredinţase co
manda armatei pariziene, făceau în corespondenţa lor parti
,culară glume grosolane pe seama acestui simulacru de apă
rare, lucru de care erau perfect conştienţi (vezi, de pildă, 
:Scrisoarea lui Alphonse-Simon Guiod, comandantul suprem 
.al artileriei armatei pariziene, decorat cu marea cruce a le-
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gimtii de onoare, către Susane, general de divizie la artilerier 
scrisoare publicată de Comună în „Journal Officielu 192) . Im 
cele din urmă, la 28 ianuarie 1 871 193, ei şi-au lepădat masca. 
Cu prilejul capitulării Parisului, guvernul apărării naţionale, 
dind dovadă de eroismul celei mai adînci autoumiliri, s-a com
portat ca un guvern al Franţei format din prizonieri ai lui 
Bismarck - un rol atît de josnic incit nici chiar Ludovic 
Bonaparte n-a avut curajul să şi-l asume la Sedan. După 
18 martie, cînd cuprinşi de panică au fugit spre Versailles, 
capitulards 194 au lăsat la Paris dovezile scrise ale tradării 
lor, pentru a căror distrugere, după cum spune Comuna în
tr-unul din manifestele sale adresate provinciei, 

„Aceşti indivizi nu s-ar fi dat în lături să transforme Parisul în
tr-un morman de ruine scăldat de o mare de sînge " 195• 

Dar unii dintre membrii influenţi ai guvernului apărării 
au avut şi motive cu totul speciale, de ordin personal, de a 
provoca acest deznodămîn t. 

La scurt timp după încheierea ar mistiţiului, Milliere, 
deputat al Parisului în Adunarea naţională, împuşcat mai tîr 
ziu din ordinul special al lui Jules Favre, a publicat o serie 
de acte judiciare autentice din care reieşea că Jules Favre, 
care trăia în concubinaj cu soţia unui beţiv stabilit în Alge
ria, reuşise ca, printr-o combinaţie de falsuri dintre cele 
mai neruşinate săvîrşite de-a  lungul unui şir întreg de ani, 
să-şi însuşească, în numele copiilor săi adulterini, o mare 
moştenire, devenind un om bogat, şi că în procesul intentat 
de moştenitorii legitimi el nu a fost demascat numai pentru 
că se bucura de ocrotirea specială a tribunalelor bonapar
tiste. Şi cum aceste acte judiciare categorice nu puteau fi 
contestate şi in faţa lor orice elocvenţă ar fi fost neputin
cioasă, pentru prima oară în viaţa lui ,  Jules Favre n-a 
deschis gura, aşteptînd în tăcere izbucnirea războiului civil, 
pentru ca apoi să defăimeze cu furie pe locuitorii Parisului, 
numindu-i o bandă de ocnaşi evadaţi, răzvrătiţi împotriva 
familiei, religiei, ordinii şi proprietăţii. Şi îndată după 4 sep
tembrie, abia instalat la putere, acest falsificator de acte 
publice dintr-un sentiment de solidaritate i-a pus în liber
tate pe Pic şi Taillefer, ambii condamnaţi încă sub imperiu 
pentru falsuri în scandaloasa afacere a ziarului „L'Eten
dard" 198• Unul dintre aceşti domni, Taillefer, care a avut 
neobrăzarea să se întoarcă la Paris în timpul Comunei, a 
fost imediat arestat ; apoi Jules Favre a strigat în auzul 



238 Karl Marx 

tuturor de la tribuna Adunării naţionale că parizienii dau 
drumul tuturor ocnaşilor ! 

Ernest Picard, acest Joe Miller * al guvernului apărării 
naţ10nale, care s-a numit el însuşi în postul de ministru de 
finanţe al republicii după ce încercase zadarnic să devină 
ministru de interne al imperiului, este fratele unui oarecare 
Arthur Picard, care, din pricina escrocheriilor comise, a fost 
alungat de la Bursa din Paris (vezi raportul prefecturii poliţiei 
din Paris din 31 iulie 1867) şi care, pe baza propriei lui măr
turisiri, a fost dovedit vinovat de furtul sumei de 300 OOO de 
franci, comis pe cînd era directorul unei filiale a lui Societe 
Generale 197, rue Palestro nr. 5 (vezi raportul prefecturii poli
ţiei din 1 1  decembrie 1868) . Pe acest Arthur Picard l-a numit 
Ernest Picard redactor al ziarului său „L'Electeur libre" 198• 
1n timp ce speculanţi de rînd de la bursă erau induşi în 
eroare de minciunile oficiale ale acestui ziar al ministerului 
de finanţe , Arthur Picard făcea naveta între minister şi 
bursd., unde transforma înfrîngerile armatelor franceze în 
cîştiguri grase. Intreaga corespondenţă de afaceri a acestor 
onorabili fraţi a căzut în mîinile Comunei. 

Jules Ferry, care înainte de 4 septembrie era un avocat 
fărct procese, în calitate de primar al Parisului în timpul ase
diului, a reuşit să adune o avere frumuşică de pe urma foa 
metei. Ziua în care va trebui să dea socoteală de adminis
trarea sa necinstită va fi ziua condamnării sale. 

Toţi aceşti oameni nu-şi puteau găsi tickets-of-leave ** 
decît pe ruinele Parisului ; ei erau tocmai oamenii de care 
a" ea nevoie Bismarck. O mică scamatorie, şi iată-l pe Thiers, 
pînă atunci inspiratorul secret al guvernului, ajuns în fruntea 
lui şi avînd ca miniştri nişte ticket-of-leave men. 

Thiers, această stîrpitură, a ţinut mai bine de o jumă
tate de secol burghezia franceză sub vrajă pentru că el re
prezintă cea mai desăvîrşită expresie spirituală a depravării 
de clasă a acesteia. Inainte de a deveni om de stat, el îşi 
dovedise dej a ,  în calitate de istoric, talentul său de a minţi. 
Cronica vieţii sale publice este istoria nenorocirilor Franţei. 
Aliat, înainte de 1 830, cu republicanii, sub Ludovic-Filip a 

* ln edi ţiile gernnane tlin 1 87'1 şi 1891 .în locul ilui „Joe MiLler" e 
scris „Karl Vogt" ; în ediţia franceză din 1871  - „Falstaff" ,  - Nota red. 

o In Anglia deţinuţilor de drept comun, după ce şi-au executat cea 
mai .mare parte din osindă, li se dă adesea nişte bilete de voie pe baza 
cărora sint eliberaţi şi puşi sub supraveghere poliţienească. Aceste bilete 
de voie se numesc tickets-of-lcave, iar posesorii lor se numesc ticket-of
leave. men. (Nota lui Engels la edi/ia germană din 1 87 1 .) 
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înhăţat un portofoliu, trădîndu-1 pe protectorul său Laffitte. 
A reuşit să intre în graţiile regelui prin instigarea la excese 
populare împotriva clerului, în timpul cărora au fost j efuite 
biserica Saint-Germain l' Auxerrois şi palatul arhiepiscopal, 
precum şi prin purtarea sa faţă de ducesa de Berry, pe lingă 
care a jucat în acelaşi timp rolul de ministru-spion şi de 
temnicer-mamoş 199• Măcelărirea republicanilor din rue Trans
nonain, precum şi infamele legi din septembrie împotriva pre
sei şi dreptului de asociere care au urmat imediat după aceea 
au fost opera lui 200• In martie 1 840, cînd şi-a făcut din nou 
apariţia ca prim-ministru, a uimit Franţa cu planul său de a 
fortifica Parisul 201• Republicanilor, care considerau acest 
plan un complot perfid împotriva libertăţii Parisului, el le-a 
răspuns în Camera deputaţilor : 

„Cum ? Vă închipuiţi că fortificaţiile ar putea deveni vreodată o 
primejdie pentru libertate ? In primul rînd, calomniaţi guvernul, oricare 
ar fi el, dacă presupuneţi că ar putea încerca vreodată să bombardeze 
Parisul ca să se menţină„. Un asemenea guvern ar fi de o sută de ori 
mai imposibil după victoria sa decît înainte•. 

Intr-adevăr, nici un guvern n-ar fi îndrăznit vreodată să 
bombardeze Parisul servindu-se de aceste forturi, cu excep
ţia guvernului care le-ar fi predat mai înainte prusienilor. 

Cînd în ianuarie 1 848 regele-bombă şi-a încercat pu
terile asupra oraşului Palermo 202, Thiers, care pe atunci nu 
mai era de multă vreme ministru, s-a ridicat din nou în Ca
meră şi a spus : 

„Ştiţi, domnilor, ce se petrece la Palermo. Vă cutremuraţi cu toţii 
de groază" (în sens parlamentar) „auzind că un oraş mare a fost bom
bardat timp de 48 de ore - de cine ? De un duşman din afară care 
făcea uz de dreptul războiului ? Nu, domnii mei, de propria lui cîrmuire. 
Ş1 pentru ce ? Pentru că acest nefericit oraş îşi revendicase drepturile. 
Da, pentru că îşi revendicase drepturile a fost bombardat timp de 48 de 
ore„. Permiteţi-mi să fac apel la opinia publică a Europei. A te ridica 
şi a-ţi exprima de la această tribună, poate, cea mai mare din Europa, 
în oîteva vorbe" (în vorbe, într-adevăr !) „indignarea faţă de asemenea fapte 
inseamnă a aduce un serviciu umanităţii. Cînd regentul Espartero, care 
a adus servicii ţării sale" (lucru pe care Thiers nu l-a făcut vreodată), 
„intenţiona să bombardeze Barcelona pentru a înăbuşi răscoala care iz
bucnise acolo, din toate colţurile lumii s-a auzit un strigăt general de 
protest".  

Optsprezece luni mai t îrziu Thiers se afla printre cei 
mai înverşunaţi partizani ai bombardării Romei de către ar
mata franceză 203• Aşadar, greşeala regelui-bombă a constat, 

24 
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pare-se, numai în faptul că s-a mărginit la un bombardament 
de 48 de ore. 

Cîteva zile înainte de revoluţia din februarie, iritat din. 
pricina îndelungatei exilări de la putere la care îl condam
nase Guizot, răpindu-i  posibilitatea de a mai oSăvîrşi fraude„ 
şi simţind în atmosferă apropierea unei mişcări populare, 
Thiers a declarat Camerei deputaţilor în acel stil pseudoeroic 
care-i adusese porecla de „Mirabeau-mouche u * : 

„Eu aparţin partidului revoluţiei nu numai din Franţa, ci şi din 
Europa. Dorinţa mea ar fi ca guvernul revoluţiei să rămînă pe mina unor 
oameni moderaţi„. Dar chiar dacă acest guvern ar încăpea pe mina unor 
oameni pătimaşi, fie şi pe mina radicalilor, eu tot nu-mi voi abandona. 
cauza mea. Intotdeauna voi aparţine partidului revoluţiei".  

A venit revoluţia din februarie. Dar ea n-a înlocuit gu
vernul Guizot cu un guvern Thiers, aşa cum visase acest om 
de nimic, ci l -a  înlocuit pe Ludovic-Filip cu republica. In 
prima zi a victoriei, Thiers s -a  ascuns cu grijă, uitînd că. 
muncitorii îl dispreţuiau prea mult pentru a-l putea urî. 
Totuşi, dat  fiind curajul lui bine cunoscut, s-a ţinut departe 
de arena publică pînă cînd masacrele din iunie 20• au cu
răţat-o, făcînd-o propice pentru oameni de felul lui. Atunci 
a devenit conducă torul ideologic al „partidului ordinii " 205 şi 
al republicii lui parlamentare, acel interregn anonim în care
toate fracţiunile rivale ale clasei dominante conspirau îm
preună în scopul asupririi poporului şi una împotriva celei
lalte în scopul restaurării propriei monarhii. Atunci, ca şh 
acum, Thiers aducea republicanilor învinuirea că ei repre
zintă singura piedică în calea consolidării republicii ; atunci„ 
ca şi acum, el spunea republicii ceea ce-i spunea călăul lui 
Don Carlos : „Te voi ucide, dar o fac spre binele tău u. Acum,. 
ca şi atunci, el va trebui să strige a doua zi după victorie : 
„L'Empire est fait ! M - Imperiul e gata ! In ciuda predicilor 
sale ipocrite despre „libertăţile necesare" şi a animozităţii 
sale împotriva lui Ludovic Bonaparte, care, după ce s-a folo
sit de el, a aruncat parlamentarismul peste bord ( iar în afara 
atmosferei artificiale a parlamentarismului, omuleţul nostru nu 
face nici doi bani, şi el ştie bine acest lucru) , în ciuda acestor 
fapte, Thiers a fost amestecat în toate infamiile celui de-al 
doilea Imperiu, începînd cu ocuparea Romei de către tru
pele franceze şi terminînd cu războiul 1mpotriva Prusiei ; el 
a instigat la acest război prin atacurile sale violente împo-

* - „Mirabeau...Jlluscă". - Nota trad. 
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triva unităţii Germaniei, pe care ia privit-o nu ca o camuflare 
a despotismului prusac, ci ca o încălcare a dreptului inalie
nabil al Franţei la desmembrarea Germaniei. In timp ce se 
'Complăcea să agite, cu braţele lui de pitic, în faţa ochilor 
Europei, spada primului Napoleon, pe care l-a tămîiat în 
modul cel mai servil în lucrările lui istorice, în realitate 
politica lui externă a dus în permanenţă la extrema umilire a 
Franţei, începînd cu Convenţia de la  Londra din 1840 2oa pînă 
la capitularea Parisului în 1871  şi la actualul război civil, în 
'CUrsul căruia, cu înalta permisiune a lui Bismarck, a asmuţit 
prizonierii de la Sedan şi Metz împotriva Parisului 207, Cu toată 
supleţea talentului său şi cu toată nestatornicia ţelurilor sale, 
acest om a rămas toată viaţa încătuşat de cea mai anchi
lozată rutină. E limpede că mişcările mai profunde care au 
loc în societatea modernă au rămas întotdeauna pentru el o 
taină de nepătruns ; dar nici chiar prefacerile cele mai evi
dente, săvîrşite la suprafaţa vieţii sociale, nu puteau fi sesi
zate de creierul lui a cărui întreagă forţă vitală era con
centrată în limbă. De pildă, el nu înceta să denunţe ca o pro
fanare orice abatere de la învechitul sistem protecţl'onist 
francez. Cît timp a fost ministru al lui Ludovic-Filip, el a 
încercat să se opună introducerii căilor ferate, de care îşi 
bătea j oc, numindu-le o himeră nebunească ; în opoziţie, în 
timpul lui Ludovic Bonaparte, a înfierat ca pe un sacrilegiu 
orice încercare de reformă a putredei organizări militare 
franceze. Niciodată în lunga sa carieră politică el n-a luat 
vreo măsură cit de cit însemnată de utilitate practică. Thiers 
a fost consecvent numai în setea sa de avuţii şi în ura sa 
împotriva oamenilor care le produc. Oind a intrat pentru 
prima oară în guvern, sub Ludovic-Filip, era sărac ca Iov ; 
dar cînd a ieşit din guvern era milionar. Cînd, fiind şeful 
guvernului sub acelaşi rege (din 1 martie 1 840) , a fost acuzat 
în mod public în Camera deputaţilor de delapidare, el a 
izbucnit în lacrimi, pe care le are oricînd la îndemînă ca  şi 
Jules Favre sau oricare alt crocodil. La Bordeaux *, prima 
măsură luată de el pentru a salva Franţa de la ruina finan
ciară care o ameninţa a fost de a-şi fixa o indemnizaţie de 
3 OOO OOO de franci anual ; acesta a fost primul şi ultimul 
cuvînt al acelei „republici economicoaseu a cărei perspectivă 
o prezentase alegătorilor săi de la Paris în 1869. Unul dintre 
foştii lui colegi din Camera de la 1830, d-l Beslay, el însuşi 

* In ediţia germană din 1891 ,  după cuvîntul „Bordeaux• urmează 
„în 1 871  ". - Nota red. 
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capitalist - ceea ce nu l-a împiedicat să fie un membru 
devotat al Comunei din Paris -, într-una din proclamaţiile 
sale publice a adresat recent lui Thiers următoarele cuvinte : 

„Aservirea muncii de către capital a fost întotdeauna piatra unghiu
lară a politicii Dv. şi, de cind la primăria din Paris a fost instalată repu
blica muncii, nu aţi încetat să strigaţi Franţei : «lată cine sînt criminalii ! • "  

Maestru a l  măruntelor escroch�rii politice, virtuos al 
sperjurului şi al trădării, expert în toate stratagemele mes
chine, în toate tertipurile viclene şi perfidiile j osnice ale 
luptei parlamentare dintre partide ; gata oricînd să instige 
la revoluţie cînd era îndepărtat din funcţie şi s-o înăbuşe în 
sînge de îndată ce se afla la putere ; cu prejudecăţi de clasă 
în loc de idei ; cu vanitate în loc de inimă ; la fel de murdar 
în viaţa lui particulară pe cit de mîrşav era în viaţa politică, -
el nu se poate reţine nici acum, cînd j oacă rolul unui Sulla 
francez, să nu-şi accentueze hidoşenia faptelor prin fanfaro
nada sa ridicolă. 

Capitularea Parisului, care a dat pe mina prusienilor nu 
numai Parisul, ci întreaga Franţă, a încheiat lungul şir de 
intrigi trădătoare cu duşmanul, pe care, după cum declară. 
chiar Trochu, uzurpatorii din 4 septembrie au început să le 
urzească chiar din ziua cînd au pus mina pe putere. Pe de 
altă parte, această capitulare a declanşat războiul civil, pe 
care apoi l-au dus cu sprijinul Prusiei împotriva republicii 
şi Parisului. Chiar condiţiile capitulării ascundeau o cursă. 
Pe atunci, peste o treime din teritoriul ţării se afla în mîinile 
duşmanului, capitala era izolată de provincie, toate mijloa
cele de comunicaţie erau distruse. ln asemenea împrejurări 
era cu neputinţă să se aleagă o reprezentanţă reală a Franţei 
fără a se acorda timpul necesar pregătirilor. Tocmai de aceea 
în actul de capitulare se prevedea că alegerile pentru Aduna
rea naţională urmează să aibă loc în termen de opt zile, astfel 
incit în multe părţi ale Franţei ştirea despre alegeri a ajuns 
abia în ajunul alegerilor. Apoi, potrivit unei clauze exprese 
a actului de capitulare, Adunarea avea să fie aleasă numai 
în scopul de a hotărî în problema războiului şi a păcii şi, 
eventu al, pentru încheierea unui tratat de pace. Poporul tre
buia să simtă că condiţiile armistiţiului făceau imposibilă 
continuarea războiului şi că, pentru a ratifica pacea impusă 
de Bismarck, cei mai nimeriţi erau oamenii cei mai corupţi 
din Franţa. Dar Thiers, care nu se mulţumea numai cu aceste 
măsuri de precauţie, încă înainte ca secretul armistiţiului să 
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fi fost adus la cunoştinţa parizienilor, plecase într-un turneu 
electoral prin ţară pentru a învia partidul legitimist 208 ; 
acest partid, împreună cu orleaniştii, urma să ia locul bona
partiştilor, deveniţi în acel moment cu totul inacceptabili 
pentru ţară. De legitimişti nu se temea. Era de neconceput 
ca ei să formeze un guvern al Franţei contemporane şi de 
aceea ei nu prezentau nici o importanţă ca rivali ; acest partid, 
a cărui activitate, după cum a spus chiar Thiers ( în Camera 
deputaţilor la 5 ianuarie 1833) , 

„s-a rezemat întotdeauna pe trei piloni : invazia străină, războiul 
civil şi anarhia•, 

era cum nu se poate mai indicat să servească drept unealtă 
a contrarevoluţiei. 

Legitimiştii, însă, credeau într-adevăr într-o întoarcere 
a împărăţiei lor de o mie de ani. Franţa era din nou strivită 
sub călcîiul invaziei străine ; din nou se prăbuşise un im
periu şi un Bonaparte era captiv ; legitimiştii înviau din nou. 
Roata istoriei se întorsese vizibil înapoi pînă la „chambre 
introuvable" * din 1816  209• In Adunările naţionale ale repu
blicii dintre 1 848 şi 1 851 ,  ei fuseseră reprezentaţi de liderii 
lor, instruiţi şi experimentaţi în lupta parlamentară ; acum 
însă pe primul plan ieşeau soldaţii de rînd ai partidului, toţi 
Pourceaugnacii ** Franţei. 

De îndată ce această adunare „des ruraux" 210 a fost des
chisă Ia Bordeaux, Thiers a lămurit-o că trebuie să accepte 
imediat, fără a-i face onoarea unor dezbateri parlamentare, 
condiţiile preliminare de pace, întrucît numai cu această 
condiţie Prusia le v a  permite să pornească lupta împotriva 
republicii şi a bastionului ei, Parisul. Intr-adevăr, contra
revoluţia nu avea vreme de stat pe gînduri. Al doilea Imperiu 
a făcut să se dubleze datoria publică, înglodînd oraşele mari 
în datorii municipale grele. Războiul a impus naţiunii sacrificii 
cumplite, secătuindu-i fără milă resursele. Pentru a desăvîrşi 
ruina, apăruse Shylockul *** prusac, cu nota lui de plată a 
întreţinerii unui număr de 500 OOO de soldaţi de-ai săi pe teri
toriul francez şi a contribuţiei de 5 miliarde cu o dobîndă de 
50/o pentru ratele neachitate 211• Cine avea să plătească toate 

* In ediţiile germane din 1871  şi 1891 urmează cuvintele : „(Ca
mera landraţilor şi a iuncherilor) • .  - Nota red. 

** - Pourceaugnac - eroul unei comedii de Moliere, tipul micu
lui moşier obtuz şi mărginit. - Nota trad. 

*** Shylock - tipul cămătarului din drama lui Shakespeare „Negu
ţătorul din Veneţia".  - Nota trad. 
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acestea ? Numai prin răsturnarea violentă a republicii puteau 
spera cei ce-şi însuşeau avuţiile că vor putea să arunce chel
tuielile războiului provocat de ei pe spinarea celor ce produc 
aceste avuţii. Aşadar, ruina nemaipomenită a Franţei i-a 
minat pe aceşti patrioţi, reprezentanţi ai proprietăţii funciare 
şi ai capitalului ,  să desăvîrşească, sub ochii şi sub înalta 
protecţie a cuceritorului străin, războiul împotriva inamicu
lui din afară cu un război civil, cu o rebeliune a stăpinilor 
de sclavi. 

In calea acestui  complot se afla un mare obstacol : Pari
'SUl. Dezarmarea Parisului era prima condiţie a succesului. 
Thiers a somat deci Parisul să depună armele. Apoi răbda
Tea parizienilor a fost pusă la încercare prin freneticele de
monstraţii antirepublicane ale adunării „des rurauxu ; prin 
declaraţiile echivoce ale lui Thiers însuşi cu privire la legali
.tatea existenţei republicii ; prin ameninţarea de a decapita 
Parisul şi a-i lua ti tlul de capitală ; prin numirea unor amba
sadori orleanişti ; prin legile lui Dufaure cu privire la po
liţele scadente şi la chiriile exigibile 212, legi care ameninţau 
să submineze industria şi comerţul Parisului ; prin impozitul 
de 2 centime insti tuit de Pouyer-Quertier de fiecare exemplar 
imprimat ; prin condamnarea la moarte a lui Blanqui şi Flou
cens ; prin suprimarea ziarelor republicane ; prin mutarea 
Adunării naţionale la Versailles ; prin reintroducerea stării 
.de asediu, decretată de Palikao şi ridicată la 4 septembrie ; 
prin numirea decembriseur-ului Vinoy 213 în postul de guver
nator, a jandarmului Valentin în postul de prefect al poliţiei 
şi a generalului iezuit Aurelle de Paladines în postul de 
-comandant suprem al Gărzii naţionale din Paris. 

Şi acum vom pune o întrebare d -lui Thiers şi vătafilor 
1ui, domnii din guvernul apărării naţionale. Se ştie că prin 
ministrul său de finanţe, d-l Pouyer-Quertier, Thiers a 
.contractat un împrumut de 2 miliarde. Este adevărat sau nu : 

1 )  că această afacere a fost aranjată în aşa fel, încît un 
„comision" de cîteva sute de milioane a intrat în buzunarele 
·d-lor Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Pouyer-Quertier şi 
Jules Simon ? 

2) că plata urma să se facă numai după „pacificarea • 
Parisului 21;1 ? 

In orice caz, aveau probabil motive să se grăbească 
foarte mult, căci Thiers şi Jules Favre, fără pic de ruşine, au 
reerut, în numele Adunării de la Bordeaux, ocuparea imediată 
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a Parisului de către armata prusiană. Lucrul acesta nu intrai 
însă în planurile lui Bismarck, după cum a relatat el ironic 
în mod public, la întoarcerea sa în Germania, filistinilor 
uluiţi din Frankfurt. 

II 

Parisul înarmat era singurul obstacol serios în calea com
plotului contrarevoluţionar. Deci Parisul trebuia dezarmat.. 
In această chestiune, Adunarea de la Bordeaux a fost cît 
se poate de sinceră. Chiar dacă urletele turbate ale adunării 
„des rurauxu nu ar fi fost destul de elocvente, faptul că Thiers. 
a predat Parisul în mîinile triumviratului - decembriseur-ul 
Vinoy, Valentin, j andarmul lui Bonaparte şi Aurelle de Pala
dines, generalul iezuit - a înlăturat orice urmă de îndoială 
în această privinţă. Şi în timp ce conjuraţii afişau cu neru!;i
nare adevăratul scop al dezarmării Parisului, pretextul pe· 
care îl invocau somînd Parisul să depună armele era o min
ciună dintre cele mai sfruntate şi mai neruşinate. Artileria· 
Gărzii naţionale din Paris, spunea Thiers, aparţine statuluii 
şi trebuie restituită statului. In realitate, lucrurile stăteau, 
astfel : Parisul stătea de veghe încă din prima zi a capitu
lă-rii, cînd prizonierii lui Bismarck i -au predat acestuia Franţa, 
reţinîndu-şi pentru ei o gardă numeroasă cu scopul bine· 
defini t de a îngenunchea Parisul. Garda naţională s-a reorga
nizat şi a încredinţat comanda sa supremă unui Comitet 
central, ales de întreaga masă a membrilor, cu excepţia1 
cîtorva din vechile unităţi bonapartiste. In ajunul intrării. 
prusienilor în Paris, Comitetul central a avut grijă să trans
porte la Montmal"tre, La Villette şi Belleville tunurile şi mi-
tralierele părăsite în mod trădător de capitulards în cartie
rele care urmau să fie ocupate de prusieni sau în cartierele· 
învecinate cu acestea. Această artilerie fusese achiziţionată! 
prin contribuţiile Gărzii naţionale însăşi. Prin actul de capi
tulare de la 28 ianuarie, ea fusese recunoscută în mod oficial 
ca proprietate a Gărzii naţionale şi, în această calitate, nu 
fusese inclusă în armamentul statului care urma să fie predat 
învingătorului. Thiers nu avea nici cel mai mic pretext pentrll" 
a dezlănţui războiul împotriva Parisului, de aceea a fost. 
nevoit să recurgă la minciuna grosolană că artileria Gărzii 
naţionale ar aparţine statului ! 

Confiscarea artileriei trebuia să servească doar ca pre
ludiu al dezarmării generale a Parisului şi, prin aceasta, �r. 
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dezarmării revoluţiei din 4 septembrie. Dar această revoluţie 
devenise starea legală a Franţei. Republica, rezultatul revo
luţiei, fusese recunoscută de către învingător în textul actu
lui de capitulare : după capitulare fusese recunoscută de 
toate puterile străine ; în numele ei fusese convocată Adu
narea naţională. Revoluţia din 4 septembrie săvîrşită de 
muncitorii parizieni constituia singurul temei legal al Adu
nării naţionale de la Bordeaux şi al puterii ei executive. Fără 
.actul de la 4 septembrie, Adunarea naţională ar fi trebuit 
să cedeze imediat locul Corpului legislativ care a fost ales 
prin vot universal în 1869 sub stăpînire franceză, şi nu sub 
stăpînire prusacă, şi pe care revoluţia l-a dizolvat prin vio
lenţă. Thiers şi banda sa ar fi trebuit să capituleze pentru 
a obţine bilete de liberă trecere semnate de Ludovic Bona
parte care să-i scape de necesitatea de a face o călătorie la 
Cayenne 215• Adunarea naţională, cu împuternicirea ei de a 
încheia pacea cu Prusia ,  nu era decît un episod izolat al re
voluţiei, a cărei adevărată întruchipare continua să fie Pari
sul înarmat, Parisul care făcuse revoluţia, care rezistase în 
numele ei unui asediu de cinci luni cu toate grozăviile foa
metei şi care prin rezistenţa sa prelungită, în ciuda „planului" 
lui Trochu, a dat posibilitatea provinciei să ducă un înverşu
nat război de apărare. Şi acum Parisul trebuia sau să depună 
armele din ordinul j ignitor al stăpînilor de sclavi răsculaţi 
de Ia Bordeaux şi să recunoască că revoluţia sa din 4 septem
brie nu a fost decît o simplă trecere a puterii de stat din 
mîinile lui Ludovic Bonaparte în cele ale celorlalţi preten
denţi la tron, sau să lupte cu abnegaţie pentru cauza Franţei ,  
care putea fi  salvată de la pieire şi reînviată numai prin 
desfiinţarea revoluţionară a rînduielilor politice şi sociale 
-ce zămisliseră cel de-al doilea Imperiu şi ajunseseră, sub 
binevoitoarea oblăduire a acestuia, la o totală descompunere. 
Parisul, slăbit de pe urma foametei înrlurate timp de cinci 
luni, n-a şovăit nici o clipă. El a luat hotărîrea eroică de a 
face faţă tuturor primejdiilor pe care le implica rezistenta 
împotriva conspiratorilor francezi, deşi , tunurile prusace mai 
erau încă îndreptate din propriile sale forturi asupra lui. 
Dar intrucît ideea unui război civil, în care urma să fie îm
pins Parisul, îi repugna, Comitetul central continua să se 
menţină pe o poziţie pur defensivă, fără să ia în seamă nici 
provocările Adunării naţionale, nici imixtiunea puterii execu
tive şi concentrarea ameninţătoare de trupe la Paris şi în 
.împrejurimi. 
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Thiers însuşi a fost cel care a dezlănţuit războiul civil : 
el l-a trimis pe Vinoy, în fruntea unui detaşament numeros 
de poliţişti şi a cîtorva regimente de linie, să facă o incursiu
ne tîlhărească nocturnă în Montmartre pentru ca prin sur
prindere să pună mina pe artileria Gărzii naţionale. Se ştie 
că această tentativă a dat greş datorită rezistenţei Gărzii 
naţionale şi fraternizării trupelor cu poporul. Autelle de 
Paladines tipărise dinainte comunicatul cu privire la vic
toria sa, iar Thiers avea gata afişele care urmau să anunţe 
măsurile luate de el în legătură cu acest coup d'etat. Acum. 
aceste comunicate au trebuit să fie înlocuite printr-o pro
clamaţie în care Thiers anunţa hotărîrea sa generoasă de a 
lăsa Gărzii naţionale propria ei artilerie : nu încape îndoială, 
spunea el, că Garda naţională o va folosi pentru a se alătura 
guvernului în lupta împotriva rebelilor. Din cei 300 OOO de 
membri ai Gărzii naţionale, numai 300 au răspuns acestui 
apel al micului Thiers de a se uni în j urul lui împotriva lor 
înşişi. Glorioasa revoluţie muncitorească din 18 martie era 
stăpînă absolută pe Paris. Comitetul central constituia gu
vernul ei provizoriu. Europa părea să se îndoiască o clipă că 
recentele evenimente politice şi militare atît de uimitoare 
ţin de domeniul realităţii, întrebîndu-se dacă nu sînt nişte 
năluci dintr-un trecut de mult apus. 

De la 18 martie şi pînă la pătrunderea trupelor versailleze 
în Paris, revoluţia proletară a rămas atît de străină de actele 
de violenţă care abundă în revoluţii şi, mai ales, în contra
revoluţiile „claselor de susu ,  incit adversarii ei nu au putut 
găsi nici un pretext de indignare în afară de execuţia gene
ralilor Lecomte şi Clement Thomas şi de ciocnirea din piaţa 
Vendâme. 

Unul dintre ofiţerii ·bonapartişti care participase la expe
diţia nocturnă împotriva Montmartre-ului, generalul Lecomte, 
a dat de patru ori ordin regimentului 81 de linie să deschidă 
focul asupra unui grup neînarmat din Place Pigalle , iar 
atunci cînd soldaţii au refuzat, el i-a înjurat furios. In loc să-şi 
îndrepte armele asupra femeilor şi copiilor, soldaţii au tras 
asupra lui. Obiceiurile statornicite, dobîndite de soldaţi în 
şcoala duşmanilor muncitorilor, nu dispar, bineînţeles, în 
momentul în care trec de partea muncitorimii. Aceiaşi 
oameni l-au executat şi pe Clement Thomas. 

„Generalulu Clement Thomas, un ex-vagmistru nemulţu
mit, fusese recrutat în ultimii ani ai domniei lui Ludovic-Filip 
în redacţii! ziarului republican „Le Nationalu 210, unde înde-
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,plinea, concomitent, funcţia de om de paie responsabil (de 
gerant responsabil '*)  şi pe aceea de duelgiu al acestui ziar 
teribil de belicos. Cînd, în urma revolutiei din februarie, 
domnii de la „National" au venit la putere, bătrînul vagmistru 
-a fost transformat în general. Acestea s-au întîmplat în aju
nul măcelului din iunie, pe care el, ca şi  Jules Favre, l-a pus 
la cale şi în care a avut unul dintre cele mai mîrşave roluri 
<le călău. Apoi a dispărut pentru multă vreme cu gradul lui 
de general cu tot, pentru a-şi face din nou apariţia la 1 noiem
brie 1 870. Cu o zi înainte, sechestrat la primărie, „guvernul 
apărării H îşi dăduse solemn cuvîntul faţă de Blanqui, Flourens 
-şi alţi reprezentanţi ai muncitorilor că va preda puterea pe 
care o uzurpase în mîinile unei Comune liber alese a Pari
sului 217• In loc să-şi respecte cuvîntul, el a slobozit asupra 
Parisului pe bretonii lui Trochu, care ocupau acum locul 
-corsicanilor lui Bonaparte 218• Generalul Tamisier a fost sin
gurul care a refuzat să-şi păteze numele printr-o asemenea 
-călcare de cuvînt şi şi-a dat demisia din postul de comandant 
suprem al Gărzii naţionale. Clement Thomas, care a venit în 
locul lui, a devenit din nou general. In tot timpul cit a de
ţinut comanda supremă, el a dus război nu 'Împotriva prusie
nilor, ci împotriva Gărzii naţionale a Parisului. El a îm
piedicat înarmarea ei generală, a incitat batalioanele burgheze 
împotriva batalioanelor muncitoreşti, a înlăturat pe ofiţerii 
.ostili „planului" lui Trochu şi a dizolvat, sub acuzarea de 
laşitate, batalioanele proletare, al căror eroism stîrneşte 
.acum admiratia celor mai inveteraţi duşmani ai lor. Clement 
Thomas era foarte mîndru că i se oferă prilejul de a-şi re
'Cuceri vechiul său titlu dobîndit în iunie 1848, de duşman 
personal al proletariatului parizian. Cu cîteva zile înainte 
tle 1 8  martie el a prezentat ministrului de război, Le Flâ, pro
iectul său de „a stîrpi la fine fleur ( floarea) a plebei pariziene" .  
După înfrîngerea lui Vinoy, el n -a  putut renunţa la plăcerea 
tle a apărea pe scenă ca spion-amator. Comitetul central şi 
muncitorii din Paris au fost tot atît de puţin vinovaţi de 
împuşcarea lui Clement Thomas şi a lui Lecomte ca şi prin
ţesa de Wales de moartea celor striviţi de mulţime cu pri
[ejul intrării ei în Londra. 

Măcelărirea unor cetăţeni neînarmaţi în piaţa Vendâme 
este o născocire, despre care Thiers şi adunarea „des ruraux" 
n-au suflat un cuvînt, lăsînd răspîndirea ei exclusiv pe seama 

• In ediţiile germane din anii 1 871 şi 1 891 urmează cuvintele : „cel 
care ia asupra sa executarea pedepselor cu inc!usoarea". • red. 
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lacheilor presei europene. „Oamenii ordinii", reacţionarii din 
Paris, s-au cutremurat la ştirea victoriei de la 18 martie. 
Pentru ei, aceasta era semnul că se apropie, în sfirşit, ceasul 
răzbunării poporului. In faţă le apăreau spectrele victimelor 
asasinate de ei din zilele lui iunie 1 848 şi pînă la 22 ianuarie 
1 871  210. Dar au scăpat numai cu spaima.  Pînă şi poliţiştii, în 
loc să fie dezarmaţi şi arestaţi, aşa cum s-ar fi cuvenit, au 
găsit porţile Parisului larg deschise pentru a fugi în deplină 
siguranţă la Versailles. „Oamenilor ordinii"  nu numai că nu 
li s-a întîmplat nimic, dar li s-a dat chiar posibilitatea să se 
regrupeze şi să ocupe unele poziţii-cheie în inima Parisului. 
Această indulgenţă a Comitetului central, această mărinimie 
a muncitorilor înarmaţi, care contrasta atît de ciudat cu obi
ceiurile partidului ordinii, au fost interpretate de acesta drept 
un semn că muncitorii îşi recunosc neputinţa. Aşa se explică 
planul lor stupid de a încerca să facă din nou, sub masca unei 
demonstraţii neînarmate, ceea ce nu reuşise să facă Vinoy cu 
tunurile şi cu mitralierele sale. In ziua de 22 martie a pornit 
din cartierele huzurului un cortegiu de „domni bineu ,  în rîn
durile căruia se găseau toţi petits creves *, în frunte cu bine
cunoscutele edecuri ale imperiului, alde Heeckeren, Coetlogon� 
Henri de Pene etc. Camuflîndu-se cu laşitate în dosul lozinci
lor unei demonstraţii paşnice, dar înarmaţi în secret cu arme 
banditeşti, ticăloşii aceştia s-au încolonat, au dezarmat şi au 
maltratat posturile fixe şi patrulele Gărzii naţionale care le 
ieşeau în cale şi, înaintind prin Rue de la Paix spre piaţa 
Vendâme, au încercat, în strigăte de „Jos Comitetul central I 
Jos asasinii I Trăiască Adunarea naţională I " , să-şi facă drum 
printre gărzile postate acolo şi să ia prin surprindere statul
major al Gărzii naţionale, din piaţa Vendâme. Ca răspuns la. 
focurile lor de revolver 'S-au făcut sommations (echivalentul 
francez al legii engleze cu privire la răzvrătiri) 220 ; întrucît 
acestea au rămas fără efect, generalul comandant al Gărzii 
naţionale ** a dat ordin să se tragă. O singură salvă a fost 
suficientă pentru a pune pe fugă pe aceşti neghiobi care-şi 
închipuiseră că simpla privelişte a „lumii buneu pe care o 
reprezentau va avea asupra revoluţiei din Paris acelaşi efect 
ca şi trompetele lui Iosua asupra zidurilor Ierihonului. Domnii 
puşi pe fugă au ucis pe doi dintre membrii Gărzii naţionale, 
alţi nouă (printre care un membru al Comitetului central ***) aw 

* - !filfizoni, fanţi. - Nota trad. 
** - Bergeret. - Nota red. 

*** - Maljoumal. - Nota red. 
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fost grav răniţi, iar terenul pe care a avut loc actul lor de 
bravură a rămas presărat cu revolvere, pumnale şi şişuri, măr
turie a caracterului „neînarmatu al demonstraţiei lor „paşniceu .  
Cind, la 13 iunie 1 849, Garda naţională a Parisului a organizat 
o demonstraţie cu adevărat paşnică în semn de protest împo
triva agresiunii tîlhăreşti a armatei franceze asupra Romei, 
Changarnier, pe atunci general al partidului ordinii, a fost 
proclamat de Adunarea naţională, şi mai ales de Thiers, sal
vator al societăţii pentru că şi-a aruncat din toate părţile 
trupele asupra oamenilor lipsiţi de apărare care au fost tre
cuţi prin foc şi sabie şi striviţi sub copitele cailor. La Paris 
a fost decretată atunci starea de asediu, Dufaure a obţinut 
votarea unor noi legi draconice. Au urmat noi arestări, noi 
deportări, s-a instituit un nou regim de teroare. Dar „clasele 
de josu au procedat altfel. Comitetul central din 1 871  nici 
nu i-a luat în seamă pe eroii „demonstraţiei paşniceu ,  aşa 
că după două zile aceştia au putut să organizeze, sub co
manda amiralului Saisset, o demonstraţie armată care s-a sol
dat cu faimoasa fugă la Versailles. Comitetul central care nu 
voia cu nici un preţ să continue războiul civil început de 
Thiers prin expediţia nocturnă împotriva Montmartre-ului, 
a comis de astă dată o greşeală capitală prin faptul că nu a 
pornit imediat asupra Versailles-ului, care pe atunci nu avea 
nici un fel de mijloace de apărare, pentru a pune astfel capăt 
comploturilor lui Thiers şi ale adunării „des rurauxu .  In loc 
de a proceda astfel, i s-a dat partidului ordinii posibilitatea 
de a-şi încerca din nou forţele, cu prilejul alegerilor pentru 
Comună care au avut loc la 26 martie. In această zi, „oamenii 
ordinii "  au schimbat, la primăriile de arondismente, cuvinte 
binevoitoare de conciliere cu prea-mărinimoşii lor învingă
tori, în timp ce în inimile lor făceau jurăminte solemne co 
atunci cînd va sosi momentul să pună la cale o răzbunare 
sîngeroasă împotriva lor. 

Şi iată acum reversul medaliei ! Thiers a pornit al doi
lea atac împotriva Parisului la începutul lunii aprilie. Prima 
coloană de prizonieri parizieni adusă la Versailles a fost 
tratată cu o cruzime revoltătoare. Ernest Pkard asista la 
acest spectacol plimbîndu-se cu mîinile în buzunare şi bat
jocorindu-i ,  iar d-nele Thiers şi Favre, în mij locul doamnelor 
lor de onoare ( ? ) ,  aplaudau de la balcon mîrşăviile plebei 
versailleze. Soldaţii din regimentele de linie luaţi prizonieri 
au fost împuşcaţi cu sînge rece ; bravul nostru prieten, gene
ralul Duval, de profesiune turnător, a fost ucis fără nici o 
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judecată. Galliffet, „întreţinutul u nevestei sale, atît de fai
moasă prin exhibiţia neruşinată a trupului ei la orgiile celui 
.de-al doilea Imperiu, s-a lăudat într-o proclamaţie că el a 
fost acela care a poruncit masacrarea unor membri ai Gărzii 
n aţionale împreună cu căpitanul şi locotenentul lor, luaţi prin 
surprindere şi dezarmaţi de puşcaşii lui. Lui Vinoy, care a 
fugit din Paris, Thiers i -a  decernat marea cruce a Legiunii 
de onoare pentru ordinul său de zi prin care a dat dispoziţie 
ca orice soldat din trupele de linie găsit la comunarzi să fie 
împuşcat. Desmaret, j andarmul, a fost decorat pentru că l-a 
omorît mişeleşte pe generosul şi bravul Flourens, acelaşi 
Flourens care la 31 octombrie 1870 salvase vieţile miniştri
lor din guvernul apărării 221• Thiers a relatat pe larg şi cu 
vădită satisfacţie în Adunarea naţională „amănuntele incuraja
toareu ale acestui asasinat. Cu îngîmfare arogantă de pigmeu 
parlamentar, căruia i se permite să joace rolul de Tamerlan, 
el a refuzat celor ce se răsculaseră împotriva grandoarei 
sale pitice orice drept la aplicarea regulilor recunoscute 
într-un război civilizat şi nu a vrut să respecte nici chiar 
neutralitatea ambulanţelor sanitare. Ce poate fi mai dez
gustător decît aspectul acestei maimuţe, căreia i s-a dat 
pentru un timp posibilitatea de a-şi satisface poftele ei de 
tigru, al acestei maimuţe-tigru al cărei portret l -a schiţat 
încă Voltaire 222 (vezi anexe, pag. 35) *. 

După ce Comuna în decretul din 7 aprilie a ordonat să 
se treacă la represiuni şi a declarat că este de datoria sa 
„să ocrotească Parisul împotriva actelor canibalice ale ban
diţilor versaillezi şi să ceară ochi pentru ochi şi dinte pentru 
dinteu 223, Thiers n-a încetat tratarea sălbatică a prizonierilor ; 
ba ii mai şi insulta în comunicatele sale spunînd : „Nicicînd 
privirile îndurerate ale unor oameni cinstiţi nu au întîlnit 
reprezentanţi mai josnici ai unei democraţii josnice" ,  oamenii 
cinstiţi fiind Thiers şi ticket-of-leave-menii lui ministeriali. 
Totuşi, cîtva timp împuşcarea prizonierilor a încetat. Dar, de 
îndată ce Thiers şi generalii săi - eroii loviturii de stat din 
decembrie - au constatat că decretul Comunei cu privire 
la represiuni n-a fost decît o simplă ameninţare, că pînă şi 
j andarmii-spioni prinşi la Paris deghizaţi în uniforme ale 
Gărzii naţionale şi poliţiştii înarmaţi cu proiectile incendiare 
erau cruţaţi, împuşcarea în masă a prizonierilor a reînceput, 
fiind practicată pînă la sfîrşit. Casele în care se refugiaseră 

* Vezi volumu!l ode fiată, 'Pag. 38�383. - Nota red. 
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membrii Gărzilor naţionale erau înconjurate de j andarmi, 
stropite cu petrol ( aici a fost folosit pentru prima oară în 
acest război) şi incendiate ; cadavrele, pe jumătate carboni
zate, au fost scoase mai tîrziu de ambulanţa presei din cartie
rul Les Ternes. Patru membri ai Gărzii naţionale care s-au 
predat la  25 aprilie la Belle-Epine unor vînători călări au 
fost împuşcaţi ulterior, unul după altul, de {:ătre căpitanul 
acestor vînători, slugă vrednică a lui Galliffet. Unul dintre 
aceşti patru, Scheffer, pe care îl crezuseră mort, a izbutit să 
se tîrască pînă la avanposturile pariziene, unde a atestat 
acest fapt în faţa uneia dintre comisiile Comunei. Cînd 
Tolain a adresat ministrului de război o interpelare în legă
tură cu raportul acestei comisii, vociferările adunării „des 
ruraux'" i -au acoperit glasul ; ei nu l - au lăsat pe Le Flo să 
răspundă. Ar fi o insultă pentru „glorioasa" lor armată să 
se vorbească de faptele ei. Tonul nepăsător al comunicate
lor date de Thiers în legătură cu măcelărirea comunarzilor 
surprinşi în somn la Moulin-Saquet şi cu execuţiile în masă 
de la Clamart a călcat pe nervi pînă şi pe domnii de la zia
rul londonez „Timesu ,  care, după cum se ştie, nu vădesc o 
sensibilitate exagerată. Dar ar fi zadarnic să facem acum 
încercarea de a înşira toate atrocităţile - şi acestea nu erau 
decît un început - săvîrşite de oamenii care au bombardat 
Parisul şi care, sub protecţia cuceritorului străin, au insti
gat la  rebeliune pe stăpînii de sclavi. In mijlocul tuturor 
acestor orori, Thiers, uitînd ieremiadele sale parlamentare 
despre cumplita răspundere care apasă pe umerii lui de pitic. 
se laudă în buletinele lui că l 'Assemblee siege paisiblement 
(Adunarea îşi ţine netulburată şedinţele) şi dovedeşte prin 
nesfîrşitele sale banchete, cînd cu generalii săi, eroii lovi
turii de stat din decembrie, cînd cu principi germani, că nici 
măcar spectrele lui Lecomte şi Clement Thomas nu-i tulbură 
digestia. 

III 

In dimineaţa zilei de 1 B martie 187 1 ,  Parisul a fost tre
zit în strigăte asurzitoare de „Vive l a  Commune l u * .  Ce este 
Comuna, acest sfinx care pune la încercări atît de grele 
mintea burghezului ? 

* - „Trăiască Comuna I " .  - Nota trad. 
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„Avînd în vedere slăbiciunea şi actele de trădare ale claselor stă
pînitoare - spunea Comitetul central în manifestul său din 18 martie -, 
proletarii din Paris au înţeles că a sunat ceasul cînd trebuie să salveze 
sHuaţia, llliÎIIld 1n rpropriiJ.e ilor mîini iconducerea treburilor pubilice„. Ei au 
înţeles că este datoria lor cea mai înaltă şi dreptul lor absolut să devină 
stăpîni pe propria lor soartă, luînd în miinile lor puterea de stat• 114• 

Dar clasa muncitoare nu poate să ia pur şi simplu în stă
µînire maşina de stat aşa cum este şi s-o pună în funcţiune 
pentru propriile ei scopuri. 

Puterea de stat centralizată, cu organele ei omnipre
zente - armată permanentă, poliţie, birocraţie, cler, magis
tratură, organe create după principiul unei sistematice şi 
ierarhice diviziuni a muncii, - îşi are originea în epoca 
monarhiei absolute, cînd servea societăţii burgheze în for
mare ca o armă puternică în lupta ei împotriva feudalismului. 
Dar dezvoltarea ei era stingherită de rămăşiţele medievale 
de tot felul, prerogative ale seniorilor feudali, privilegii 
locale, monopoluri ale oraşelor şi ale breslelor şi legi pro
vindale. Mătura uriaşă a revoluţiei franceze din secolul al 
XVIII-lea a dat la o parte toate aceste vechituri rămase din 
vremuri de mult apuse, curăţind astfel terenul social de ulti
mele piedici care stăteau în calea creării suprastructurii, 
care este edificiul statului modern. Acest edificiu a fost 
ridicat sub primul Imperiu, care, la rtnduJ său, se născuse 
ca urmare a războaielor de coaliţie ale vechii Europe semi
feudale împotriva Franţei moderne. In timpul regimurilor 
ulterioare, guvernul fiind supus controlului parlamentar, 
adică controlului direct al claselor avute, nu numai că s-a 
transformat într-o pepinieră de datorii publice uriaşe şi de 
impozite împovărătoare, nu numai că a devenit mărul dis
cordiei între fracţiunile rivale şi între aventurierii din rîndul 
claselor dominante atrase în mod irezistibil de veniturile 
şi posturile rentabile şi influente pe care le oferea, ci odată 
cu schimbările economice din societate se schimba şi carac
terul lui politic. Pe măsură ce progresul industriei moderne 
dezvolta, lărgea, adîncea antagonismul de clasă dintre capi
tal şi muncă, puterea de stat căpăta din ce în ce mai mult 
caracterul unei puteri naţionale a capitalului asupra muncii, 
al unei forţe publice organizate în vederea asupririi sociale, 
caracterul unui instrument de dominaţie de clasă *. După 

* In ediţia germană din 1 871 ,  sfirşitul acestei fraze este întrucitva 
schimbat : „puterea de stat capătă tot mai mult caracterul unei puteri 
publice în vederea asupririi muncii, caracterul unui instrument de domi
natie de clasă" .  - Nota red. 
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fiecare revoluţie care marchează un progres al luptei de 
clasă, caracterul pur asupritor al puterii de stat se manifestă 
tot mai făţiş. Revoluţia din 1830 a luat puterea din mîinile 
proprietarilor funciari şi a dat-o capitaliştilor, aşadar a luat-o 
din mîinile adversarilor mai îndepărtaţi şi a dat-o adversari
lor mai direcţi ai muncitorilor. Republicanii burghezi, care 
în numele revoluţiei din februarie au pus mîna pe puterea de 
stat, au folosit-o pentru a provoca masacrele din iunie, do· 
vedind astfel clasei muncitoare că republica „socială " nu 
însemna altceva decît asuprirea ei socială de către republică, 
iar masei monarhiste a burghezilor şi clasei proprietarilor 
funciari că pot lăsa fără nici o teamă grijile şi avantaj ele 
financiare ale guvernării în seama „republicanilor " burghezi. 
După unicul lor act de bravură din iunie, burghezilor repu
blicani nu le-a mai rămas altceva de făcut decît să treacă 
din primele rînduri ale partidului ordinii - coaliţie alcătuită 
din toate fracţiunile şi partidele rivale ale claselor acapara
toare, care se află acum într-un antagonism vădit faţă de 
clasele producătoare - în ultimele rînduri ale acestuia. 
Forma cea mai adecvată a guvernării lor comune era repu
blica parlamentară, avînd drept preşedinte pe Ludovic Bona
parte ; aceasta era o guvernare a terorii de clasă făţişe şi a 
j ignirii intenţionate a „gloatei" (vile multitude) . După cum 
spunea Thiers, „republica parlamentară era forma de stat 
care le despărţea ( fracţiunile dasei dominante) cel mai puţin " , 
în schimb ea deschidea o prăpastie între această clasă puţin 
numeroasă şi întregul organism al societăţii aflat în afara 
ei. Dacă, în timpul regimurilor anterioare, disensiunile din 
cadrul acestei clase puneau anumite limite puterii de stat, 
acum, datorită unirii ei, dispăruseră. Văzîndu -se ameninţată 
de o insurecţie a proletariatului, clasa avută unită se folosea 
acum fără scrupule şi cu neruşinare de puterea de stat ca 
de un instrument naţional în războiul capitall\lui împotriva 
muncii. Dar cruciada ei necontenită împotriva maselor pro
ducătoare nu numai că o silea să dea puterii executive drep
turi tot mai mari pentru a înăbuşi împotrivirea, ea o silea 
totodată să răpească treptat propriei ei fortăreţe parlamen
tare - Adunarea naţională - orice mijloace de apărare 
împotriva puterii executive. Puterea executivă, în persoana 
lui Ludovic Bonaparte, a trimis la plimbare pe reprezentanţii 
clasei dominante. Al doilea Imperiu a fost succesorul natural 
al republicii „partidului ordinii".  
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Imperiul, căruia coup d'etat i-a servit drept act de naş
tere, votul universal drept sancţionare şi sabia drept sceptru, 
pretindea că se sprijină pe ţărănime, pe acea mare masă de 
producători care nu participau direct la lupta dintre capital 
şi muncă. El pretindea că a salvat clasa muncitoare întrucît 
a zdrobit parlamentarismul şi, o dată cu el, subordonarea 
făţişă a cîrmuirii faţă de clasele avute şi că a salvat clasele 
avute întrucît a menţinut dominaţia lor economică asupra 
clasei muncitoare ; în sfîrşit, pretindea că a unit toate clasele 
în jurul himerei gloriei naţionale reînviate de el. In reali
tate, era singura formă de cîrmuire posibilă într-o vreme în 
care burghezia îşi pierduse capacitatea de a guverna naţiu
nea, iar clasa muncitoare nu o dobîndise încă. Lumea întreagă 
a salutat imperiul ca pe salvatorul societăţii. Sub cîrmuirea 
lui, societatea burgheză, scutită de orice grij ă de ordin 
politic, a atins un grad de dezvoltare la care nici nu visase. 
Industria ei, comerţul ei au atins proporţii nemaipomenite ; 
speculaţia de bursă se deda la orgii cosmopolite ; mizeria 
maselor devenea şi mai pregnantă în contrast cu exhibiţia 
neruşinată a unui lux orbitor, dobîndit prin înşelăciune şi 
crimă. Puterea de stat, care în aparenţă plutea deasupra 
societăţii, era în realitate lucrul cel mai scandalos în această 
societate şi totodată pepiniera tuturor mîrşăviilor. Baionetele 
Prusiei, care ardea ea însăşi de dorinţa de a muta centrul 
acestui regim de la Paris la Berlin, au dat la iveală întreaga 
putreziciune a puterii de stat precum şi putreziciunea socie
tăţii salvate de ea. Regimul imperial este forma cea mai 
prostituată şi, totodată, ultima formă a acestei puteri de 
stat pe care societatea burgheză pe cale de formare a zămis
lit-o ca instrument al propriei ei eliberări de sub feudalism 
şi pe care societatea burgheză deplin dezvoltată a prefăcut-o 
într-o unealtă de înrobire a muncii de către capital. 

Comuna a fost antiteza directă a imperiului. „Republica 
socială u ,  lozinca cu care proletariatul parizian a salutat re
voluţia din februarie, nu exprima decît năzuinţa vagă spre 
o republică care să înlăture nu numai forma monarhică a 
dominaţiei de clasă, ci însăşi dominaţia de clasă. Comuna 
era forma specifică a acestei republici. 

Parisul, centrul şi reşedinţa vechii cîrmuiri şi, totodată, 
reazemul social al clasei muncitoare franceze, Parisul s-a 
ridicat cu arma în mină împotriva încercării lui Thiers şi a. 
adunării „des rurauxu de a restaura şi a eterniza vechiul re-

25 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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gitn primit ca moştenire de la imperiu. Parisul a reuşit să opună 
rezistenţă numai datorită faptului că în urma asediului scăpase 
de armată, înlocuind-o cu Garda naţională, alcătuită mai ales 
<lin muncitori. Acest fapt trebuia transformat acum într-o 
rînduială statornicită. De aceea, primul decret al Comunei a 
suprimat armata permanentă, înlocuind-o cu poporul înarmat. 

Comuna era alcătuită din consilieri municipali aleşi prin 
vot universal în diferitele arondismente ale Parisului. Ei erau 
răspunzători şi oricînd revocabili. Cei mai mulţi dintre ei 
erau, bineînţeles, muncitori sau reprezentanţi recunoscuţi ai 
clasei muncitoare. Comuna trebuia să fie nu un organism 
parlamentar, ci un organism activ, atît executiv cît şi legis
�ativ. Poliţia, care pînă atunci era un instrument al guvernului 
central, a fost imediat despuiată de toate atributele ei poli
tice şi transformată într-un organ răspunzător al Comunei 
şi oricînd revocabil. La fel şi funcţionarii din toate celelalte 
sectoare administrative. Incepînd cu membrii Comunei şi 
pînă la ultimul slujbaş, funcţiile publice trebuiau îndeplinite 
în schimbul unui salariu de muncitor. Privilegiile înalţilor 
demnitari şi cheltuielile lor de reprezentare au dispărut o 
dată cu aceşti demnitari. Funcţiile publice au înceta t de a 
mai fi proprietatea particulară a lacheilor guvernului central. 
Nu numai administraţia municipală, dar şi întreaga iniţiativă 
care aparţinuse pînă atunci statului a trecut în mîinile Co
munei. 

După înlăturarea armatei permanente şi a poliţiei, instru
mente ale puterii materiale a vechii cîrmuiri, Comuna a 
trecut imediat la sfărîmarea instrumentului de asuprire spfri
tuală, „puterea popilor" ; ea a decretat separarea bisericii 
de stat şi exproprierea tuturor bisericilor, în măsura în care 
erau corporatii deţinătoare de averi. Popii au trebuit să se 
tntoarcă la viaţa modestă de persoane particulare, pentru ca, 
asemenea premergătorilor lor, apostolii, să trăiască din mi
losteniile credincioşilor. Toate instituţiile de învăţămînt şi-au 
deschis porţile în mod gratuit pentru popor, fiind scoase de 
sub influenţa statului şi a bisericii. Astfel nu numai că învă
tămîntul devenea accesibil tuturor, dar şi ştiinţa era eliberată 
<de cătuşele puse de prejudecăţile de clasă şi de puterea de 
.fitat. 

Magistraţii şi-au pierdut independenţa aparentă, care nu 
era decît o mască pentru servilismul lor faţă de toate regi
murile ce s-au succedat şi cărora le-au jurat pe rînd credinţă, 
pentru ca apoi să le trădeze. De aici înainte ei aveau să fie 
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aleşi, ca şi toţi ceilalţi slujbaşi publici, şi deveneau răspunză
tori şi revocabili. 

Comuna din Paris urma, bineînţeles, să servească drept 
model tuturor marilor centre industriale ale Franţei. De îndată 
ce Comuna ar fi fost instaurată la Paris şi în centrele mai 
importante din provincie, vechea administrare centralizată 
ar fi trebuit să facă loc autoadministrării producătorilor. 
In iSchiţa sumară a organizării naţionale, pe care Comuna n-a 
avut răgazul s-o elaboreze mai pe larg, se spune categoric 
că Comuna urmează să fie forma politică chiar şi a celui mai 
mic sat şi că şi la ţară armata permanentă avea să fie înlo
cuită printr-o miliţie populară, în care stagiul de serviciu să 
fie foarte redus. O adunare de delegaţi cu sediul în capitala 
departamentului urma să conducă treburile generale ale 
comunelor rurale din fiecare departament. La rîndul lor, 
aceste adunări departamentale urmau să trimită deputaţi în 
reprezentanţa naţională de la Paris ; deputaţii urmau să res
pecte mandat imperatif ( instrucţiunile precise) dat de alegă
torii lor şi puteau fi revocaţi în orice moment. Puţinele, dar 
foarte importantele funcţii care mai rămîneau guvernului: 
central nu urmau să fie desfiinţate - afirmaţiile în acest 
sens constituiau un fals cu bună ştiinţă -, ci încredinţate 
unor funcţionari comunali, strict răspunzători. Unitatea 
naţiunii nu urma să fie distrusă, ci, dimpotrivă, să fie organi
zată pe baza orînduirii Comunei. Unitatea naţiunii avea să 
devină o realitate prin nimicirea puterii de stat, care pretin
dea că întruchipează această unitate, d ar care voia să fie 
independentă de naţiune şi să se situeze deasupra ei, deşi 
nu era decît o excrescenţă parazitară pe corpul acesteia. 
Sarcina era de a amputa organele pur represive ale vechii 
puteri de stat, iar funcţiile legitime ale acestei puteri, care 
avea pretenţia că se situează deasupra societăţii, să-i fie luate 
şi trecute în mina unor slujitori răspunzători ai societăţii. 
In loc să hotărască o dată la trei sau la şase ani care 
membru al clasei dominante să reprezinte şi să calce tn 
picioare poporul în parlament, votul universal urma să 
servească poporului, constituit în comune, pentru a-şi alege 
muncitorii, supraveghetorii şi contabilii, aşa cum votul indi
vidual serveşte oricărui alt patron să şi-i aleagă pentru 
întreprinderea lui. Se ştie doar că societăţile, ca şi indivizii, 
cînd este vorba de afaceri, se pricep, de obicei, să pună omul 
potrivit la locul potrivit şi că, a tunci cînd s-au înşelat o dată, 
ştiu să îndrepte repede această greşeală. Pe de altă parte însă, 

25* 
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nimic nu putea fi mai străin de spirit_ul Comunei decît înlo
cuirea votului universal printr-o investitură ierarhică 225, 

Este soarta obişnuită a noilor creaţii istorice de a fi 
considerate în mod greşit drept similare unor forme mai 
vechi şi chiar perimate ale vieţii sociale, cu care noile insti
tuţii seamănă în oarecare măsură. Aşa şi această nouă Co
mună, care zdrobeşte puterea de stat contemporană, a fost 
privită ca o reînviere a comunelor medievale, care au prece
dat apariţia acestei puteri de stat şi au alcătuit apoi temelia 
.ei. - Sistemul Comunei a fost considerat în mod greşit drept 
<> încercare de a institui o uniune de state mici, aşa cum o 
visau Montesquieu şi girondinii 226, în locul acelei unităţi 
.a marilor popoare care, chiar dacă la originea ei a fost 
faurită prin violenţă politică, a devenit acum un factor pu
,_ernic a l  producţiei sociale. - Antagonismul dintre Comună 
�i puterea de stat a fost în mod greşit considerat drept o 
formă exagerată a vechii lupte împotriva centralizării exce
sive. Condiţii istorice deosebite au putut împiedica dezvolta
rea clasică a formei de guvernămînt burgheze, aşa cum s-a 
Jntîmplat in Franţa, şi au putut îngădui, de pildă în Anglia, 
ca principalele organe de stat centrale să fie completate la 
o0raşe cu nişte vestries (adunări parohiale) corupte, cu consi
lieri comunali afacerişti şi cu epitropi colerici ai săracilor, iar 
:în comitate cu judecători de pace de fapt ereditari. Sistemul 
Comunei, dimpotrivă, ar fi redat organismului social toate for
ţele pe care pînă atunci le înghiţea excrescenţa parazitară 
numită „stat" ,  care se hrăneşte pe socoteala societăţii, 
s tînjenindu -i  libertatea de mişcare. Chiar şi numai acest 
fapt ar fi fost suficient pentru a duce la renaşterea Franţei. 
- Clasa de mijloc a oraşelor provinciale vedea în Comună 
o încercare de a restaura dominaţia pe care ea o exercitase 
asupra satului sub Ludovic-Filip şi care, sub Ludovic Bona
parte fusese înlăturată de pretinsa supremaţie a satului 
asupra oraşelor. In realitate însă, Comuna ar fi pus pe 
producătorii rurali sub conducerea spirituală il capitalelor 
departamentelor, asigurîndu-le, prin muncitorii de la oraşe, 
!feprezentanţi fireşti ai intereselor lor. - Chiar şi numai 
existenţa Comunei implica, ca pe un lucru de la sine în
ţeles, autoadministrarea locală, dar de astă dată nu ca 
.o contrapondere a puterii de stat, devenită acum de prisos. 
Numai unui Bismarck, care, atunci cînd nu e ocupat 
cu intrigile sale în care sîngele şi fierul sînt nelipsite, işi 
consacră tot timpul vechii sale îndeletniciri, atît de adecvată 
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capacităţii sale intelectuale, de colaborator la „Kladdera
datsch u ( „Punchul u de la Berlin) 227, numai unui astfel de 
om putea să-i treacă prin minte să atribuie Comunei din 
Paris năzuinţa spre sistemul de organizare a oraşelor din 
Prusia, caricatură a vechii organizări a oraşelor din Franţa 
anului 1791 ,  care coboară organele de administrare locală 
a oraşelor la rolul unor rotiţe secundare ale mecanismului 
poliţienesc de stat prusac. Comuna a înfăptuit lozinca tuturor 
revoluţiilor burgheze - cîrmuire ieftină -, suprimînd cele 
două mari capitole de cheltuieli : armata permanentă * şi 
birocraţia. Ins&şi existenţa ei presupunea inexistenţa monar
hiei, care, în Europa cel puţin, constituie balastul obişnuit 
şi masca indispensabilă a dominaţiei de clasă. Comuna a dat 
republicii temelia unor instituţii cu adevărat democratice. 
Dar scopul ei final nu era nici „cîrmuirea ieftină " ,  nici „ade
vărata republică " ;  ambele reprezentau numai un fenomen 
derivat. 

Diversitatea interpretărilor cărora le-a dat naştere Co
muna şi diversitatea intereselor care şi-au găsit expresia 
în ea dovedesc că ea constituia o formă politică elastkă 
prin excelenţă, în timp ce toate vechile forme de guvernare 
aveau în esenţă un caracter asupritor. Adevăratul ei secret 
era acesta : ea era în esenţă un guvern al clasei muncitoare **, 
rezultatul luptei clasei producătoare împotriva clasei acapa
ratoare, forma politică în sfîrşit descoperită, în cadrul căreia 
putea fi înfăptuită eliberarea economică a muncii. 

Fără această din urmă condiţie, Comuna ar fi fost o im
posibilitate şi o amăgire. Dominaţia politică a producătorilor 
nu poate coexista cu eternizarea înrobirii lor sociale. Comuna 
urma deci să servească drept instrument pentru răsturnarea 
temeliilor economice pe care se bazează exis tenta claselor 
şi deci dominaţia de clasă. O dată cu eliberarea muncii, fie-

�care om va deveni un muncitor, iar munca productivă va 
înceta să mai fie atributul unei anumite clase. 

Lucru ciudat : în pofida a tot ce s-a vorbit şi s-a scris în 
ultimii 60 de ani pe tema eliberării muncitorilor, de îndată 
ce undeva muncitorii îşi iau cauza în propriile lor mîini se 
porneşte din nou întreaga frazeologie apologetică a apCiră
torilor actualei societăţi cu cei doi poli ai e i : capital şi robia 

* - In ediţiile germane din 1 87 1  şi 1 891 ,  cuvintul „permanenta• 
este omis. - Nota red. 

* • - In ediţiile germane din 1 871 şi 1 891 ,  cuvintele : „un guvern 
al clasei muncitoare" sint subliniate. - Nota red. 
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salariată (proprietarul funciar nu mai este astăzi decît un 
asociat tacit al capitalistului) , ca şi cum societatea capita
listă ar mai fi în starea celei mai pure şi mai feciorelnice 
nevinovăţii, ca şi cum contradicţiile ei n-ar fi încă dezvol
tate, ca şi cum autoînşelarea ei n-ar fi fost încă dată în Ti
leag şi realitatea ei prostituată nu ar fi fost încă demascată l 
Comuna, exclamă ei, vrea să desfiinţeze proprietatea, temelia 
întregii civilizaţii I Da, domnilor, Comuna voia să desfiinţeze 
această proprietate de clasă, care transformă munca celor 
mulţi în bogăţie a celor puţini. Ea voia exproprierea expro
priatorilor. Ea voia să facă din proprietatea individuală o 
realitate, transformînd mijloacele de producţie, pămîntul şi 
capitalul, care în prezent sînt în primul rînd, mij loace de 
înrobire şi de exploatare a muncii, în instrumente ale muncii 
libere asociate. - Dar acesta-i comunism, „imposibilul u co
munism I Acei reprezentanţi ai claselor dominante însă care 
sînt destul de rezonabili pentru a recunoaşte că actualul 
sistem nu poate dăinui - şi numărul lor nu e mic - s-au 
transformat în propovăduitori insistenţi şi gălăgioşi ai pro
ducţiei cooperatiste. Dar dacă producţia cooperatistă nu va 
rămîne doar o vorbă goală şi o înşelăciune, dacă ea va în
lătura sistemul capitalist, dacă asociaţiile cooperatiste unite 
vor organiza producţia naţională după un plan comun, luînd 
în felul acesta conducerea ei în mîna lor şi punînd capăt 
anarhiei permanente şi convulsiilor periodice inevitabile în 
condiţiile producţiei capitaliste, ce altceva este aceasta, dom
nilor, dacă nu comunism, comunismul „posibil" ?  

Clasa muncitoare nu aştepta de la Comună să facă mi
nuni. Ea nu-şi propune să instaureze, par decret du peruple * ,  
nişte utopii gata confecţionate. Ea ştie că, pentru a obţinc
propria ei eliberare şi totodată pentru a atinge forma surpe
rioară la care societatea actuală tinde irezistibil în virtutea 
propriei ei dezvoltări economice, ea va trebui să ducă lupte 
îndelungate şi să treacă printr-un şir întreg de procese isto
rice, care vor transforma cu totul şi oamenii şi condiţiile. 
Clasa muncitoare nu-şi propune să realizeze idealuri, ci doar 
să deschidă dmp liber elementelor societăţii noi care s-au 
şi dezvoltat în cadrul societăţii vechi, burgheze pe cale de a 
se prăbuşi. Pe deplin conştientă de misiunea ei istorică şi 
plină de hotărîrea eroică de a-şi îndeplini această misiune, 
clasa muncitoare nu poate răspunde decît cu un zîmbet dis
ipreţuitor la înjrurăturile grosolane ale iscribHor servili, ca şi 

* - printr-un decret al poporUJlui. - Nota trad. 
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l_a poveţele savante ale unor doctrinari burghezi binevoitori 
care îndrugă, pe ton infailibil de oracol, platitudinile lor de 
ignoranţi şi fanteziile lor de sectari. 

Cînd Comuna din Paris a luat în mină conducerea revo
luţiei ; cînd nişte simpli muncitori au îndrăznit pentru prima 
oară să se atingă de ,privilegiul de a guverna al „superio.
riloru lor „fireşW * şi în împrejurări neînchipuit de grele 
au îndeplinit această muncă cu modestie, conştiinciozitate şi 
eficienţă în schimbul unei remuneraţii care nu depăşea a 
cincea parte din ieeea ce, după spusele unui om de ştiinţă 
cu renume **, constituie minimum de salariu al unui se
cretar de consiliu şcolar <lin Londra, - lumea veche a fost 
cuprinsă de o !furie turbată la vederea steagului roşu, simbol 
al Republicii Muncii, care fîlfîia deasupra primăriei. 

Şi totuşi era prima revoluţie în care clasa muncitoare 
a fost recunoscută pe faţă ca singura dasă capabilă de o 
iniţiativă socială ; acest Jucru l-a recunoscut chiar şi marea 
masă a clasei de mijloc di!Il Paris - mici negustori, mese
riaşi, comercianţi, toţi, cu excepţia marilor capitalişti. Co
muna o salvase prin înţeleapta rezolvare a acelui veşnic 
motiv de discordie în rîndurile clasei de mijloc : problema 
debitorilor şi a creditorilor 226• Această parte a clasei de 
mijloc participase în 1848 la înăbuşirea insurecţiei din iunie 
a muncitorilor, iar imediat după aceasta Adunarea consti
tuantă a lăsat-o pur şi simplu la discreţia crediit:orilor ei 229• 

Dar acesta nu era singurul motiv pentru care se alătura acum 
mwndtorilor. Ea îşi dădea seama că trebuie să aleagă tntre 
Comună şi imperiu, indiferent sub ce firmă ar reapare acesta. 
Imperiul ruinase din punct de vedere economic această parte 
a clasei de mijloc prin risipirea avuţiei publice, prin încuraj a
rea speculaţiilor de bursă, prin sprijinul acordat accelerării 
artificiale a ·centrnlizării capitalului şi prin deposedarea, pro
vocată de aceasta, a unei mari rpărţi din clasa de mijloc. 
Imperiul o asuprise din ipunct de vedere poli tic, o indignase 
din punct de vedere moral prin orgiile sale, o j ignise tn vol
tairianismul ei, însărcinînd pe freres ignorantins z3o cu edu
carea copiilor ei, contrariase sentimentele ei naţionale, zvtr
lind-o într-un război care, în schimbul tuturor calamităţilor 

* In ediţiile germane din anii 1871 şi 1891 urmează cuvintele : 
„clasele avute•. - Nota red. 

** In ediţiile germane urmează : „(profesorul Huxley) " .  - Nota 
red. 
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provocate, i-a adus o singură compensaţie : doborîrea im
periului. Şi într-adevăr, după exodul din Paris al bandei de 
mari capitalişti şi demnitari bonapartişti, adevăratul partid 
al ordinii al olasei de mijloc a apărut sub inumele de Uniune 
republicană 231, s-a înrolat sub steagul Comunei şi a aipărat-o 
de calomniile lui Thiers. Dacă recunoştinţa acestei mase din 
rîndurile clasei de :mijloc va rezista grelelor încercări la 
care este surpusă în prezent, rămîne de văzut. 

Comuna era ipe deplin întemeiată să declare ţăranilor : 
„victoria noastră este singura voastră speranţă ! u 232• Dintre 
toate minciunile ticluite la Versailles şi trîmbiţate de scribii 
venali ai glorioasei prese europene, una dintre cele mai 
monstruoase era afirmaţia că adunarea „des ruraux" ar fi 
reprezentat pe ţăranii francezi. E lesne de imaginat dragos
tea pe care o nutrea ţăranul francez pentru cei cărora după 
1815 a trebuit să le plătească despăgubiri în valoare de 
1 miliard 2:13 ! în ochii ţăranului francez, chiar şi numai exis
tenţa latifundiarului constituie o anulare a cuceririlor sale 
din 1789. în 1 848 burghezul împovărase parcela ţăranului cu 
un impozit adiţional de 45 de centime la franc, dar o făcuse 
în numele revoluţiei ; acum a dezlănţuit războiul civil împo
triva revoluţiei, pentru a arunca pe spinarea ţărallilor cea 
mai mare parte din povara despăgubirilor de război de 5 mi
liarde, pe care se obligase să le plătească prusienilor. Co
muna, dimpotrivă, a declarat chiar într-una din primele ei 
proclamaţii că povara războiului trebuie suportată de cei care 
l-au provocat. Comuna ar fi scăpat ţăranal de impozitul 
sîngelui, i-ar fi dat o cîrmuire ieftină şi ar fi transformat lipi
torile care-i sug sîngele - notarul, avocatul, portărelul şi 
alţi vampiri judiciari - în funcţionari comunali salariaţi, 
aleşi de el însuşi şi răspunzători faţă de el. Ea l-ar fi scăpat 
de samavolniciile guardului comunal, ale jandarmului 
şi ale prefectului ; ea i-ar fi înlocuit pe popi care-l 
idiotizau prin învăţători luminaţi. Iar ţăranul francez este, 
înainte de toate, un om chibzuit. El ar fi considerat că este 
foarte raţional ca remuneraţia popii, în loc să fie percepu tei 
de perceptor, să fie numai o contribuţie benevolă în funcţie 
de înclinările religioase ale membrilor parohiei. Acestea erau 
marile binefaceri pe care dominaţia Comunei - şi numai a 
Comunei - le oferea ca perspectivă imediată ţăranului 
francez. De aceea, este de prisos să insistăm aici aS1Upra 
problemelor complexe şi cu adevărat vitale, pe care numai 
Comuna era în stare şi pe care trebuia neapărat să le rezolve 
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în favoarea ţăranului ; asemenea probleme erau datoriile 
ipotecare, ·care apăsau ca un coşmar asupra parcelei lui, 
proletariat foncier (proletariatul agricol) , care se înmulţea 
pe zi ce trecea, deposedarea ţăranului de această parcelă, 
care se înfăptuia cu o repeziciune tot mai mare datorită dez
voltării agrioulturii modeme şi a concurenţei agriculturii 
capi ta liste. 

Pe Ludovic Bonaparte J-a ales ca preşedinte al republicii 
ţăranul francez, dar partidul ordinii a fost acela care a creat 
cel de-al doilea Imperiu. In 1849 şi 1 850, ţăranul francez, 
oprunînd ipe primarul său prefectului rpus de guvern, pe învă
ţd.torul său preotului pus de guvern şi pe sine însuşi jandar
mului pus de guvern, a început să arate de ce avea el de 
fapt nevoie. Toate Jegile decretate de partidul ordinii în 
ianuarie şi februarie 1850 231 erau, după cum mărturisea chiar 
el, măsufli represive îndreptate împotriva ţăranilor. Ţăranul 
era bonapartist pentru că el identifica marea revoluţie, ou 
toate avantajele pe care le comporta pentru el, cu numele lui 
Napoleon. Sub cel de-al doilea Imperiu, această iluzie se 
năruia cu repeziciune. Cum s-ar fi putut ca această preju
decată a trecutului (şi ,  prin esenţa ei, aceasta era potrivnică 
năzuinţelor adunării „des rurauxu ) ,  să reziiste în faţa apelu
lui Comunei la interesele vitale şi la necesităţile imediate 
ale ţăranilor ? 

Adunarea „des rurauxu îşi dădea foarte bine seama 
- şi acesta era de fapt principalul motiv de teamă a aces
teia -, că trei luni de relaţii nestingherite între Parisul co
munarzLlor şi provincii ar fi suficiente pentru a provoca o 
ră.scoală generală a ţăranilor. De aici graba ei  înfrigurată de 
a împresura Parisul cu o blocadă poliţienească, ca şi cum 
ar fi fost vorba de a împiedica răspîndirea vreunei molime. 

Comuna, care era reprezentanta adevărată a tuturor ele
mentelor sănătoase ale sooietăţii franceze şi deci o cîrmuire 
ou adevărat naţională, în calitatea ei de guvern al munci
torHor şi campioană îndrăzneaţă a eliberării muncii, era tot
odată, internaţională în înţelesul deplin al ouvîntului. Sub 
ochii armatei prusiene, care anexase la Germania două pro
vincii franceze, Comuna a anexat la Franţa pe muncitorii 
lumii întregi. 

Cel de...al doilea Imperiu fusese un festin ial escrocheriei 
cosmop olite ; aventurierii din .toate ţările se năpustiseră, la 
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chemarea lui, pentru a lua parte la orgiile sale şi la jefuirea 
poporului francez. Chiar şi în momentul de faţă, mina dreaptci 
a lui Thiers este Gănescu, o lichea valahă, iar mina Jui stingă 
Markovski, un spion rus. Comuna a acordat tuturor străinilor 
cinstea de a muri pentru o cauză nemuritoare. Burghezia a 
reuşit ca în intervalul dintre războiul extern, pierdut din 
pricina trădării ei, şi războiul civil, provocat de complotiul 
ei cu cuceritorul s trăin, să-şi manifeste patriotismul orgd
nizînd o adevărată hăituire de către poliţie a germanilor din 
Franţa. Comuna a numit un munci tor german * în funcţia de 
ministru al muncii. Şi Thiers, şi burghezia, şi al doilea Im
periu au înşelat în permanenţă Polonia prin zgomotoase 
declaraţii de simpatie, ipredînd-o în realitate Rusiei şi făcînd 
jocul murdar al acesteia. Comuna a făcut eroicilor fii ai Po
loniei ** cinstea de a-i pune în fruntea apărării Parisului. Şi 
pentru a marca mai pregnant începutul unei noi ere istorice, 
pe care era conştientă că o deschide, Comuna a doborît sub 
ochii prusienilor învingători, pe de o parte, şi ai armatei 
bonapartiste, conduse de generali bonapartişti, pe de altă 
parte, uriaşul simbol al gloriei războinice - coloana  
Vendome 235• 

Marea acţiune socială întreprinsă de Comună a fost 
însăşi existenţa ei, activitatea ei. Măsurile ei speciale nu 
puteau deoît să indice direcţia în care se dezvoltă guver
narea poporului de către poporul însuşi. Dintre aceste măsuri 
fac parte desfiinţarea muncii de noapte a muncitorilor bru
tari ; interzicerea, sub sancţiune, a practicii curente printre 
patroni de a reduce, prin amenzi aplicate sub diferite pre 
texte, salariile muncitorilor, procedeu obişnuit prin care 
patronul întruneşte în una şi aceeaşi persoană funcţiile de 
legiuitor, judecător şi executor şi pe deasupra mai bagă şi 
amenzile în buzunar. O altă măsură de acelaşi fel era şi obli
gaţia de a se ipreda  unor asociaţii muncitoreşti toate atelie
rele şi fabricile închise, 1ndiferent dacă patronul respectiv 
fugise sau preferase să înceteze 1lucrul, acordîndu-i-se aces
tuia dreptul la despăgubiri. 

Măsur1le financiare luate de Comună, excelente prin 
caracterul lor raţional şi moderat, trebuiau să se Hmiteze la 
cele compatibile cu situaţia unui oraş asediat. Sub condu-

* - Leo Frankel. - Nota red. 
** - Y. Dombrowski şi Vlf. Wroblewski. - Nota red. 
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cerea lui Haussmann *, marile companii bancare şi antre
prenorii de construcţii au j efuit în aşa măsură Parisul, încit 
Comuna era cu mult mai îndreptăţită să confi�te averile aces
tora decît a fost Ludovic Bonaparte să confişte averile fami
liei de Orleans. Familia Hohenzollern şi oligarhia engleză, 
ale căror proprietăţi provin în bună parte din jefuirea ave
rilor bisericeşti, au fost, fireşte, foarte revoltate împotriva 
Comunei, care s-a ales de pe urma secularizării acestor averi 
doar cu 8 OOO de franci. 

Guvernul de la Versailles, de îndată ce şi-a venit în 
fire şi a prins rputeri, a început să facă uz de mijloacele cele 
mai violente împotriva Comunei ; el a suprimat libertatea 
opiniei în toată Franţa, in1erzicînd chiar şi adunările dele
gaţilor oraşelor mari ; a creat o reţea de spionaj la Ver
sailles şi în întreaga Franţă care întrecea cu mult spionajul 
practicat în timpul celui de-al doilea Imperiu ; jandarmii săi 
inchizitori dădeau foc tuturor ziarelor tipărite la Paris şi 
deschideau toate scrisorile care veneau de la Paris sau 
plecau la Paris ; in Adunarea naţională, orice lncercare, clt 
de timidă, de a plasa un cuvînt în apărarea Parisului era 
acoperită de urlete, aşa cum nu se întîmplase nici măcar 
în „chambre introuvableu din 1 816. Versailles-ul nu numai 
că ducea un război sîngeros împotriva Parisului, dar desfă
şura o acţiune de corupere şi comploturi in interiorul Pa
risului. Oare în aceste condiţii Comuna nu şi-ar fi trădat în 
chip ruşinos misiunea dacă ar fi respectat toate formele con
venţionale ale liberalismului ca pe timp de pace ? Dacă gu
vernul Comunei ar fi fost la fel cu guvernul lui Thiers, ar 
fi existat tot atîit: de puţine motive pentru a suprima ziarele 
partidului ordinii la Paris , ca işi rpentru a suprima ziarele 
Comunei la Versahlles. 

Pentru deputaţii Adunării „des ruraux M era, fireşte, 
supărător faptul că, tocmai în momentul în care ei proclamau 
reîntoarcerea în sînul bisericii drept singurul mijloc de a 
salva Franţa, Comuna atee dezvăluia tainele mănăstirii de 
maici Picpus şi ale bisericii St. Laurent 236• Faptul că Comuna 
destituia şi aresta pe generalii ei de îndată ce aceştia erau 
suspectaţi ieă şi-au neglijat îndatoririle nu era oare o satiră 

* Baronul Haussmann a fost prefect al departamentului Sena, adică 
al oraşului Paris, în timpul celui de-al doilea Imperiu. El a efectuat o 
serie de lucrări, deschizind noi străzi etc., în scopul înlesnirii luptei împo
triva muncitorilor răsculaţi. (Notă la ediţia în limba rusă din 1905 apă
rutif :iub îngrijirea lui V. I. Lenin). - Nota red. 
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usturătoare la adresa lui Thiers, care arunca în stînga şi-n 
dreapta generalilor lui Bonaparte crud ale Legiunii de 
onoare pentru măiestria lor în a pierde bătăliile, a semna 
capitulări şi a răsuci ţigarete la Wilhelmshohe 237 ? Faptul că 
Comuna a exclus şi a arestat pe unul dintre membrii săi * stre
curat în rîndurile ei sub nume fals, după ce făcuse şase zile de 
închisoare la Lyon pentru bancrută simplă, nu era oare o 
palmă dată falsificatorului de acte publice Jules Favre, care 
pe atunci mai era ministru de externe al Franţei, mai Vlindea 
Franţa lui Bismarck şi mai dicta ordine inegalabilului gu
vern belgian ? Dar Comuna nu avea pretenţii că este infai
libilă, aşa cum aveau toate vechile guverne fără excepţie. 
Comuna publica dări de seamă despre şedinţele ei. făcea 
cunoscute acţiunile ei şi iniţia publicul în toate imperfec
ţiunile ei. 

In orice rev-OJ.uţie, alături de adevăraţii ei reprezentanţi 
se ridică şi oameni de altă factură. Unii dintre ei sînt supra
vieţuitori ai unor revoluţii anterioare, cărora le-au rămas 
devotaţi ; aceştia nu înţeleg mişcarea actuală, dar se bucnrd. 
încă de mare influenţă în rîndurile poporului datorită curaju
lui şi cinstei lor reOUIIloscute sau,  pur şi simplu, în virtutea 
tradiţiei. Alţii nu-s decît nişte scandalagii, care, prin decJ.a
maţii stereotipe împotriva guvernelor aflate la putere, repe
tate ani de-a rîndul, au reuşit să-şi creeze o faimă de revo
luţionari autentici. Astfel de oameni au apărut şi după 
18 martie, şi în unele cazuri au jucat chiar un rol de seamă. 
Ei au frînat, atît dt le-a stat în putere, adevărata acţiune a 
clasei muncitoare, aşa cum oameni de acelaşi fel au frînat 
dezvoltarea deplină a tuturor revoluţiiJor anterioare. Aceşti 
oameni sînt un rău inevitabil ; cu timpul ei sînt înlăturaţi, 
dar tocmai acest timp nu i s-a dat Comunei. 

Comuna a transformat Parisul în chip ului:tor ! Parisul 
desfrînat din timpul celui de-al doilea Imperiu pierise fără 
urmă. Capitala Franţei încetase de a mai fi locul de întîlnire 
al latifundiariilor englezi, al absenteiştilor irlandezi 236, al 
foştilor stăpîni de sclavi şi al parveniţilor americani, al 
foştilor iobăgi5ti ruşi şi al boierilor valahi. La morgă nu se 
mai aducea nici un cadavru, nu se mai înregistrau spargeri 
nocturne, iar furturi nu se mai întîmplau aproape de loc ; 
era pentru prima oară de la evenimentele din februarie 1848 
că străzile Parisului deveniseră iarăşi sigure, deşi I1ll.l exista 
nici o pază poliţienească. 

* - Blanchet. - Nata red. 
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„Nu se mai aude acum - spunea un membru al Comunei - dC" 
crime, jafuri şi agresiuni i s-ar zice că poliţia a luat cu ea la Versailles; 
pe toţi prietenii ei conservatori" .  

Cocotele şi-au urmat şi eJe protectorii - aceşti stîlpi aA 
familiei, religiei şi,  în primul rînd, ai proprietăţii, care () 
luaseră la fugă. In locul lor au ieşit din nou ipe primul plaru 
adevăratele femei ale Parisului, eroice, generoase şi pline 
de abnegaţie asemenea femeilor din antichitate. Muncindr 
gîndind, luptînd, sîngerînd, Parisul, cufundat cum era în pre
gătirea societăţii noi, strălucind de entuziasmuJ iniţiativei 
sale istorice, aproape că uitase de ·canibalii de la porţile sale� 

Şi faţă în faţă cu această lume nouă din Paris se afla 
lumea veche din Versailles - această adunătură de ghuli � 
ai tuturor regimurilor defuncte, legitimişti şi orleanişti, avizi 
de a se înfrupta din cadavrul naţiunii şi care tîrau după ei o 
li-0tă de republicani antediluvieni, care prin prezenţa lor în 
adunare susţineau rebeliunea stăpînilor de sclavi. Toţi aceşitia 
sperau că, datorită vanităţii bătrînului măscărici aflat în 
fruntea guvernului, republica lor parlamentară se va men
ţine şi parodiau revoluţia din 1 789, ţinîndu-şi şedinţele cu 
fantome în sala Jeu-de-Paume **. Această adunare reprezenta 
tot ce îşi trăise traiul în Franţa, şi numai sprij inindu-se pe 
săbiile generalilor lui Ludovic Bonaparte îşi putea menţine 
existenţa iluzorie. Parisul însemna adevărul, Versailles-ul în
semna minciuna, şi crainicul acesitei minciuni era Thiers. 

Thiers dedară unei delegaţii de primari din departa
mentul Seine-et-Oise : 

„Vă puteţi încrede în cuvîntul meu i nu mi l-am călcat niciodată r. 

iar adunării el îi spunea că este „adunarea aleasă în modul 
cel mai liber şi cea mai liberală pe care a avut-o vreodată 
Franţa" ; soldăţimii sale pestriţe îi spunea că e „obiectul de 
admiraţie al lumii şi cea mai bună armată ipe care a avut-o 
vreodată Franţa" ; provinciilor - că bombardarea Parisului. 
întreprinsă din ordinul lui, este o născocire : 

„Dacă s-au tras cîteva lovituri de tun, ele nu au fost trase de armata 
din Versailles, ci de cîţiva răsculaţi care vor să dea impresia că se bat, 
pe cînd în realitate nu îndrăznesc să scoată capul •. 

* - Ghul - demon care, potrivit credinţei populare arabe, se 
hrăneşte cu oameni vii şi cadavre. - Nota trad. 

** Sala de jocuri cu mingea, în care Adunarea naţională din 1 789 
a adoptat vestitele sale hotărîri. (Nota lui Engels la ediţia germană 
din 1871.) 
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Mai tîrziu declară provinciilor : 

„Artileria din Versailles nu bombardează Parisul ; ea trage doar cu 
tunul asupra Parisului• .  

Arhiepiscopului Parisului îi spunea că execuţiile şi repre
siunile ( I )  de care siint învinuite trupele versailleze sînt min
ciuni sfruntate. El declară Parisului că nu vrea „decît să-l 
elibereze de odioşii tirani care il asuprescu şi că Parisul Co
munei n-ar fi de fapt „decit o mină de criminaliu .  

Parisul lui Thiers nu era Parisul real al  „gloatei u ,  ci un 
Paris imaginar, Parisul franc -fileurilor 239, al bulevardierilor 
de ambele sexe, un Paris bogat, capitalist, aurit, trîndav, care 
se îmbulzea acum cu slugile, cu escrocii, cu adunătura lui 
de literaţi şi cu cocotele lui la Versailles, Saint-Denis, Rueil 
şi Saint-Germain, pentru care războiul civil constituia doar 
un intermezzo plăcut, care privea lupta prin ochean şi nu
măra loviturile de tun jurînd pe cinstea sa şi a prostitua
telor sale că spectacolul e mult mai bine pus în scenă decit 
a fost vreodată la teatrul Porte Saint-Martin, căci ,cei care 
cădeau erau morţi cu adevărat, ţipetele răniţilor nu erau 
simulate ; şi în plus drama care se desfăşura sub ochii lor 
era o dramă istorico-mondială I 

Acesta este Parisul d-lui Thiers, întocmai cum emigra
ţia de la Koblenz era Franţa d-lui de Calonne 240• 

IV 

Prima încercare a conjuraţiei stăpînilor de sclavi de a 
supune Parisul prin ocuparea lui de către prusieni a eşuat 
din cauza refuzului lui Bismarck. A doua încercare, făcută 
la 18 martie, s-a soldat cu înfrîngerea armatei şi cu fuga 
guvernului la Versailles, unde întregul aparat administrativ 
a fost nevoi t să-l urmeze. Simulînd tratative de pace cu Pa
risul, Thiers a cîştigat timp pentru a pregăti războiul împo
triva Parisului. Dar de unde să ia o armată ? Rămăşiţele 
regimentelor de linie aveau un efectiv redus şi nu prezentau 
siguranţă. Apelurile insistente adresate de Thiers provin
ciilor de a trimite în ajutorul Versailles-ului Gărzile naţio
nale şi voluntarii s-au lovit de un refuz net. Numai Bretagne 
a trimis o mină de chouans 241, care luptau sub steagul alb 
avînd fiecare pe piept un petic de pînză albă, pe care era 
brodată inima lui Iisus. Lozinca lor de luptă era : „Vive le 
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roi" ( „Trăiască regele ! " ) .  Thiers a fost deci 1I1evoit să adune 
în grabă o ceată pestriţă, formată din marinari, soldaţi din 
infanteria marină, zuavi pontificali, j andarmi de-ai lui Va
lentin, poliţişti şi mouchards * de-ai Jui Pietri. Această ar
mată ar fi fost totuşi ridicol de neînsemnată fără prizonierii 
de război din armata lui Bonaparte, care soseau treptat, 
treptat, fiind eliberaţi de Bismarck, astfel încît numărul lor 
să fie suficient, pe de o parte, pentru a întreţine războiul 
civil, iar pe de altă par te pentru a menţine Versailles-ul 
intr-o dependenţă servilă faţă <le Prusia. ln decursul acestui 
război, poliţia versailleză era însărcinată să supravegheze 
armata versailleză, iar j andarmii trebuiau să antreneze 
această armată, expunîndu-se primii în locurile cele mai pri
mejdioase. Forturile care cădeau nu erau oucerite, ci cum
părate. Eroismul apărătorilor Comunei l-a convins pe Thiers 
că rezistenţa Parisului nu putea fi înfrîntă nici de geniul lu· 
strategic şi nici de baionetele de care dispunea. 

In timpul acesta, relaţiile lui cu provincia deveneau din 
ce în ce mai încordate. Nici o adeziune nu sosea la Ver
sail les ca să-i încurajeze pe Thiers şi adunarea lui „des 
ruraux". Dimpotrivă. Din toate părţile soseau delegaţii şi 
adrese care cereau, pe un ton care nu era cîtuşi de puţin 
respectuos, împăcarea cu Parisul pe baza recunoaşterii fără 
echivoc a republicii, a confirmării libertăţilor comunale şi a 
dizolvării Adunării naţionale, al cărei mandat expirase. Ele 
soseau în număr atît de mare, încît Dufaure, ministrul de 
justiţie al lui Thiers, printr-o circulară trimisă la 23 aprilie 
a ordonat procurorilor să considere „chemarea la împăcare " 
drept crimă ! Dîndu-şi seama cît de lipsită de perspectivă 
este campania sa împotriva Parisului, Thiers a luat hotărîrea 
de a schimba tactica şi a fixat pentru ziua de 30 aprilie ale
geri comunale în toată ţara rpe baza noii legi municipale 
impuse de el Adunării naţionale. Bazîndu-se ici pe intrigile 
prefecţilor săi, colo pe măsurLle de intimidare ale poliţiei 
sale, era încredinţat că prin votul provinciei va putea da 
Adunării naţionale autoritatea morală pe care aceasta nu o 
avusese niciodată şi că, în sfîrşit, va obţine din partea pro
vinciei puterea materială pentru a învLnge Parisul. 

Chiar de Ja început Thiers socotise necesar să comple
teze războiul banditesc împotriva Parisului, glorificat în 
propriile sale buletine, precum şi încercările miniştrilor săi-

* - agenţi secreţi. - Nota trad. 
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de a instaura în toată Franţa un nou regim de teroare, prin
tr-o mică comedie a împăcării, prin care urmărea mai multe 
scopuri. Această oomedie era menită să inducă în eroare pro
vincia, să atragă de partea sa clasele de mijloc din Paris şi, 
in primul rînd, să dea prilej pretinşilor republicani din Adu
narea naţi-0nală să-şi ascundă trădarea săvîrşită de ei faţă 
de Paris prin 1încrederea în Thiers. La 21 martie, pe cînd încă 
nu avea armată, Thiers deolarase Adunării naţionale : 

110rice-ar fi, nu voi trimite armată împotriva Parisului•. 

La 27 martie el a declarat din nou : 

11Cînd am ocupat această funcţie, republica era un fapt împlinit 
şi sînt ferm hotărît s-o menţin". 

In realitate însă, în numele republicii, el a înăbuşi1 re
voluţia la Lyon şi la Marsilia 242, în timp ce la Versailles 
adunarea „des ruraux" întîrnpirna cu urlete sălbatice simpla 
invocare a numelui ei.  După acest act de bravură, el a redus 
„faptul împHnit" Ja nivelul unui fapt ipotetic .  Principii de 
Orleans, pe c are din precauţie îi îndepărtase din Bordeaux, 
puteau acum, printr-o violare flagrantă a legii, să-şi ur
zească în voie intrigile la Dreux. Condiţiile despre care 
vorbea Thiers în cursul nesfirşitel-0r sale întrevederi cu dele
gaţii Parisului şi ai provinciei, oricît de diferite erau decla
raţiile lui ca ton şi ca nuanţă, schimbîndu-se în funcţie de 
timp şi de împrejurări, întotdeauna se reduceau la afirmaţia că 
trebuie să se răzbune pe „cei cîţiva criminali vinovaţi de 
asasinarea lui Clement Thomas şi a lui Lecomte" .  

Se subînţelege, desigur, că Parisul ş i  Franţa trebuie să 
rncunoască fără rezervă că d-l Thiers însuşi întruchipează 
cea mai bună dintre republici, aşa cum Thiers însuşi 
recunoscuse, în 1830, că Ludovic-Filip întruchipează cea mai 
bună dintre republici. Şi chiar şi aceste concesii, el nu 
numai că avea grijă să le facă îndoielnice prin comen
tariile oficiale făcute de miniştrii lui în Adunarea naţională, 
dar mai acţiona şi prin Dufaure. Dufaure, acest vechi 
avocat orleanist, a jucat întotdeauna roJul de judecător 
suprem în perioadele de stare excepţională, şi acum, în 1871 , 
sub Thiers, ca  şi în 1839, sub Ludovic-Filiip şi în 1849 sub 
preşedinţia lui Ludovic Bonaparte 243• Oind nl\.l era ministru 
se îmbogăţea aipănîrndu-i pe capitaliştii parizieni şi-şi consti
tuia un capital politic pledînd împotriva legilor pe care chiar 
el le introdusese. Iar acum nu se mulţumea să treacă în 
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mare grabă prin Adunarea naţională un şir de legi cu caracter 
represiv, care, după căderea Parisului, aveau să desfiinţeze 
pînă şi ultime.le rămăşiţe ale libertăţilor republicane în 
Franţa 244, ci lăsa să se întrevadă soarta viitoare a Parisului 
prin următoarea măsură : el a simplificat procedura 
curţilor marţiale, care i se părea prea complicată 245, întoc
mind o nouă lege draconică cu privire la deportări. Revo
luţia din 1 848 desfiinţase pedeapsa cu moartea pentru crime 
politice, înlocuind-o cu deportarea. Ludovic-Napoleon n-a 
cutezat, cel puţin pe faţă, să reintroducă domnia ghilotinei. 
Adunarea „des ruraux" ,  care nu îndrăznea încă nici măcar 
să insinueze că în ochii ei parizienii nu sînt nişte rebeli, 
ci nişte asasini, a fosil, aşadar, nevoită să-şi limiteze răzbu
narea proieotată împotriva Parisului la noua lege cu privire 
la deportări a lui Dufaure. In aceste condiţii, Thiers nu ar 
fi putut juca atîta timp comedia împăcării dacă această co
medie nu ar fi provocat - ceea ce şi urmărea el de fapt -
furia turbată a deputaţilor adunării „des ruraux" ,  a căror 
minte de rumegătoare nu pricepea nici acest joc şi nici nece
sitatea ipocriziei, a duplicităţii şi tergiversărilor lui Thiers. 

In vederea alegerilor comunale care urmau să aibă loc 
la 30 aprilie, in ziua de 27 Thiers a jucat una dintre marile 
lui scene de împăcare. Revărsînd un potop de fraze senti
mentale, el a exclamat de Ja tribuna Adunării naţionale : 

„Nu există decît un singur complot împotriva republicii, acesta este 
complotul Parisului, care ne sileşte să vărsăm sînge francez. Dar repet 
încă şi încă o dată : să pună jos aceste arme nelegiuite cei care le·au 
•ridicat, şi noi, irenunţîn.d t1a pedeapsă v.om �ncheia medÎla.1 UJn act de 
pace, de la care va fi exclus doar mănunchiul de criminali •.  

La întreruperile vehemente ale deputaţilor adunării „des 
ruraux" el a răspuns : 

„Spuneţi-mi, domnilor, vă rog stăruitor, n-am dreptate 1 Vă pare 
realmente rău că am putut spune pe bună dreptate că nu există decît un 
mănunchi de criminali 1 Nu e oare o fericire în toată nenorocirea noastră 
că oamenii care au fost în stare să verse sîngele generalilor Clement 
Thomas şi Lecomte constituie rare excepţii 1".  

Franţa rămînea însă surdă la discursurile lui Thiers, care 
se legăna cu speranţa că-i va vrăji pe toţi cu cîntecul său 
de sirenă iparlamentară. Din toate cele 700 OOO de locuri de 
colllSiJieri comunali aleşi în cele 35 OOO de comune rămase 
Franţei,  legitimiştii, orleaniştii şi bonapartiştii laolaltă n-au 
obţinut nici măcar 8 OOO. RezuHatul celui de-al doilea scrutin 

26 
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care a urmat [e-a fost şi mai osthl. Adunarea naţională nu 
numai că nu a primit din partea provinciilor puterea mate
rială de care avea atîta nevoie, dar a pierdut ori.ce drept de 
a juca rolul de forţă morală : dreptul de a se considera expo
nenta voinţei generale a Franţei. Şi ,  pentru a desăvirşi in· 
frîngerea, consiliile comunale nou alese ale tuturor oraşelor 
Franţei ameninţau adunarea uzurpatoare de la Versailles cu 
o contraadunare la Bordeaux. 

Acum sosise pentru Bismarck momentul mult aşteptat al 
unei intervenţii hotărîte. El a poruncit lui Thiers pe un ton 
de stăpîn să trimită imediat împutemiciţi la Frankfurt pentru 
încheierea definitivă a păcii. Supunîndu-se umil ordinului 
dat de domnul şi stăpînul său, Thiers s-a gJ"ăbit să trimită 
pe credinciosul său Jules Favre, însoţit de Pouyer-Quertier. 
Acest Pouyer-QueJ"tier era un fabricant textilist „de vază" 
din Rouen, partizan înfocat, ba chiar servil, al celui de-al 
doilea Imperiu, căruia nu avusese niciodată să-i impute ceva 
în afară de tratatul comercial încheiat cu Anglia m, care 
dăuna intereselor lui de fabricant. De îndată ee s-a instalat 
la Bordeaux ca ministru de finanţe al lui Thiers, el a atacat 
acel „nelegiuit" tratat, făcînd aluzii la o iminentă anulare a 
lui, şi a avut chiar neruşinarea, ce-i drept zadarnică (fiindcă 
nu ceruse aprobarea lui Bismarck) , să încerce reintrodu
cerea imediată a vechilor taxe protecţioniste împotriva Al
saciei, ceea ce, spunea el, nu contravine nici unui tratat 
internaţional în vigoare. Omul acesta, care considera contra
revoluţia ca un mij loc de a reduiee salariile la Rouen, iar 
cedarea provinciilor franceze ca un mij loc de a maj ora preţul 
mărfurilor sale în Franţa, nu era oare predestinat să fie tova
răşul demn al lui Jules Favre în ultima trădare care avea 
să încununeze întreaga operă a acestuia ? 

Cînd această simpatică pereche de împuterniciţi a sosit 
la Frankfurt, Bismarck, pe un ton răstit şi autoritar, i -a pwi 
să aleagă : „Sau restaurarea imperiului, sau acceptarea ne
condiţionată a condiţiilor mele de pace I "  Aceste condiţii 
prevedeau termene mai scurte de 'Plată a despăgubirilor de 
război şi menţinerea ocurpaţiei forturilor pariziene de către 
trupele prusiene pînă cînd Bismarck se va decJara satisfăcut 
de situaţia din Franţa. Astfel, Prusia a fost recunoscută 
arbitru suprem în chestiunile interne ale Franţei I In schimb, 
pentru a distruge Parisul, Bismarck a declarat că este gata 
să elibereze trupele bonapartiste prizoniere şi să le acorde 
şi sprijinul direct al trupelor împăratului Wilhelm. Ca o ga-
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rantie a bunei sale credinţe el fixa termenul de plată al 
primei rate a despăgubirilor în funcţie de „pacificarea" Pa
risului. Thie;:s şi mandatarii lui s-au repezit, fireşte, cu lă
comie asupra acestei momeli. La 10 mai au semnat tratatul 
de pace, care la 1 8  mai, datorită străduinţelor lor, a fost dej a 
r atificat de Adunarea naţională. 

In intervalul dintre încheierea păcii şi sosirea prizonie
rilor bonapartişti, Thiers s-a simţit cu atît mai obligat să-şi 
reia comedia împăcării, cu cît acoliţii săi republicani aveau 
mare nevoie să găsească un pretext ca să închidă ochii în 
faţa pregătirilor pentru masacrul de la Paris. Incă la 8 mai 
el a ,răspuns unei delegaţii alcătuite din mic-burghezi veniţi 
să-l convingă să ajungă la o împăcare : 

„De îndată ce insurgenţii se vor fi hotărît să capituleze, porţile 
Parisului vor sta timp de o săptămînă larg deschise pentru toată lumea, 
cu excepţia asasinilor generalilor Clement Thomas şi Lecomte•. 

După cîteva zile, cînd adunarea „des ruraux• i-a cerut 
cu vehemenţă socoteală pentru această promisiune, el s-a 
eschivat de la un răspuns, dar a adăugat foarte semni
ficativ : 

„Vă spun că printre dv. sînt unii nerăbdători care prea se grabesc. 
Să mai aştepte 8 zile 1 la sfîrşitul acestor 8 zile nu va mai fi nici o 
primejdie, iar sarcina ce-o vor avea de îndeplinit va fi la înălţimea cu
rajului şi a capacităţii lor" .  

De îndată ce Mac-Mahon i-a putut promite că va intra 
in sourt timp în Paris, Thiers a declarat Adunării na
ţionale că 

„va intra în Paris cu legea în mină şi că le va cere mizerabililor care 
au j ertfit viaţa atîtor soldaţi şi au distrus monumente publice să-şi ispă
şească crimele• . 

Cînd momentul hotărîtor era aproape, el a declarat Adu
nării naţionale că „va fi fără milă u ; Parisului i-a spus că 
sentinţa i-a şi fost rostită ; [ar bandiţilor Jui bonapartişti le-a 
declarat că statul le permi'te să se răzbune împotriva Pari
sului după pofta inimii. In sfîrşit, oînd la 21 mai trădarea a 
deschis generalului Douay porţile Parisului, Thiers a dez
văluit la 22 mai adunării „des ruraux" „ţintau comediei sale 
de împăcare pe care ei se încăpăţînaseră atîta vreme s-o 
înţeleagă greşit. 

23* 
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„V-am spus acum cîteva zile că ne apropiem de ţintă : astăzi vin 
să vă spun că ţinta a fost atinsă. In sfîrşit ordinea, justiţia şi civiliZ<i.ţia 
au învinsu. 

Da, au învins. Civilizaţia şi justiţia o:nînduirii burgheze 
apar în adevărata lor lumină Jugubră de îndată ce sclavii şi 
asupriţii acestei orînduiri se răzvrătesc împortriva stăpînilor 
lor. Atunci, din această civilizaţie şi justiţie nu mai rămîne 
<lecit barbarie nedeghizată şi răzbunare în dispreţul legii. 
Fiecare nouă criză în lupta de clasă dintre acaparatorii avu
ţiei şi cei care o produc face ca acest fapt să iasă şi mai 
limpede la iveală. Piînă şi ororile săviîrşite de burghezi în 
iunie 1848 pălesc în faţa nemaipomenitelor atrocităţi din 187 1 .  
Eroismul plin de abnegaţie UI care întregul rpo;por parizian 
- bărbaţi, femei şi copii - a continuat să lupte timp d� 
încă 8 zile după intrarea versaillezilor oglindeşte măreţia 
cauzei lui, tot atît de limpede cum oglindesc sălbaticele ne
legiuiri ale soldăţimii spiritul propriu acelei civLlizaţii ai 
cărei apărători şi răzbunători năimiţi sînt. Admirabilă este 
într-adevăr civilizaţia căreia i se pune problema grea cum 
să se descotoroseast::ă de mormanele de cadavre ale oame
nilor ucişi de ea după ce lupta se terminase. 

Pentru a găsi o analogie purlării lui Thiers şi a sînge
roşilor lui copoi, trebuie să ne întoarcem la vremurile lui 
Sulla şi ale celor două triumvirate romane 247• Acelaşi măcel 
în masă săvîrşit cu sînge rece ; aceleaşi asasinate comise 
fără a se ţine seamă de vîrstă şi sex ; acelaşi sistem de tor
turare a prizonierilor ; aceeaşi prigoană, dar de astă dată 
împotriva unei clase întregi ; aceeaşi vînătoare sălbatică 
dezlănţuită împotriva conducătorilor care se ascundeau ca  
nu  cumva să scape vreunul ; aceleaşi denunţuri împotriva 
adversarilor politici şi personali ; aceeaşi nepăsare în măce
lărirea unor oameni cu totul străini de luptă. Singura 
deosebire constă în aceea că romanii nu aveau mitraliere 
pentru a extermina proscrişii în masă şi nu păşeau cu „legea 
în mină u şi cu lozinca „oivilizaţiei u pe buze. 

Şi după toate aceste orori, aruncaţi o priivire şi asupra 
celuilalt aspect, şi mai dezgrustător, al acestei civilizaţii blll'
gheze, aşa cum reiese din descrierea propriei saJe prese I 

„In depărtare se mai aud încă împuşcături izolate - scrie corespon
dentul parizian al unui ziar conservator din Londra - şi răniţi lipsiţi de 
îngrijire îşi dau sfîrşitul pe lespezile funerare din cimitirul Pere Lachaise, 
6 OOO de insurgenţi rătăcesc, cuprinşi de desperare şi groază, în labirintul 
catacombelor, şi pe străzi se mai pot vedea nenorociţi duşi spre a fi sece· 
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raţl în masă cu mitralierele. Intr-un asemenea moment e revoltător să 
vezi cafenelele pline de oameni care beau absint, joacă biliard şi do
mino 1 e revoltător să vezi femei desfrînate lăfăindu-se pe bulevarde 
şi să auzi cum liniştea nopţii e tulburată de larma chefurilor din sepa
reurile restaurantelor de lux I "  

D-l  Edouard Herve scrie în  „Journal de  Paris" 248, ziar 
versaillez supr�mat de Comună : 

„Felul în care populaţia ( I) Parisului şi-a manifestat ieri bucuria a 
fost într-adevăr mai mult decît frivol, şi ne temem că pe măsură ce trece 
timpul lucrurile se vor înrăutăţi tot mai mult. Parisul are un aspect 
sărbătoresc, ceea ce este cu totul deplasat, şi, dacă nu vrem să merităm 
denumirea de Parisiens de la decadence • trebuie să punem capăt acestei 
stări de lucruri" .  • 

Şi apoi citează un pasaj din Tacitus : 

„Şi, a doua zi după acea luptă îngrozitoare şi chiar înainte cd 
ea să fi fost pe deplin terminată, Roma, ticăloşită şi depravată, a început 
să se tăvălească din nou în mocirla desfrîului care ii distrugea trupul şi 
îi pîngărea sufletul - alibi proelia et vulnera, alibi balneae popinaeque 
(aici încăierări şi vărsare de sînge, dincolo oameni în băi şi în cîr
ciumi) • !O. 

D-l Herve uită doar un singur lucru, şi anume că „popu
l aţia Parisului " despre care vorbeşte el nu este decît popu
laţia Parisului lui Thiers, a franc-fileurilor care se întor
ceau cu duiumul de la Versailles, Saint-Denis, Rueil şi 
Saint-Germain ; acesta este într-adevăr Parisul „epocii de 
decadenţă" .  

In  toate triumfurile e i  singeroase asuipra luptătorilor 
plini de abnegaţie pentru o societate nouă şi mai bună, 
această civilizaţie scelerată, bazată pe înrobirea muncii, 
acoperă gemetele victimelor ei cu un torent de calomnii, pe 
Gare ecO'lll le repetă în lumea întreagă. Calmul Paris munci
toresc, Parisul Comunei, este deodată prefăcut de către 
aceşti cîini de pază ai „ordinii" însetaţi de sînge într-un 
pandemoniu. Şi ce spune raţiunii burghezilor din toate ţările 
această mons-truoasă transformare 1 Nimic altceva <lecit că 
Comuna a conspirat împotriva civLlizaţiei I Poporul Parisului 
se sacrifică cu entuziasm pentru Comună ; numărul morţilor 
săi este mai mare decît în oricare luptă anterioară. Ce dove
deşte aceasta 1 Nimic altceva decît că Comuna nu este gu
vernarea proprie a poporuJui, ci uzurparea puterii de către 
cîţiva criminali I Femeile Parisului îşi dau bucuroase viaţa 

• - ·parizieni ai epocii de decadenţă. - Nota trad. 
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pe baricade sau la locul de execuţie. Ce dovedeşte aceasta ? 
Nimic altceva deoît că demonul Comrunei a făcut din ele 
nişte Megere şi Hecate I Moderaţia Comunei, în timpul celor 
două luni de dominaţie deplină, nu-şi găseşte asemănare 
decît în eroismul apărării ei. Ce dovedeşte aceasta ? Nimic 
altceva <lecit că, sub masca moderaţiei şi a omeniei, Comuna 
şi-a ascuns cu grijă diabolica ei sete de sînge pentru a-i da 
frîu liber în ceasul agoniei I 

In actul său eroic de jertfire de sine, Parisul muncito
resc a fost nevoit să lase pradă flăcărilor clădiri şi monu
mente. Cînd cei ce înrobesc proletariatul îi sfîrtecă în fîşii 
trupul viu, să nu se aştepte că VOJ intra triumfători în reşe
dinţele lor neatinse. Guvernllil de Ia yersailles ţipă: „Au dat 
foc I " şi le şopteşte gialaţilor săi, pînă în satele cele mai în
depărtate, cuvîntul de ordine de a porni vînătoarea împo
triva tuturor adversarilor, aceşti incendiatori de profesie. 
Burghezia din întreaga lume priveşte cu satisfacţie măce
lărirea în masă a oamenilor după bătălie, dar se revoltă 
cînd „sînt profanate" cărămizile şi tencuiala I 

Cînd guvernele dau flotelor lor de război permisiunea 
oficială „să ucidă, să dea foc şi să distrugă" ,  este aceasta 
o permisiune de incendiere? Cînd trupele britanice au dat în 
mod absurd foc Carpitoliului din Washington şi palatului de 
vară al împăratului Chinei 250, a fosit aceasta o incendiere 1 
Cînd prusienii, nu din considerente militare, ci numai din răz
bunare, au dat foc, stropind casele cu gaz, unor oraşe ca 
Châteaudun $i  unui mare număr de sate, a fost aceasta o in
cendiere ? Cînd Thiers, timp de şase săptămîni, a bombardat 
Parisul, afirmînd că vrea să dea foc numai caselor locuite, a 
fost aceasta o incendiere ? - In război focul este o armă la fel 
de legitimă ca oricare alta. Clădirile ocupate de duşman sînt 
bombardate spre a fi incendiate. Dacă apărătorii sînt nevoiţi 
să părăse ască clădirile, ei înşişi le dau foc pentru ca ata
canţii să nu se poată instala în ele. Soarta inevitabilă a clădi
rilor situate pe frontul de luptă al tuturor armatelor regulate 
din lume a fost întotdeauna să fie incendiate. Dar în războiul 
celor înrobiţi împotriva asupritorilor lor, singurul război 
drept pe care tl cunoaşte istoria, asemenea măsuri sînt con
siderate cu desăvîrşire inadmisibile I Comuna a recurs la in
cendii ca la o armă defensivă în sensul cel mai strict al cu
vîntului. Ea a folosit-o pentru ca trupele ve!"sailleze să nu 
poată intra pe &trăziJe lungi şi drepte, deschise special de 
Haussmann pentru tirul artileriei ; ea a folosit-o pentru a-şi 
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acoperi retragerea, întocmai cum versaillezii, pentru a înainta, 
au întrebuinţat grenadele, care au distrus cel puţin tot 
atîtea case cîte au distrus incendiile Comunei. Nici acum nu 
se ştie bine care clădiri au fost incendiate de apărători şi 
care de artacanţi. Iar apărătorii au recurs la incendii abia 
atunci cînd trupele versailleze au început măcelărirea în 
masă a prizonierilor. In plus, Comuna anunţase cu mult îna
inte că, dacă va fi împinsă la extrem, se va îngropa sub 
dărîmăturile Parisului, făcînd din Paris o a doua Moscovă ; 
la  fel făgăduise şi guvernul apărării naţionale, dar numai 
pentru a-şi masca trădarea. Tocmai în acest scop pregătise 
Trochu o rezervă de petrol. Comuna ştia că adversarilor ei 
nu le păsa cîtuşi de puţin de viaţa poporului din Paris, dar 
că în schimb le păsa foarite mult de propriile lor imobile din 
Paris. Iar Thie:rs, Ja rîndul său, declarase că răzbunarea lui 
va fi necruţătoare. De îndată ce, pe de o parte, armata lui 
era gata de luptă şi, pe de altă parte, prusienii au închis 
drumul, el a strigat : „Voi fi fără milă I Ispăşirea va fi totală, 
judecata necruţătoare u .  Dacă muncitorii parizieni s-au făcut 
vinovaţi de vandalism, acesta a fost vandalism al unei apă
rări desperate, şi nu vandalism al trirumfului, ca acela de care 
s-au făcut vinovaţi creştinii care au distrus nepreţuitele 
opere de artă ale antichităţii păgîne ; şi chiar şi acest vanda
lism a fost justificat de istoriografi ca un moment inevitabil 
şi relativ lipsit de importanţă în lupta gigantică dintre socie
tatea nouă, care se năştea, şi cea veche, care se descompu
nea. Şi cu atît mai puţin aceste măsuri ale muncitorilor par�
zieni puteau fi comparate cu vandalismul lui Haussmann, care 
a măturat Parisul istoric pentru a face loc Parisulllli. bule
vardierilor. 

Dar executarea de către Comună a celor 64 de ostatici în 
frunte cu arhiepiscopul Parisului I - Burghezia şi armata ei 
au reintrodus în iunie 1 848 un obicei de mult dispărut 
din practica războiului : împuşcarea prizonierilor lipsiţi de 
apărare. De atunci, acest obicei sălbatic a fost practicat, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, ori de cîte ori era înă
buşită o răscoală populară în Europa şi în India - o dovadă 
evidentă că acest obicei însemna un adevărat „progres al 
civilizaţiei " I Pe de altă parte, prusienii au reintrodus în 
Franţa obiceiul de a lua ostatici - oameni nevinovaţi care 
răspundeau cu viaţa lor pentru acţiunile altora. Cînd Thiers, 
după cum am văzut, a introdus chiar de la începutul luptei 
obiceiul uman de a-i împuşca pe prizonierii comunarzi, 
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Comunei nu i-a rămas altă alegere pentru a apăra viaţa aces
tor prizonieri decît să recurgă la obiceiul prusac de a lua 
ostatici. Versaillezii continuînd totuşi să împuşte prizonieri , 
condamnau prin aceasta la moar.te mereu pe alţi ostatici din 
rîndurile lor. Cum mai puteau fi ei .cruţaţi după baia de sînge 
prin care pretorienii 251 lui Mac-Mahon şi-au serbat intrarea 
în Paris ? Oare şi suprema măsură de apărare împotriva 
sălbăticiei necruţătoare a guvernului burghez - luarea de 
ostatici - trebuia să ajungă o simplă bătaie de joc? Adevă
ratul ucigaş al arhiepiscopului Darboy este Thiel's. Comuna 
a propus în repetate rînduri ca, în schimbul lui Blanqui, care 
se afla în mîinile lui Thiers, să-i elibereze pe arhiepiscop şi 
pe mulţi alţi preoţi. Dar Thiers a refuzat cu încăpăţinare. El 
ştia că în persoana lui Blanqui i-ar da Comunei un conducă
tor, pe cînd arhiepiscopul i-ar putea fi mult mai de folos în 
calitate de cad avru. In privinţa asta Thiers l-a imitat pe 
Cavaignac. Cu ce strigăte de indignare i-a ,învinuit în iunie 
1 848 Cavaignac cu ai săi „oameni ai ordinii " pe insurgenţi 
de uciderea arhiepiscopului Affre I ln realitate, ei ştiau prea 
bine că arhiepiscopul fusese împuşcat de soldaţii ordinii. 
Jacquement, vicarul general al arhiepiscopului, le înmînase o 
declaraţie în sensul acesta imediat după săvîrşirea aces
tei fapte. 

Acest cor al calomniei, pe c are partidul ordinii nu uită 
niciodată să-l intoneze împotriva victimelor sale la orgiile 
sîngeroase pe care le pune la cale, dovedeşte doar că bur
ghezul de azi se consideră urmaşul de drept al seniorului 
feudal de odinioară, care se considera în drept să folosească 
orice armă împotriva plebeului, în timp ce însuşi faptul că 
plebeul avea în mina sa o armă constituia o crimă. 

Complotul clasei dominante în vederea ină.buşirii revo
luţiei cu ajutorul unui război civil dus sub protecţia cotro
pitorului străin - complot a cărui desfăşurare am urmărit-o 
începînd de la 4 septembrie şi pînă la intrarea pretorienilor 
lui Mac-Mahon prin poarta St. Cloud - a culminat cu mă
celul de la Paris. Bismarck priveşte cu satisfacţie ruinele 
Parisului, pe care le consideră, poate, primul pas spre dis
trugerea generală a oraşelor mari, la care a visat încă de pe 
vremea cînd era un simplu rural în „chambre introuvable" 
a Prusiei din 1 849 252• El priveşte cu satisfacţie cadavrele 
proletariatului parizian. Pentru el aceasta nu înseamnă numai 
lichidarea revoluţiei, ci şi lichidarea Franţei, care acum este 
cu adevărat decapitată, şi este decapitată chiar de guvernul 
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francez. Cu superficiali tatea caracteristică tuturor oamenilor 
de stat copleşiţi de succese, el nu vede decît aspectul exte
rior al acestui monstruos eveniment istoric. Cînd oare s-a 
mai văzut în istorie un învingător care să-şi încununeze vic
toria devenind nu numai j andarmul, dar şi spadasinul plătit 
al guvernului învins? Intre Prusia şi Comuna din Paris nu 
era război. Dimpotrivă, Comuna acceptase condiţiile prelimi
nare de pace, iar Prusia se declarase neutră. Prusia nu era 
deci parte beligerantă. Ea a procedat ca un spadasin, ca un 
spadasin laş, căci nu-şi asuma nici un risc ; ca un spadasin 
plătit, pentru că condiţionase dinainte plata sumei de 
500 OOO OOO, preţul asasinatului, de căderea Parisului. Şi ast
fel a ieşit la iveală adevăratul caracter al războiului pe care 
providenţa îl decretase pentru pedepsirea Franţei nelegiuite 
şi destrăbălate de către cucernica şi virtuoasa Germanie ! 
Şi această nemaipomenită încălcare, chiar din punctul de 
vedere al juriştilor vechii societăţi, a dreptului internaţio
nal, în loc să determine guvernele „civilizate u ale Europei 
să înfiereze în faţa popoarelor criminalul guvern prusian, 
care era un simplu instrument al cabinetulu i de la Peters
burg, le face doar să stea pe gînduri dacă cele cîteva victime 
scăpate din dublul cordon din jurul Parisului nu ar trebui 
cumva predate şi ele călăului din Versailles! 

După terminarea celui mai îngrozitor război din epoca 
modernă, armata învingătoare şi cea învinsă se coalizează 
pentru a măcelări împreună proletariatul; acest eveniment 
nemaipomenit nu înseamnă, aşa cum credea Bismarck, în
frîngerea definitivă a noii societăţi care-şi croieşte drum, 
ci este o dovadă a totalei descompuneri a vechii societăţi 
burgheze. Cel mai înalt avînt eroic de care mai era în stare 
societatea veche era războiul naţional ; acum acesta se vă
deşte a fi o simplă înşelăciune a guvernului. prin care el nu 
urmăreşte decît să mai amine lupta de clasă, dar, de îndată 
ce lupta de clasă ia forma unui război civil, această înşelă
ciune este spulberată. Dominaţia de clasă nu se mai poate 
ascunde îndărătul uniformei naţionale ; guvernele naţionale 
fac cauză comună în faţa proletariatului ! 

După duminica rusaliilor din 1 87 1 ,  între muncitorii 
Franţei şi cei care acaparează produsul muncii acestora nu 
mai poate fi nici pace, nici armistiţiu. S-ar putea ca pentru 
un timp ambele clase să simtă apăsarea mîinii de fier a unei 
soldăţimi mercenare. Dar în mod inevitabil lupta dintre ele 
va izbucni din nou şi va lua proporţii tot mai mari, şi cine 
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va ieşi în cele din urmă învingător : cei cîţiva acaparatori 
sau majoritatea covîrşitoare a celor ce muncesc, în această 
privinţă nu poate exista nici o îndoială. Iar muncitorii fran
cezi nu reprezintă decît avangarda întregului proletariat con
temporan. 

Guvernele europene care şi-au demonstrat în faţa Parisu
lui caracterul internaţional al dominaţiei de clasă, ţipă cit le 
ţine gura că Asociaţia Internaţională a Muncitorilor - adică 
organizarea internaţională a muncii împotriva conjuraţiei 
cosmopolite a capitalului - e principala cauză a tuturor 
acestor nenorociri. Thiers aduce acestei organizaţii acuzaţia 
că este un despot al muncii, care se dă drept eliberatorul ei. 
Picard a ordonat să se interzică orice legături între membrii 
din Franţa ai Internaţionalei şi cei din străinătate ; contele 
Jaubert, vechiul şi mumificatul complice al lui Thiers din 1 835, 
a declarat că stîrpirea ei trebuie să fie sarcina principală 
a tuturor guvernelor. Adunarea „des ruraux" urlă împotriva 
ei, iar întreaga presă europeană îi ţine isonul. Un scriitor 
francez, care se bucură de toată stima şi care este cu totul 
străin de Asociaţia noastră *, a spus în legătură cu aceasta : 

„Membrii Comitetului central al Gărzii naţionale, ca şi cea mai mare 
parte dintre membrii Comunei, reprezintă minţile cele mai active, mai 
pătrunzătoare şi mai energice din Asociaţia Internaţională a Muncitori
lor„. Oameni absolut cinstiţi, sinceri, inteligenţi, plini de abnegaţie, curaţi 
şi fanatici în sensul bun al cuvîntului •. 

Mintea burghezului, îmbîcsită de spirit poliţienesc, îşi 
închipuie, desigur, Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ca 
pe un fel de societate complotistă secretă al cărei organ 
central ordonă din cînd în cînd să se facă răscoale în diferite 
ţări. In realitate însă, Asociaţia noastră nu este decît o 
uniune internaţională care uneşte pe muncitorii cei mai 
înaintaţi din diferitele ţări ale lumii civilizate. Este firesc ca 
oriunde, sub orice formă şi în orice condiţii se manifestă 
lupta de clasă, în fruntea ei să se afle membri ai Asociaţiei 
noastre. Terenul pe care se dezvoltă această Asociaţie este 
însăşi societatea contemporană. Ea nu poate fi stîrpită, oricît 
de mult sînge s-ar vărsa. Pentru a o stîrpi, guvernele ar tre
bui să stîrpească în primul rînd dominaţia despotică a capi
talului asupra muncii, adică temelia propriei lor existenţe 
parazitare. 

Parisul muncitorilor, cu Comuna lui, va fi în veci cinstit 
ca vestitorul glorios al unei societăţi noi. Numele martirilor 

* - probabil Robinet. - Nota red. 
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lui rămîn pe veci săpate în marea inimă a clasei muncitoare. 
Istoria i -a  ţintuit de pe acum pe călăii lui la stîlpul infamiei, 
şi toate rugile popilor lor nu- i  vor putea desprinde de pe 
acest stîlp. 
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A n e x e  

I 

„Coloana de prizonieri s-a oprit pe Avenue Uhrich şi a fost ali
niată în patru sau cinci rînduri pe trotuar, cu faţa spre stradă. Gene
ralul marchiz de Galliffet şi statul său major au descălecat şi au început 
să-i treacă în revistă pornind de la flancul stîng. Generalul înainta încet, 
examinind cu atenţie rîndurile ; se oprea din cînd în cînd, atingînd cite 
un om pe umăr sau făcînd semn unuia să iasă din rîndurile din spate. 
Cei aleşi în felul acesta au fost aşezaţi, fără multă vorbă, in mijlocul 
străzii, unde au format curînd o coloană separată de proporţii mai mici„. 
Evident că în acest mod era foarte uşor să se comită o eroare. Un ofiţer 
călare atrase atenţia generalului asupra unui bărbat şi unei femei care 
s-ar fi făcut vinovaţi de o crimă deosebită. Femeia fugi afară din rînd, 
căzu în genunchi şi, cu braţele întinse înainte, încerca cu ;înfrigurare 
să-şi dovedească nevinovăţia. Generalul a ascultat un timp şi apoi cu 
o figură impasibilă şi cu un aer neclintit a spus : «Doamnă, am fost la 
toate teatrele din Paris, nu vă mai osteniţi să juoaţi .comedie (ce n'est 
pas la peine de jouer la comedie)». „.In ziua aceea era rău de cel care 
era mdi înalt, mal murdar, mai curat, mai bătrîn sau mai urît decît vecinii 
săi. Indeosebi mi-a atras atenţia un om a cărui grabnică izbăvire de 
această vale a plîngerii, care este viaţa pămîntească, se datora, probabil, 
numai faptului că avea nasul turtit„. Peste o sută de oameni au fost 
astfel aleşi, s-a format un pluton de execuţie, iar restul c.oloanei a pornit 
mai departe, lăsîndu-i pe aceştia în urmă. După cîteva minute, în spa
tele nostru s-au auzit împuşcături, care, cu scurte întreruperi, au durat 
aproximativ un sfert de oră. Erau executaţi aceşti nefericiţi condamnaţi 
după o procedură sumară". (Corespondentul din Paris al ziarului „Daily 
News• din 8 iunie.) 

Galliffet, „întreţinutul nevestei sale, atît de faimoasă prin 
exhibiţia neruşinată a trupului ei la orgiile celui de-al doilea 
Imperiu", în timpul războiului era cunoscut sub porecla de 
„sublocotenentul Pistol". 

„«Le Temps», ziar moderat, care nu aleargă după senzaţional, rela
tează povestea îngrozitoare a unor oameni care n-au murit pe loc cînd 
au fost împuşcaţi şi au fost îngropaţi înainte de a-şi fi dat sufletul. Cea 
mai mare parte dintre ei au fost îngropaţi în piaţa St. Jacques-la-Bouche
rie, unii fiind acoperiţi numai cu un strat subţire de pămînt. In timpul 
:zilei, datorită zgomotului străzii, nu se auzea nimic, dar în liniştea nopţii 
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locuitorii din casele învecinate au fost treziţi de gemete ce păreau că 
vin de departe, iar a doua zi dimineaţă a fost văzută o mină cu pumnul 
strins ieşind din pămint. In consecinţă s-a dispus deshumarea cadavrelor„. 
Nu am nici cea mai mică îndoială că mulţi răniţi au fost îngropaţi de vii. 
Am fost chiar martorul ocular al următoarei intimplări. Cind Brunel şi iu
bita lui au fost împuşcaţi, în ziua de 24 mai, în curtea unei case din piaţa 
Vend6me, trupurile lor au zăcut acolo pină în după-amiaza zilei de 27. 
Cind în cele din urmă au venit să ridice leşurile, au găsit femeia încă în 
viaţă şi au transportat-o la spital. Deşi străpunsă de patru gloanţe, ea se 
.află acum în afară de orice pericol". (Corespondentul din Paris al ziarului 
„Evening Standard" �;sa din 8 iunie.) 

II 

Scrisoarea de mai jos a apd.rut în ziarul londonez 
„Times" �5� din 1 3  iunie. 

Către redactorul ziarului „Times" 

Stima te domn ! 
La 6 iunie 1 87 1 ,  d-l Jules Favre a adresat o circulară tu

turor puterilor europene, prin care le îndemna să por
nească împotriva Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor o 
luptă necruţătoare care să ducă la desfiinţarea ei. Citeva ob
servaţii vor fi suficiente pentru a caracteriza acest document. 

Chiar în preambulul Statutului nostru se arată că Inter
naţionala a fosf întemeiată la 28 septembrie 1 864, în cadrul 
unei adunări publice ţinute la St. Martin's Hall, Long Acre, 
Londra 255• Din motive pe care el însuşi este cel mai în măsură 
să le cunoască, Jules Favre situează data întemeierii ei într-o  
perioadă anterioară anului 1 862. 

Pentru a lămuri principiile noastre, el pretinde că citează 
„manifestul ei" (al Internaţionalei) „din 25 martie 1 869 ". 
Dar ce citează el de fapt? Manifestul unei asociaţii care nu 
este nicidecum Internaţionala. El a mai folosit acest gen de 
manevre pe vremea cînd, fiind încă un avocat destul de tînăr, 
a apărat ziarul parizian „National" în procesul de calomnie 
intentat acestuia de Cabet. Atunci el afirma că dă citire unor 
extrase din pamfletele lui Cabet, pe cînd în realitate citea 'fraze 
intercalate de el însuşi. Această înşelăciune a fost însă dată 
în vileag chiar în faţa instanţei judet:ătoreşti şi, dacă Cabet 
n-ar fi dat dovadă de indulgenţă, Jules Favre ar fi fost sanc
-ţionat cu excluderea din baroul de la Paris. Din toate docu
mentele pe care Jules Favre le citează ca fiind documente ale 
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Internaţionalei, nici măcar unul singur nu aparţine Internaţio
nalei. Astfel el spune : 

„Allianţa se declară ateistă, după cum iafirmă Con.shliul Genere.a con
stituiit Ila Londra în iulie 1 869u. 

Consiliul General nu a publicat niciodată un asemenea 
document. Dimpotrivă, el a publicat un document 256 prin care 
statutul Alianţei - L'Alliance de la Democratie Socialiste• 
din Geneva -, citat de Jules Favre, era anulat. 

în toată circulara sa, care ar fi îndreptată în parte, după 
cum pretinde el, şi împotriva imperiului, Jules Favre nu face 
decît să repete împotriva Internaţionalei scornelile poliţieneşti 
ale procurorilor lui Bonaparte, a căror inconsistenţă a fost 
demonstrată chiar şi în faţa instanţelor judecătoreşti ale ace
luiaşi imperiu. 

Se ştie că în cele două adrese ale sale (din iulie şi sep
tembrie 1 870) cu privire la ultimul război **, Consiliul General 
al Internaţionalei a demascat planurile de cucerire urzite de 
Prusia împotriva Franţei. Mai tîrziu, d-l Reitlinger, secretarul 
particular al lui Jules Favre, a adresat - fireşte, zadarnic -
unor membri ai Consiliului General rugămintea ca acesta să 
organizeze o demonstraţie de masă împotriva lui Bismarck, în 
favoarea guvernului apărării naţionale ; ei au fost rugaţi în 
mod special să nu se pomenească nici un cuvînt despre re
publică. Pregătirile pentru organizarea unei demonstraţii de 
masă cu prilejul sosirii lui Jules Favre la Londra au fost 
începute, desigur cu cele mai bune intenţii, împotriva dorinţei 
Consiliului General, care în adresa sa din 9 septembrie li 
pusese în mod categoric în gardă pe muncitorii din Paris îm
potriva lui Jules Favre şi a colegilor lui. 

Ce-ar zice Jules Favre dacă Consiliul General al Inter
naţionalei ar adresa, la rîndul său, tuturor cabinetelor 
europene o circulară despre Jules Favre pentru a le atrage 
atenţia în mod special asupra documentelor publicate la Paris 
de răposatul domn Milliere ? 

Rămîn al dv. devotat, 
John Hales, 

secretar al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

256, High Holborn, London, 
Western Central 12 iunie. 

* - Afi-anţa democraţiei socioaJiste. - Nota trad. 
,.. Vezi vOlumuil de faţă, pag. 3-8, 284-292. - Nota red. 
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In articolul „Asociaţia Internaţională şi scopurile ei " ,  
revista „Spectatoru din Londra 2a7 (din 24 iunie) , ca un cucer
nic denunţător ce este, printre alte trucuri de acelaşi gen, 
citează şi chiar mai complet dedt Jules Favre, documentul 
mai sus-citat al Alianţei, dindu-l drept opera Internaţionalei. 
El a făcut acest lucru la 1 1  zile după ce dezminţirea de mai 
sus a apărut tn „Timesn. Nu ne miră de loc. Frederic cel Mare 
obişnuia să spună că, dintre toţi iezuiţii, cei mai răi sînt iezu
iţii protestanţi. 
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Karl Marx 

[Scrisoare către redactorul lui „Pall Mall Gazette "] 

F.  Greenwood, Esq. 

8 iunie 1871 

Stimate domn, 
N-aţ\ vrea să fiţi atît de amabil şi să inseraţi în numărul 

viitor al ziarului dv. aceste cîteva rinduri alăturate ? 

Cu toată stima, 
K. Marx 

Către redactorul lui „Pall Mall Gazette" 

Stimate domn, 
Dintr-o corespondenţă din Paris publicată în numărul 

de ieri al ziarului dv. am aflat că, în timp ce eu îmi închipu
iam că mă aflu la Londra, în realitate am fost arestat în Olanda, 
la cererea lui Bismarck-Favre. Nu vi se pare că asta nu este 
decît una din nenumăratele poveşti senzaţionale despre In
ternaţională pe care le-a confecţionat cu atîta stăruinţă, în 
ultimele două luni, poliţia franco-prusiană şi care au fost 
publicate de presa versailleză şi reprodu se de restul presei 
europene? 

Primiţi, stimate domn, 
expresia distinsei mele consideraţii 

1, Modena Villas, Maitland Park 
8 iunie 1 871  

Publicat în „The Pall Mall Gazette" 
nr. 1 972 din 9 iunie 1871 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confrun
tat cu manuscrisul ; scri
soarea adresată lui F. 
Greenwood se tipăreşte 
după manuscris 

Tradus din limba engleză 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

[Declaraţia Consiliului General 
în legătură cu circulara lui Jules Favre 258] 

Către redactorul ziarului „Times" 

Stimate domn! 

387 

La 6 iunie 1 87 1 ,  d-l Jules Favre a adresat o circulară 
tuturor puterilor europene, prin care le îndemna să pornească 
împotriva Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor o luptă 
necruţătoare care să ducă la desfiinţarea ei. Cîteva observaţii 
vor fi suficiente pentru a caracteriza acest document. 

Chiar în preambulul Statutului nostru se arată că Inter
naţionala a fost întemeiată la 28 septembrie 1864, în cadrul 
unei adunări publice ţinute la St. Martin's Hall, Long Acre, 
Londra. Din motive pe care el însuşi este cel mai în măsură 
să le cunoască, Jules Favre situează data întemeierii ei într-o 
perioadă anterioară anului 1 862. 

Pentru a lămuri principiile noastre, el pretinde că citeaza 
„manifestul ei"  (al Internaţionalei) „din 25 martie 1869". Dar 
ce citeaz·ă el de fapt ? Manifestul unei asociaţii care nu este 
nicidecum Internaţionala. El a mai folosit acest gen de ma
nevre pe vremea cînd, fiind încă un avocat destul de tînăr, 
a apărat ziarul parizian „National" în procesul de calomnie 
intentat acestuia de Cabet. Atunci el afirma că dă citire unor 
extrase din pamfletele lui Cabet, pe cînd în realitate citea 

27 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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fraze intercalate de el însuşi. Această înşelăciune a fost însă 
dată dn vileag chiar tn fata instanţei judecătoreşti şi, dacă 
Cabet n-ar fi dat dova<lă de indulgenţă, Jules Favre ar fi fost 
sancţionat cu excluderea din baroul de la Paris. Din toate 
documentele pe care Jules Favre le citează ca fiind documente 
ale Internaţionalei, nici măcar unul singur nu aparţine Inter
naţionalei. Astfel, el spune: 

"Alianţa se declară ateistă, după cum aflrmli Consiliul General consti
tuit la Londra în iulie 1869•. 

Consiliul General nu a publicat niciodată un asemenea 
document. Dimpotrivă, el a publicat un document prin care 
statutul Alianţei - L'Alliance de la Democratie Socialiste* 
din Geneva -, citat de Jules Favre, era anulat. 

In toată circulara sa, care ar fi îndreptată în parte, după 
cum pretinde el, şi dmpotriva imperiului, Jules Favre nu face 
dedt să repete împotriva Internaţionalei scornelile poliţie
neşti ale procurorilor lui Bonaparte, a căror inconsistenţă a 
fost demonstrată chiar şi în faţa instanţelor judecătoreşti ale 
aceluiaşi imperiu. 

Se ştie că !n cele două adrese ale sale ( din iulie şi sep
tembrie 1870) cu privire la ultimul război* * , Consiliul Gene
ral al Internaţionalei a demascat planurile de cucerire urzite 
de Prusia împotriva Franţei. Mai tîrziu, d-l Reitlinger, secre
tarul particular al lui Jules Favre, a adresat - fireşte, 
zadarnic - unor membri ai Consiliului General rugămintea 
ca acesta să organizeze o demonstraţie de masă împotriva 
lui Bismarck, în favoarea guvernului apărării naţionale ; 
ei au fost rugaţi în mod special să nu se pomenească nici 
un cuvînt despre republică. Pregătirile pentru organizarea 
unei demonstraţii de masă cu prilejul sosm1 lui Jules 
Favre la Londra au fost începute, desigur cu cele mai bune 
intenţii, împotriva dorinţei Consiliului General, care în adresa 
sa din 9 septembrie ii pusese in mod categoric în gardă pe 

* - Alianţa democraţiei socialiste. - Nota !rad. 
** Vezi volumul Ide iaţă, 'P<lY· 3--8, 284-292. - Nota red. 
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muncitorii din iParis impotriva lui Jules Favre şi a colegi
lor lui. 

Ce-ar zice Jules Farvre dacă Consiliul General al Interna
ţionalei ar adresa, la rîndul său, tuturor cabinetelor europene 
o drculară despre Jules Favre pentru a le atrage atenţia in 
mod special asupra documentelor publicate la Paris de răpo
satul domn Milliere ? 

Rămîn al dv. devotat, 
John Hales, 

secretar al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

256, High Holborn, London, 
Western Central 
1 2  iunie 1 871 

Scris de K. Marx şi  F .  Engels 

Publicat în „The Times• nr. 27 088 
din iunie 1871, „The Eastern Post" 
nr. 142 din 17 iunie 1871, 
„L'Internationale" nr. 127 din 
18 iunie 1871, „Der Volksstaat• 
nr. 50 din 21 iunie 1871 şi în alte 
organe ale Internationalei 

27* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „The Times" 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

(O declaraţie a Consiliului General 
către redacţia ziarului „Timesu 259] 

Către ziarul „Times« 

Consiliul General al Asociaţiei noastre m-a însărcinat 
ca, drept răspuns la articolul dv. de fond în legătură cu „In
ternaţionala" apărut in numărul din 19 iunie 1 871 al ziaru
lui dv., să vă comunic următoarele : 

Pretinsele manifeste din Paris care au fost publicate de 
„Paris-Journal" şi de alte ziare similare - şi care erau pur şi 
simplu fabricate de către poliţia de la Versailles - dv. le 
puneţi pe aceeaşi treaptă cu Adresa noastră cu privire la 
războiul civil din Franta. 

Dv. spuneti : 

„«Notele politice» publicate de profesorul Beesly şi recent citate în 
coloanele ziarului nostru sînt reproduse, în mod cu totul aprobativ, şi 
în adresa Consiliului, şi acum putem să ne dăm seama de ce fostul fmpă· 
rat era gratificat pe bună dreptate cu titlul de salvator al societăţU-. 

Dar Consiliul, în adresa sa, nu citează nimic din „Notele 
politice", cu excepţia mărturiei făcute de autor, care este un 
cunoscut şi respectat om de ştiinţă francez, in legătură cu 
calităţile personale ale membrilor Internaţionalei care au luat 
parte la ultima revoluţie din Paris*. Ce legătură are asta cu 
„fostul împărat" şi cu societatea salvată de el? „Programul" 
Asociaţiei n-a fost „pregătit" în nici un caz „cu şapte ani în 
urmă" de domnii Tolain şi Odger, cum susţineţi dv. El a fost 
adoptat de către Consiliul provizoriu ales în adunarea publică 
ce s-a ţinut la St. Martin's Hall, 'În Long Acre, la 28 septem
brie 1 864. D-l Tolain n-a fost niciodată membru al acestui 
Consiliu şi nici nu se afla la Londra cînd a fost întocmit 
programul. 

* Vezi vo.lumui de faţă, pag, 380. - Nota red. 
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Dv. spuneţi că „Milliere" a fost „unul dintre cei mai fa
natici membri ai Comunei". Dar el n-a fost niciodată membru 
al Comunei. 

„Noi - spuneţi dv. în continuare - ar trebui de asemenea să arătăm 
că Assi, care pină de curind a fost preşedinte al Asociaţiei, etc.• 

Assi n-a fost nidodată membru al Internaţionalei, iar 
în ce priveşte funcţia de „preşedinte al Asociaţiei " ,  trebuie 
să spunem că ea a fost desfiinţată de mult, încă din 1867 260 

Scris de K. Marx in jurul 
da-tei de 20 iunie 1811 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[O scrisoare a Consiliului General 
către redacţia ziarului ",Standard" 261] 

Către redactorul ziarului „Standard" 

In editorialul (din 19 iunie) despre Internaţională, dv. 
scrieţi: 

„Dintre cele două adrese" (cea de la Londra şi cea de la Paris) „re
cent publicate în apărarea Comunei, aceea a organizaţiei din Paris are 
meritul de a fi mai onestă şi mai sinceră•. 

Din păcate, manifestul „de la Parisu n-a fost publicat de 
organizaţia noastră din iParis, ci de „poliţia de la Versaillesu . 

Dv. spuneţi : 

„Internaţionaliştii de la Londra susţin, cu tot atîta seriozitate ca şi 
fraţii lor de la Paris, că «vechea societate trebuie să dispară şi va dis
părea». Ei vorbesc despre incendierea edificiilor publice şi despre împuş
carea ostatecilor ca despre un efort gigantic, îndreptat spre doborîrea 
societăţii, şi care, deşi de data asta n-a fost încununat de succes, va fi 
continuat pînă ce ţelul va fi atins". 

Consiliul General al Asociaţiei vă cere să indicaţi exact 
la ce pagini şi în care rînduri din adresa noastră se află cu
vintele pe care ni le atribuiţi I 

Scris de K. Marx în jurul 
datei de 20 iunie 1871 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

[O declaraţie a Consiliului General în legătură 
cu scrisoarea lui Holyoake 262] 

Către redactorul ziarului ,,Daily News" 

Stimate domn, 
Din însărcinarea Consiliului General al Asociaţiei Inter

naţionale a Muncitorilor, ca răspuns la scrisoarea d-lui George 
Jacob Holyoake apărută in numărul de marţi al ziarului 
„Daily News" ,  vă declar următoarele : 

1 .  In ceea ce priveşte insinuarea că adresa emisă de 
Consiliu 

„ar putea să constituie, la Versailles, un motiv pentru condamnări la 
moarte sau pentru deportări•, 

Consiliul consideră că prietenii săi din Paris pot să apre
cieze mai bine decît d-l Holyoake dacă această temere e în
temeiată sau nu. 

2. Consiliul a stabilit, ca o regulă generală, să inscrie 
în documentele sale oficiale numele tuturor membrilor săi, 
indiferent dacă ei sînt sau nu prezenţi"'· 

3. În ceea ce priveşte afirmaţia că această adresă 

„nu poate fi opera unui englez, deşi e lucru vădit că ea a fost redactată 
de un condei saxon sau celtic•, 

Consiliul îşi permite să atragă atenţia că, aşa cum e şi de 
înţeles, operele unei asociaţii internaţionale nu pot avea un 
caracter specific naţional. Totuşi Consiliul nu are nimic de 
ascuns în această chestiune. Adresa, ca şi multe alte publi
caţii anterioare editate de Consiliu, a fost �ntocmită de 
dr. Karl Marx, secretarul-corespondent pentru Germania ; ea 
a fost adoptată în unanimitate şi n-a fost „revăzută" de 
nimeni. 

* In manuscrisul lui Engels urmează: „Totuşi, în cazul de faţă, in 
mod excepţional, s-a cerut oficial consimţămîntul membrilor absenţi". -
Nota red. 
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4. Anul trecut, d-l George Jacob Holyoake şi-a pus 
candidatura la alegerile de membri ai Consiliului, dar ea a 
fost respinsă. 

Primiti, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

John Hales, 
secretar al Consiliului General 

al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

256, High Holborn, London 
Western Central, 21  iunie 1871 

Scris de F. Engels la 20 iunie 1871 

Publicat în „The Daily News" din 
23 iunie 1871 şi în „The Eastern 
Post" nr. 143 din 24 iunie 1871 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „The Daily 
News•, confruntat cu ma
nuscrisul 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

[O scrisoare a Consiliului General 
către redacţiile ziarelor „Spectator" şi „Examiner" 283) 

Către redactorul ziarului „Spectator" (respectiv „Examiner") 

Stimate domn, 
Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci

torilor v-ar fi foarte îndatorat dacă aţi aduce la cunoştinţa 
publicului că pretinsele manifeste şi alte publicaţii ale „In
ternaţionalei" apărute la Paris, de care e plină în momentul 
de faţă presa engleză (şi care, toate, au fost publicate iniţial 
de către faimosul „Paris-Journal"), au fost în întregime, şi 
fără nici o excepţie, tiduite de poliţia versailleză. 

Scris de F. Engels în jurul 
datei de 21 iunie 1871 

Rămîn etc. 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „Daily News" 26' 

Stimate domn, 

Un consi.Jliu care e alcăituit din peste treizeci de membri 
nu poate, cum e şi de înţeles, să-şi întocmească singur docu
mentele. El e nevoit să încredinţeze această sarcină unuia 
sau altuia di!ll'tre membrii săi, rezervîndu-şi dreptul de a res
pinge proiedul sau de a-i aduce unele modificări. Adresa cu 
privire la războiul civil din Franţa, scrisă de mine, a fost 
adoptată în unanimitate de Consiliul General al Internaţiona
lei şi constituie, iprin urmare, expresia oficială a părerilor 
sale. Oît despre acuzaţiile personale aduse împotriva lui 
Jules Favre & Oo., lucrurile se prezintă altfel. In această 
chestiune, marea majoritate a Consiliului a trebuLt să se 
bizuie pe buna mea credinţă. Tocmai pentru acest motiv am 
sprijinit propunerea, făcută de un alt membru al Consiliului*, 
ca d-l John Hales, în răspunsul dat de el d-lui Holyoake **, să 
mă prezinte pe mine ca autor al Adresei. Consider că numai 
eu pont răspunderea pentru aceste aouzaţii, şi prin prnzenta 
declaraţie îl provoc pe Jules Favre & Co. să-mi inte1D.teze 
proces de calomnie. In scrisoarea sa, d-l Lrlewellyn Davies 
scrie : 

„Este întristător să citeşti aceste acuzaţii de mîrşăvie personală pe 
care francezii şi le aduc unul altuia cu atîta dărnicie". 

Nu vi se ·pare că această sentinţă emană acel iz de fari
seică înfurnuraire care a format atît de des obiectul ironiilor 
lui William Cobbett îndreptate împotriva englezilor 1 Îngădui
ţi-mi să-l întreb pe d-l Llewellyn Davies unde e mai mult 
rău: în petite presse *** franceză, care, aflîndu-se în slujba 

* - Friedrich Engels. - Nota red. 
** Vezi volwnwl de faţă, pag. 393-394. - Nota red. 

*"* - presa bulevaridieră. - Nota trad. 
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poliţiei, scorneşte cele mai illlfame calomnii la adresa comu
narzhlor - a celor morţi, a celor căzuţi în captivitate sau a 
celor care stau asoonşi -, sau în presa engleză, care repetă 
pînă dn ziua de asităzi asemenea calomnie, �n ciuda dispre
ţului ce-l manifestă pentru această petite presse 1 Eu nu con
sider ca o dovadă de inferioritate pentru francezi faptul că 
nişte acuzaţii atît de serioase ca acelea care au fost aduse 
timp de un sfert de veac răposatului lord Palmerston de către 
un om ca d-l David Urquhart 285 au putut fi trecute sub tă
cere 1n Anglia, iar nu .în Franţa. 

1 ,  Modena Villas, Maitlancl Park, 
Haverstock Hm, 26 iunie 1871 

Publicat în „The Eastern Post" 
nr. 1 44 din l iulie 1871 şi (cu 
unele prescurtări arbitrare) în 
„The Daily News• din 27 iunie 1871 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „The Eastern 
Post", confruntat cu textul 
din „The Daily News" 

Tradus din limba engleză 



Friedrich Engels 

[O declaraţie a Consiliului General 
în legătură cu scrisorile lui Holyoake şi Lucraft 260] 

Către redactorul ziarului „Daily News" 

Stimate domn, 
Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci

torilor m-a însărcinat să răspund .la scrisorile d-lor G. J. 
Holyoake şi B. Lucraft apărute în numărul de Juni al ziarului 
dv. Din procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului se con
stată că d-l Holyoake, căruia in ziua de 16 noiembrie 1 869 i 
s-a permis să asiste la o şedinţă a Consiliului, şi-a exprimat 
cu acest prilej dorinţa de a deveni membru al Consiliului şi 
de a participa la vii·torul Congres general al Internaţionalei, 
care urma să aibă foc în septembrie 1 870 la Paris. După ple
carea d-lui Holyoake, d-l John Weston l-a propus drept can
didat la alegerile de membri ai Consiliului, dar această pro
punere a fost primită în aşa fel, că d-l Weston n-a mai in
sistat asupra ei, ci şi-a retras-o. In ceea ce priveşte decla
raţia făcută de d-l Lucraft că n-a fost de faţă la şedinţa în 
care s-a voitat Adresa, trebuie să spun că dînsul a fost pre
zent la şedinţa din 23 mai 1 871 a Consiliului, în cadrul căreia 
s-a anunţat în mod oficial că proiectul Adresei „cu privire la 
războiul civil din Franţa" va fi citit şi discutat în următoarea 
şedinţă ordinară a Consiliului, care avea să se ţină la 30 mai. 
D-l Lucraft a avut toată ipo.!ibilitatea să hotărască dacă e ca
zul să participe sau nu la această şedinţă. In afară de asta, el 
nu numai că ştia că, potrivilt unei reguli bine statornicite, în 
documentele oficiale ale Consiliului sînt trecute nlllIIlele tu
turor membrilor săi, fie ei prezenţi sau absenţi, dar era şi 
unul dintre cei mai fervenţi apărători ai acestei reguli, şi în 
diferite ocazii - printre altele la 23 mai - s-a opus încer
cărilor de .încălcare a ei ; chiar în ziua aceea, el, din proprie 
iniţiativă, a făcut cunoscut Consiliului că „întreaga lui sim
patie es·te de partea Comunei din Parisu. La o şedinţă a Con
siliului care a avut loc în seara zilei de marţi 20 iunie, d-l 
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Lucraft a fost nevoit să recunoască că nici pînă atunci el nu 
citiie Adresa şi că toate părerile lui despre ea se bazează 
doar pe rnlatările apărute în presă. în ce priveşte dezminţi
rile date de d-l Odger, tot ce rpot spune este că el a fost aştep
tat să participe la şedinţa Consiliului şi a fost înştiinţat că 
Consiliul intenţionează să emită în cruriînd o Adreisă ; de 
asemenea a fost întrebat dacă are ceva împotrivă ca numele 
său să figureze în legătură cu această Adresă, şi el a răspuns : 
„nu u. Opinia publică poate să tragă singură concluziile. La 
cele spuse mai pot adăuga că demisiile d-lor Lucraft şi Odger 
au fost primite în unanimitate de către Consiliu. 

Primiţi, stimate domn, asigurarea distinsei mele consi
deraţii 

John Hales, 
secretar al Consiliului General 

al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

256, High Holborn, London, 
Western Central 

Scris de F. Engels la 27 iunie 1871 

Publicat în 11The Daily News" nr. 7 852 
din 29 iunie 1871 şi 11The Eastern 
Post• nr. 144 din 1 iulie 1871 

Se tipăreşte după textul 
apărut în 11The Daily 
News• 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

[Scrisoare adresată lui Max FriedHi.nder, 
redactorul ziarului „Neue Freie Presse" 267] 

Stimate prieten, 
Sper că veţi avea amabilitatea să inseraţi în ziarul dv. 

următoarea declaraţie şi să-mi trimiteţi şi mie numărul res
pectiv. 

Cu sentimente prieteneşti, 
Karl Marx 

Către redacţia ziarului „Neue Freie Presse" 

Ziarul „Presse" 168 de la Viena a publicat, sub titlul „O 
serată socialistă", un foileton semnat W., în care mi se face 
cinstea să figurez şi eu. Acest W. afirmă că m-a întîlnit la 
o serată dată de Herzen. Dînsul îşi aminteşte chiar cuvintă
rile pe care le-am rostit eu acolo. 

Ca adversar declarat al lui Herzen, am evitat întotdeauna 
să mă întîlnesc cu el şi, ca atare, nu l-am văzut niciodată 
în viaţa mea. 

Mă îndoiesc că W., cara e înzestrat cu o fantezie atit 
de bogată, a fost vreodată la Londra. „Scările de marmură" 
- pe oare dînsul le-a văzut pînă şi într-un „cottage" locuit 
de Herzen - la Londra există doar în palate. 

Prin prezenta îl somez pe acest W., care e dotat cu 
atîta fantezie şi căruia laurii ziarului „Paris-Journal" şi ai 
altor ziare poliţieneşti din Paris nu-i dau pace, să-şi dea 
numele pe faţă. 

Londra, 30 iunie 1871 

Publicat în 
„Neue Freie Presse• nr. 2 462 
din 4 iulie 1871 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut fn ziar, confruntat 
cu ciorna manuscrisului ; 
scrisoarea adresată lui 
Max Friedlănder 
se publică după manu
scris 

Tradus din limba germană 
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Kalll Marx 

[Scrisoare adresată lui Frederic Greenwood, 
redactorul lui „Pall Mall Gazette" 269] 

Stimaite domn, 
Intr-o declaraţie a mea publicată în „Daily Newsu şi re

produsă de dv. în „Pa11 Mall Gazette" am arătat că „nu
mai eu port răspunderea pentru aauzaţiile aduse lui Jules 
Favre & Co." * 

In numărul de ieri al ziarului dv. afirmaţi că aceste 
acuzaţii sînt nişte „calomnii" .  Eu afirm că dv. sînteţi un 
calomniator. Nu este vina mea dacă sînteţi tot a·tît de igno
rant rpe cît sînteţi de arogant. Dacă am fi ipe continent, v-aş 
trage altfel �a răspundere. 

Haverstock Hill, London, 
Nord-West, 30 iunie 1871 

Publicat în „The Eastern Postu 
nr. 145 din 8 iulie 1871 

Al dv., 
K'(lrJ Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
cu manuscrisul 

Tradus din limba engleză 

* Vezi VOOUIIIlU!l ide fiaţă, pag. 396 . ....._ Nota red. 
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Friedrich Engels 

[„Adresa cu privire la războiul civil 
din Franţa" şi presa engleză] 

Londra, 30 iunie. De cind există Londra, moi o scriere 
tipărită n-a produs o impresie artît de puternică ca Adresa 
Co111siliului General al Internaţionalei. Marea presă a încercat 
la început .să recurgă la procedeul ei preferat, acela de a 
păsitra o tăcere totală, dar au fost de ajuns doar cîteva zile 
ipentru a-i dovedi că în cazul de faţă acest procedeu nu are 
şanse de succes. „Telegraph" 270, „Standard" ,  „Spectator",  
„Pall Mall Gazette "  şi  „Times" n-au avut Jncortro şi au tre
buiit să-şi consacre, pe rînd, editorialele Jor acestui „remar
cabil document". Ulterior, Jn diferite ziare au apărut scrisori 
primite de la cititori, care aitrăgeau în mod special atenţia 
asupra unui pasaj sau altuia din Adresă. Apoi 10 serie de 
editoriale s-au ocupat iarăşi de A<ll'esă, iar la sfiîrşitul săptă
mînii gazetele săptămînale au revenit iincă o dată asupra ei. 
întreaga presă a trebuit să recunoască dn unanimitate că 
Internaţionala este o mare putere europeană, de care trebuie 
să se ţină seama şi pe care nu o ipoţi îrulătura .trecînd pur şi 
simplu sub tăcere existenţa ei. Toate ziarele au trebuit să 
recunoască şi măiestria stilului literar în care a fost scrisă 
Adresa ; limbajul folosit aici este tot atît de viguros ca şi 
acela al lui William Cobbett, sp1Une „Spectator" .  Că această 
presă burgheză se va năpusti aproape în 1Unison asupra do
cumentului care susţine cu atîta energie punctul de vedere 
proletar şi ia cu at1ta hotă'l1îre apărarea Comunei din Paris 
- asta era de aştepitat. De asemenea, nu e de mirare că atît 
stieberia<lele 271 ticluite de ziarele poliţiste pariziene cit şi 
documentele emanînd de Ja o organizaţie cu totul diferită 
(Alianţa democraţiei socialis0te, condusă de Bakunin,), a căror 
răspundere Jules Favre vea s-o ipună ipe seama Internaţio-
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nalei, în ciuda protestului formulat în mod public de Con
siliul General, i-au fost totuşi atribuite ei. Dar, pînă la 
urmă, toartă această zarvă a început să fie supărătoare chiar 
şi pentru filistin. „Daily News u a inceput să se mai poto
lească, iar „Examiner", singurul ziar care a avrut o compor
tare într-adevăr cumsecade, într-un amplu articol a luat în 
mod hotăiitt atitudine în favoarea Internaţionalei. Doi membri 
englezi ai Consiliului General - dintre care unuJ (Odger) 
era de multă vreme în prea bune relaţii cu burghezia, iar 
celălalt (Lucrait) , de cînd fusese ales iîn Consiliul şcolar al 
Londrei, începuse, după cît se pare, să acorde o mai mare 
atenţie părerii persoanelor „respectabile" -, lăsîndu-se in
fluenţaţi de zarva stîrnită de ziare, şi-au dat demisia din 
Consiliul General şi ea le-a fost primită cu unanimitate. Ei 
au şi fost înlocuiţi prin alţi doi muncitori englezi * şi în 
curînd îşi vor da seama ce înseamnă să trădezi proletariatul 
într-un moment ho.tăritor. 

-

In „DaiJy News", un preot englez, pe nume Llewellyn 
Davies, îşi exprimă regretul pentru vorbele tari din Adresă 
îndreptate împotriva lui Jules Favre & Co. ; el îşi exprimă 
dorinţa ca adevărul sau neadevărul acestor acuzaţii să fie 
eventual stabilit pe cale j udiciară, şi anume guvernul francez 
să intenteze proces Consiliului General. A doua zi, Karl 
Marx, într-o scrisoare publicată în acelaşi ziar, a declarat 
că, în calitate de autor al Adresei, se consideră personal 
răspunzător pentru aceste acuzaţii * *  ; totuşi, Ambasada fran
ceză, ipe cît se pare, n-a primit dispoziţii să-l dea în j udecată 
pentru calomnie. In cele din urmă, „Pall Mall Gazette " a de
clarat că nici nu e nevoie de aşa ceva, întrudt, prin ea 
însăşi, persoana unui om de stait este întotdeauna sacră, şi 
că atacurile pot fi �ndreptate numai împotriva activi-lăţii sale 
publice. Se înţelege că, dacă s-ar da :publicităţii ceea ce 
caracterizează persoana oamenilor de stat englezi, ar în
semna că a sosit ziua judecăţii de apoi pentru lumea oligar
hică şi burgheză. 

Un articol scris de netrebnicul Neceaev despre el însuşi 
şi publicat: în ziarul vienez „Wanderer" 272 a făcut ocolul 
presei germane ; în el sînt proslăviite faptele lrui şi acelea ale 
lui Serebrennikov şi Elpidin. Dacă o să se mai repete aşa 

• - J. Roach şi A. Taylor. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 396. - Nota red. 
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ceva, o să revenim cu mai multe amănunte aswpra acestei 
onorabile trinităţi. Pentru moment am de făcut doar o sin
gură observaţie, şi anume că Elpidin este un spion rus 
notoriu. 

Scris de F. Engels la 30 iunie 1871 

Publicat în „Volksstaat" 
nr. 54 din 5 iulie 187J 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Domnul Washbume, 
ambasadorul american la Paris 273 

Către Comitetul Central din New York 
al secţiilor din Statele Unite 

ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Cetăţeni, 

405 

Consiliul General al Asociaţiei consideră că e de datoria 
lui să vă comunke, pe această cale, unele date in legătură 
cu comportarea pe care a avut-o d -J Washbu.rne, ambasa
dorul american, în timpul războiuJlui civil din Franţa. 

I 

Declaraţia ce urmează a fost făcută de d-l Robert Reid, 
un scoţi.an care a trăit şaptesprezece ani la Paris şi care în 
timpul războiului civil a fost caresponderut al ziarului lon
donez „Daily Teleg.raiphu şi al lui „New York Heraldu 274• In 
treacăt ţinem să menţionăm că, în interesul guvernului de 
la Versailles, „Daily Telegraphu a denaturat pină şi scurtele 
informaţii telegrafice care ii-au fost trimise de d-l Reid. 

D-'1 Reid, care se află aoum in Anglia, este gata să-şi 
întărească această declaraţie printr-un affidavit *. 

„Dangătul clopotelor de alarmă, care se îngîna cu bubuitul tunuri
lor, a continuat toată noaptea. Era cu neputinţă să dormi. Dar unde or 
fi - mă gîndeam eu - reprezentanţii Europei şi ai Americii ? Este oare 
posibil ca în faţa acestor şiroaie de singe nevinovat ei să nu fi depus 
nici un efort în vederea concilierii ? Nu mă puteam impăca cu gîndul acesta 
şi, ştiind că d-l Washbume se află în oraş, m-am hotărît să mă duc să-l 
vă<! imediat. Asta a fost, cred, în ziua de 17 aprilie ; de altfel, data 
exactă poate fi luată dintr-o scrisoare a mea trimisă în aceeaşi zi lor
dului Lyons. fo drum spre reşedinţa d-lui Washbume, treoînd prin Champs 
Elysees, am întîlnit o mulţime de ambulanţe tixite de răniţi şi muribunzi. 
In apropiere de Arc de Triomphe explodau din toate părţile grenade, şi o 
mulţime de alţi oameni nevinovaţi s-au adăugat la lista, atit de lungă, 
a victimelor lui Thiers. 

• - declaraţie făcută în faţa unui judecător, echivalentă cu o depo
ziţie sub prestare de jurămint. - Nota trad. 
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Ajungînd în Rue Chaillot nr. 95, l-am întrebat pe portar unde îl pot 
găsi pe ambasadorul Statelor Unite, şi am fost îndreptat spre etajul întîi. 
La Paris, etajul sau apartamentul în care locuieşti constituie un indiciu 
aproape sigur al averii şi poziţiei pe care o deţii, un fel de barometru 
social. In apartamentul de la parter, ale cărui ferestre dau spre stradă, 
veţi afla că locuieşte, de pildă, un marchiz, iar la etajul patru, în partea 
din fund, stă un modest mecanic ; scările care despart locuinţele lor 
oglindesc prăpastia socială ce există între ei. Cînd am urcat scara fd.ră 
să întîlnesc chipeşii lachei în pantaloni roşii şi ciorapi de mătase, m-am 
gîndit : uDa, americanii îşi investesc banii mai cu folos, în timp ce noi pur 
şi simplu ii irosim fără rost». 

Intrînd în camera secretarului, am întrebat de d-l Washbume. «Do
riţi să vorbiţi cu el personal 1» - «Da». După ce am fost anunţat, am fost 
lăsat să intru la el. Şedea tolănit într-un fotoliu confortabil şi citea un 
ziar. Mă aşteptam să se ridice ln picioare, dar el a continuat să stea jos, 
fără să lase ziarul din mină, ceea ce constituie un gest de o nemaipome
nită mojicie într-o ţară în care oamenii sînt, în general, atît de politicoşi. 

I-am spus d-lui Washbume că ar însemna să trădăm cauza umani
tăţii dacă n-am face tot ce e cu putinţă pentru a ajunge la o conciliere. 
Indiferent dacă vom reuşi sau nu, este de datoria noastră să încercăm • 
şi momentul pentru o asemenea încercare mi se părea cu atît mai favorabil, 
cu cit prusienii începuseră toc;;mai atunci să exercite presiuni asupra celor 
de la Versailles ca să procedeze la o reglementare definitivă a situaţiei. 
O acţiune exercitată în comun de America şi Anglia ar putea face să 
încline balanţa în favoarea păcii. 

«Parizienii sint rebell - mi-a răspuns d� Waishbume - şi ei sint 
aceia care trebuie să depună armele».  I-am explicat că Garda naţională are 
dreptul legal de a purta arme, dar nu asta e problema. Cînd regulile 
umanităţii sînt călcate în picioare, lumea civilizată are dreptul să inter
vină, şi vii rog să colaboraţi în această privinţă cu lordul Lyons. D·l Wash
burne : ccAceşti versaillezi nu vor să audă de nimic». - «ln caz că refuzd., 
răspunderea morală va cădea asupra lor». - D-l Washburne : «Eu nu 
sînt de aceeaşi părere. Nu pot face nimic în această chestiune. Aţi face 
mai bine să vorbiţi dv. cu lordul Lyons» . 

Aşa s-a încheiat întrevederea mea cu d-l Washburne. Am plecat de 
la dînsul profund decepţionat. Mi-am dat seama că aveam de-a face cu 
un ins grosolan şi arogant, cu totul lipsit de acele sentimente frăţeşti la 
care te puteai aştepta din partea reprezentantului unei republici demo
crate. Am avut de două ori onoarea să stau de vorbă cu lordul Cowley 
pe cînd era reprezentantul nostru în Franţa. Francheţea şi politeţea lui 
formau un contrast izbitor cu ţinuta glacială, prezumţioasă şi voit aristo
cratică a ambasadorului american. 

Am încercat, după aceea, să-l conving pe lordul Lyons că, în numele 
apărării umanităţii, Anglia are datoria să facă tot ce e cu putinţă pentru 
a ajunge la o împăcare, fiindcă eram convins că guvernul britanic, dacă 
nu vrea să-şi atragă asupra lui blestemele oricărui om de omenie, nu 
poate privi cu indiferenţă la asemenea atrocităţi ca masacrele din gara 
Clamart şi de la Moulin-Saquet, fără a mai vorbi de ororile de la Neuilly. 
Lordul Lyons mi-a comunicat verbal prin secretarul său, d-l Edward Malet, 
că a transmis guvernului scrisoarea mea şi că este dispus să transmită 
şi pe viitor orice altă comunicare ce i-aş putea face în această chestiune. 
A fost un moment clnd împrejurările se arătau deosebit de favorabile pen
tru o împăcare şi, dacă guvernul nostru ar fi făcut uz de întreaga lui 
influrnţă, omenirea ar fi fost cruţată de masacrul de la Paris. In orice caz, 
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nu este vina lordului Lyons dacă guvernul britanic nu şi-a făcut datoria. 
Să revenim însă la d-l Washburne. Miercuri 24 mai, înainte de amiază, 

pe cind treceam pe Boulevard des Capucines, am auzit că cineva mă strigă 
pe nume. M-am întors şi l-am văzut pe dr. Hossart, a!lături de d-l Washburne, 
într-o trăsură deschisă, înconjurată de un mare grup de americani. După 
saluturile de rigoare am intrat în vorbă cu dr. Hossart. Foarte curînd am 
ajuns să vorbim despre scenele îngrozitoare ce se petreceau în jurul nos
tru i atunci, d-l Washburne mi s-a adresat cu aerul omului convins de 
justeţea vorbelor sale : «Toţi cei ce aparţin Comunei, ca şi cei ce simpati
zează cu ea vor ii împuşcaţi». Vai, eu ştiam foarte bine că ei ucideau bă
trîni şi tineri a căror singură crimă era aceea că simpatizau cu Comuna, 
dar nu mă aşteptam să aud asemenea lucru spus în mod semioficial de d-l 
Washburne ; şi, totuşi, cind repeta această frază cumplită, el ar mai fi avut 
timp să-l salveze pe arhiepiscop" 275, 

II 

„In ziua de 24 mai, secretarul d-lui Washburne a venit la şedinţa Co
munei, care se întrunise la primăria arondismentului XI, şi, în numele pru
sienilor, a propus o mediaţie între versaillezi şi comunarzi pe baza urmă
toarelor condiţii : 

Incetarea ostilităţilor. 
Noi alegeri pentru Comună, de o parte, şi pentru Adunarea naţională, 

de cealaltă parte. 
Trupele versailleze vor părăsi Parisul şi vor fi cantonate în forturi 

şi în jurul lor. 
Garda naţională va continua să asigure paza Parisului. 
Nici o persoană care a servit sau care serveşte în armata Comunei nu 

va fi supusă vreunei pedepse. 
Intr-o şedinţă a ei extraordinară, Comuna a acceptat aceste propuneri 

cu condiţia să i se dea Franţei un răgaz de două luni, care să-i permită să 
pregătească alegerile generale pentru o Adunare constituantă. 

A avut loc şi o a doua întrevedere cu secretarul Ambasadei americane. 
In şedinţa ei din dimineaţa zilei de 25 mai, Comuna a hotărît să trimită cinci 
cetăţeni - printre care Vermorel, Delescluze şi Arnold - ca împuterniciţi 
la Vincennes, unde, potrivit informaţiilor date de secretarul d-lui Wash
burne, urma să se afle un reprezentant al prusienilor. Totuşi, sentinelele 
Gărzii naţionale postate la poarta Vincennes n-au dat voie delegaţiei să 
treacă. A avut loc o a treia şi ultimă întrevedere cu acelaşi secretar al 
Ambasadei americane, în urma căreia cetăţeanul Arnold, căruia acesta 
îi eliberase un permis de liberă trecere, a plecat în ziua de 26 mai la 
St. Denis, unde„. nu a fost primit de prusieni. 

Rezultatul acestei intervenţii americane (care a făcut să se nască 
încrederea într-o reînnoire a neutralităţii din partea prusienilor şi în 
intenţia lor de a-şi asuma rolul de mediator între părţile beligerante) a 
fost că, în momentul cel mai critic, apărarea a fost paralizată timp de două 
zile. In ciuda măsurilor de precauţie care au fost luate pentru păstrarea 
secretului tratativelor, membrii Gărzii naţionale au aflat repede de aceste 
tratative şi, pe deplin încredinţaţi de neutralitatea Prusiei, au fugit în 
liniile prusiene pentru a se preda. Se ştie cum a fost înşelată această 
încredere a lor de către prusieni, ale căror sentinele au împuşcat o parte 
dintre fugari, iar pe cei rămaşi în viaţă i-au predat guvernului de la 
Versailles. 
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In tot timpul războiului civil, d-l Washbume n-a încetat mc1 un 
moment să asigure Comuna - prin intermediul secretarului său - de 
calda lui simpatie, pe care numai situaţia sa de diplomat îl împiedică să 
şi-o manifeste în văzul tuturor, şi să declare că condamnă cu toată tăria 
atitudinea guvernului de la Versailles".  

Această a doua declaraţie a fost făcuită de un membru 
al Comunei din Paris * care, ca şi d-l  Reid, este gata ca, la 
nevoie, s-o .întăre ască printr-un affidavit. 

Pentru a aprecia cum se cuvine comportarea d-lui 
Washbume, este necesar ca declaraţia făcută de d-l Robert 
Reid şi cea făcută de un membru ail Comunei să fie privite 
ca un tot întreg, care e menit să Jămurească două aspecte 
ale uneia şi aceleiaşi chestiuni. D-l Washburne îi  spune 
d-dui Reid că comunarzii sînt nişte „rebeli u care-şi merită 
soarta, dar tot el di declară Comunei .că nutreşte simpatii 
pentru cauza ei şi  că n-are dooît dispreţ pentru guvernul de 
la Versailles. 1n aceeaşi zi de 24 mai, cînd, în prezenţa d-lui 
dr. Hossart şi a numeroşi ·americani, n informează pe d-l Re-id 
că nu numai comunarzii, dar şi cei ce simpatizează icu ei sînt 
irevocabil sortiţi morţii, el informează Comuna, prin secre
tarul său, că nu numai membrii ei, dar şi toţi duptătorii din 
armata ei var fi lăsaţi dn viaţă. 

Vă rugăm, dragi cetăţeni, să comunicaţi aceste fapte 
clasei muncitoare din Statele Unite şi să-i cereţi să hotărască 
dacă d-l Washbume este demn să reprezinte republica 
americană. 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor : 

M. J. Boon, Fred. Bradnick, G. H. Buttery, Caihill, William 
Hales, Kolb, F. Lessner, George Milner, Thos. Mottershead, 
Chas. Murray, P. Mac Donnel, Ptander, John Roach, RUhl, 

Sadler, Cowell Stepney, Alfred Taylor, W. Townshend 

Secretari corespondenţi : 

Eugene Dupont pentru Franţa ; 
Karl Marx pentru Germania şi Olanda ; 
F. Engels pentru Belgia şi Spania ; 
H. Jung ipellltru Elveţia ; 

* - A. Serailller. - Nota red. 
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P. Giovacchini pentru Italia ; 
Zevy Maurice pentru Ungaria ; 
Antoni Zabicki pentru Polonia ; 
James Cohen pentru Danemarca ; 
J. G. Eccarius pentru Statele Unite 
Hermann Jung, preşedinte 
John Weston, casier 
George Harris, secretar financiar 
John Hales, secretaT general 

256, High Holborn , London, 
Western Central, 1 1  iulie 1 87 1  

Scris d e  Karl Marx 

Publicat sub formă de foaie volantă 
în jurul datei de 1 3  iulie 187 1 ,  
precum ş i  într-o serie d e  organe 
de presă ale Internaţionalei 
în iulie-septembrie 1 87 1  

S e  tipăreşte după textul 
foii volante 

Tradus din limba engleză 
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Karil Marx 

Către redactorul ziarului „Morning Advertiser"  276 

Stimate domn, 
într-unul d in articolele dv. de fond din numărul de azi 

citaţi o serie de e�resii, ca, de ipildă, „Londra, Liverpool şi 
Manchester s-au !răsculat împotriva odiosului capital "  etc., a 
căror paterni,taite aveţi amabilitatea să mi-o atribuiţi mie. 

Permiteţi-mi să declar că toate citatele care stau la baza 
articolului dv. sînt - de la început şi p înă la sfîrşit - simple 
denaturări. Aţi fost, probabil, indus în eroare de unele din 
născocirile pe care poliţia pariziană şi-a luat ·obiceiul să le 
publice, aproape zilnic, sub numele meu, ipentru a-şi procura 
materiale probatorii .împotriva membrilor Internaţionalei care 
se afJă deţinuţi la Versailles. 

Rămîn, s•timate domn, etc. 

1, Modena Villas, Maitland Park, 
Haverstock Hill, N. W. 
1 1  iulie 1 871 

Publicat în „The Moming 
Advertiser" din 1 3  iulie 1 871  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut ln ziar 

Tradus din limba englezii 



4 1 1  

Karl Marx 

Către redactorul ziarului „The Standard" 

Stimate domn, 
In numărul de azi dimineaţă al ziarului „The Standardu ,  

corespondentul dv. din Paris comunică textul unei scrisori 
apărute ân „Gazette de Franceu  277, datată Berlin, 28 apri
lie 1 87 1 ,  care, după cum pretinde <linsul, a fost semnată de 
mine. îmi permit să declar că această scrisoare este, de la 
început şi pină Ja sfî.rşit, o plastografie, ca şi toate celelalte 
scrisori atribuite mie care au fast publicate de curind în 
„Paris Journalu şi în alte publicaţii ale ipoliţiei franceze. 
Dacă „Gazette de Franceu susţine că a reprodus această scri
soare după nişte ziare germane, ea spune şi de data asta un 
neadevăr. Un ziar german n-ar fi prezentat niciodată o ase
menea născocire ca fiind provenită d in Berlin. 

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Karl Marx 

Londra, 1 3  iulie 

Publicat în „The Standardn 
din 17 iulie 187 1 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engel,s 

[Atacul lui Mazzini împotriva Internaţionalei 278] 

In apelul său „Către mundtorii italieni" ,  Mazzini spune : 

„Această Asociaţie, care a fost fondată cu cîţiva ani în urmă la 
Londra şi cu care eu am refuzat de la bun început să colaborez„. O clică 
de indivizi care îşi arogă dreptul de a conduce nemijlocit o mulţime 
imensă de oameni, la care totul este diferit : patria, aspiraţiile, poziţia 
politică, interesele economice şi mijloacele de acţiune, va s�îrşi prin a 
nu mai activa de loc sau prin a recurge la procedee tiranice. Iată de ce 
n-am mai vrut să am de-a face cu ei şi de ce, curînd după aceea, secţia 
muncitorilor italieni a procedat şi ea la fel ş.a.m.d.• 

Să trecem acum Ja fapte. După adunarea de la 28 sep
tembrie 1 864, în care a fost întemeiată Asociaţia Internaţio
nală a MuncitoriJor, la prima întrunire a Conshlirului provi
zoriu ales de această adunare, maiorul L. Wolff a iprezentait 
un manifest şi un proiect de statut, care erau întocm�te, 
amîndouă, chiar de Mazzini. In acest proiect nu numai că nu 
s-au iridicat obiecţii împotriva „conducerii nemijlocite a unei 
mulţimi imense de oameni" etc., nu numai că nu s-a spus că 
această „clică de indivizi„. va sfîrşi prin a nu mai activa de 
Joc sau prin a recurge la procedee tiranice", dar, dimpotrivă, 
staitutul era întocmit în spiritu� unei conspiraţii centralizate, 
care conferea organului central o putere tiranică. Manifestul 
era redactat în stilul obişnuit ail lui Mazzini : democraţie 
burgheză, care oferă muncitorilor drepturi politice cu scopul 
de a menţine privilegiile sociale ale claselor de mijJoc şi ale 
cefor de Sllls. 

Acest manifest şi iprnieotul de statut au fost, fireşte, 
respinse. Iitalienii au continuat însă să rămînă membri ai 
Asociaţiei pină în momentul cînd nişte burghezi francezi, 
care voiau să se folosească de Internaţională în scopurile 
lor, au ridicat din nou unele probleme. După ce încercările 
acestora au dat greş, Wolff mai IÎntii,  iar după el şi ceilalţi, 
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s-au retras din Asociaţie 279• Şi .în felul acesta Internaţionala 
a terminat ou Mazzini. La cttva timp durpă aceea, răspunzînd 
la un articol all lui Vesinier apărut într-un ziar din Liege, 
Consiliul cen1trad provizoriu a declarat că Mazzini n-a fost 
niciodaită membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor şi că proiectele de manifest şi de statut prezentate de 
el au fost respinse 260• Mazzini a atacat cu înverşunare Co
muna din Paris, .între altele şi în presa engleză. Şi el s-a com
portat aistfel ori de dte ori s-au răsculat proletarii ; aşa a 
procedat şi după iilSl\.lrecţia din iunie 1 848, oînd i-a defăimat 
într-un mod atîit: de revoltător ipe ,proletarii răsculaţi, încît 
pînă şi Louis Blanc, care pe vremea aceea dedarase în repe
tate 11înduri că insurecţia din iunie a fost opera unor a.genţi 
bonapartişti, a luat poziţie, în ;presă, împotriva lui I 

Mazzini vorbeşte de Marx ca de un „om cu o inteli
genţă destructivă, cu o lire autoritară" etc., probabil pentru 
că Marx s-a priceput foarte bine să dej oace intrigile urzite 
de Mazzini împotriva Internaţionalei şi să ia atitudine, cu 
firea sa autoritară, împotriva setei de putere, atît de :prost 
camuflată, a bătrînului conspirator, reuşind astfel să-l facă 
pentru .totdeauna inofensiv pentru .A!Sociaţie. De aceea Inter
naţionala trebuie să fie foarte bucuroasă că numără printre 
membrii săi un asemenea om a cărui „inteligenţă" şi „lire" 
sînt atît de „destructive" şi de „autoritare", incit el a ştiut 
să asiguire existenţa Internaţionalei 1timp de şarpte ani şi a 
făcut mai mult decît oricare altui pentru ca ea să capete re
nume1le de care se bucură asrtăzi. 

ln ce priveşte sciziunea din Asociaţie, care, după spu
sele lui Mazzini, a şi 1început să se producă iîn Anglia, Jn rea
litate este vorba de faptul că doi membri englezi ai Consi
liuilui * - care căutau să intre în graţiile burgheziei - au 
găsit că „Adresa nomstră cu privire Ja războiul civW este 
prea violen,tă şi s-au .retras din Aoociaţie. ln locul iJ.or, alţi 
patru englezi * *  şi un irilandez *** au devenit membri ai 
Consiliului General, care 'În felul acesta a devenit şi mai 
puternic. 

ln loc să se afle într-o srtare de destrămare, Internaţio
nala este acum recunoscută pentru prima oară �n mod deschis 
de către întreaga presă engleză drept o mare forţă euro
peană ; şi niciodată pînă acum o mică broşură publica1tă la 

* - Odger şi Lucraft. - Nota red. 
** - Taylor, Roach, Mills, Lochner. - Nota red. 

*** - Mac Donnel. - Nota red. 
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Londra n-a produs o impresie atît de puternică .ca „Adresa 
Corusiliu1ui General cu privire la războiul civil din Franţa H ,  
a cărei a treia ediţie v a  vedea curînd lumina tiparului. 

Este necesar ca muncitorii italieni să ştie că marele 
agitator şi conspirator Mazzini n-are pentru ei decît un singur 
sfat, şi anume : Instruiţi-vă, învăţaţi cit puteţi mai bine ( ca 
şi cum acest lucru ar fi posibil fără să dispui de mijloacele 
necesare ! )„. ,  străduiţi-vă să lnfiinţaţi cit mai multe coopera
tive de consum (nici măcar de producţie ! )  - şi aveţi încre
dere în viitor 1 1 1  

Scris de F. Engels la 28 iulie 1871 

Publicat în 
„Il Libero Pensiero" nr. 9 
din 31 august 1 87 1 ,  in 
„Gazzettino Rosa• nr. 255 
din 13 septembrie 1 871  
şi  într-o serie de alte publicaţii 
italiene 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revista 
„II Libero Pensiero" 

Tradus din limba italiană 



Karl Mairx 

[Scrisoare de însoţire adresată redacţiei 
ziarului „Times" 281] 

Către redactorul ziarului „Times" 

1 august 1871 

415 

1, Maitland Park Road, Haverstock Hill, 
London, Nord-West 

Stimate domn, 
Dat fiind că nota din „Journal Officiel" ,  care ridică 

obiecţii împotriva celor afirmate în articolul din „Times" tÎn 
legătură cu amîna["ea procesului de la Versailles, este viu 
comentată în presa de pe continent, s-ar putea ca alăturata 
informaţie să prezinte interes pentru cititorii dv. * Scri
soar�a ciitată aici aparţine unui avocat care a preluat apă
rarea unora dintre persoanele arestate. 

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în Operele lui 
K. Marx şi F. Engels, ed. I, voi. XIII, 
p. II, 1940 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba engleză 

• Vezi volumul de faţă, pag. 416-417. - Nota red. 
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Friedrich Engels 

Către redactorul ziarului „Times" 

Stima te domn, 
Observaţiile ziarului „Times" în legătură cu repetatele 

amînări ale procesului 1!11tentat comunaTZilor prizonieri de la 
Versahlles au nimerit, fără îndoială, drept �a ţintă şi au expri
mat sentimentele publicului francez. No.ta fUilminantă pu
blicată de „Joornal Officiel" ca răspuns la aceste observaţii 
nu face declt să confirme încă o dată cele spuse de noi. In 
urma articolului aipărut în „Times" ,  ziarele pariziene au pri
mit numeroase note de protest, care în .împrejurările exis
tente nu au, fireşte, nici o şansă să fie publicate. Am în faţa 
mea scrisoarea unui francez, a cărui ipoziţie oficială îi dă 
posibilita.tea să fie 1la curent cu ce se IJ)etrece şi a cărui măr
turie ou privire ·la motivele acestei inexplicabhle amînări a 
procesuJ.ui ar putea să prezinte o oarecare valoare. Iaită 
oHeva extrase din această s-crisoare : 

„Pînă în prezent nimeni nu ştie cind vor începe şedinţele celei de-a 
treia Curţi marţiale. Cauza acestei amînări pare să fie înlocuirea căpitanu
lui Grimai, Commissaire de la Republique (acuzator public) , printr-o altă 
persoană, mai de încredere ; în ultimul moment, după o cercetare mai 
atentă a actului de acuzare întocmit de el şi căruia urma să i se dea 
citire in instanţă, s-a ajuns la concluzia că s-ar putea ca Grimai să fie 
în oarecare măsură republican, că el a servit sub comanda lui Faidherbe 
etc. în Armata de nord ş.a.m.d. Pe neaşteptate, în biroul său s-a înfiinţat 
un alt ofiţer, care i-a prezentat împuternicirea sa şi i-a spus : sînt succe· 
sorul dumneavoastră. Bietul căpitan a fost atît de surprins, incit mai că 
nu şi-a ieşit din minţi„. 

D-l Thiers are pretenţia să facă totul singur. Această manie a lui 
merge atît de departe, incit el nu numai că, incălcînd regulile stabilite, a 
convocat în cabinetul său pe toţi juges d'instruction •, dar vrea cu tot 

„ - judecătorii de instrucţie. - Nota !rad. 
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dinadinsul să fixeze o anumită componenţă a publicului care va fi admis 
în sala de şedinţe. El însuşi distribuie, prin d-l Barthelemy de St. Hilaire, 
biletele de intrare„. 

Intre timp, la Satory deţinuţii mor ca muştele, căci moartea nemi
loasă acţionează mai repede decit justiţia acestui mic om de stat„. In 
închisoarea celulară de la Versailles se află un flăcău chipeş care nu 
vorbeşte o boabă franţuzeşte. Se crede că e irlandez. Cum de a ajuns el 
în această încurcătură e încă un mister.„ Printre deţinuţi se află şi o 
persoană foarte onorabilă, al cărei nume este„. Au trecut două luni de 
cind zace în celulă fără să fi fost interogată. Ce mîrşăvie IM  

Londra, 'l august 1 871 

Scris de F. Engels 

Publicat pentru prima 
oară în limba rusă în 
Operele lui K. Marx şi F. Engels, 
ed. I, voi. XIII, p. II, 1940 

Cu distinsă consideraţie, 
Justiţia 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului 1 1L'Internationalu 282 

Stimate domn, 
Intr-un articol intitulat „Societatea «Internaţionala„ " ,  

dv. spuneţi : 

„In orbirea lor, muncitorii oferă, din mizerele lor economii, membri
lor Consiliului tot confortul care le permite să ducă, la Londra, o viaţă 
plăcută" .  

Ţin să vă atrag atenţia că ,  cu excepţia secretarului ge
neral, care primeşte o remuneraţie de 1 0  şilingi pe săptă
mînă, toţi membrii Consiliului îşi îndeplinesc şi şi-au înde
plinit întotdeauna în mod gratuit îndatoririle lor. 

Cer ca aceste rlÎnduri să fie inserate în numărul viitor 
al ziarului dv. 

In caz că ziarul dv. va continua şi pe viitor să răspîn
dească asemenea calomnii, va fi urmărit pe cale judiciară. 

Londra, 17 august 1871 

Publicat în 
„Der Volksstaat" nr. 68 
din 23 august 1 871 

Am onoarea să vă salut, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului, confruntata 
cu textul apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

[Către redactorul revistei „Public Opinion " 28�] 

Jntr-o chestiune perbo11aJ(l 

Stimate domn, 
Vă rog să inseraţi alăturatul r<lspuns * în n umdru ! 

viitor al revistei dv. şi totod ată insist să publicaţi o dezmin
ţire amănunţită şi completă în acelaşi loc al revistei dv. în 
care aţi publicat calomnia.  

Mi-ar părea foarte rău dacă, în caz contrar, aş fi  nevoit 
si:l a c\i.onez împotriva revistei dv. pe cale judiciaru. 

Primiţi asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Scris la 19 august 1 871 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, în Operele lui 
K. Marx şi F Engels, ed. I, voi. 
XXIV, 1931 

K. .M. 

Se tip;Jreşte după ciorna 
manuscrisului 

Trndu<; cl i n  l imba cn'.]lC'z.:"t 

• Vezi volumul ele faţă, pag. 420-421 .  - Nota reci. 

29 - 1"i • . u x-Engels. OpLre, vo!. 17 
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K'.arl Marx 

[Către redactorul revistei „Public Opinion " ]  

Stimate domn, 
ln numărul de azi al revistei dv. reproduceţi, după „Na

tional-Zei tung " �'i-l - acest notoriu organ de presă al d-lui 
Bismarck -, un pamflet extrem de infamant, îndreptat împo
triva Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, in care se află 
următorul pasaj : 

„cCapitaluh - afirmă Karl Marx - «face negoţ cu forţele şi cu 
viata muncitorului» ; dar acest nou Mesia n-a făcut nici el măcar un pas 
înainte ; el ia de la muncitor banii pe care acesta ii primeşte de la capita
list pentru munca prestată şi în schimbul lor îi dă, cu multă generozitate, 
o poliţă asupra unui stat care va exista, poate, abia peste o mie de ani. 
Ce fapte edificatoare se povestesc despre venalitatea ordinară a agita
torilor socialişti, ce abuzuri ruşinoase săvîrşesc ei cu banii ce li se încre
uinţează şi ce acuzaţii îşi aruncă unii altora în obraz, toate acestea le-am 
aflat cu prisosinţă din dezbaterile congreselor şi din organele de presă 
ale partidului. Avem de-a face aici cu un monstruos vulcan de murdărie, 
din ale cărui erupţii nu putea să iasă ceva mai bun decît Comuna din 
Paris " .  

Pentru a răspunde scribilor venali de la „National-Zei
tung u ,  consider că e suficient să declar că n-am cerut nici
odată şi n-am primit nici un han de la c lasa muncitoare din 
Angl ia  sau din orice altă ţară. 

Cu excepţia secretarului general, care primeşte un sa 
lariu sd.ptămîna l de 10  şilingi, toţi membrii Consiliului Gene
ral al Internaţionalei îşi îndeplinesc atribuţiile lor 1n mod 
gratuit .  Dările de �amă financiare ale Consiliului General, 



Către redactorul revistl'i „Public Opinion" 

care au fost prezentate în fiecare an Congresului general al 
Asociaţiei, au fost aprobate întotdeauna în unanimitate, fără 
să provoace vreun fel de discuţii. 

Primiţi , stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Haverstock Hill, 19 august 1 87 1  

Publicat ln 
„Public Opinion • nr. 5 1 8  
din 2 6  august 1 871 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut in revistă, confruntat 
cu ciorna manuscrisului 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

C:itre redactorul ziarului „Le Gaulois " m 

Bri gh ton, 2-! august ! Si l  

Sli m Ll te domn, 
Da t fiind că aţi publicat extrase din darea de seamă 

asupra unei convorbiri pe care am avut-o cu un corespondent 
al ziarului „New York HPrald " ,  n<ldăjduiesc că veţi publica 
:;; i declaraţia de mai jos ,  pe care am trimis-o acestui ziar. 
Vă trimit a !Ci turat această declaraţie în forma ei originală, 
adică î n  limba engleză. * .  

Primi ţ i ,  vei rog, asigurarea distinsei mele consideraţii, 
Karl Marx 

Cdtrc redact orul z icirului „New York Herald" 

Londra, 17 d ugust 1 87 1  
Stimate domn, 
In ziarul „Herald " din 3 august am ddt pes te o dare el e>  

sr>amii asupra unei convorbiri pe care am avut-o cu unul 
d in tre corespondenţii ziarului dv. Imi permit să declar că 
trebuie să-mi declin orice răspundere pentru declaraţiile 
ce-mi sînt a tribuite în aceas t<l clare de seamCi , fie cd. ele se 
referă la persoane care au vreo legătură. cu recentele eveni 
mente d in  rranţa, fie că se  referă la chestiuni ele  ordin 
pol i tic şi economic. Din afirmaţiile ce mi se a tribuie, o parte 
le-am fdcut, ddr al tfel ,  iar o parte nu le-am făcut ele loc. 

Pub l i cat în 
,.Le Gaulo i s "  nr. I 1 45 
clin 27 auqu3 t 1 87 1  

Cu dc>osebită consideraţi0,  
Karl Marx 

Se tip<lreşte dup<l tPx lu l 
ap<lrut în ziar 

Tradus din l imbile fran
cezu şi  englezd 

• „Le Guulo; , „  a p11bli<.:dl  ..ice11 � tti declaraţie în l i 1 :1ba f:'nglcz:t. -
l\'ola reci. 



Karl Marx 

[Scrisoare adresată lui Charles Dana, 
redactorul ziarului „The Sun" 2b0] 

423 

Brighton, 25 august 1871 

Stimate domn, 
înainte de toate trebuie să vă cer ier tare pentru înde

lunga mea tăcere. Aş fi răspuns de mult la scrisoarea dv. 
dacCi n-aş fi fost atît de împovărat cu munca, incit mi-am 
zdruncinat sănătatea şi medicul meu a considerat necesar 
sil mă exileze pentru cîteva luni în această staţiune balneară 
m aritimă şi să-mi interzică în mod categoric să mă ocup 
cu ceva. 

Cînd am să mă înapoiez la Londra, am să caut să vă 
îndeplinesc dorinţa şi, de îndată ce s-o ivi o ocazie favora
bilei , am să vă pregătesc repede ceva pentru tipar. 

Am trimis celor de la „New York Herald" o declaraţie 
prin care îmi declin orice răspundere pentru aberaţii le şi 
grosolanele neadevămri pe care mi le atribuie coresponden
tu l  acestui ziar * .  Nu ştiu dacă „Herald " a publicat aceastd 
declaraţie . 

Numărul comunarzilor emigranţi care sosesc la Londra 
creşte necontenit, în timp ce mijloacele noastre de a le veni 
în aju tor scad pe zi ce trece, astfel că mulţi dintre ei se 
aflCi într-o situaţie de-a dreptul jalnică. Pentru ajutorarea 
lor, avem de gînd sa. facem apel la americani. 

Ca să vă faceţi o idee despre situaţia care domneşte în 
Franţa sub Republique Thiers ** , am să vă povestesc ce li s-a 
întîmplat fiicelor mele. 

Cea de-a doua fiică a mea, Laura, este căsătorită cu d- l  
Lafargue, medic. Cu cîteva zile înainte de începutul primului 
asediu al Parisului, ei au părăsit oraşul şi au plecat la 
Bordeaux, unde locuia tatăl lui Lafargue. El era grav bolnav 
şi voia să-şi vadă fiul, care l -a  îngrij i t  şi a veghea t la căpd.-

• Vezi volumul de faţă, pag. 422. - Nota red. 
„ - Republica lui Thiers. - Nota lrad. 
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tîiul lui pină cînd s-a stins din viaţă. Lafargue şi fiica mea au 
rămas apoi la Bordeaux, unde el are o casă. ln timpul Comu
nei, Lafargue a indeplinit funcţia de secretar al secţiei din 
Bordeaux: a Internaţionalei şi, în calitate de delegat al ei, a 
fost trimis la Paris, unde a stat şase zile pentru a se informa 
asupra situaţiei. ln tot acest timp el n-a fost de loc deranj at 
de către poliţia din Bordeaux. Cam pe la mijlocul lunii mai, 
cele două fiice necăsătorite ale mele au plecat la Bordeaux: 
şi de acolo, impreună cu familia Lafargue, s-au dus la 
Bagneres-de-Luchon, 'În Pirinei, nu departe de graniţa spa
niolă. Acolo fiica mea mai mare, care suferise de o gravă 
pleurezie, urma o cură de ape minerale şi un tratament medi
cal regulat. Lafargue şi soţia sa trebuiau să-şi îngrijească. 
un copil bolnav pe moarte, iar fiica mea cea mai mică, în 
măsura în care necazurile familiale -îi îngăduiau, se desfăta 
admirînd minunatele împrejurimi ale localităţii Luchon. Lu
chon este o staţiune balneară frecventată de bolnavi şi de 
beau monde *, şi, ca atare, este locul cel mai puţin potrivit 
pentru intrigi politice. Fiica mea, d-na Lafargue, a mai avut 
şi nenorocirea să- şi piardă copilul, şi la scurt timp după înmor
mîntarea acestuia, în a doua săptămînă a lunii august, cine 
credeţi că şi-a făcut apariţia la locuinţa lor ? Faimosul Ke
ratry, bine cunoscut prin mîrşăviile săvîrşite in timpul răz
boiului din Mexic, ca şi prin rolul echivoc pe care l-a avut 
în timpul războiului franco-prusian, mai întîi ca prefect 
de poliţie la Paris şi ulterior ca soit-disant * *  general în Bre
tagne, este acum prefect al departamentului Haute-Garonne ; 
o dată cu el a sosit şi d-l Delpech, procurorul general din 
Toulouse. Această onorabilă pereche era însoţită de j andarmi. 

Lafargue fusese prevenit cu o seară înainte şi trecuse 
numaidecît graniţa spaniolă ; el îşi procurase, încă de la 
Bordeaux, un paşaport spaniol. 

Părinţii săi erau francezi, dar el s-a născut în Cuba, şi de 
aceea este considerat spaniol. La locuinţa fiicelor mele a 
fost efectuată o percheziţie domiciliară, iar ele au fost supuse 
unui sever interogatoriu încrucişat de către aceşti doi înalţi 
reprezentanţi ai lui Republique Thiers. Ele au fost acuzate că 
poartă corespondenţă cu conţinut instigator. Această cores
pondenţă consta pur şi simplu din scrisori adresate mamei 
lor - al căror conţinut, desigur, nu era măgulitor pentru 
guvernul francez - şi din cîteva exemplare ale unor ziare 

* - lumea bună. - Nota trad. 
** - aşa-:zi1. - Nota trad. 
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engleze ! Timp de aproape o săptămină, casa lor s-a aflat sub 
supravegherea jandarmilor. Ele au trebuit să facă promisiunea 
Cd, de îndată ce-şi vor termina pregătirile necesare pentru 
plecare, vor părăsi Franţa, unde prezenţa lor era considerată 
prea periculoasă ; în acelaşi timp au constatat că se află în 
situaţia unor persoane puse sub haute surveillance *. 
Keratry şi Delpech se legănas�ră în speranţa că fiicele mele 
vor fi găsite fără paşapoarte, dar, din fericire, ele aveau 
paşapoarte engleze în regulă. Altfel, ar fi fost supuse unui 
tratament tot atît de josnic ca şi cel aplicat surorii lui De
lescluze şi altor femei franceze, la fel de nevinovate ca şi 
ele. Ele nu s-au înapoiat încă şi aşteaptă, probabil, veşti de la 
Lafargue. 

Intre timp, ziarele pariziene s-au apucat să răspîndească 
cele mai gogonate minciuni : „Le Gaulois u ,  de pildă, a pre
zentat pe cele trei fiice ale mele drept trei fraţi de-ai mei 
- deşi n -am nici un frate - şi a afirmat că ei sînt nişte 
foarte cunoscuţi şi periculoşi agenţi-propagandişti ai Inter
naţionalei. In momentul cînd „La Franceu ,  unul din ziarele 
pariziene ale lui Thiers, prezenta într-o formă extrem de 
înfrumuseţată cele întîmplate la Luchon şi afirma că d-l 
Lafargue se poate întoarce în Franţa, fără nici o grijă şi fără 
nici un pericol pentru el, guvernul francez făcea demersuri 
pe lingă guvernul spaniol să-l aresteze pe Lafargue ca mem
bru al Comunei din Paris ( ! ) ,  calitate pe care el n-a avut-o 
niciodată şi, ca locuitor al oraşului Bordeaux, nici nu putea 
s-o aibă. Şi, într-adevăr, Lafargue a fost arestat şi expediat 
sub escortă de j andarmi mai întîi la Barbastro, unde a tre
buit să-şi petreacă noaptea în închisoarea din acest oraş, iar 
de aici a fost dus la Huesca, de unde, pe baza ordinului te
legrafic primit din partea ministrului de interne spaniol, 
guvernatorul a trebuit să-l trimită la Madrid. Potrivit unei 
ştiri apărute în „Daily News• din 23 august, el a fost, tn 
sfirşit, eliberat. 

Toate cele întîmplate la Luchon şi felul cum au fost pre
zentate în ziare * * n-au fost altceva decît o jalnică încercare 
a d-lui Thiers & Co. de a se răzbuna pe mine ca autor al 
„Adresei Consiliului General al Internaţionalei cu privire la 
războiul civil" .  Dar între răzbunarea lor şi fiicele mele se 

• - supravegherea politiei. - Nola !rad. 
•• fn fragmentul de manuscris - pălitrat pină azi - al ilcestel !!Cri

sori, în locul cuvintelor : „şi felul cum au fost prezentate in ziare " ,  hgu
reuă : „şi în Spania". - Nota red. 
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afla paşaportul englez, iar d-l Thiers e tot atit de laş în re
laţiile sale cu puterile străine, pe cit e de lipsit de scrupule 
faţă de compatrioţii săi neînarmaţi. 

Cit despre Cluseret, nu cred să fi fost un trădător, dar 
este cert că s-a apucat de o treabă pentru care-i lipsea cu
rajul, şi prin asta a adus mari prejudicii Comunei. Unde se 
afla în momentul de faţă - nu ştiu. Şi acum, la revedere ! 

Publicat în „The SunM 
din 9 septembrie 1 871 

Al d- tale vechi prieten, 
Karl Marx 

Se tip.ireşte după. textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleza 
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„)� „_ I 

Către redactorul ziarului l i  La Verite " m 

Domnule redactor, 

International Working Men's Asso
ciation 256, High Holborn, London, 

Western Central, 30 august 187 1  

Citind, în numărul de  azi a l  ziarului „Daily News" ,  că 
d-l Renaut atribuie Internaţionalei lansarea unui manifest 
prin care ţăranii francezi sînt îndemnaţi să dea foc tuturor 
conacelor etc., d-l John Hales, secretarul general al Consi
liului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, a 
trimis imediat d -lui L. Bigot, apărătorul lui Assi, următoarea 
telegram ă : 

„Afirmaţia că Internaţionala ar fi îndemnat la incendieri este un fals. 
Sîntem gata să declarăm acest lucru sub prestare de jurămint fn faţa 
unui judecdtor englez " .  

In legătură cu aceasta mă grăbesc să avertizez publicul 
francez, prin intermediul onorabilului dv. ziar, că manifestele 
tipărite la Paris în numele Internaţionalei, de la intrarea tru
pelor guvernului francez ln Paris şi pînă azi, sînt toate, fără 
nici o excepţie, nişte falsuri. 

Vă fac această declaraţie pe cuvîntul meu de onoare, dar 
totodată sînt gata să fac o declaraţie corespunzătoare sub 
prestare de jurămînt ( „the affidavW) în faţa unui judecător 
englez. 

Am motive să cred că aceste infame născociri nu emană 
chiar de-a dreptul de la poliţie, ci de la un oarecare domn B., 
u n  individ care întreţine legături cu unul din acele ziare pa-
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riziene pe care „Standard• (ziar al torylor) , intr-unul din 
ultimele sale numere, le califică drept „organes du demi 
monde • *. 

Primiţi , stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Publicat în „Le Soir" nr. 862 
din 3 septembrie 1871 
şi în alte ziare burgheze, 
precum şi în „L'Internationale" 
nr. 139 din 10 septembrie 1871 
şi „Der Volksstaat• nr. 74 din 
13 septembrie 1871  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul apărut 
în ziarul „Le Soir" 
confruntat cu manuscrisul 

Tradus din limba franceză 

• - „organe al":! presei lrnl�vardiere• .  - Noi a I rad 
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Către redactorul ziarului „Evening Standard" 

Stimate domn, 
1n numărul din 2 septembrie al ziarului dv., corespon

dentul dv. din Berlin publică „traducerea unui interesant 
articol despre Internaţională apărut în «Kolnische Zeitung• " . 
ln acest articol mi se aduce acuzaţia că aş trăi pe cheltuiala 
clasei muncitoare. Pînă la 30 august - dată pe care o poartă 
scrisoarea corespondentului dv. - în „Kolnische Zeitung• n-a 
apărut un asemenea articol, ceea ce înseamnă că dînsul nu 
putea să prezinte o traducere din acest ziar. In schimb, arti
colul despre care este vorba a apărut acum mai bine de două 
săptămîni în „National-Zeitungd de la Berlin, i•ar o tradu
cere a lui în limba engleză, care corespunde textual cu aceea 
a corespondentului dv., a fost publicată, încă de la 19 august, 
în revista. londoneză „Public Opinion ". Numărul următor al 
acestei reviste însă conţine răspunsul meu la această ca
lomnie * ,  şi prin prezenta vă invit ca în numărul viitor al 
ziarului dv., să inseraţi această dezminţire, al cărei text vi-l 
prezint alăturat, în copie. Guvernul prusian are motivele sale 
pentru care se străduieşte, prin toate mijloacele ce-i stau la 
dispoziţie, să răspîndească asemenea calomnii infame prin 
in termediul presei engleze. Aceste articole nu sînt decit ves
titorii viitoarelor măsuri de prigonire ale guvernului împo
triva Internaţionalei. 

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Haverstock Hill, 4 septembrie 1 87 1  

Publicat în „The Evening 
Standard" 
din 6 septembrie 1 87 1  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba englez:! 

" Vezi volumul de fată, pag . ..(20--(2 1 .  - Nota red. 
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[Propuneri făcute Consiliului General 
în vederea pregătirii Conferinţei de la Londra m] 

Intocmirea dării de seamă financiare. 
1) Găsirea unei săli în care să se ţină şedinţele con

ferinţei. 
2) Găsirea unui hotel în care să poată locui participanţii 

la conferinţă ; de propus acelaşi hotel ca data trecută : 
Lcicester Square. 

3) Instituirea unei comisii care să rezolve aceste două 
chestiuni. 

4) Intregul Consiliu va asis ta la şedinţele conferinţei cu 
drept de participare la discuţii, dar numai un anumit număr 
de membri ai Consiliului vor participa ca delegaţi cu drept 
de vot deliberativ. Numărul acestor membri urmează să fie 
stabilit de Consiliu cînd se va cunoaşte numărul delegaţilor 
care vor participa la conferinţă. 

5) Francezii coare îşi au actualmente domiciliul la Londra 
şi care sînt membri recunoscuţi ai Internaţionalei vor avea 
grijă ca Franţa să fie reprezentată la conferinţă prin trei 
delegaţi. 

6) In cazul cînd membrii dintr-o ţară oarecare ai Inter 
naţionalei nu vor  fi reprezentaţi la conferinţă , va fi desemnat 
ca reprezentant al lor secretarul-corespondent pentru ţara 
respectivă. 

Prezentat de 1Iurx la şcd:nta 
din 5 seplembrie 1 B7 1  
ii Consiliului Generdl 

Se tipiireşlc după manu
i:.crisul lui F. Engcls 

Tradus din limba englez<i 
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[Proiecte preliminare de rezoluţii 
pentru Conferinţa de la Londra �89] 

Propuneri cc mmează a fi supuse 
conferinţei de către Consiliul General 

431 

1 )  1 .  După. încheierea conferinţei, nici o secţie nu va fi 
recunoscută de Consiliul General sau de consiliile centrale 
din diferitele ţări ca făcînd parte din Asociaţie atîta timp cit 
nu va fi achitat Consiliului General cotizaţiile pe anul în 
curs, şi anume 1 penny de fiecare membru. 

2) 2. r.1. )  In ceea ce priveşte ţările în care, din cauza pie
dicilor puse de guvern, organizarea reglementară a Inter
naţionalei ar fi în prezent imposibilă, delegaţii din aceste 
ţări sînt invitaţi să propună planuri de organizare corespun
zătoare cu condiţiile specifice din ţara respectivă ; � )  Aso
ciaţia poa te fi reorganizată sub alte denumiri ; y)  Societă ţile 
secrete,  de orice fel, sînt însă categoric interzise. 

3) 3. Consiliul General va trebui să prezinte conferin 
ţei o dare de seamă asupra felului cum a condus treburile 
In ternaţionalei în perioada care s-a scurs de la ultimul 
congres. 

5) 5. Consiliul General va propune conferinţei să dez
bată chestiunea oportunităţii publicării unui răspuns către 
guvernele diferitelor ţări care au prigonit şi mai prigonesc 
şi azi Internaţionala ; conferinţa trebuie să desemneze o co
misie care, după terminarea lucrărilor ei, să fie însărcinată. 
cu redactarea acestui răspuns. 

4) 4. Trebuie pusă în aplicare rezoluţia Congresului de 
la Basel : Să se dea instrucţiuni consiliilor centrale din dife
ritele ţări ca de acum încolo, pentru a se evita orice confuzie, 
Sd adopte denumirea de consilii federale, specificînd tot
odată şi numele ţărilor pe care le reprezintă ; secţiile locale 
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şi comitetele lor trebuie să se numească secţii sau comitete 
ale local ităţilor respective 290. 

6) 6. * 
3) 7. Toţi delegaţii care sînt desemnaţi de Consiliul Ge

neral sJ îndeplinească anumite misiuni speciale au dreptul 
să participe şi să ia cuvîntul la toate şedinţele consiliilor 
federale şi ale comitetelor şi secţiilor locale, fără a avea însă 
şi drept de vot deliberativ. 

8. Să fie însărcinat Consiliul General să publice o nouă 
ediţie a Statutului, care să cuprindă în ea şi acele rezoluţii 
ale congreselor care se referă la Statut ; dat fiind că în Franţa 
a circulat pînă acum o traducere franceză ciuntită a Statutu
lui, care a fost tradusă şi în limbile spaniolă şi italiană, 
Consiliul General trebuie să se îngrijească de întocmirea 
unei traduceri franceze autentice, pe care s-o trimită şi în 
Spania, şi în Italia, precum şi în Olanda. Să se publice şi o 
ediţie germHnă. Textele să fie tipărite concomitent în trei 
limbi. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
în j urul datei de 9 septembrie 1871 

Se tipăreşte după manu
scrisul lui F. Engels 

Tradus din l imba engleză 

• La punctul 6 figura urmcitorul text, care în manuscris a fost şters : 
„Consiliile federale din ţările în care existd. o organizare reglementară a 
Internaţionalei trebuie să trimită periodic dd.ri de seamd. asupra sumelor 
pe care le încasează, sub formă de cotizaţii, din diferite localităţi sau 
districte•. 
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[Cu privire la activitatea desfăşurată de 
Alianţa democraţiei socialiste 991] 

[Rezumat al cuvlntăril rostite 
la 18 septembrie 1 871 ,  la şedinţa unei comisli a conferinţei] 

lvlarx : Disputa a început din momentul constituirii, la 
Geneva, a Alianţei democraţiei socialiste , care a fost fondată 
de Bakunin şi de alţii. Marx dă citire celor două comunicări 
trimise Alianţei de către Consiliul General în 1 868 şi în mar� 
tie 1 869 293 ; în cea de-a doua din aceste comunicări sînt for
mulate drept condiţii pentru primirea ei în Internaţională 
dizolvarea Alianţei şi comunicarea datelor cu privire la nu
mărul secţiilor ei şi la efectivul lor. Aceste con
diţii n-au fost niciodată îndeplinite ; Alianţa nu s-a 
dizolvat de fapt niciodată , ci şi-a păstrat întotdeauna felul 
ei specific de organizare. „L'Egalitc " ,  organul secţiilor de la 
Geneva, în numărul său din 1 1  decembrie 1 869, a reproşat 
Consiliului General că nu şi-a făcut datoria, întrucît n-a răs
puns la articolele publicate de el ; la care Consiliul General 
i -.i repl icat că nu era de datoria lui s<i se angajeze într-o 
polemică de presă, dar că este gata sd. răspundă la între
bările şi plîngerile Consiliului federal romand. Conţinutul 
acestei circulare a fost comunicat tuturor secţiilor 294 ; ele, 
toate, au aprobat atitudinea Consiliului General. Consiliul 
elveţian a dezavuat ziarul „L'Egalite " şi a rupt relaţiile cu 
redacţia lui. Componenţa redacţiei a fost schimbată, şi de 
atunci organul adepţilor Alianţei a fost „Le Progres" ,  iar mai 
tîrziu „La Solidarite " 205•  A urmat apoi Congresul de la Locle, 
la care cele două părţi , Federaţia romandă şi Federaţia jura
siană (Alianţa) , au ajuns la o sciziune făţişă m. Consiliul 
General a lăsat lucrurile aşa cum erau, interzicînd numai 
noului Consiliu să se afirme drept Consiliu romand alături 
rle cel existent. Guillaume, care - contrar prevederilor Sta-

30 
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tutului nostru - propovăduia abţinerea de la orice acti
vitate politică, îndată după izbucnirea războiului a publicat 
un apel 2117 în care cerea, în numele Internaţionalei, formarea 
unei armate care să vină în ajutorul Franţei, ceea ce contra
vine în şi mai mare măsură Statutului nostru. 

După însemnările făcute de F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în volumul 
„Conferinta de la Londra 
a Internaţionalei I", 1 936 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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[Despre activitatea politică a clasei muncitoare 298] 
[Planul cuvintăril rostite la ,edlnţa 

din 21 septembrie 1871 a conferinţei] 

1 )  Lorenzo : problema de princ1pm - rezolvată. 
2) Abţinerea de la politică este imposibilă. Politica prin 

intermediul presei este şi ea tot politică ; toate ziarele parti
zanilor abţinerii atacă guvernul. Problema este numai cum 
şi în ce măsură să te amesteci în politică. Aceasta este în 
funcţie de împrejurări şi nu poate fi stabilit dinainte. 

2) Abţinerea este un nonsens ; se preconizează abţi
nerea pentru că pot fi aleşi oameni netrebnici ; deci, 
să nu plăteşti cotizaţia pentru că casierul poate să 
dispară. Deci, să nu editezi ziare pentru că redac
torul se poate dovedi venal ca şi deputatul. 

3) Libertatea politică - în special libertatea de aso
ciere, de întrunire şi a presei sînt mijloacele noas
tre de agitaţie. Ne este oare indiferent dacă acestea 
ne sînt răpite sau nu ? Şi nu trebuie oare să ne îm
potrivim cînd se atentează la aceste mijloace ? 

4) Se propovăduieşte abţinerea deoarece participarea 
echivalează cu recunoaşterea ordinii existente. Ceea 
ce există - există şi se fiche pas mal * dacă noi 
recunoaştem sau nu starea de lucruri existentă. Dar, 
dacă folosim mijloacele pe care ni le oferă ordinea 
existentă pentru a lupta împotriva ei, înseamnă oare 
aceasta recunoaştere ? ** 

* - puţin îi pasă. - Nota trad. 
** Punctele 2, 3 şi 4, cuprinse în paranteză în manuscrisul lui Engels, 

au fost scrise pe partea dreaptă a planului cuvintării sale, ca o completare 
la text. - Nota red. 

30* 
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3) Abţinerea este imposibilă. Partidul muncitoresc, ca 
partid politic, există şi vrea să activeze pe tărîm politic ; a 
propovădui abţinerea de la această activitate înseamnă să 
distrugi Internaţionala. Simpla luare în consideraţie a stării 
de fapt, a opresiunii politice în scopuri sociale îi sileşte pe 
muncitori să se ocupe de politică. Propovăduitorii abţinerii 
îi împing pe muncitori în braţele politicienilor burghezi. 
După Comună, care a pus la ordinea zilei activita tea poli
tică a muncitorilor, abţinerea este imposibilă. 

4) Noi vrem desfiinţarea claselor. Singurul mij loc pentru 
a atinge acest scop este puterea politică în mîinile prole
tariatului ; ş i  noi să nu ne ocupăm de politică ? Toţi parti
zanii abţinerii de la  activitatea politică se intitulează revo
luţionari. Revoluţia este actul suprem al politicii şi acela care 
tinde spre revoluţie trebuie să recunoască şi mij loacele care 
pregătesc revoluţia, care îi educă pe muncitori în vederea 
revoluţiei şi să aibă grijă ca a doua zi după revoluţie mun
ci tarii să nu fie traşi din nou pe sfoară de alde Favre şi 
Pyat. Se pune numai problema ce politică trebuie promovată 
- politică exclusiv proletară, şi nu de tîrîrc în coada 
burgheziei. 

Scris de F. Engels în jurul 
datei de 21 septembrie 1 871 

Publicat pentru prima oară 
în limba franceză în revista 
„Ca'11ers du Bolchevism e" 
nr.  20 din 1 934 

Se tipăreşte dupd. manuscris 

Tradus din limba germană 



Planul cuvintării lui  Engels cu privire 
la activitatea politică a clasei muncitoare 



Friedrich Engels 

[Despre activitatea politică a clasei muncitoare] 

(lnsemnărlle autorului pentru cuvlntarea rostită la 
şedinţa din 21 septembrie 1871 a conferinţei] 

4 1 1  

Abţinerea absolută de la politică este imposibilă : toate 
ziarele partizanilor abţinerii se ocupă şi ele de politică. Pro
blema este numai cum şi ce fel de politică să promovezi. 
De altfel, în ce ne priveşte, abţinerea este imposibilă. Parti
dul muncitores�a partid politic există în mai toate ţările şi 
nu noi vom fi aceia care-l vom distruge propovăduind abţi
nerea de la politică. Practica vieţii contemporane, opresiunea 
politică la care guvernele existente îi supun pe muncitori, 
atît în scop politic cit şi în scop social, îi silesc pe munci
tori să se ocupe, vrînd-nevrînd, de politică. A le propovădui 
abţinerea de la politică ar însemna să-i împingi în braţele 
politicii burgheze. Mai cu seamă după Comuna din Paris, 
care a pus la ordinea zilei activitatea politică a proletaria
tului, abţinerea de la politică este absolut imposibilă. 

Noi vrem desfiinţarea claselor. Prin ce mijloc se poate 
atinge acest ţel ? - Dominaţia politică a proletariatului. Şi, 
cînd acest lucru a devenit cit se poate de limpede, ni se cere 
să nu ne amestecăm în politică I Toţi partizanii abţinerii de 
la politică se intitulează revoluţionari, ba chiar revoluţio
nari prin excelenţă. Dar revoluţia este actul suprem al poli
ticii ; acela care tinde spre revoluţie trebuie să recunoască 
şi mijloacele, acţiunile politice care pregătesc revoluţia, care 
îi educă pe muncitori în vederea revoluţiei şi fără de care, 
a doua zi după bătălie, muncitorii vor fi întotdeauna traşi 
pe sfoară de alde Favre şi Pyat. Iar politica care trebuie pro
movată este politica muncitorească ; partidul muncitoresc 
nu trebuie să se tîrască în coada unui partid burghez sau 
altuia, ci trebuie să se constituie ca partid independent care 
să aibă un ţel propriu şi o politică proprie. 
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Libertăţile politice, dreptul de întrun }re şi de asociere, 
liber ta tea presei - iatd. armele noastre 7[ şi noi să încruci
şăm braţele şi să ne abţinem de la pol iticd. cînd guvernele 
vor să ne răpească aceste arme ? Se spune că orice activi
tate poli tică echivalează cu recunoaşterea ordinii existente. 
Dar dacă această ordine exis len lâ ne oferă mijloacele pentru 
a lupta împotriva ei, folosirea acestor mij loace nu înseamnă 
o recunoaştere a ordinii existente. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime in revista 
„Kommunisticeski Internaţional• 
nr. 29 din 1 93.( 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Rezoluţii adoptate de Conferinţa delegaţilor 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

care a avut loc la Londra 
între 17  şi 23 septembrie 1871 299 

CU PRIVIRE LA COMPONENT A CONSILIULUI GENERAL :ioo 

Conferinţa recomandă Consiliului General să limiteze 
numărul membrilor pe care îi cooptează şi să evite ca la 
această cooptare să dea precădere cetăţenilor unei singure 
naţionalităţi. 

II 

CU PRIVIRE LA DENUMIRILE CONSILIILOR 
NAŢIONALE ETC. ::oi 

1 .  Potrivit hotărîrii adoptate de Congresul de la Basel 
( 1 869) , consiliile centrale ale diferitelor ţări în care Interna
ţionala este reglementar organizată vor trebui ca pe viitor si:i 
poarte denumirea de consilii federale sau comitete federale, 
la care să se adauge numele ţării respective ; denumirea de 
Consiliu General este rezervată Consiliului Central al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

2. Toate filialele, secţiile, grupurile locale şi comitetele 
lor vor purta de acum înainte denumirea de filiale, secţii, 
grupuri şi comitete ale Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor, cu specificarea localităţii respective, şi se vor constitui 
numai ca atare. 

3.  In consecinţă, tuturor filialelor, secţiilor şi grupurilor 
le este interzis pe viitor să adopte denumiri de sectă, ca, de 
pildă. aceea de pozitivişti, mutualişti, colec tivişti, comunişti 
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etc., sau să înfiinţeze organizaţii separatiste denumi te „secţii 
de propagandă" etc., sub motiv că au de îndeplinit misiuni 
speciale, diferite de ţelurile comune ale Asociaţiei. 

4. Articolele 1 şi 2 nu se aplică însă sindicalelor afi liate 
la Internaţională.. 

III 

DELEGA ŢII CONSILIULUI GENERAL 302 

Toti delegaţii desemnaţi de Consiliul General pentru 
îndeplinirea unor misiuni speciale au dreptul să asiste şi 
să-şi spună cuvîntul la toate şedinţele consiliilor sau comi
tetelor federale, ale comitetelor districtuale şi locale şi ale 
secţiilor, fără să aibă însă drept de vot deliberativ. 

IV 

O COTIZAŢIE DE 1 PENNY * DE FIECARE MEMBRU 
PLATITA CONSILIULUI GENERAL 3os 

1 .  Consiliul General se va îngrij i de tipărirea unor timbre 
gumate, în valoare de un penny fiecare, şi va trimite anual 
consiliilor sau comitetelor federale numărul de timbre cerut 
de ele. 

2. Consiliile sau comitetele federale vor trimite comi
tetelor locale sau, în lipsa acestora, secţiilor locale un număr 
de timbre corespunzător cu numărul membrilor lor. 

3. Aceste timbre se lipesc pe o foaie specială din car
netul de membru sau pe exemplarul din Statut, pe care este 
obligat să-l aibă fiecare membru al Asociaţiei. 

4. La 1 martie al fiecărui an, consiliile sau comitetele 
federale ale diferitelor ţări vor trimite Consiliului General 

" ln ediţia germană, după cuvintul „penny" s-a pus : „ (Groschen) ",  
it1r î n  cea franceză, aici şi  mai jos,  în locul cuvintelor „1 penny• s-a pus 
„ 1 0  centimes•. - Nota red. 
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suma corespunzătoare valorii timbrelor folosite şi vor restitui 
timbrele rămase. 

5. Aceste timbre, care reprezintă valoarea cotizaţiilor 
individuale, poartă data anului curent. 

V 

CONSTITUIREA UNOR SECŢII DE FEMEI-MUNCITOARE 3c u 

Conferinţa recomandă înfiinţarea, în rîndul clasei mun
citoare, a unor secţii de femei. Această rezoluţie, bineînţe
les, nu urmăreşte de loc să împiedice existenţa vechilor secţii 
sau înfiinţarea unor noi secţii alcătuite din muncitori de 
ambele sexe. 

VI 

O ST A TISTICĂ GENERALĂ A CLASEI MUNCITOARE 3o& 

1. Conferinţa însărcinează Consiliul General să pună în 
aplicare art. 5 din Statutul iniţial, care se referă la statistica 
generală a clasei muncitoare, precum şi rezoluţia în legătură 
cu aceeaşi problemă adoptată de Congresul de la Geneva 
din 1 866 306• 

2. Fiecare secţie locală este obligată să instituie un 
comitet special pentru statistică, astfel ca, în limita mijloa
celor de care dispune, să fie întotdeauna în măsură să răs
pundă la întrebările ce i-ar fi puse de către consiliul sau 
comitetul federal din ţara sa sau de către Consiliul General. 
Se recomandă tuturor secţiilor să remunereze pe secretarii 
comitetelor pentru statistică, avînd în vedere folosul gene
ral pe care-l va aduce activitatea lor clasei muncitoare. 

3. In fiecare an, la 1 august, consiliile sau comitetele 
federale vor trimite Consiliului General materialele strînse 
în ţările respective. La rîndul său, Consiliul General va 
întocmi, pe baza acestor materiale, un raport general, ce 
va fi supus congreselor sau conferinţelor, care se ţin anual 
în cursul lunii septembrie. 

4. Consiliul General va fi încunoştinţat despre sin
dicatele şi secţiile Internaţionalei care vor refuza să dea 
informaţiile cerute, şi va lua măsurile cuvenite. 
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VII 

CU PRIVIRE LA LEGĂTURILE INTERNAŢIONALE 
ALE SINDICATELOR so1 

Consiliul General are datoria de a sprij ini, ca şi pma 
acum, tendinta crescîndă a sindicatelor din fiecare ţară de a' 
stabili legături cu sindicatele din aceeaşi ramură din toate 
celelalte ţări. Succesul activităţii sale ca organ internaţional 
care asigura legătura între sindicatele naţionale va depinde 
în mare măsură de ajutorul pe care îl vor da înseşi aceste 
asociaţii la întocmirea unei statistici generale a muncii, care 
a fost iniţiată de Internaţională. 

Consiliile sindicatelor din toate ţările sînt rugate să 
comunice Consiliului General adresele lor. 

VIII 

CU PRIVIRE LA AGRICULTORI 3os 

1 .  Conferinţa cere Consiliului General, precum şi con
siliilor sau comitetelor federale, ca pentru următorul con
gres să pregătească rapoarte cu privire la mij loacele prin 
care s-ar putea asigura alăturarea agricultorilor la mişcarea 
proletariatului industrial. 

2. In acelaşi timp li se cere consiliilor sau comitetelor 
federale să trimită în districtele rurale agita tari în vederea 
organizării de întruniri publice, propagării principiilor Inter
naţionalei şi înfiinţării de secţii rurale. 

lX 

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA POLITIC.\ 
A CLASEI MUNCITOARE :109 

Avînd în vedere 
că în preambulul Statutului se spune : „Eliberarea eco

nomică a clasei muncitoare este, prin urmare, ţelu l măreţ 
căruia trebuie să-i  fie subordonată, ca mijloc, orice mişcare 
politică" ; 

că Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ( 1 864) glăsuieşte : „Magnaţii funciari şi mag-
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naţii capitalului vor folosi întotdeauna privilegiile lor politice 
pentru apărarea şi eternizarea monopolurilor lor economice. 
Ei nu numai că nu vor sprijini cauza eliberării muncii, dar, 
dimpotrivă, vor continua să-i pună în cale tot felul de pie
dici.„ De aceea cucerirea puterii politice a devenit măreaţa 
datorie a clasei muncitoare" s10 ; 

că la Congresul de la Lausanne ( 1867) a fost adoptată 
următoarea rezoluţie : „Eliberarea socială a muncitorilor 
f'StE:' indisolubil le9ată de eliberarea lor politică " 3 1 1 ; 

că în declaraţia Consiliului General în legătură cu pre
t insul complot urzit, în ajunul plebiscitului ( 1 870) , de că tre 
membrii francezi ai Internaţionalei se spune : „Conform 
Statutului nostru, sarcina deosebită a tuturor secţiilor din 
Anglia, de pe continentul european şi din America este 
incontestabil de a nu fi numai centre organizatorice ale luptei 
clasei muncitoare, ci şi de a sprij ini, în ţările respective, 
orice mişcare politică îndreptată spre atingerea scopului 
nostru final - eliberarea economică a clasei muncitoare" 812 ; 

că traducerile denaturate ale Statutului iniţial au consti
tuit un prilej pentru interpretări greşite, care au adus pre
judicii dezvoltării şi activităţii Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; 

avînd de asemenea în vedere 
că Internaţionala are de luptat împotriva reacţiunii de

şănţate, care reprimă cu cruzime orice încercare de eliberare 
făcută de muncitori şi caută să menţină, prin măsuri de vio
lenţă brutală, deosebirile de clasă şi dominaţia politică a 

_daselor avute, care decurge din ele * ; 
că împotriva forţei unite a claselor avute clasa munci

toare nu poate acţiona ca clasă decit organizindu-se într-un 
partid poli tic aparte, care se opune tuturor vechilor partide 
CH'a te de clasele avute ; 

că această organizare a clasei muncitoare într-un par tid 
poli tic este indispensabilă pentru a asigura victoria revolu
ţiei sociale şi atingerea scopului ei final - desiiinfarea cla
selor ; 

cd. unirea forţelor, pe care clasa muncitoare a şi înfăp
tui t -o, pînă la un anumit punct, datorită luptei ei economice, 
trebuie să-i serveascd. şi drept pîrghie în lupta ei împotriva 

* In ediţia germană, în locul cuvintelor : „care decurge din ele" ,  
figurează : „care e b..izată pe ele " .  - Nota red. 
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puterii politice a marilor proprietari funciari şi a capita
liştilor '* ,  -

conferinţa aminteşte tuturor membrilor Internaţionalei 
că, în lupta clasei muncitoare, mişcarea ei economică şi 

activitatea ei politică sînt indisolubil legate între ele. 

X 

REZOLUŢIE GENERALĂ CU PRIVIRE LA ŢĂRILE 
lN CARE GUVERNELE IMPIEDICĂ ORGANIZAREA 

REGLEMENTARA A INTERNAŢIONALEI 313 

In ţările în care, din cauza piedicilor puse de guvern, 
organizarea reglementară a Internaţionalei a devenit în prezent 
imposibilă, Asociaţia şi grupurile ei locale pot fi reorgani
zate sub diferite alte denumiri ; dar societăţile secrete de 
orice fel, în înţelesul strict al cuvîntului, sînt şi rămîn cu 
desăvîrsire interzise. 

XI 

REZOLUŢII CU PRIVIRE LA FRANŢ A 314• 

1 .  Conferinţa îşi exprimă convingerea fermă că prigo
nirile de tot felul vor face doar să sporească şi mai mult 
energia adepţilor Internaţionalei şi că organizarea de secţii 
va continua, dacă nu prin crearea de mari centre, atunci cel 
puţin prin crearea de organizaţii pe ateliere şi pe grupuri 
de ateliere, care vor ţine în permanenţă legătura între ele 
prin delegaţii lor. 

2. In consecinţă, conferinţa cere tuturor secţiilor să con
tinue cu perseverenţă acţiunea de propagare a principiilor 
noastre Îll Franţa şi să aducă în ţara lor un număr cit mai 
mare de exemplare din publicaţiile şi din Statutul Inter
naţionalei. 

* In ediţia germană şi în cea foanceză, în locul cuvintelor : „mari
lor proprktari funciari şi a capitaliştilor•, figurează cuvintele : „exploata
torilor ei • .  - Nota red. 
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XII 

REZOLUŢIE CU PRIVIRE LA ANGLIA 3t5 

Conferin ta trasează Consiliului General sarcina de a 
cere secţiilor din Londra să constituie un Comitet federal 
pentru Londra. De îndată ce acesta va fi recunoscut de sec
ţiile din provincie şi de asociaţiile afiliate * , Consiliul Gene
ral î l  va confirma drept Comiliu federal pcnlru Anglia. 

XIII 

REZOLUŢII SPECIALE ALE CONFERINŢEI 3 1 8  

1. Conferinţa aprobă completarea Consiliului General 
prin cooptarea unor comunarzi emigranţi. 

2. Conferinţa declară că în timpul războiului franco
prusian muncitorii germani şi -au făcut datoria. 

3. Conferinţa îşi exprimă recunoştinţa fr:l.ţească faţă de 
membrii Federaţiei spaniole pentru memoriul cu privire la 
organizarea Internaţionalei, prezentat de ei, întrucit el consti
tuie încă o dovadă a devotamentului lor pentru cauza 
noastră comună. 

4. Consiliul General trebuie să publice neîn lîrziat o 
declaratie în care să arate că Asociaţia Internaţională a 
Munci torilor nu are absolut nici o con tingenţă cu aşa-zisul 
complot al lui Neceaev, care a uzurpat în mod fraudulos 
numele Internaţionalei * * .  

XIV 

INSTRUCŢIUNI PENTRU DELEGATUL UTIN s17 

Delegatul Utin este însărcinat ca, pe baza materialelor 
apărute în presa rusă, să publice în ziarul „L'Egalite u din 
Geneva o scurtă dare de seamă asupra procesului lui Ne
ceaev. Inainte de a fi publicată, darea de seamă trebuie pre
zentată, spre examinare, Consil iului General. 

• In editia germană, în locul cuvîntului „asociaţii " ,  figureazil. „Ge
werksgenossenschaften " r iar in cea franceză „Societes de resistance• I a di ci 
sindicate . .,.--- Nota red. 

,.,. In ediţia germană şi în cea franceză, după „a uzurpat• urmeilzii 
cuvintele : „şi a folosit " .  - Nota red. 
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xv 

CONVOCAREA VIITORULUI CONGRES 318 

Conferinţa lasă la aprecierea Consiliului General sJ 
stabilească, în funcţie de evenimente, data şi locul vii torului 
congres sau al vii toarei conferinţe '* .  

XVI 

ALIANT J\. DEMOCRAŢIEI SOCIALISTE 3 1 9  

A vînd în vedere : 
cel Alianţa democraţiei socialiste s-a declara t dizolvată 

(vezi scrisoarea trimisă la 10  august 187 1 ,  clin Geneva, Con
siliului General şi semnată de secretarul Alianţei ,  cetăţeanul 
N. Jukovski) ; • 

că, în şedinţa ei de la 18 septembrie (vezi nr. I I  a l  
prezentei circulare) , conferinţa a stabilit că, potrivit spiri lu 
lui ş i  literei Statutului general, toate organizaţiile existente 
ale Internaţionalei vor trebui pe viitor să poarte denum irea 
de filiale, secţii, federaţii etc. ale Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor, cu specificarea numelui localităţii respec
tive, şi să se constituie numai ca atare ; 

că, în consecinţă, secţii lor şi asociaţiilor existente I c  
este, pe viitor, interzis s<l  adopte denumiri de sectă, ca, de 
pildă, aceea de pozitivişti, mutualişti, colectivişti, comuniş Li 
etc., sau să înfiinţeze organizaţii separatiste denumite secţii 
de propagandă, Alianţa democraţiei socialiste etc., sub 
motiv că au de îndeplinit misiuni speciale, diferite de ţelu 
rile comune ale Asociaţiei '*'* : 

că pe viitor Consiliul General al Asociaţiei Internaţio 
nale a Muncitorilor urmează să interpreteze în acest sens şi 
să aplice articolul  V din rezoluţiile adoptate de Congresul 
de la Basel în problemele organizatorice 320, care glăsuieşte : 

* fn ediţia germana şi in cea franceză, după cuvîntul „conferinţe" 
urmează : „care ar putea fi convocată în locul congresului " - Nota rcd. 

** fn ediţia franceză, in locul cuvintelor „de ţelurile comune ale Aso
ciaţiei" figurează : „de ţelurile comune, urmărite de masa proletari atului 
luptător, care e unit in Asociaţia Internatională a Muncitorilor" . - Nota 
red. 
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„Consiliul General are dreptul să aprobe sau să respingă pri
mirea unor noi secţii sau grupuri ş.a.m.d. " * ,  

Conferinţa declară c ă  problema Alianţei democraţiei 
socialiste a fost lichida tă. 

XVII 

CU PRIVIRE LA SCIZIUNEA DIN ELVEŢIA ROMANDĂ 3u 

1 .  Diferitele obiecţii ridicate de comitetul federal al 
secţiilor jurasiene împotriva competenţei conferinţei se con
sideră neîntemeiate. (Cele spuse mai sus nu constituie decît 
un rezumat al punctului l ,  care va fi publicat integral în 
„L'Egalite " din Geneva ** .) 

2. Conferinţa aprobă rezoluţia adoptată de Consiliul 
General la 29 iunie 1 870 322• 

Totodată, avînd în vedere persecuţiile la care este supusă 
în momentul de faţă Internaţionala, conferinţa face apel la 
spiritul de solidaritate şi unitate care acum, mai mult ca 
oricînd, trebuie să-i însufleţească pe muncitori. Conferinţa 
sfătuieşte pe toţi muncitorii cinstiţi care fac parte din sec
ţiile jurasiene să se afilieze din nou secţiilor Federaţiei 
romande. In cazul cînd această reafiliere n-ar putea fi reali
zată, conferinţa hotărăşte ca Federaţia secţiilor jurasiene 
care au ieşit din Federaţia romandă să adopte denumirea de 
„Federaţia jurasiană".  Conferinţa atrage atenţia că pe viitor 
Consiliul General este obligat să demaşte şi să dezavueze 
în mod public toate organele de presă ale Internaţionalei * * *  
care, urmînd exemplul ziarelor „Le Progres" ş i  „La Soli
darite " ,  s-ar apuca să dezbată în coloanele lor, în faţa publi
cului burghez, probleme c are trebuie discutate numai tn 
şedinţele comitetelor locale, ale comitetelor federale şi ale 
Consiliului General, sau în şedinţele închise ale congreselor 
federale sau generale care sînt consacrate problemelor 
organizatorice. 

• In ediţia germană şi cea franceză, în loc de 11ş.a.m.d. • figurează : 
„ele avînd însă dreptul să. facă apel la viitorul congres". - Nota red. 

•• Vezi volumul de faţă, pag. 453-456. - Nota red. 
• • •  In ediţia franceză şi în cea germană, în locul cuvintelor „toate 

organele de presă ale Internaţionalei • ,  este tipărit : „toate ziarele care. 
pretinzîndu-se organe ale Internaţionalei şi•. - Nota red. 

31 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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COMUNICAT 

Rezoluţiile care nu sînt destinate publicităţii vor fi 
comunicate consiliilor sau comitetelor federale din diferitele 
ţări, prin intermediul secretarilor-corespondenţi ai Consiliu
lui General. 

Din însărcinarea conferinţei şi în numele ei 

Consiliul General : 

R. Applegarth, M. J. Boon, Fred. Bradnick, G. H. But tery, 
Delahaye, Eugene Dupont ( aflat în misiune ca emisar) , Wil
liam Hales, G. Harris, Hurlimann, Jules Johannard, Fred. 
Lessner, Lochner, Charles Longuet, Constant Martin, Zevy 
Maurice, Henry Mayo, George Milner, Charles Murray, Pfăn
der, John Roach, Riihl, Sadler, Cowell Stepney, Alired Tay
lor, W. Townshend, E. V aillant, John Weston. 

Secretari-corespondenţi : 

A Serraillier - pentru Franţa ; Karl Marx - pentru Ger
mania şi Rusia ; Friedrich Engels - pentru Italia şi Spania ; 
Alfred Herman - pentru Belgia ; J. P. Mac Donnel - pen
tru Irlanda ; C. Le Moussu - pentru secţiile franceze din 
Statele Unite ; Walery Wroblewski - pentru Polonia ; Her
mann Jung - pentru Elveţia ; Th. Mottershead - pentru 
Danemarca ; Ch. Rochat - pentru Olanda ; J. G. Eccarius 
- pentru Statele Unite ; Leo Frankel - pentru Austria şi 
Ungaria. 

F. Engels, preşedinte ; 
Hermann Jung, casier ; 
John Hales, secretar general 

256, High Holbom, London, Western Central 
17 octombrie 1 871  

întocmit, redactat ş i  pregătit 
pentru tipar de către 
K. Marx şi F. Engels 
în septembrie-octombrie 1 871 

Publicat sub formă de ibroşură !n limbile 
engleză, franceză şi germană 
şi într-o serie de organe 
de presă ale Internaţionalei, 
in noiembrie-decembrie 1 871 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei engleze, confrun
tat cu ediţia germană 
şi cea franceză 

Tradus din limba engleză 
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Journal de l'Association Internalivnale des Travailleurs de la Suisse romande 

Karl Marx 

Rezoluţia Conferinţei de la Londra cu pnvire 
la sciziunea din Elveţia romandă 

In legătură cu acest diferend : 
1 .  Conferinţa trebuie, în primul rînd, să examineze 

obiecţiile ridicate împotriva ei de Comitetul federal al aso
ciaţiilor jurasiene care nu fac parte din Federaţia romandd. 
(vezi scrisoarea de la 4 septembrie adresată conferinţei de 
către Comitetul federal al acestei secţii) : 

Prima obiecţie : 

„Numai Congresul general, convocat în mod reglementar, are com
petenţa să judece o chestiune atît de serioasă ca aceea a sciziunii din 
Federaţia romandă".  

A vînd în vedere : 
că, în cazul cînd între asociaţii sau secţii care aparţin 

aceluiaşi grup naţional sau între diferite grupuri naţionale 
s-ar ivi unele disensiuni, Consiliul General va avea drP!"�ul 
să hotărască asupra lor, acordîndu-le însă drept o ... apel la 
congresul următor, care trebuie să adopte o hotărîre defini
tivă (vezi articolul VII al rezoluţiilor Congresului de la  
Basel) ; 

că, potrivit articolului VI al rezoluţiilor Congresului de 
la Basel, Consiliul General are de asemenea dreptul să 
excludă temporar din Internaţională, pînă la congresul urmă
tor, orice secţie a ei 323 ; 

că aceste drepturi ale Consiliului General au fost recu
noscute, fie şi numai în teorie, de către Comitetul federal 
al secţiilor jurasiene dizidente, întrucît  cetăţeanul Robin, în 
numele acestui comitet, a cerut în repetate rînduri Consiliu-
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lui General sa ia o hotărîre definitivă în această chestiune 
(vezi procesele-verbale ale Consiliului General) ; 

că drepturile conferinţei, chiar dacă nu sînt egale cu 
acelea ale Congresului general, sînt, în orice caz, mai mari 
decît cele pe care le are Consiliul General ; 

că, în realitate, tocmai Comitetul federal al secţiilor jura
siene dizidente, şi nu Comitetul federal al Federaţiei ro
mande, a fost acela care, prin intermediul cetăţeanului Robin, 
a cerut să se convoace o conferinţă care să ia o hotarîre 
definitivă în legătură cu această sciziune lVezi procesul
verbal din 25 iulie 1 871  al Consiliului General) ; 

pornind de la aceste considerente, conferinţa respinge 
prima obiecţie. 

A doua obiecţie : 

„Ar însemna să se contravină celei mai elementare echităţi dacă 
s-ar condamna o federaţie căreia nu i s-a dat posibilitatea să se apere„. 
Aflăm astăzi (4 septembrie 1 871) ,  pe cale indirectă, că pentru ziua de 
17 septembrie a fost convocată la Londra o conferinţă extraordinară„. 

Era de datoria Consiliului General să aducă acest lucru la cunoştinţa tutu
ror grupurilor locale ; nu ştim de ce a păstrat tăcere atunci cind a fost 
vorba de noi" . 

A vînd în vedere : 
că Consiliul General dăduse instrucţiuni tuturor secre

tarilor săi să înştiinţeze de convocarea conferinţei sec
ţiile din ţările pe care ei  le reprezintă ; 

că cetăţeanul Jung, secretar-corespondent pentru Elveţia, 
n-a înştiinţat Comitetul secţiilor jurasiene din următoarele 
motive : 

acest comitet, încălcînd în mod flagrant hotărîrea adop
tată de Consiliul General la 29 iunie 1 870 324, a con
tinuat şi în ultima sa scrisoare adresată conferinţei, să se 
intituleze Comitet al Federaţiei romande ; 

acest comitet avea dreptul, la viitorul congres, să facă 
apel împotriva hotărîrii Consiliului General, dar n-avea drep
tul să ignoreze hotărîrea Consiliului General ; 

în consecinţă, pentru Consiliul General comitetul nu 
exista din punct de vedere juridic şi cetăţeanul Jung n-avea 
dreptul să-l recunoască, invitîndu-1 în mod direct să trimită 
delegaţi la conferinţă ; 

cetăţeanul Jung n-a primit  nici un răspuns din partea 
acestui comitet la întrebările puse în numele Consiliului 
General ; de la cooptarea cetăţeanului Robin în Consiliul 
General, cererile sus-numitului comitet au fost transmise 
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întotdeauna Consiliului General prin cetăţeanul Robin, şi 
niciodată prin secretarul-corespondent pentru Elveţia. 

A vînd de asemenea în vedere : 
că cetăţeanul Robin, în numele sus-numitului comitet, a 

cerut ca problema sciziunii sd. fie adusă mai întîi în faţa 
Consiliului General, iar apoi, la refuzul acestuia, în faţa unei 
conferinţe ; că, deci, Consiliul General şi secretarul său 
corespondent pentru Elveţia aveau toate motivele să pre
supună că cetăţeanul Robin va informa pe corespondenţl:i 
săi despre convocarea conferinţei, pe care ei înşişi o 
ceruseră ; 

că comisia numită de conferinţă pentru a ancheta dife
rendul din Elveţia l-a audiat pe cetăţeanul Robin în calitate 
de martor ; că toate documentele prezentate Consiliului 
General de către cele două părţi au fost transmise acestei 
comisii de anchetă ; că este imposibil să se admită că sus
numitul comitet a fost informat abia la 4 septembrie despre 
convocarea conferinţei, întrucît încă din cursul lunii august 
îi propusese cetăţeanului M. * să-l trimită ca delegat la  
conferinţă ; 

pornind de la  aceste considerente, conferinţa respinge 
cea de-a doua obiecţie. 

A treia obiecţie : 

„O hotărlre care ar anula drepturile federaţiei noastre ar avea cele 
mai funeste consecinţe pentru existenţa Internaţionalei în ţara noastră • .  

A vînd în vedere : 
că nimeni n-a cerut ca drepturile sus-numitei federaţii 

să fie anulate, 
conferinţa respinge această obiecţie. 
2. Conferinţa aprobă hotănrea adoptată la 29 iunie 1 870 

de către Consiliul General. 
Totodată, ţinînd seama de persecuţiile la care este supusă 

în momentul de faţă Internaţionala, conferinţa face apel la 
spiritul de solidaritate şi unitate care, mai mult ca oricînd, 
trebuie să-i însufleţească pe muncitori. 

Ea sfătuieşte pe toţi muncitorii cinstiţi din secţiile 
jurasiene să se ală ture din nou secţiilor Federaţiei romande. 
In cazul cînd nu va putea fi realizată o asemenea unire, ea 

* - Malon. - Nota red. 
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hotărăşte ca secţiile jurasiene care s-au desprins să adopte 
denumirea de „Federaţia jurasiană" .  

Conferinţa ţine s ă  atragă atenţia că p e  viitor Consiliul 
General va fi obligat să denunţe şi să dezavueze în mod 
public toate ziarele care, dindu-se drept organe ale Interna
ţionalei şi urmînd exemplul oferit de „Progres" şi „Soli
darite" ,  s-ar apuca să dezbată în coloanele lor, în faţa publi
cului burghez, probleme ce trebuie discutate numai în 
şedinţele comitetelor locale şi federale şi ale Consiliului 
General, sau în şedinţele închise ale congreselor federale sau 
generale consacrate problemelor organizatorice. 
Londra, 26 septembrie 1 87 1 .  

Prezentat de K. Marx 
la 21 septembrie 1 871 

Publicat în „L'J:galite" 
nr. 20 din 21 octombrie 1871 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 
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Londra, Nord-West, 23 septembrie 1871 

Stimate doamne, 
Am onoarea să vă trimit spre publicare în săptămînalul 

dv. - dacă veţi găsi că este destul de interesantă pentru 
cititori - o scurtă relatare, făcută de fiica mea Jenny, despre 
persecuţiile la care au fost supuse, ea şi surorile ei, de către 
guvernul francez în timpul şederii lor la Bagneres-de-Luchon 
(Pirinei) *. Acest episod tragicomic este, după părerea mea, 
caracteristic pentru republica lui Thiers. 

Ştirea despre moartea mea a fost ticluită, la Paris, de 
către „L' Avenir liberal " ,  un ziar bonapartist. 

De duminică au început, la Londra, lucrările unei con
ferinţe închise a delegaţilor Asociaţiei Internaţionale a Mun-
citorilor. Ea îşi încheie dezbaterile astăzi. "' 

Adresîndu-vă calde mulţumiri pentru ziarele, extrem de 
interesante, pe care aţi avut amabilitatea să mi le trimiteţi, 
am onoarea să rămîn, stimate doamne, 

Publicat în 
„Woodhum & Clafllin's Weekly". 
nr. 23/75 dm 21 octombrie 1871 

al dv. devotat, 
Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 

* Vezi volumul de faţă, pag. 423--426. - Nota red. 
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Karl Marx 

[Cuvîntare rostită la Londra, la 25 septembrie 1871 , 
cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a 

Internaţionalei 326] 

[lnsemnările unui corespondent] 

Vorbind despre Internaţională, K. Marx a spus că marile 
succese care au încununat pînă în prezent eforturile ei se 
datoresc unor împrejurări independente de voinţa membrilor 
Internaţionalei. Insăşi înfiinţarea Internaţionalei este rezul
tatul acestor împrejurări, şi nicidecum meritul acelora care 
s-au consacrat acestei sarcini. Ea n-a fost opera unui grup 
de oameni politici iscusiţi ; toţi oamenii politici din lume 
n-ar fi fost în stare să creeze condiţiile şi împrejurările nece
sare pentru succesul Internaţionalei. Internaţionala n-a 
formulat u.n crez deosebit. Sarcina ei este de a organiza for
ţele clasei muncitoare, de a stabili o legătură între diferitele 
manifestări ale mişcării muncitoreşti şi de a le uni. Impre
jurăril,e datorită cărora Internaţionala a luat o asemenea 
dezvoltare, au fost determinate de asuprirea din ce în ce 
mai mare la care este supus poporul muncitor în lumea în
treagă, şi în aceasta constă secretul succesului ei. Eveni
mentele din ultimele săptămîni au arătat cit se poate de 
limpede că clasa muncitoare trebuie să lupte pentru elibe
rarea ei. Persecuţiile pe care guvernele le-au dezlănţuit împo
triva Internaţionalei amintesc de persecuţiile la care erau 
supuşi primii creştini în Roma antică. La început şi aceştia 
au fost puţini la număr, dar patricienii romani au simţit în 
mod instinctiv că Imperiul roman va pieri dacă creştinii 
vor avea succes. Persecuţiile dezlănţuite la Roma n-au salvat 
imperiul, după cum persecuţiile dezlănţuite în zilele noastre 
împotriva Internaţionalei nu vor salva ordinea existentă. 

Nou în Internaţională e faptul că ea a fost întemeiată 
de înşişi muncitori pentru muncitori. înainte de înfiinţarea 
Internaţionalei, toate organizaţiile clasei muncitoare erau 
societăţi pe care elementele radicale din rîndurile claselor 
dominante le înfiinţaseră pentru muncitori. Internaţionala 
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însă a fost întemeiată de muncitori pentru ei înşişi. Mişcarea 
cartistă din Anglia a luat naştere cu asentimentul şi cu aju
torul radicalilor burghezi, totuşi, dacă ar fi avut succes, 
aceasta ar fi fost numai în folosul clasei muncitoare. Anglia 
este singura ţară în c are clasa muncitoare este destul de 
dezvoltată şi de organizată pentru a folosi votul universal 
într-adevăr în propriul ei interes. 

Apoi el a arătat că revoluţia din februarie 327 a fost o 
mişcare susţinută de o parte a burgheziei împotriva parti
dului de guvemămînt. Revoluţia din februarie n-a dat clasei 
muncitoare decît promisiuni şi n-a făcut decît să pună un 
grup de oameni din rîndurile clasei dominante în locul altui 
grup. Insurecţia din iunie însă a fost o insurecţie împotriva 
întregii clase guvernante, inclusiv partea ei cea mai radicală. 
Muncitorii, care în 1 848 au adus la putere oameni noi, au 
simţit în mod instinctiv că n-au făcut decît să înlocuiască 
un grup de asupritori prin alt grup de asupritori şi că au 
fost trădaţi. 

Ultima şi cea mai măreaţă din toate mişcările care au 
avut loc vreodată a fost Comuna. Comuna a fost - şi în 
această privinţă nu pot exista două păreri - cucerirea pu
terii politice de către clasa muncitoare. In ce priveşte Co
muna, multe lucruri au fost interpretate greşit. Comuna nu 
putea să ducă la o nouă formă de dominaţie de clasă. Inlătu
rînd condiţiile de asuprire existente, prin trecerea tuturor 
mijloacelor de muncă în miinile producătorului şi obligînd 
astfel pe fiecare individ apt de muncă să muncească pentru 
a-şi asigura existenţa, vom înlătura unica bază a dominaţiei 
de clasă şi a asupririi. Dar înainte ca o asemenea schimbare 
să poată fi înfăptuită este nevoie de dictatura proletariatului, 
şi prima ei condiţie va fi o armată a proletariatului. Dreptul 
la eliberare, clasa muncitoare trebuie să şi-l cucerească pe 
cîmpul de luptă. Sarcina Internaţionalei este de a organiza 
şi uni forţele clasei muncitoare în vederea luptei iminente. 

Publicat în „The World" 
din 15 octombrie 1871 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

[Rezoluţia Consiliului General 
cu privire Ia excluderea lui Durand 328] 

Primind dovezi incontestabile că Gustave Durand, mun
citor giuvaergiu din Paris, fost delegat al giuvaergiilor în Ca
mera federală a asociaţiilor muncitoreşti pariziene 329, fost 
comandant de batalion în Garda naţională, fost casier princi
pal  la  Comisia financiară a Comunei, şi care la  Londra se dă 
drept emigrant, a fost şi continuă să fie în slujba poliţiei 
franceze, în calitate de spion, ocupîndu-se cu urmărirea 
comunarzilor emigranţi şi în special a Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, şi că a şi primit 
pentru serviciile sale 725 de franci, -

Consiliul General înfierează ca  pe un infam pe sus-nu
mitul Gustave Durand şi îl exclude din Asociaţia Inter
naţională. 

Această rezoluţie urmează a fi publicată în toate orga
nele Internaţionalei. 

Londra, 9 octombrie 1 871  
Din însărcinarea Consiliului General, 

Karl Marx, 
secretar pentru Germania şi Rusia 

Prezentat de F .  Engels 
la 1 octombrie 1871 

Publicat 
în „Der Volksstaat" nr. 83 din 14 oc
tombrie 18'}11 , „La Plebe" nr. 122 din 
19 octombrie 1 811,  „L·egalite• nr. 20 
din 21 octombrie 1871 , „La Emancipa
cion• nr. 19 din 23 octombrie 1871 şi 
tn alte organe de presă 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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[Declaraţia Consiliului General cu pnvire la abuzul 
cu numele Internaţionalei comis de Neceaev 330] 

Conferinţa delegaţilor Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor întruni tă la Londra între 1 7  şi 23 septembrie 1 874 
a însărcinat Consiliul General să declare în mod public : 

c ă  Neceaev n-a fost niciodată membru sau reprezentant 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 

că afirmaţia lui * că a înfiinţat la  Bruxelles o secţie a 
Internaţionalei şi că a primit din partea unei secţii din Bru
xelles o misiune pentru Geneva e o minciună ; 

că numitul Neceaev a uzurpat şi a folosit numele Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor pentru a induce în 
eroare oamenii 1n Rusia şi a face din ei nişte victime. 

Londra, 25 octombrie 1 871  

Scris d e  K .  Marx 

Publicat 
in „Der Volksstaat" 
nr. 88 din 1 noiembrie 1 87 1 ,  
„Gazzettino Rosa" 
m. 306 din 3 noiembrie 1 87 1  
ş i  „L'J::galite" 

Din însărcinarea Consiliului General, 
Karl Marx, 

secretar pentru Germania şi Rusia 

Se tipăreşte tlupă manuscris, 
confruntat cu textul apa�ut 
în ziarul „Der Volksstaat" 

Tradus din limba engleză 

nr. 21 din 5 noiembrie 1 871 

* In textul german, publicat in ziarul „Der Volksstaat•, a fost in
tercalată o explicaţie, în paranteză : „ (care a devenit cunoscută cu prilejul 
procesului politic de la Petersburg) •.  - Nota red. 
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Karl Marx 

[Rezoluţia Consiliului General 
cu privire la statutul secţiei franceze din 1871 331 

adoptată în şedinţa din 17 octombrie 1 871] 

Către cetăţenii membri ai  secţiei franceze din 1 871 

Cetăţeni, 
Avînd în vedere următoarele articole din rezoluţiile în 

problemele organizatorice adoptate de Congresul de la 
Basel : articolul IV : „Orice secţie sau asociaţie nouă care 
doreşte să se afilieze la Internaţională trebuie să facă cu
noscut imediat acest lucru Consiliului General" ; 

articolul V : „Consiliul General are dreptul să admită 
sau să respingă cererea de afiliere a oricărei noi secţii sau 
oricărui nou grup etc." 332, 

Consiliul General aprobă statutul secţiei franceze din 
1 871 ,  cu următoarele modificări : 

I. Din articolul 2 să fie scoase cuvintele „să aducă do
vezi despre mijloacele sale de existenţă" şi să se pună pur 
şi simplu : „Pentru ca cineva să fie primit printre membrii 
secţiei trebuie să prezinte garanţii de moralitate etc." 

Articolul 9 din Statutul general glăsuieşte : 
„Oricine recunoaşte şi apără principiile Asociaţiei In

ternaţionale a Muncitorilor poate deveni membru al acesteia. 
Fiecare organizaţie afiliată este răspunzătoare de integrita
tea membrilor pe care-i primeşte" ( „Every branch is respon
sible for the in tegrity of the members it admits" )  333, 

In cazuri îndoielnice, o secţie va putea să culeagă infor
maţii în legătură cu mijloacele de existenţă ca „garanţii de 
moralitate" ,  pe cînd în alte cazuri - ca, de pildă, atunci cînd 
e vorba de emigranţi, de muncitori grevişti etc. etc. - lipsa 
mijloacelor de existenţă poate perfect de bine să constituie 
o garanţie de moralitate. Dar ar lfi totuşi o inovaţie burgheză, 
în contradicţie cu litera şi spiritul Statutului general, să se 
ceară candidaţilor, ca o condiţie generală pentru primirea 
lor în Internaţională, să facă doveţda mijloacelor lor de 
existenţă. 
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II. 1 }  Avînd în vedere că articolul 4 din Statutul gene
ral glăsuieşte : „The Congress elects the members of the 
General Council with power to add to 1:heir number" („Con
gresul alege pe membrii Consiliului General, care e5te 
înputernicit de el să-.şi coopteze noi membri u) 334 ; că, prin 
urmare, Statutul general nu admite decît două modalităţi de 
alegere a membrilor Consiliului General : fie alegerea lor 
de către congres, fie cooptarea lor de către Consiliul General ; 
că următorul pasaj din articolul 1 1  al statutului secţiei fran
ceze din 1 871 : „Se va trimite un delegat, sau mai mulţi, 1n 
Consiliul General. . ."  contravine deci Statutului general, care 
nu acordă nki unei secţii, nici unui grup şi nici unei fede
raţii dreptul de a trimite delegaţi în Consiliul General ; 

că articolul 1 din Regulament prevede : „Fiecare secţie 
are dreptul să-şi elaboreze un statut şi un regulament al ei 
special, potrivit condiţiilor locale şi legilor din ţara respec
tivă ; dar acest statut şi acest regulament nu trebuie să 
conţină nimic care să iie 1n contradicţie cu Statutul ge
neral" 335, 

Consiliul general nu poate aproba sus-menţionatul pa
ragraf din statutul secţiei franceze din 1 87 1 .  

2 )  Este perfect adevărat c ă  diferitele secţii existente l a  
Londra a u  fost invitate să trimită delegaţi [n Consiliul gene
ral, care, pentru a nu încălca Statutul general, a procedat 
întotdeauna în !felul următor : 

A stabilit, în primul rînd, numărul delegaţilor pe care 
fiecare secţie urma să-i trimită în Consiliul General, dar şi-a 
rezervat dreptul de a-i accepta sau respinge, după cum îi 
considera sau nu în măsură să exercite funcţiile de condu
cere generală ce le-au fost încredinţate. Aceşti delegaţi de
veneau membri ai Consiliului General nu datorită faptului 
că erau aleşi de către secţia lor ca delegaţi, ci potrivit drep
tului pe care Statutul general îl conferă Consiliului de a 
coopta noi membri. 

Dat fiind că pînă la hotărîrea adoptată de ultima confe
rinţă Consiliul de la Londra a îndeplinit aut funcţia de Con
siliu General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cît 
şi pe aceea de Consiliu central pentru Anglia, el a socotit 
că e indicat ca, în afară de membrii care au fost direct coop
taţi, să admită în componenţa sa şi membri a căror candida
tură a fost propusă la început de către secţia lor respectivă. 

Ar fi o mare greşeală să se indentifice modalitatea de 
alegere a Consiliului General al Asociaţiei Interna_tionale 
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a Muncitorilor cu aceea a alegerii Consiliului federal de la 
Paris, care nici măcar nu era un consiliu naţional, ales de 
către un congres naţional, cum este, de pildă, Consiliul fe
deral din Bruxelles sau Consiliul federal din Madrid. 

Intrucît Consiliul federal din Paris era constituit doar 
din delegaţi ai secţiilor pariziene, aceşti delegaţi puteau 
foarte bine să fie împuterniciţi, printr-un mandat imperativ, 
să facă parte dintr-un consiliu, în care trebuiau să apere 
interesele secţiei lor. Dimpotrivă, modalitatea de alegere a 
Consiliului General este stabilită de Statutul general, iar 
membrii lui nu pot să primească nici un fel de mandate impe
ra tive în afară de cel prevăzut de Statutul general şi de Re
gulamentul de organizare. 

3) Consiliul General este dispus să .admită în compo
nenţa sa doi delegaţi ai secţiei franceze din 1 871  în condiţiile 
prevăzute de Statutul general şi care n-au fost niciodată 
contestate de celeialte secţii existente la Londra. 

III . In articolul 1 1  din statutul secţiei franceze din 1871  
se  află următorul paragraf : „Fiecare membru al secţiei îşi 
ia obligaţia să nu primească să facă parte din Consiliul Ge
neral decît ca delegat al secţiei sale" .  

Acest paragraf, textual interpretat, ar  putea să fie accep
tat, deoarece el n-ar avea alt sens <lecit acela că un membru 
al secţiei franceze din 187 1 nu poate să se prezinte la Consi
liul General în calitate de delegat al unei alte secţii, oricare 
ar fi ea . 

Dar dacă luăm fo considerare şi paragraful dinaintea lui, 
atunci paragraful sus-menţionat n-are alt sens dedt acela de 
a schimba complet modalitatea <le alegere a Consiliului Ge
neral şi de a-l transforma - contrar celor prevăzute 1n arti
colul 3 din Statutul general - într-o adunare de delegaţi ai 
secţiilor din Londra, în care influenţa întregii Asociaţii Inter
naţionale a Muncitorilor ar fi înlocuită prin influenţa grupu
rilor locale. 

Acest sens al sus-menţionatului paragraf din articolul 1 1  
al statutului secţiei franceze <lin 1 871 este pe de-a-ntregul con
firmat de obligaţia pe care o impune statutul de a alege între 
titlul de membru al secţiei şi funcţia de membru al Consiliu
lui General. 

Pornind de la aceste considerente, Consiliul General nu 
poate aproba sus-menţionatul paragraf, deoarece contravine 
Statutului general şi răpeşte Consiliului General dreptul pe 
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care-l are de a-şi recruta în mod liber forţele în interesul 
general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

IV. Consiliul General este convins că secţia franceză 
din 1 871 va înţelege necesitatea modificărilor propuse şi, fără 
nici o şovăială va căuta să pună de acord statutul său local 
cu litera şi spiritul Statutului general şi al Regulamentului 
de organizare şi că în felul acesta va preitntîmpina orice di
vergenţă, care în condiţiile actuale n-ar putea decît să împie
dice dezvoltarea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 

Salut şi egalitate I 
In numele şi din !Însărcinarea Consiliului General, 

Auguste Serraillier, 
secretar-corespondent pentru Franţa 

Prezentat de K. Marx 
la 17 octombrie 1871 

Se tipăreşte după manuscrisul 
lui A. Serraillier 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Statutul general şi Regulamentul de organizare al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 3311 

Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

A vînd în vedere 
că eliberarea clasei muncitoare trebuie să fie opera cla

sei muncitoare însăşi ; 
că lupta pentru eliberarea clasei muncitoare nu este o 

luptă pentru privilegii de clasă şi monopoluri, ci pentru drep
turi şi datorii egale şi pentru desfiinţarea orcărei dominaţii 
de clasă ; 

că aservirea economică a muncitorului de către acapa
ratorii mijloacelor de muncă, adică a 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 mun
citorilor din diferitele ramuri de activitate din !fiecare ţară 
şi a lipsei unei uniuni frăţeşti a clasei muncitoare din diferi
tele ţări ; 

că eliberarea clasei muncitoare nu este o problemă 
locală sau naţională, ci o problemă socială care priveşte 
toate ţările dn care există societatea modernă, şi că rezol
varea ei depinde de colaborarea practică şi teoretică a ţări
lor celor mai înaintate ; 

că noul avînt pe care l-a căpătat în ultima vreme miş
carea clasei muncitoare dn ţările industriale cele mai dezvol
tate din Europa, trezind noi speranţe, constituie, totodată, 
un serios avertisment dmpotriva repetării  vechilor greşeli şi 
impune să se treacă imediat la unirea mişcărilor care mai 
sînt încă răzleţe ; 
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pornind de la aceste considerente, a fost întemeiată 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. 

Ea declară 
că toate asociaţiile şi persoanele c�re aderă la ea tre

buie să recunoască adevărul, dreptatea şi moralitatea ca 
regulă de conduită a unora faţă de alţii şi rfaţă de toţi oa
menii, fără deosebire de culoare, credinţă sau naţionalitate. 

Nici datorii fără drepturi, nici drepturi fără datorii 387• 
Şi în acest sens a fost întocmit următorul Statut : 
1 .  Prezenta Asociaţie se întemeiază cu scopul de a servi 

drept centru de legătură şi de colaborare sistematică '* între 
asociaţiile muncitoreşti care există în diferite ţări şi care 
urmăresc acelaşi scop, şi anume : apărarea, dezvoltarea 
şi deplina eliberare a clasei muncitoare. 

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

3 .  In fiecare an va fi convocat Congresul general al 
muncitorilor, alcătuit din delegaţi ai secţiilor Asociaţiei. 
Congresul proclamă năzuinţele comune ale clasei muncitoare, 
ia măsurile necesare în vederea unei activităţi rodnice a 
Asociaţiei Internaţionale şi numeşte Consiliul General al 
Asociaţiei. 

4. Fiecare congres stabileşte data şi locul unde se va 
convoca următorul congres. Delegaţii se '.Întrunesc la data 
şi locul stabilit, fără a mai fi nevoie pentru aceasta de o invi
taţie specială. Consiliul General poate, în caz de nevoie, să 
schimbe locul unde urmează să se întrunească congresul, dar 
nu poate să amine data convocării lui . Congresul stabileşte 
în fiecare an sediul Consiliului General şi alege pe membrii 
acestuia. Consiliul General astfel ales are dreptul să-şi com
pleteze rîndurile cu noi membri. 

La fiecare din congresele anuale, Consiliul General pre
zintă un raport public asupra activităţii desfăşurate în cursul 
anului .  In cazuri urgente, Consiliul General poate convoca 
congresul înainte de termenul anual reglementar. 

5. Consiliul General se c ompune din muncitori aparţinînd 
diferitelor ţări reprezentate în Asociaţia Internaţională. El 
alege din sinul său persoanele care urmează să îndeplinea
scă funcţiile necesare pentru conducerea treburilor Asociaţiei, 
cum sînt funcţiile de casier, secretar general, secretari-co
respondenţi pentru diferitele ţări etc. 

* In ediţia engleză lipseşte cuvîntul „sistematică•. - Nota red. 
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6. Consiliul General acţionează ca un organ internaţional 
care stabileşte legătura [ntre diferitele grupuri naţionale şi 
locale ale Asociaţiei, 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 c înd ar fi necesare măsuri 
practice imediate, de pildă în cazul unor conflicte interna
ţionale, asociaţiile afiliate Asociaţiei să poată acţiona 
simultan şi 1n mod coordonat. 

Ori de cite ori va fi nevoie, Consiliul General trebuie să 
ia iniţiativa propunerilor care urmează a fi prezentate dife
ri telor asociaţii naţionale sau locale. 

Pentru înlesnirea legăturilor sale cu asociaţiile afili
ate, Consiliul General publică dări de seamă periodice. 

7 .  Dat fiind că, pe de o parte , succesul mişcării munci
toreşti in 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 internaţional depinde 
în bună parte de faptul dacă el va avea de-a face cu un 
număr mic de centre naţionale ale asociaţiilor muncitoreşti 
sau cu un număr mare de asociaţii locale, mici şi răzleţe, 
e necesar ca membrii Asociaţiei Internaţionale să depună 
toate eforturile pentru a unifica asociaţiile muncitoreşti 
fărîmiţate din ţările respective în organizaţii naţionale, care 
să fie reprezentate prin organe centrale naţionale. 

Se înţelege de la sine că la aplicarea acestui articol din 
Statut trebuie să se ţină seama de caracterul specific al le
gilor 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 General. 

8 .  Fiecare secţie are dreptul să-şi numească un secretar 
propriu, care să poarte corespondenţă cu Consiliul General. 

9. Oricine recunoaşte şi apără principiile Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor poate deveni membru al acesteia . 
Fiecare secţie a Internaţionalei este răspunzătoare de inte
gr.i.tatea membrilor pe care-i primeşte. 

1 0. 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 1 .  Deşi unite intr-o uniune indisolubilă de colaborare 
frăţească, asociaţiile muncitoreşti care aderă la Asociaţia 
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Internaţional� îşi păstrează totuşi neatinse organizaţiile lor 
existente. 

12 .  Actualul Statut 'Poate fi revizuit de fiecarE;! congres 
cu condiţia ca 2/a din delegaţii prezenţi să fie de acord cu 
revizuirea. 

13 .  Tot ceea ce nu este prevăzut în acest Statut va fi 
completat prin dispoziţii speciale, care vor fi supuse revi
zuirii la fiecare congres. 

Regulamentul de organizare 
revăzut în conformitate cu rezoluţiile adoptate de congrese 

(1 866-1869) şi de Conferinţa de la Londra (1871) 

I 

CONGRESUL GENERAL 

1 .  Fiecare membru al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor are dreptul să aleagă delegaţi pentru Congresul gene
ral şi să fie ales. 

2. Fiecare secţie, indiferent de numărul membrilor ei, 
poate trimite un delegat la congres. 

3. Fiecare delegat d ispune de un singur vot la congres. 
4. Cheltuielile făcute de delegaţi sînt acoperite de sec

tiile şi grupurile care i-au ales. 
5. Dacă o secţie nu are posibilitatea de a trimi te un 

delegat, ea poate să se unească cu alte secţii învecinate 
pentru a alege un delegat comun. 

6. Fiecare secţie sau grup care numără mai mult de 500 
de membri are dreptul să trimită încă un delegat pentru fie
care 500 de membri. 

7. In viitor vor fi admişi să participe cu drept de vot 
deliberativ la congrese numai delegaţii asociaţiilor, secţiilor 
sau grupurilor care fac parte din Internaţională şi care vor 
fi achitat Consiliului General cotizaţiile. Totuşi, delegafi ai 
sindicatelor şi ai asociaţiilor cooperatiste muncitoreşti din 
tările ale căror legi împiedică organizarea reglementară a 
Internaţionalei vor fi admişi să participe la congrese la dez
baterea problemelor de principiu, dar nu vor participa la 
dezbaterea problemelor organizatorice şi la votarea acestora. 

8. Şedinţele congresului sînt de două feluri : şedinţe în
chise în legătură cu problemele organizatorice şi şedinţe 
publice, la care sînt discutate şi votate probleme de ordin 
general, înscrise în programul congresului. 
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9. Consiliul General elaborează programul- congresului, 
care cuprinde problemele puse pe ordinea de zi de către con
gresul precedent, problemele adăugate de către Consiliul 
General şi problemele supuse aprobării Consiliului General 
de către diferitele secţii şi grupuri sau de comitetele acestora. 

Orice secţie, grup sau comitet care doreşte să supună 
discuţiei congresului o chestiune ce nu fusese propusă de 
către congresul precedent trebuie să o aducă la cunoştinţa 
Consiliului General înainte de 31 martie. 

1 0. Consiliul General are sarcina să organizeze congre
sele şi, prin intermediul consiliilor sau comitetelor federale, 
să aducă din timp programul congresului la cunoştinţa 
secţiilor. . 

1 1 .  Congresul instituie pentru fiecare problemă care 
urmează să fie dezbătută cîte o comisie specială. Fiecare 
delegat va indica din ce comisie preferă să facă parte. Fie
care comisie studiază referatele prezentate de diferitele secţii 
şi grupuri în problema respectivă şi, pe baza acestor refe 
rate, întocmeşte un raport general şi numai acesta urmează 
să fie citit în şedinţe publice. Comisia mai hotărăşte care 
din sus-menţionatele referate urmează a fi anexat dării de 
seamă oficiale asupra lucrărilor congresului. 

12. In şedinţele sale publice, congresul se ocupă în primul 
rînd de problemele înscrise pe ordinea de zi de către Con
siliul General, celelalte probleme urmînd a fi discutate 
ulterior. 

1 3. Toate rezoluţiile cu privire la probleme de principiu 
sînt adoptate prin vot nominal ( appel nominal) . 

1 4. Cel tîrziu cu două luni * înainte de întrunirea con
gresului anual, fiecare secţie sau federaţie de secţii trimite 
Consiliului General un raport amănunţit privind activitatea 
şi dezvoltarea ei în cursul anului curent. Pe baza acestor 
materiale, Consiliul General întocmeşte un raport general, 
căruia i se dă citire la congres. 

II 

CONSILIUL GENERAL 

1 .  Denumirea de Consiliu General este rezervată Con
siliului Central al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
Consiliile centrale din diferitele ţări în care Internaţionala 

* In textul francez : „o lună". - Nota red. 
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este organizată în mod reglementar vor fi denumite con
silii federale sau comitete federale, cu adăugirea numelui 
ţării respective. 

2. Consiliul General este obligat să aducă la îndeplinire 
rezoluţiile congreselor. 

3. Ori de cite ori îi permit mijloacele, Consiliul General 
publică un buletin sau un raport cu toate informaţiile care 
prezintă interes pentru Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor. 

In acest scop el strînge toate materialele pe care i le tri
mit consiliile şi comitetele federale din diferitele ţări, precum 
şi materialele pe care şi le poate procura pe alte căi. 

Buletinul, editat în mai multe limbi, se trimite gratuit 
consiliilor sau comitetelor federale, care trebuie să trimită 
cite un exemplar fiecărei secţii. 

In cazul cind Consiliul General este în imposibilitate să 
publice un asemenea buletin, el trimite din trei în trei lum 
consiliilor sau comitetelor federale cite o comunicare scrisă 
ce urmează a fi publicată în ziarele din ţările respective şi, 
în primul rînd, în organele de presă ale Internaţionalei. 

4. Fiecare nouă secţie sau asociaţie muncitorească c are 
intenţionează să adere la Internaţională are obligaţia să 
anunţe imediat Consiliul General despre adeziunea ei. 

5. Consiliul Genera! are dreptul să aprobe sau să res
pingă afilierea noilor secţii sau grupuri, acestea avînd drept 
de apel la primul congres ce urmează să se ţină. 

Acolo unde există însă consilii sau comitete federale, 
Consiliul General este obligat să le consulte, în limitele 
competenţei lor, înainte de a aproba sau a respinge afilierea 
unor noi secţii sau asociaţii ; aceasta nu impietează însă 
asupra dreptului Consiliului General de a lua o hotărîre 
provizorie. 

6. Consiliul General are de asemenea dreptul de a 
exclude temporar pînă la  întrunirea congresului următor orice 
secţie a Internaţionalei. 

7.  In caz de conflicte între asociaţii sau secţii ale acelu
iaşi grup naţional sau între grupuri de diferi te naţionalităţi, 
Consiliul General are dreptul să rezolve aceste conflicte ; ele 
au însă drept de apel la primul congres ce se va ţine, iar ho
tărîrea acestuia rămîne definitivă. 
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8. Toţi delegaţii numiţi de Consiliul General pentru a 
îndeplini anumite misiuni speciale vor avea dreptul să asiste 
şi să ia cuvîntul la toate întrunirile consiliilor sau comitete
lor federale, ale comitetelor districtuale sau locale şi ale sec
ţiilor locale, fără a avea însă drept de vot deliberativ. 

9. Ediţiile In limbile engleză, franceză şi germană ale 
Statutului general şi ale Regulamentului vor fi întocmite 
după textul oficial publicat de Consiliul General . 

Toate traducerile Statutului general şi ale Regulamentu
lui în alte limbi vor fi supuse spre aprobare Consiliului Ge
neral înainte de publicarea lor. 

III 

COTIZAŢIILE CE URMEAZĂ A FI PLĂTITE 
CONSILIULUI GENERAL 

1 .  Consiliul General percepe de la toate secţiile şi asocia
ţiile afiliate o cotizaţie anuală de un penny pentru fiecare 
membru al lor. Această cotizaţie este destinată să acopere 
cheltuielile Consiliului General, ca : retribuirea secretarului 
său general, cheltuieli de corespondenţă, publicaţiile, pregă
tirea congreselor etc. etc. 

2. Consiliul General se va îngri j i  de tipărirea unor tim
bre gumate de un anumit tip, în valoare de un penny, şi va 
trimite anual consiliilor sau comitetelor federale numărul 
de timbre cerut de ele. 

3. Aceste timbre se lipesc pe o foaie specială din car
netul de membru sau pe exemplarul din Statut pe care 
este obligat să-l aibă fiecare membru al Asociaţiei * .  

4 .  L a  1 martie a l  fiecărui an, consiliile sau comitetele 
federale din diferi tele ţări trimit Consiliului General suma 
corespunzătoare valorii timbrelor folosite şi restituie tim
brele rămase. 

5. Aceste timbre, care reprezintă valoarea cotizaţiilor 
individuale, poartă data anului curent. 

„ In ediţia germană şi  în cea franceză, punctul 3 cuprinde următoa
rele : „Consiliile sau comitetele federale trimit comitetelor locale sau, în 
lipsa acestora, secţiilor locale un număr de timbre corespunzător număru
lui membrilor lor". In ediţia germană şi în cea franceză urmează apoi punc
tele 4, 5 şi 6, corespunzînd punctelor 3, 4 şi 5 din ediţia engleză. - Nota 
red. 
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IV 

CONSILIILE SAU COMITETELE FEDERALE 

1 .  Cheltuielile consiliilor sau comitetelor federale sînt 
acoperite de către secţiile respective. 

2. Consiliile sau comitetele federale trimit, cel puţin o 
dată pe lună, Consiliului General o dare de seamă. 

3. Consiliile sau comitetele federale trimit o dată la trei 
luni, Consiliului General un raport asupra activităţii organi
zatorice şi asupra situaţiei financiare a secţiilor lor. 

4. Fiecare federaţie are dreptul să nu primească sau să 
excludă diferite asociaţii sau secţii. Ea nu are însă dreptul să 
le ia calitatea de organizaţii ale Internaţionalei ; ea poate 
numai să propună Consiliului General excluderea lor 
temporară. 

V 

ASOCIAŢII, SECŢII ŞI GRUPURI LOCALE 

1. Fiecare secţie are dreptul să-şi elaboreze un statut şi 
un regulament al ei special, potrivit condiţiilor locale şi legi
lor din ţara respectivă. Acest statut şi acest regulament însă 
nu trebuie să conţină nimic care să fie în contradicţie cu 
Statutul general şi  cu Regulamentul. 

2. Toate secţiile şi grupurile locale, precum şi comitetele 
lor se denumesc şi se constituie de acum înainte exclusiv 
ca secţii, grupuri şi comitete ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, cu adăugirea denumirii localităţilor respective. 

3. In consecinţă, tuturor secţiilor sau grupurilor le este 
h,1terz1s pe viitor să adopte denumiri de sectă, ca, de pildă, 
pozitivişti, mutualişti, colectivişti, comunişti etc. ,  sau să în
fiinţeze organizaţii separatiste denumite „secţii de propa
gandă" etc. ,  sub motiv că au de îndeplinit misiuni speciale, 
diferite de ţelurile comune ale Asociaţiei. 

4. Art. 2 al acestui capitol nu se aplică sindicatelor afi
liate Internaţionalei. 

5. Toate secţiile, grupurile şi asociaţiile muncitoreşti 
afiliate Internaţionalei sînt invitate să desfiinţeze funcţia de 
preşedinte al secţiei sau al asociaţiei respective. 

6. Se recomandă înfiinţarea în rîndurile clasei munci
toare a unor secţii de femei. Această rezoluţie, bineînţeles, nu 
urmăreşte deloc să împiedice existenţa vechilor secţii sau în
fiinţarea unor noi secţii alcătuite din muncitori de ambele 
sexe. 
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7. In cazul cînd în vreun organ de presă ar apărea 
atacuri împotriva Internaţionalei, secţia sau comitetul cel mai 
apropiat are obligaţia să trimită imediat Consiliului General 
un exemplar al unei asemenea publicaţii. 

8. O dată la trei luni vor fi publicate în toate organele 
Asociaţiei adresele tuturor comitetelor Internaţionalei, pre
cum şi adresa Consiliului General. 

VI 
STATISTICA GENERALĂ A MUNCII 

1 .  Consiliul General va pune în aplicare art. 6 al Statutu
lui, care se referă la statistica generală a clasei muncitoare, 
precum şi rezoluţia în legătură cu aceeaşi problemă, adoptată 
de Congresul de la Geneva din 1 866. 

2. Fiecare secţie locală este obligată să instituie un co
mitet special pentru statistică, astfel incit, în limita mijloace
lor sale, să fie întotdeauna în măsură să răspundă la orice 
întrebare ce i-ar fi pusă de că tre consiliul sau c omitetul 
federal din ţara sa sau de c ătre Consiliul General. 

Se recomandă tuturor secţiilor să remunereze pe secre
tarii comitetelor pentru statistică, avînd în vedere folosul 
general pe care îl va aduce activitatea lor clasei muncitoare. 

3. In fiecare an, la 1 august, consiliile sau comitetele 
federale vor trimite Consiliului General materialele strînse 
în ţările respective. La rîndul său, Consiliul General va în
tocmi pe baza acestor materiale un raport general ce va fi 
supus congreselor sau conferinţelor care se ţin anual în 
cursul lunii septembrie. • 

4. Toate cazurile în care sindicatele şi secţiile Interna
ţionalei refuză să dea informaţiile cerute se aduc la cunoştinţa 
Consiliului General, care urmează să ia măsurile corespun
zătoare. 

5. In rezoluţia Congresului de la Geneva din 1 866, men
ţionată în art. 1 al prezentului capitol, se spune : 

O anchetă statistică asupra situaţiei clasei muncitoare 
din toate ţările civilizate întreprinsă de însăşi clasa munci 
toare va constitui un exemplu măreţ de unitate internaţio
nală de acţiune. Pentru a acţiona cu oarecare şansă de suc
ces, trebuie Sd se cunoască materialul asupra cărui•a urmează 
să se acţioneze. Intreprinzînd o acţiune atît de im�ortantă, 
muncitorii vor dovedi că sînt capabili să-şi ia soarta în 
propriile lor mîini. 
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De aceea, congresul propune ca în fiecare localitate în 
care există filiale ale Asociaţiei noastre să se treacă imediat 
la rlucru şi să se culeagă date în legătură cu diferitele puncte 
indicate în formularul de anchetă anexiat ; congresul cheamă 
pe toţi muncitorii din Europa şi din Statele Unite ale Americii 
să colaboreze la culegerea de date statistice cu privire la 
clasa muncitoare ; rapoartele şi datele culese vor fi trimise 
Consiliului General. Pe baza acestor materiale, Consiliul Ge
neral va întocmi un raport, la care se vor anexa datele sta
tistice. Acest raport, împreună cu anexele, va fi prezentat 
viitorului congres anual şi, după aprobarea lui de către acesta, 
va fi tipărit pe cheltuiala Asociaţiei. 

Formularul general de anchetă în care, fireşte, pot fi in
troduse schimbări potrivit condiţiilor locale : 1. Denumirea 
întreprinderii. 2. Vîrsta şi sexul persoanelor care lucrează în 
intreprinderea respectivă. 3. Numărul persoanelor care lu
crează în cadrul ei. 4.  Salariurl : a) ucenicilor ; b) plata cu ziua 
sau cu bucata ; cuantumul salariilor plătite de către inter
mediari. Cîştigul mediu săptămînal şi anual. 5. a) Durata 
zilei de muncă în fabrici ; b) durata zilei de muncă la micii 
patroni şi în producţia la domiciliu, în cazul oind există 
toate aceste forme de producţie ; c) munca de zi şi munca de 
noapte. 6. Pauzele pentru masă şi modul cum sînt trataţi 
muncitorii. 7. Starea atelierului şi condiţiile de muncă : în
căperi supraaglomerate, ventilaţie proastă, lumină de zi 
insuficientă, folosirea iluminatului cu gaz, curăţenie etc. 
8. Influenţa muncii asupra stării fizice. 9. Moralitatea. Edu
caţia. 10 .  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 destinată 
în special pieţei interne sau celei externe etc. * 

Anexă 

Conferinţa ţinută la Londra între 1 7  şi 23 septembrie 1 871  
a însărcinat Consiliul General să  publice în  limbile engleză, 
franceză şi- germană o ediţie nouă, autentică şi revăzută a 

• Ediţia germană mai conţine şi punctele : „ 1 1 .  Legislaţie specială cu 
privire la relaţiile dintre muncitori şi maiştri. 12. Condiţii de hrană şi de 
locuit ale muncitorilor•. - Nota red. 
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„Statutului general şi a Regulamentului de organizare ale 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor"'; din următoarele 
considerente : 

I. STATUTUL GENERAL 

Congresul de la Geneva ( 1 866) a adoptat, cu unele adău
giri, Statutul provizoriu al Asociaţiei, publicat la Londra în 
luna noiembrie 1864. El a hotărît de asemenea (vezi „Con
gres ouvrier de !'Association Internationale des Travailleurs 
a Geneve du 3 au 8 septembre 1 866" , Geneve, 1 866, pa�. 27, 
adnotare) ca Consiliul General să publice textul oficial, 
obligatoriu pentru toţi, al Statutului şi al Regulamentului, 
adoptate de către congres. Consiliul General a fost pus în 
imposibilita tea de a aduce la îndeplinire această hotărîre, 
deoarece guvernul bonapartist a confiscat procesele-verbale 
ale Congresului de la Geneva în timp ce erau transportate 
prin Franţa. Cînd, în sfîrşit, datorită intervenţiei lordului 
Stanley, pe atunci ministru de externe al Angliei, am reintrat 
în posesia proceselor-verbale, la Geneva fusese între timp 
publicată o ediţie franceză, iar textul Statutului şi al Re
gulamen1ului a fos t  imedia t  reprodus în toate ţările a căror 
populaţie vorbeşte limba franceză. Acest text era în multe 
privinţe greşit. 

1 .  Ediţia Statutului provizoriu de la Londra, publicată 
la Paris, fusese considerată drept o traducere exactă ; comi
tetul din Paris însă, căruia i se datoreşte apariţia acestei 
traduceri, a introdus în preambulul Statutului schimbări foarte 
importante. La întrebarea Consiliului General, comitetul din 
Paris a răspuns că aceste schimbări au fost determinate de 
situaţia politică din Franţa. în plus, datorită unei insufici
ente cunoaşteri a limbii engleze, unele articole din Statut au 
fost greşit interpretate. 

2. Congresuil de la Geneva trebuia să dea Statutului 
provizoriu un caracter definitiv. Comisia instituită în "acest 
sco19 a eliminat pur şi simplu toate pasajele în care erau men
ţionate măsuri cu caracter provizoriu, fără a observa că 
numeroase pasaje conţineau hotărîri foarte impo:i;J:ante, care 
nicidecum nu aveau un caracter provizoriu. In ediţia engleză, 
publicată după Congresul de la Lausanne ( 1867) , se repetă 
aceleaşi omisiuni. 
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II. REGULAMINTUL DE ORGANIZARE 

Regulamentul de organizare, publicat pînă acum împreună 
cu Statutul, conţine numai hotărîrile respective, adoptate la 
Congresul de la Geneva ( 1 866) . De aceea a devenit necesară 
unificarea regulamentelor adoptate la congresele următoare 
şi la recenta Conferinţă de la Londra ( 1871 ) .  

Pentru prezenta ediţie revăzută au fost folosite urmă
toarele publicaţii : 

„Address and provisional Rules of the International Wor
king Men's Associationu etc. London 1864. 

„Rules of the International Working Men's Associationu .  
London 1867. 

„Congres ouvrier de !'Association Internationale des 
Travailleurs, tenu â Geneve du 3 au 8 septembre 1866u .  Ge
neve 1866 * . 

, ,Proces-verbaux du Congres de !'Association Internatio
nale des Travailleurs, reuni â Lausanne, du 2 au 8 Sep
tembre 1867u .  Chaux-de-Fonds 1867. 

„Troisieme Congres de !'Association Internationale des 
Travailleurs (Congresul de la Bruxelles) . Compte-rendu 
officiel u. Bruxelles 1868. 

„The International Working Men's Association. Resolu
tions of the Congress of Geneva, 1866, and the Congress of 
Brussels, 1868 u ,  London 1868. 

„Compte-rendu du 4-eme Congres International, tenu â 
Bâle en Sep tem bre 1868u, Bruxelles 1869. 

„Report of the Fourth Annua1l Congress of the Interna
tional Working Men's Association, held at Basle, 1869. Pu
blished by the General CouncW, London 1869. 

„Quatrieme Congres de !'Association Internationale des 
Tr-availleurs, tenu a Bâle, 1869. Rapport du delegue des Sec
tions de la Fabrique â Geneve u ,  Geneve 1869. 

„Resolutions of the Conference of Delegates of the In
ternational Working Men's Association, assembled at London, 
1871 u . London 1871  33B, 

ln ceea ce priveşte Congresul de la Basel au mai fost 
consultate rapoartele germane asupra h1crăr�lor congresului, 

* In ediţia germană, printre publicaţiile enumerate se aflct şi : 
„Proces-verbaux du Congres de Geneve, 1866. Rapport du Conseil General". 
Publie dans le „Courrier International", Mars & Avril. Londres 1 867. 
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publicate la Basel în foi volante, precum şi notele luate de 
secretarul general în timpul congresului. 

Felul cum aceste dife�ite izvoare au fost folosite pentru 
prezenta ediţie revăzută rezultă din cele de mai j os.  

STATUTUL GENERAL 

Preambulul : După cuvintele „Pornind de la aceste con
siderente" au fost reintroduse cuvintele „a  fost întemeiată 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" .  Vezi Statutul pro
vizoriu, pag. 13 339, 

Pasaj ul : „Ei socot că este de datoria fiecărui om" etc. 340 
a fost scos, deoarece există două variante ale acestui pasaj , 
deopotrivă de autentice, dar care se contrazic unul pe celă
lalt. De altfel, adevăratul sens al acestui pasaj este cuprins 
în pasajul imediat precedent şi în cel imediat următor : „Nici 
d atorii fără drepturi" etc. 

Art. 3 a fost restabilit potrivit art. 3 din Statutul pro
vizoriu. 

Art. 4 - parte din art. 3 şi întregul art. 4 al Statutului 
e tc . ,  Londra, 1 867. 

Art. 5 - partea introductivă din art. 3 al Statutului din 
1867. Cuvîntul „preşedinte " a fost scos conform rezoluţiei 1 
cu privire la problemele organizatorice, adopta,tă la Congre
sul de la Basel 341• 

Art. 6 - art. 5 al Statutulllli din 1 867. Cuvintele „aso
ciaţii care colaborează între ele "  ( coopera ting associa tions) 
au fost schimbate prin „grupuri naţionale şi locale ale Aso
ciaţiei" ,  deoarece în unele traduceri această expresie a fost 
greşit interpretată ca însemnînd „asociaţii cooperatiste " .  

Art. 7 - art. 6 a l  Statutului din 1 867. 
Ar,t. 8 - art. 10 al Statutului din 1867. 
Art. 1 0  - art. 8 al Statutului din 1867. 
Art. 12 constituie art. 1 3  al Regulamentulllli de organi

z are din Statutul din 1 867. 
Art. 13 - art. 12 al Statutului clin 1867. 
Art. 7 a� Statutului din 1867 a fost scos, deoarece inse

rarea lui a fost în contradicţie cu una din rezoluţiile adoptate 
de către Congresul de la Lausanne. Vezi „Procesele-verbale 
ale Congresului de la Laiusanne" ,  pag. 36. 



Statutul general şi Regulamentul de organizare al A.l.M. 479 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

• I. Congresul general 

Art. 1 - art. 1 1  al Regulamentului adoptat de către Con
gresul de la Geneva 1„Congresul de la Genevau ,  Geneva, 
1 866, pag. 27 şi urm.) ; art. 10, Statutul etc., 1867, acesta din 
urmă fiind incomplet. 

Ar,t. 2 - art. 9, CongresuJ de la Geneva ; art. 6, Statutul 
etc. ,  1867. 

Art. 3 - art. 13, Congresul de la Geneva ; art. 1 1 ,  Statu
tul etc., 1867. 

Art. 4 -art. 10, Congresul de .la Geneva ; art. 9, Statu
tul etc., 1867. 

Art. 5 - art. 9, Congresul de la Geneva ; art. 7, Statutul 
etc. ,  1867. 

Art. 6 - art. 12, Congresul de la Geneva ; art. 8, Statu
tul etc., 1867. 

Art. 7 - Regulamentul de organizare, adoptat la Basel, 
arrt:. VIII. 

Art. 8 - Pentru acest articol „Guide Pratique pour le 
Congres de l'Internationaleu ( „Compte-rendu du Congres 
de Bâle" , Bruxelles 1 869) [„îndreptarul practic pentru Con
gresul Internaţionalei (Raport asupra Congresului de la Ba
sel, Bruxelles 1 869) ] a fost completat cu alte materiale ale 
Congresului de la Basel, citate mai sus. 

Art. 9 - Partea intîi - s-a procedat la fel ca în cazul 
art. 8. Partea a doua - rezoluţia Congresului de la Lausanne 
(procese-verbale, pag. 74, 1 ) .  

Art. 10 - art. 1 b ,  Congresul de l a  Geneva ; art. 1 b ,  Sta
tutul etc., 1867. 

Art. 1 1  - Congresul de la Basel, Guide pratique, art. 3 
şi 1 1 .  

Art. 1 2  - Guide pratique etc., art. 10. 
Art. 13  - Guide pratique etc., art. 7. 
Art. 1 4  - Guide pratique etc., art. 4. 

II. Conslliul General 

Art. 1 - Conferinţa de la Londra, 187 1 ,  II, 1 .  
Art. 2 - Congresul d e  l a  Geneva, art. 1 ; Statutul etc., 

1 867, art. 1 .  
Art. 3 - Primele două alineate - art. 2 şi art. l a, Con

gresul de la Geneva şi Statutul etc., 1867. Alineatul trei -
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art. 3, Congresul de la Geneva. Ultimul alineat - Congresul 
de la Lausanne, procese-verbale, pag. 31 ,  art. 2. 

Art. 4-7 - rezoluţiile cu privire 1a problemele organi
zatorice, adoptate la Basel, IV-VII. 

Art. 8 - Conferinţa de la Londra, n1. 
Art. 9 - rezoluţiile Conferinţei de la Londra, şedinţe1e 

din 1 8  si 22 septembrie. 

III. Cotiza/ii ce urmează a fi plătite 
Consiliului General 

Art. 1 - Primul alineat - Congresul de la Lausanne. 
Procese-verbale, pag. 37, 3, şi art. IX al rezoluţiilor cu pri
vire la problemele organizatorice, adoptate la Basel. Ali
neatul doi - art. 4, Congresul de la Geneva şi Statutul, 1 867. 

Art. 2-6 - Conferinţa de la Londra, IV, 1-5. 

IV. Consilii sau comitete federale 

Art. 1 - art. 6, Congresul de la Geneva şi Statutul, 1 867. 
Art. 2 - ibid.,  art. 5. 
Art. 3 - Congresul de la Bruxelles. „Raportul oficial", 

pag. 50, Anexă. Şedinţele în legătură cu problemele organi
zatorice. Rezoluţia nr. 3. 

Art. 4 - art. VI al rezoluţiilor cu privire la problemele 
organizatorice, adoptate la Basel. 

V. Asocia/ii, sec/ii şi grupuri locale 

Art. 1 - art. 14, Congresul de la Geneva ; art. 12, Statu
tul etc., 1 867. 

Art. 2-4 - Conferinţa de la Londra, II, 2-4. 
Art. 5 - art. I al rezoluţiilor cu privire la problemele 

organizatorice, adoptate la Basel. 
Art. 6 - Conferinţa de la Londra, V. 
Art. 7 - art. II al rezoluţiilor cu privire la problemele 

organizatorice, adoptate la Basel. 
Art. 8 - ibid. ,  art. III. 

VI. Statistica generală a muncii 

Art. 1-4 - Conferinţa de la Londra, VI, 1-4. 
Art. 5 - rezoluţia Congresului de la Geneva (ediţia 

londoneză a rezoluţiilor adoptate de congresele de la Ge
neva şi de la Bruxelles, pag. 4) . 
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Din însărcinarea şi în numele Conferinţei de la Londra 
din 1 871  : 

ConsilluJ General : 

R. Applegarth *, M. J, Boon, Fred. Bradnick, G. H. Buttery **,  
E.  Delahaye, Eugene Dupont (plecat în misiune) ***.• Wm. Ha
les, G. Harris, Hurliman, Jules Johannard, Harrie t Law, Fred. 
Lessner, Lochner, Ch. Longuet * * * * ,  Constant Martin, Zevy 
Maurice, Henry Mayo, George Milner, Ch. Murray, Pi ăn
der ***** ,  John Roach, Riihl, Sadler, Cowell Stepney, Alfred 
Taylor, W. Townshend, Ed. Vaillant, John Weston. 

Secretari-corespondenţi : 

Leo Frankel - pentru Austria şi Ungaria ; A. Herman -
pentru Belgia ; Th. Mottershead - pentru Danemarca ; 
Aug. Serraillier - pentru Franţa ; Karl Marx - pentru Ger
mania şi Rusia ; Charles Rochat - pentru Olanda ; J. P. Mac 
Donnel - pentru Irlanda ; Friedrich Engels - pentru Italia 
şi Spania ; Walery Wroblewsky - pentru Polonia ; Hermann 
Jung - pentru Elveţia ; J. G. Eccarius - pentru Statele 
Unite ; Le Moussu - pentru secţiile franceze din Statele 
Unite. 

Charles Longuet, preşedinte 
Hermann Jung, casier 
John Hales, secretar general 

256, High Holborn, London, 
Western Central 
24 octombrie 1 871 

Publicat sub formă d e  broşură 
în limbile engleză şi franceză 
în noiembrie-decembrie 1 87 1 ,  
ş i  în limba germană 
în februarie 1 872 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei engleze, confruntat 
cu ediţiile germană şi franceză 

Tradus din limba engleză 

* După R. Applegarth urmează în ediţia germană : Ant. Arnaud. 
** După G. H. Butitery urmează în ediţia germană : F. Cournet. 

• • •  In ediţia germană lipsesc cuvintele dintre p aranteze. 
**** Ch. Longuet nu figurează in ediţi.a germană. 

•*••• După Pfănder urmează in ediţia germană : Vitale Regis, 
G. R.anvier. 
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Friedrich Engels 

[Declaraţia Consiliului General în legătură 
cu scrisoarea lui Cochrane 342] 

Către redactorul �iarului „Eastern Postn 

Stimate domn, 
In ziarul „Times" cu data de 31 octombrie a apărut, sub 

semnătura lui Alexander Baillie Cochrane, o scrisoare în 
legătură cu Internaţionala. Vă rog să binevoiţi a insera în 
coloanele ziarului dv. răspunsul meu la  această scrisoare. In 
primul rînd, d-l A.B.C. spune că 

„nu este informat dacă d-l Odger mai este încă preşedinte al secţiei 
engleze a acestei societăţi" .  

Incă din septembrie 1 867 a fost desfiinţată funcţia de 
preşedinte al Consiliului General al Internaţionalei, pe care 
d-l A.B.C. o numeşte secţia engleză a acestei societăţi. Pre
cum se ştie, după ce ( în iunie a.c.) a fost publicată adresa 
noastră cu privire la războiul civil din Franţa, d-l Odger s-a 
retras din Consiliul General. 

Citind în ziarele de pe continent nu ştiu ce bîrfeli despre 
componenţa conferinţei noastre de delegaţi care a avut loc 
în septembrie a.c. la Londra, d-l A.B.C. pune aceste infor
maţii pe seama adunării publice care a avut loc în ziua de 
28 septembrie 1864 la Martin's Hall. La această adunare, 
după cum foarte just a remarcat autorul unui articol apărut 
în numărul din 27 octombrie al ziarului „Times",  a fost ales 
comitetul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor, dar n-au fost „aleşi d-l Odger ca preşedinte, iar 
d-l Cremer şi d-l Wheeler ca secretari" ,  cum afirmă d-l A.B.C. 
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D-l A.B.C. continuă, după aceea, să dovedească exacti
tatea informaţiei sale prin următorul „document autentic " .  

In primul rînd : 

„Steagul roşu este simbolul iubirii între oameni• .  

Acest document autentic nu este altceva decît preambu
lul unuia din nenumăratele falsuri publicate de curînd, sub 
numele Internaţionalei, de către poliţia din Paris şi dezmin
ţite, la timpul cuvenit, de către Consiliul General. 

In al doilea rînd, 

„Programul de la Geneva, sub preşedinţia" (e destul de greu să-ţi ima
ginezi cum poate un program să fie sub preşedinţia cuiva) „unui rus pe 
nume Mihail Bakunin, a fost adoptat de Consiliul General de la Londra în 
iulie 1869 " .  

Acest program de la Geneva nu este altceva decît sta
tutul Alianţei democraţiei socialiste de la Geneva, care a 
mai fost citat cîndva într-o circulară a lui Jules Favre cu 
privire la Internaţională. Răspunzînd la această circulară, 
am declarat (vezi ziarul „Times" cu data de 13 iunie) că 
Consiliul General n-a emis niciodată un asemenea docu
ment. Dimpotrivă, el a emis un document în care declara că 
statutul Alianţei îşi pierde valabilitatea * ·  

L a  acestea aş mai putea adăuga c ă  recenta conferinţă de 
la Londra a ajuns la o ruptură definitivă cu Alianţa înte
meiată de Mihail Bakunin şi că „Journal de Geneve" 343 -
un demn reprezentant al dogmelor partidului căruia îi apar
ţine d-l A.B.C. - s-a erij at în apărător al Alianţei împotriva 
Internaţionalei. 

In al treilea rînd, d-l A.B.C. scoate din teancul său de 
„documente autentice" un extras denaturat dintr-o scrisoare 
particulară a prietenului nostru Eugene Dupont, care a fost 
de mult publicată de Oscar Testut, fost procuror bona
partist 344• Acest extras făcuse ocolul întregii prese engleze 
înainte ca d-l A.B.C. să fi plecat pe continent în căutarea 
unei asemenea „informaţii demne de încredere".  

* Vezi volumul de  faţă, pag. 388. - Nota red. 

33 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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D-l Alexander Baillie Cochrane califică societatea noas
tră drept „infamă N. Dar cum să calific eu o societate care în

credinţează unui Alexander Baillie Cochrane misiunea de a 
întocmi legi ? 

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

John Hales, 

256, High Holborne 

Scris de F. Engels 
la 31 octombrie 1871 

Publicat în „The Eastern Post• 
nr. 163 din 11 noiembrie 1871 

secretar general al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 



Friedrich Engels 

[Despre febra înfiinţării de societăţi anonime 
fictive în Anglia] 

Londra, 4 noiembrie. - In momentul de faţă, noi, cei de 
aici - şi prin noi subînţeleg Anglia oficială, marii capitalişti -, 
ne aflăm intr-o perioadă de plină prosperitate şi de înviorare 
a afacerilor. Pe piaţă există o abundenţă de capital, care caută 
pretutindeni un plasament rentabil ; societăţi frauduloase, 
înfiinţate pentru a ferici omenirea şi a îmbogăţi pe întreprin
zători, răsar ca ciupercile după ploaie. Cele mai la modă par 
să fie acum minele, zăcămintele de asfalt, tramvaiele cu cai, în 
marile oraşe, şi uzinele metalurgice; se oferă mine pe Volga 
şi în New Mexico ; se cumpără zăcăminte de asfalt în Savoia, 
Jura şi Hanovra ; se anunţă că Lisabona şi Buenos Aires vor 
avea curind tramvaie cu cai etc. Toate aceste societăţi pe 
acţiuni n-au, bineînţeles, decît un singur scop: acela de a face 
să crească, pentru un timp oarecare, cursul acţiunilor, astfel 
ca  întreprinzătorii să-şi poată vinde cu beneficiu partea lor, 
iar ce se va �ntîmpla după aceea cu acţionarii nu-i intere
sează : „După noi - potopul I " . In trei-patru ani, cinci 
şesimi din aceste societăţi frauduloase vor dispărea fără 
urmă şi o dată cu ele vor dispărea şi banii acţionarilor care 
s-au lăsat traşi pe sfoară. Ca dntotdeauna, în aceste întreprin
deri „extrem de solide şi de avantajoase" 1şi investe&c eco
nomiile lor în primul rind oameni cu venituri modeste, şi le 
investesc tocmai în momentul cînd, graţie unor şarlatanii, 
acţiunile au atins cursul cel mai ridicat - şi aşa le trebuie. 
Specula cu acţiunile constituie unul din mijloacele cele mai 
eficace pentru a face să intre în buzunarele marilor capita
lişti averile unor oameni de condiţie modestă, care pretind 
că le-au agonisit prin muncă proprie sau care chiar le-au 
agonisit în acest mod. In felul acesta, şi cel mai mare pros
tănac îşi dă seama că [n actuala orînduire socială, în general, 
nu poate să existe un capital „agonisit prin muncă proprieu 



şi că, dimpotrivâ, oricare din capitalurile existente nu este 
altceva decît produsul, însuşit fără rplată, al unei munci 
străine. Şi dacă, în ultima •reme, febra înfiinţării de societăţi 
anonime fictive a luat şi în Germania şi Austria o amploare 
atît de mare, dacă prinţii şi cămătarii, cancelarii imperiului 
şi popii vînează cu toţii economiile oamenilor mărunţi, faptul 
nu poate decît să ne bucure. 

Acest surplus de capitaluri pe piaţa financiară nu face 
deoît să reflecte starea prosperă în care se află marea indus
trie. Aproape în toate ramurile industriei domneşte o învio
rare nemaivăzută de ani de zile, mai cu seamă în cele două 
ramuri principale ale industriei engleze, în care materia primă 
o constituie fierul şi bumbacul. 

Proprietarii fabricilor de filatură din Lancashire au, în 
sfirşit, din nou destul bumbac pentru o lărgire considerabilă 
a producţiei, şi ei nu lasă să le scape ocazia. Numai in micul 
Oldham sînt în curs de construire cincisprezece noi filaturi, 
care vor avea în medie cite 50 OOO de fuse fiecare sau, în to
tal, 750 OOO de fuse, adică aproape tot atâtea ctte există pe 
teritoriul �ntregii Uniuni vamale 345 (fără Alsacia) I La acestea 
se adaugă şi numărul respectiv de războaie de ţesut. La fel 
se prezintă situaţia şi în celelalte oraşe din Lancashire. Uzi
nele constructoare de maşini au primit comenzi pentru cîteva 
luni, iar unele pentru un an întreg, şi, dacă pot livra maşinile 
necesare, obţin orice preţ vor. Cu alte cuvinte, se repetă si
tuaţia din 1 844, cînd, după deschiderea pieţei chineze 346, fa
bricanţii nu aveau altă grijă deaît aceea de a livra cit mai 
multe mărfuri ; şi aceasta pentru că, după cum spuneau ei, 
trebuiau să furnizeze 1mbrăcăminte pentru 300 OOO OOO de oa
meni I S-a produs apoi întorsătura defavorabilă din anii 1 845 
şi 1 847, cînd pe neaşteptate s-a făcut constatarea că pînă 
atunci cei 300 OOO OOO de chinezi binevoiseră să-şi confecţio
neze singuri îmbrăcămintea, iar mărfurile engleze, produse 
în cantităţi exagerate, zăceau nevîndute în depozitele tuturor 
pieţelor, �n timp ce sute de fabricanţi şi speculanţi dădeau 
faliment. Şi tot aşa o să se [ntimple şi acum ; oamenii aceştia 
n-au învăţat nimic, şi, chiar dacă au învăţat ceva, legea 
imanentă a producţiei capitaliste îi sileşte în permanenţă să 
repete de mult cunoscutul ciclu : avtnt economic, suprapro
ducţie şi criză, şi să-l repete pe o scară tot mai largă, pînă 
clnd, in cele din urmă, insurecţia proletariatului va elibera 
societatea de necesitatea acestui ciclu absurd. 
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In ziarul „Der Volksstaat • ,  un oarecare domn Schwitz
guebel, in numele unui Comitet federal al Elveţiei romanele, 
care mie îmi este necunoscut, cere să-i dau lămuriri mai ample 
despre cele publicate de mine în acest ziar cu privire la d-l 
Elpidin *. N-am nimic de-a face cu d-l Schwitzguebel, şi în 
această chestiune nu mă simt obligat să dau explicaţie pri
mului venit. Dar dacă d-l Elpidin s-ar adresa personal, în 
această chestiune, direct redacţiei ziarului „Volksstaat" ,  îi 
stau la dispoziţie şi rog redacţia ca, in acest caz, să comunice 
d-lui Elpidin adresa mea, pentru ca dlnsul să mi se poată 
adresa direct. 

Scris de F. Engels 
la 4 noiembrie 1871 

Publicat î.n „Der Ve>lkissbaat• nr. 91 
din 1 1  noiembrie 1871 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• Vezi volumul de faţă, pag. 403-404. - Nota red. 



Karl Marx 

[Proiect de rezoluţie a Consiliului General 
cu privire la secţia franceză din 1 811 347] 

Asociaţia Internaţioruilă a Muncitorilor 

Rezoluţie a Consiliului General 
adoptată în şedinţa din 7 noiembrie 1871 

I .  OBSERVAŢII PRELIMINARE 

Consiliul General consideră că părerile expuse de secţia 
franceză din 1 87 1  cu privire la modificările radicale ce ar tre
bui introduse în articolele din Statutul general care se referă 
la componenţa Consiliului General n-au nici -0 legătură cu 
chestiunea asupra căreia urmează să se pronunţe. 

ln cc priveşte insultele aduse de această secţie Con:>:liu
lui General, ele vor fi apreciate cum se cuvine de con
siliile federale şi de comitetele federale din diferite ţări. 

Consiliul ţine doar să atragă atenţia : 
că de la Congresul de la Basel ( care a avut loc intre 

6 şi 1 1  septembrie 1869 n-au trecut încă trei ani, aşa cum în 
mod premeditat afirmă numita secţie ; 

că în 1 870, in ajunul războiului franco-prusian, Consiliul 
-- îTltr-o drculară generală adresată tuturor federaţiilor, in

clusiv Consiliului federal din Paris - a propus ca sediul Con
siliului General să fie mutat din Londra 348 ;  

că în răspunsurile primite s-a stăruit în mod unanim ca 
actualul sediu al Consiliului să fie menţinut şi ca împuter
nicirile lui să fie prelungite ; 

că în 187 1 ,  de fndată ce împrejurările au permis, Consi
liul General a convocat o conferinţă a delegaţilor - singura 
măsură cu putinţă în condiţiile de atunci ; 

ca la aceastd conferinţă delegaţii de pe continent au de
clarat că in ţările lor există temerea că prin cooptarea urmi 
prea mare număr de emigranţi francezi s-ar periclita carac
terul internaţional al Consiliului General ; 

• 
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că conferinţa (vezi „Rezoluţiile etc. " ,  XV *) „lasă la apre
cierea Consiliului General să stabilească, în funcţie de eveni
mente, data şi locul viitorului congres sau al conferinţei care 
ar putea fi convocată in locul lui " .  

In  ce  priveşte însă pretenţia sus-numitei secţii de a fi sin
gura reprezentantă a „elementului revoluţionar <francez" ,  pe 
motiv că printre membrii ei se numără foşti preşedinţi a i  unor 
asociaţii muncitoreşti din Paris, Consiliul ţine să facă urmă
toarea observaţie: 

Consiliul General poate, fireşte, să ia în consideraţie că 
cutare persoană a fost clndva pr�edinte al unei asociaţii 
muncitoreşti, dar a sta nu poate fa nici un caz să constituie 
un motiv pentru ca ea să fie primită „de drept" dn Consiliul 
General şi să reprezinte, în cadrul lui, „elementul revolu
ţionar" .  Dacă s-ar proceda în felul acesta, Consiliul ar trebui 
să-l ·coopteze ca membru pe d-l Gustave Durand, care a fost 
preşedinte al uniunii muncitorilor giuvaergii din Paris şi se
cretar al secţiei franceze d in Londra. De altfel, se ştie că 
membrii Consiliului General trebuie să reprezinte principiile 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, iar nu părerile şi 
interesele unei corporaţii sau alteia. 

II. OBIECTULE PREZENTATE DE SECŢIA FRANCEZĂ DIN 1871,  
lN ŞEDINŢA DIN 31 OCTOMBRIE A CONSILIULUI GENERAL, 

IMPOTRIVA REZOLUŢIEI DE LA 17 OCTOMBRIE 

1 .  In ce priveşte următorul pasaj din articolul 2 al statu
tului acestei secţii : 

„Pentru ca cineva să fie primit printre membrii secţiei, trebuie să 
aducă dovezi despre mijloacele sale de existenţă, trebuie să prezinte ga
ranţii de moralitate etc.•, 

secţia are de făcut următoarea observaţie: 

„Statutul general face răspunzătoare secţiile de integritatea membri
lor lor şi, în consecinţă, le recunoaşte dreptul de a-şi asigura garanţii prin 
orice mijloc pe care-l vor socoti necesar•. 

Potrivit acestui punct de vedere, o secţie a Internatio
nalei înfiinţate de teetotalers ** ar putea să insereze în statutul 
său local un articol de felul acesta:  „Pentru ca cineva să fie 
primit printre membrii secţiei trebuie să depună jurămint că 
se va abţine de la orice fel de băuturi alcoolice" . . Intr-un 
cuvînt, sub pretext că „consideră necesar ca printr-un ase-

* Vezi volumul de faţă, pag. 450. - Nota red. 
** - membrii societăţii pentru combaterea alcoolismului. - Nota red. 
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menea mijloc" să-şi asume răspunderea ce le revine pentru 
integritatea membrilor lor, diferitele secţii ar putea să [nscrie 
în statutele lor locale cele m ai absurde şi mai deplasate con
diţii de primire în Internaţională. 

Consiliul General a declarat, la punctul I al rezoluţiei 
sale de la 17 octombrie, că există „cazuri cînd lipsa mijloa
celor de existenţă poate perfect de bine să constituie o garan
ţie de moralitate " .  El crede că secţia ar fi putut să evite 
repetarea acestei idei şi să nu spună că „emigranţii sînt feriţi 
de orice suspiciune prin mărturia elocventă a sărăciei lor " .  

L a  observaţia că sursa „mijloacelor de existenţă" pentru 
grevişti o constituie „fondul de grevă" ,  se poate răspunde, în 
primul rind, că acest „fond" este adeseori fictiv. 

De altfel, anchetele oficiale engleze au dovedit că majo
ritatea muncitorilor englezi, care au, în general, o situaţie 
mai bună decît qceea a fraţilor lor de pe continent, sînt ne
voiţi - fie ca  urmare a grevelor şi a şomajului, fie din cauza 
salariilor insuficiente şi a neplătirii lor la timp, sau din 
alte cauze - să recurgă mereu la muntele de pietate şi la 
imprumuturi, adică la „mijloace de existenţă" a căror dovadă 
n-ar putea fi obţinută fără un amestec inadmisibil în viata 
privată a cetăţenilor. 

Una din două : 
Sau secţia vede în „mijloacele de existenţă" numai 

„garanţii de moralitate" ,  şi în acest caz propunerea Consiliu
lui General în c are se spune : „Pentru ca cineva să fie primit 
printre membrii secţiei trebuie să prezinte garanţii de mora
litate" îşi atinge scopul, deoarece ea presupune (vezi 
punctul I al rezoluţiei din 1 7  ootombrie) că, „în cazuri în
doielnice, o secţie va putea să culeagă informaţii în legă
tură cu mijloacele de existenţă ca gamntii de moralitate" ; 

sau secţia, în articeilul 2 din statutul ei, în mod deliberat 
a vorbit despre prezentarea de dovezi cu privire la „mij 
loacele de existenţă" ca o condiţie pentru primirea de membri, 
în afara „garanţiilor de moralitate" pe care ea e în drept să le 
ceară, şi în acest caz Consiliul General afirmă din nou că 
aceasta „ar fi o inovaţie burgheză, în contradicţie cu litera 
şi spiritul Sta tu tului general " .  

2 .  In ce priveşte respingerea de  către Consiliul General 
a următorului paragraf din articolul 1 1  al statutului secţiei : 

„Se va trimite un delegat sau mai mulţi în Consiliul General•, 

secţia răspunde : 
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„Nu ne este de loc necunoscut„. că sensul literal al Statutului general 
li acordă" (Consiliului General) „dreptul de a accepta sau respinge dele
gaţi". 

Aceasta dovedeşte cit se poate de clar că secţia nu cu
noaşte sensul litera� al Statutului general. 

De fapt, Statutul general nu admite d€cît două modali
tăţi de alegere a membrilor Consiliului General : fie alege
rea lor de către congres, fie cooptarea lor de către Consiliu, 
dar nicăieri nu se spune că Consiliul poate accepta sau res
pinge delegaţi ai secţiilor sau grupurilor. 

Includerea în componenţa sa a unor deilegaţi iniţial pro
puşi de către secţiile din Londra n-a fost niciodată altceva 
decît o simplă măsură administrativă a Consiliului General, 
care în acest caz n-a făcut decît să uzeze de dreptul său de 
cooptare (vezi punctul II, 2 al rezoluţiei din 17  octombrie a 
Consiliului General) . 

Imprejurările excepţionale care au determinat Consiliul 
General să recurgă �a o asemenea modalitate de cooptare 
au fost îndeajuns explicate în rezoluţia sa din 17 octombrie. 

In aceeaşi rezoluţie (II, 3) , Consiliul declară că este dis
pus să admită în componenţa sa delegaţi ai secţiei franceze 
din 1 87 1  în aceleaşi condiţii ca şi pe ceilalţi delegaţi ai sec
ţiilor din Londra. Dar el nu poate să ia in serios cererea de 
a stabili pentru această secţie, contrar prevederilor Statutu
lui general, o situaţie privilegiată. 

Inscriind în articolul 1 1  al statutului său paragraful : 
„Se va trimite un delegat sau mai mulţi în Consiliul General " ,  
secţia franceză din 1871  revendică această trimitere de dele
gaţi ca pe un drept ce ar decurge din Statutul general. Ea 
încearcă să creeze impresia că e perfect convinsă de acest 
drept imaginar, şi, încă înainte de a fi recunoscută de către 
Consiliul General (vezi articolul VI al rezoluţiei cu privire 
la problemele organizatorice, adoptate de Congresul de la 
Basel 349) , ea n-a ezitat, în ziua de 17 octombrie, să trimită, 
„de drept" ,  la şedinţa Consiliului General doi delegaţi cu 
„mandate imperative",  care erau sancţionate de 20 de membri 
ai secţiei. In sfîrşit, în ultima ei misivă, secţia insistă din nou 
asupra „obligaţiei şi dreptului de a trimite delegaţi în Con
siliul General " .  

Pentru a-şi justifica pretenţiile ei, secţia încearcă să 
găsească un precedent în situaţia pe care o deţine cetăţeanul 
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Herman în Consiliul General. Ea se preface a nu şti că cetă
ţeanul Herman a fost cooptat în Consiliul General pe baza 
recomandării unui congres belgian 350 şi că în nici un caz el 
nu reprezintă, în acest Consiliu, secţia din Liege. 

3. La refuzul Consiliului General de a admite următorul 
alineat din statutul secţiei : 

„Fiecare membru al secţiei îşi ia obligaţia să nu primească să facă 
parte din Consiliul General decît ca delegat al secţiei sale", 

secţia răspunde : 

„Drept răspuns la cele de mai sus, ne mărginim să vă atragem atenţia 
că noi avem propriul nostru statut ; cele stabilite între noi se referă numai 
la noi şi ne privesc doar pe noi, iar această cerinţă nu contravine cu nimic 
Statutului general, în care nu se specifică nimic în această privinţă". 

Este greu de înţeles cum ar putea Statutul, care nu spune 
nimic despre dreptul de a delega pe cineva în Consiliul Ge
neral, să vorbească atît de explicit despre condiţiile unei 
asemenea delegări. Mult mai lesne de înţeles este însă că 
statutul special al unei secţii are valabilitate numai pentru 
ea. Totuşi, nu putem fi de acord că acest statut special al 
unei secţii „se referă numai la ea şi o priveşte doar pe ea" .  
Căci dacă, bunăoară, Consiliul General ar admite articolul 
1 1  din statu tul secţiei franceze din 1871 ,  el ar fi nevoit să-l 
introducă în statutele tuturor celorlalte secţii ; iar acest 
articol, căpătînd o valabilitate generală, ar anula cu desăvîr
şire dreptul de cooptare de care dispune Consiliul, potrivit 
Statutului general. 

Pentru aceste motive : 
I. Consiliul General continuă să considere perfect vala

bilă rezoluţia sa din 17 octombrie 187 1 .  
II. In cazul cînd această rezoluţie nu v a  fi acceptată 

pînă la şedinţa din 21 noiembrie a Consiliului, secretarii-co
respondenţi ai acestuia vor trebui să aducă la cunoştinţa 
consiliilor sau comitetelor federale din diferite ţări sau, în 
lipsa unor asemenea consilii sau comitete, grupurilor locale 
cele de mai j os : statutul secţiei franceze din 1871 ,  mandatul 
delegaţilor acestei ·secţii, care a fost remis Consiliului Gene . 
ral în şedinţa lui din 1 7  octombrie, rezoluţia din 17  octombrie 
a Consiliului General, răspunsul secţiei franceze din 187 I .  
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care a fost comunicat Consiliului General în şedinţa lui din 
31 octombrie, precum şi prezenta rezoltiţie definitivă, care 
a fost adoptată de Consiliul General la 7 noiembrie. 

Londra, 7 noiembrie 1 871  

Scris de K. Marx 

Se publică pentru prima oară 

In numele şî din însărcinarea 
Consiliului General 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

[Declaraţia Consiliului General adresată redacţiei 
lui „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt " 351] 

In nr. 326 al lui „Frankfurter Zeitung0 ,  pe pagina a doua, 
într-o corespondenţă datată : „Londra, 18 noiembrie" ,  figu
rează următorul pasaj : 

„Secţia din Londra a Internatlonalel, ln ultima ei şedinţă, a adoptat 
următoarea rezoluţie : cMeritele deosebite pe care şi le-a ciştigat sir Char
les Dilke in lupta pentru cauza poporului li dau dreptul la recunoştinţă 
din partea acestuia ; de aceea i se propune să accepte titlul de membru 
de onoare al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor». La una din întru
nirile anterioare a fost ales ca membru Kossuth".  

In cadrul Internaţionalei nu se cunoaşte calitatea de 
membru de onoare. Sus-menţionatele rezoluţii emană, pro
babil, de la o mică asociaţie ilondoneză, care la început s-a 
intitulat „Asociaţia democratică internaţională u şi  care după 
aceea a adoptat denumirea de „Liga republicană generalău.  
Ea nu are nici un fel  de legătură cu Internaţionala. 

In numele Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
secretar-corespondent pentru Germania, 

Karl Marx 

Scris la 24 noiembrie 1 871 

Publicat in „Frankfurter Zeitung 
und Handelsblatt• nr. 333 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
din 28 noiembrie 1 871  
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Friedrich Engels 

Către Consiliul federal spaniol de la Madrid 

Londra, 25 noiembrie 1 87 1  

De cînd cetăţeanul Lorenzo s-a înapoiat de la ultima 
conferinţă, noi n-am primit nici o ştire din partea voastră. 
Eu v-am mai scris două scrisori ; în cea de-a doua, pe care 
v-am trimis-o recomandat la 8 noiembrie, v-am rugat să ne 
scrieţi imediat şi să ne explicaţi care e cauza acestei taceri. 
Dar pînă acum n-am primit nici un răspuns ; în schimb am 
fost informaţi că o mică minoritate de membri ai Internaţio
nalei încearcă să provoace disensiuni în rîndurile Asociaţiei 
şi urzesc o conspiraţie împotriva rezoluţiilor conferinţei şi  
împotriva Consiliului General, punînd în circulaţie tot felul 
de calomnii 352• Nu încape îndoială că enigmatica voastră 
tăcere se datoreşte faptului că aţi primit scrisori cu un ase
menea conţinut. Dacă aşa stau lucrurile, vă rugăm să ne 
aduceţi la cunoştinţă - cum e de datoria voastră - acuza
ţiile sau insinuările îndreptate împotriva noastră, pentru ca 
să le putem combate. 

In orice caz, nu mai puteţi să păstraţi tăcere, întrucît 
aşa ceva ar contraveni Statutului nostru general, care vă 
obligă să ne trimiteţi rapoarte regulate. Vă rugăm să ne răs
pundeţi numaidecît la această scrisoare ; în caz contrar va 
trebui să tragem concluzia că tăcerea voastră este preme
ditată şi că daţi crezare sus-pomenitelor calomnii, fără să 
aveţi însă curajul să ni le aduceţi la cunoştinţă. In acest 
caz vom fi nevoiţi să procedăm aşa cum ne dictează interesele 
Internaţionalei. 

Scris de F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă fn Operele 
lui K. Marx şi F. Engels, 
ed. I, voi. XXVI, 1935 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba spanioli 
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Friedrich Engels 

[Declaraţia Consiliului General trimisă 
redacţiei ziarului „Proletari o Italiano „ 353] 

Către redacţia ziarului „Proletario Italiano • 

Cetăţeni, 
In nr. 39 al ziarului dv. este publicată o declaraţie a 

muncitorilor din Torino, în care se spune : 

„Declarăm în mod public că hotărîrea Marelui consiliu de la Lon
dra - de a pune socialismul pe planul al doilea, după politică - ne-a fost 
comunicată de redacţia ziarului «Proletario» imediat după ce a fost datei 
publicităţii şi că această hotărîre nu a avut un caracter oficial, deoarece 
a fost din nou revocată de Marele consiliu datorită faptului că multe aso
ciaţii din Europa ar fi respins-o, aşa cum am fi respins-o şi  noi • .  

Această afirmaţie obligă Consiliul General să declare : 
1 )  că el nu a luat niciodată vreo hotărîre de a pune 

soci alismul pe planul al doilea, după politică ; 
2) că, în consecinţă, nu putea revoca o asemenea 

hotărîre ; 
3) că mc1 o asociaţie europeană sau americană nu a 

putut respinge o asemenea hotărîre şi nu a respins nici o 
altă hotărîre a Consiliului General. 

Poziţia Consiliului General în ceea ce priveşte activi
tatea politică a proletariajului este bine definită. 

Ea este definită de : 
i J  Statutul general, care la alineatul patru al expunerii 

de motive spune i::ă „eliberarea economică a clasei munci
toare este ţelul măreţ căruia trebuie să-i fie subordonată, 
ca mijloc, orice mişcare politică" *. 

2) Textul Manifestului constitutiv al Asociaţiei ( 1864) , 
acest comentar oficial şi obligatoriu la Statut, în care se 
spune : „Magnaţii funciari şi magnaţii capitalului vor folosi 

• Vezi volumul de faţă, pag. 466. - Nota red. 
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tntotdeauna privilegiile lor politice pentru apărarea şi eter
nizarea monopolurilor lor economice. Ei nu numai că nu vor 
sprijini cauza eliberării muncii, dar, dimpotrivă, vor con
tinua să-i pună în cale tot felul de piedici. Cucerirea puterii 
politice a devenit, prin urmare, măreaţa datorie a clasei 
muncitoareN 354• 

3) Rezoluţia Congresului de la Lausanne ( 1867), in care. 
în legătură cu aceasta, se spune : „Eliberarea socială a mun
citorilor este legată în mod indisolubil de eliberarea lor 
politică• 365• 

4) Rezoluţia a IX-a a Conferinţei de la Londra (septem
brie 1871) ,  care, în conformitate cu cele precedente, amin
teşte membrilor Internaţionalei că, în lupta clasei munci
toare, mişcarea ei economică şi activitatea ei politică sînt 
indisolubil legate între ele '* .  

Consiliul a urmat întotdeauna ş i  va  urma ş i  pe  viitor 
această linie de conduită care i -a  fost trasată. In consecinţă, 
el declară falsă şi calomniatoare comunicarea de mai sus, 
făcută nu se ştie de cine redacţiei ziarului „Proletario" .  

Din însărcinarea 
şi în numele Consiliului General, 

secretarul pentru Italia, 
F. E. 

P.S. Am primit tocmai acum din Geneva „La Revolution 
Sociale" 356, în care se comunică că un mic grup din Jura a 
respins hotărîrile Conferinţei de la Londra **.  Consiliul 
General nu a primit nici o comunicare oficială în această 
pnvintă. De îndată ce va primi o astfel de comunicare, va 
lua măsurile de rigoare. 

29 noiembrie 1871 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în Operele 
lui K. Marx şi F. Engels, 
ed. I, vol. XXVI, 1935 

Se tipăreşte după c1oma
manuscrisului 

Tradus din limba italiană 

'* Vezi volumul de faţă, pag. 448. - Nota red. 
'** Vezi volumul de faţă, pag. 504-5 1 0 .  - Nota red. 
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Friedrich Engels 

(lmputernicire dată lui Giuseppe Boriani 357] 

Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 
256, High Holbom, London, Western 

Centra.I 30 noiembrie 1871 

Cetăţeanul Giuseppe Boriani este primit ca membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi  este împuternicit 
să primească noi membri ş i  să organizeze noi secţii, cu con
diţia ca, la primirea lor, atît noii membri cit şi noile secţii să 
recunoască drept obligatorii următoarele documente oficiale 
ale Internaţionalei : 

Statutul general şi Regulamentul de organizare, 
Manifestul constitutiv, 
Rezoluţiile congreselor, 
Rezoluţiile conferinţei care a avut loc în septembrie 

1 871 la Londra. 

Publicat pentru prima oară 
fn limba rusă 

Din însărcinarea 
şi în numele Consiliului General, 

secretar pentru Italia, 
Friedrich Engels 

ln Operele lui K. Marx şi F. Engels, 
ed. I, vol. XXVI, 1935 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba italiană 
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f Cu privire la situaţia secţiilor Internaţionalei 
în ţările Europei 358] 

ln ce priveşte rezoluţia referitoare la activitatea politică, 
care a fost adoptată de conferinţă, am bucuria de a vă aduce 
la cunoştinţă că ea a fost aprobată în întregime de Federaţia 
spaniolă, aşa cum reiese din ultimele numere ale unor pu
blicaţii ca „La Emancipacion u 359 din Madrid şi „La Federa
cion u din Barcelona (cu data de 3 decembrie) . Transformarea 
Internaţionalei, în Spania, într-un partid politic aparte şi in
dependent este acum un fapt cert. In această ţară treburile 
noastre merg excelent : am cîştigat, în mai puţin de trei 
luni, 1 9  OOO pînă la 20 OOO de noi membri I In Danemarca, 
unde a luat fiinţă doar de trei luni, Internaţionala numără 
2 OOO de membri numai în capi tală, şi acest oraş este mai 
mic decît Milano ; acolo şi ţăranii aderă în masă la Inter
naţională, şi se pregăteşte o vastă campanie în vederea 
viitoarelor alegeri, care ne promit o puternică şi impună
toare reprezentanţă în parlamentul danez. 

în Germania şi Olanda, de asemenea, treburile merg 
bine. In Franţa avem 26 de ziare şi, în ciuda d-lui Thiers, 
secţiile se constituie din nou. 

Scris de F. Engels 
intre 5 şi 10 decembrie 1871 

Publicat în „La Plebe• 
nr. 144 din 12 decembrie 1 871 

34 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba italiană 
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Friedrich Engels 

[Declaraţia Consiliului General 
adresată redacţiilor unor ziare italiene 

în legătură cu articolele lui Mazzini împotriva 
Internaţionalei 1160] 

Asociaţia Intemaţională a Muncitorilor 
256, High Holbom, Lcmdon, Western 

Central 6 decembrie 1871 

Către redactorul ziarului „La Roma del Popolo" 

Domnule redactor, 
Contînd pe lealitatea dv., vă rog să publicaţi alăturata 

declaraţie. Dacă e să ne războim, apoi să ne războim în 
mod leal. 

Primiţi, vă rog, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

F. Engels, 
secretar al Consiliului General 

pentru Italia 

Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 

Către redacţia ziarului „La Roma del Popolo0 

In numărul 38 al ziarului dv., cetăţeanul G. Mazzini 
publică primul articol dintr-o serie avînd ca titlu „Docu
mente despre Internaţională" .  El atrage, din capul locului, 
atenţia cititorilor : 

„Am adunat.. . ,  din toate sursele care mi-au fost accesibile, toate do
cumentele ei, toate declaraţiile, orale sau scrise, făcute de membrii ei 
influenµ-. 

Acestea sînt documentele pe care s-a apucat să le pu
blice. Pentru început el oferă cititorilor săi două mostre. 
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I. „Cu renunţarea• (la activitatea politică) „s-a mers atît de departe, 
că unii dintre fondatorii francezi ai Internaţionalei i-au promis lui Ludovic
Napoleon că vor renunţa la orice activitate politică dacă el va acorda 
muncitorilor nu ştiu ce avantaje materiale". 

Aşteptăm din partea cetăţeanului Mazzini să prezinte 
dovezi în sprijinul acestei afirmaţii, pe care noi o calificăm 
drept calomnioasă. 

II. „Bakunin, într-unul din discursurile rostite de el la Congresul 
«Ligii păcii şi libertăţii> care a avut loc la Berna în 1 868, a spus : Vreau 
egalizarea indivizilor şi a claselor 1 fără aceasta nu este posibilă ideea de 
dreptate şi nu poate fi instaurată pacea. Trebuie să se termine o dată cu 
amăgirea muncitorului prin discursuri interminabile. Este necesar să 1 se 
spună ce trebuie să vrea, dacă el nu ştie acest lucru. Eu sînt colectivist, iar 
nu comunist, şi dacă cer abolirea dreptului de succesiune, o fac pentru a 
ajunge mai repede la egalitatea socială• .  

Dacă cetăţeanul Bakunin a rostit sau nu aceste cuvinte 
e o chestiune care nu ne interesează. Important pentru 

Consiliul General este să constate : 
1 )  că aceste cuvinte, după cum singur Mazzini spune, 

n-au fost rostite la un congres al Internaţionalei, ci la un 
congres al Ligii păcii şi libertăţii, care e o organizaţie bur
gheză ; 

2) că congresul Internaţionalei care a avut loc la Bru
xelles în septembrie 1868 a declarat, într-o hotărîre specială, 
că nu are nimic comun cu acest congres al Ligii păcii şi 
libertăţii soi ; 

3) că cetăţeanul Bakunin, atunci cînd a rostit aceste cu
vinte, nici nu era membru al Internaţionalei ; 

4) că Consiliul General s-a opus întotdeauna repetatelor 
încercări de a înlocui cuprinzătorul program al Internaţio
nalei (datorită căruia au putut fi primiţi în rîndurile ei şi 
adepţii lui Bakunin) prin programul îngust şi .sectar al lui 
Bakunin, a cărui adoptare ar fi dus numaidecît la excluderea 
majorităţii covîrşitoare a membrilor Internaţionalei ; 

5) că, prin urmare, Internaţionala în nici un caz nu poate 
să-şi asume răspunderea pentru acţiunile şi declaraţiile per 
sonale făcute de cetăţeanul Bakunin. 

In ceea ce priveşte celelalte documente despre Interna
ţională, pe care cetăţeanul Mazzini promite să le dea pu-

34* 
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blicităţii în viitorul cel mai apropiat, Consiliul General ţine 
să declare de la bun început că Internaţionala este răspun
zătoare numai de documentele oficiale emise de ea. 

Din însărcinarea şi în numele Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 

secretar pentru Italia, 

Friedrich Engels 

Publicat în „La Plebe• 
nr. 144 din 12 decembrie 1 87 1 ,  
„Gazzettino Rosa• nr. 345 
din 1 2  decembrie 1 87 1  şi 
„La Roma del Popolo" 
nr. 43 din 21 decembrie 1 87 1  

Se tipăreşte după textul 
apărut fn ziarul 
„La Roma del Popolo" ,  
confruntat c u  ciorna 
manuscriselor 
lui Engels în limbile 
franceză şi italiană 

Tradus din limba italiană 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „The Eastern Post " m 

Stimate domn, 
In ultima epistolă ce v-a adresat-o, d-l Charles Bradlaugh· 

se foloseşte de darea de seamă asupra şedinţei din 12 de
cembrie a Consiliului General - la care eu n-am luat parte, 
din motive de boală - drept pretext pentru a face din mine 
obiectul unor atacuri grosolane. El scrie : ,.Ii sînt deosebit 
de îndatorat lui Karl Marx pentru ura ce mi-o poartă". 
Pentru ura ce i-o port eu d-lui Charles Bradlaugh I De cînd 
a fost publicată „Adresa cu privire la războiul civil din 
Franţa", vocea d-lui Bradlaugh s-a contopit cu corul acelora 
care, în lumea întreagă, debitează calomnii împotriva Inter-

'naţionalei şi a mea personal. I-am răspuns şi lui, ca şi ce
lorlalţi detractori, cu o tăcere plină de dispreţ. Era mai mult 
decît putea suporta ridicola îngîmfare a acestui ins stăpînit 
de o nemărginită vanitate. L-am „calomniat" fiindcă n-am 
luat în seamă calomniile lui. Tăcerea mea l-a scos din să
rite ; la o întrunire publică m-a calificat drept bonapartist, 
fiindcă, vedeţi dumneavoastră, în „Adresa cu privire la. 
războiul civil° am dezvălui t  împrejurările istorice care au 
dat naştere celui de-al doilea Imperiu. Acum merge mai 
departe şi spune despre mine că sînt un agent de poliţie al 
lui Bismarck. Sărmanul de el I Trebuie să dovedească, cu 
orice preţ, că lecţiile pe care le-a primit de curînd, la Paris. 
de la ticălosul de Emile de Girardin şi de la clica lui n-au 
fost zadarnice. De data asta îl voi „deferi" publicului ger
man, dind epistolei lui cea mai largă răspîndire cu putinţă. 
Iar dacă va avea amabilitatea să dea calomniilor sale o 
formă mai palpabilă, îl voi „deferi " unui tribunal englez. 

Primiţi, stimate domn, 
' asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Londra, 20 decembrie 1871 

Publicat în 
„The Eastern Post• nr. 169 
din 23 decembrie 1 871  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Congresul de la Sonvilier şi Internaţionala 361 

Despre situaţia Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
iîn momentul de faţă aproape că nici nu mai este nevoie 
<Sa vorbim. Pe de o parte, grandioasele evenimente de la 
Paris i-au imprimat o forţă şi o amploare pe care n-a mai 
avut-o încă niciodată ; pe de altă parte, vedem că împotriva 
.ei s-au coalizat aproape toate guvernele europene : Thiers 
şi Gorceakov, Bismarck şi Beust, Victor Emanuel şi papa,. 
Spania şi Belgia. Internaţionala este hărţuită din toate păr
�ile : toate forţele lumii vechi, tribunalele militare şi cele 
civile, poliţia şi presa, moşierii închistaţi şi burghezii se 
.întrec în prigonirea ei, şi pe întregul continent abia se poate 
găsi un locşor în care să nu se fi recurs l1a toate mijloacele 
pentru a pune în afara legii această mare frăţie a muncito
rilor, care provoacă unora atîta spaimă. 

Şi iată că tocmai în acest moment, cînd toate forţele 
wechii societăţi s-au coalizat pentru a dezorganiza prin mij 
loace violente Internaţionala, cînd unitatea şi coeziunea ne 
sînt mai necesare ca oricînd, tocmai în acest moment un 
grup destul de mic, şi, după propria lui mărturisire, pe 
zi ce trece mai redus, de membri ai Internaţionalei, într-un 
colţişor al Elveţiei, a găsit de cuviinţă să publice o circulară 
deschisă, menită să semene discordie în rîndurile Asociaţiei. 
Acest grup, care se intitulează Federaţia jurasiană, este 

'constituit în cea mai mare parte din aceiaşi oameni care, 
sub conducerea lui Bakunin, de mai bine de doi ani sub
minează întruna unitatea rîndurilor noastre în Elveţia fran
ceză şi, printr-o asiduă corespondenţă particulară cu unele 
personalităţi de categoria lor, din diferite ţări, împiedică 
desfăşurarea unei activităţi coordonate în cadrul Internaţio
ITT.alei. Atîta timp cit aceste intrigi se limitau la Elveţia sau 
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erau urzite din umbră, n-am vrut să le facem o mai mare 
publicitate, dar circulara amintită ne sileşte să luăm atitudine. 

Invocînd faptul că în acest an Consiliul General a con
vocat o conferinţă, şi nu un congres, Federaţia jurasiană, la 
Congresul ei de la Sonvilier din 1 2  noiembrie, a elaborat <> 
circulară către toate secţiile Internaţionalei, care a fost ti 
părită într-un mare număr de exemplare şi difuzată apoi în 
toate ţările din lume, şi prin care se cerea secţiilor să insiste 
asupra necesităţii de a convoca imediat congresul. De ce 
a fost nevoie ca congresul să fie înlocuit printr-o conferinţă, 
asta este o chestiune care, cel puţin pentru noi, cei din Ger
mania şi Austria, este limpede ca lumina zilei. Dacă am fi 
trimis delegaţi la congres, imediat după întoarcerea lor ei ar 
fi fost ares1aţi şi aruncaţi în închisoare ; în aceeaşi situaţie 
s-ar fi aflat şi delegaţii din Spania, Italia şi Franţa. O con
ferinţă însă, în cadrul căreia nu au loc dezbateri publice, ci 
numai şedinţe de lucru, era întru totul posibilă, pentru că: 
numele delegaţilor n-avea să fie dat publicităţii. Dezavanta
jul conferinţei consta [n aceea că ea nu avea căderea să: 
ia hotărîri in probleme de principiu sau să introducă modi
ficări în Statut şi, în general, să ia măsuri cu caracter le
gislativ, ci trebuia să se limiteze la adoptarea unor hotăriri 
concrete, menite să asigure o mai bună aplicare a principiilor 
organizatorice prevăzute de Statut ş i  de rezoluţiile congre
selor. Dar, în condiţiile date, tocmai de acest lucru era ne
voie : de măsuri extrem de necesare în momentul de faţă şi 
pentru a căror adoptare era de ajuns şi o conferinţă. 

De altfel, atacurile împotriva ·conferinţei şi a rezoluţiilor 
adoptate de ea nu erau decît un pretext. Chiar şi în circulara 
sus-menţionată se vorbeşte despre asta numai în treacăt. 
Dimpotrivă, autorii ei consideră că răul are o cauză mult 
mai profundă. Ei afirmă că, potrivit Statutului şi rezoluţiilor 
iniţiale ale congreselor, Internaţionala nu este altceva decît 
„o federaţie liberă de secţii autonome" ( independente) , care 
îşi pune ca scop eliberarea muncitorilor de către ei înşişi, 

„fără vreun organ de conducere autoritar, fie el şi creat pe bază de liber 
consimţămint " .  

Prin urmare, nici Consiliul General n-ar fi  altceva decît 
un „simplu birou de statistică şi corespondenţă" .  Dar acest 
principiu iniţial, pretind e i, a fost curînd denaturat - mai' 
tntîi prin dreptul acordat Consiliului General de a-şi com
pleta rîndurile prin cooptarea de noi membri, iar apoi, într-o 
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măsură şi mai mare, prin rezoluţiile Congresului de la Basel, 
care au acordat Consiliului General dreptul de a exclude în 
mod temporar diferite secţii, pînă la convocarea congresului 
următor, şi de a rezolva în prealabil problemele litigioase 
ţ>înă la soluţionarea lor definitivă de către congres 311'. In 
felul acesta, spun ei, Consiliului General i-a fost acordată 
o putere periculoasă, iar uniunea liberă a secţiilor indepen
dente a fost transformată într-o organizaţie ierarhică şi au
toritară, forma tă din „secţii supuse disciplinei" ,  aşa incit 

„secţiile sînt întru totul la discreţia Consiliului General, care, după bunul 
lui plac, poate să refuze primirea lor sau să suspende activitatea lor". 

Cititorilor noştri germani, care ştiu destul de bine ce 
valoare are o organizaţie în s tare să se apere, toate astea 
li se vor părea extrem de ciudate, ceea ce, de altfel, este 
perfect explicabil, întrucît teoriile d-lui Bakunin, care ni se 
dezvăluie aici în toată splendoarea lor, n-au pătruns pînă 
acum în Germania. Reiese că o organizaţie muncitorească 
care a înscris pe steagul ei, în primul rînd, lozinca luptei 
pentru eliberarea clasei muncitoare trebuie să aibă în frun
tea ei nu un comitet executiv, ci un simplu birou de statis 
tică şi corespondenţă ! Dar lupta pentru eliberarea clasei 
muncitoare este pentru Bakunin şi acoliţii săi un simplu pre
text ; adevăratul scop urmărit de ei este cu totul altul. 

„Viitoarea societate nu trebuie să fie altceva decît o generalizare a 
formei de organizare pe care o va fi adoptat pentru sine Internaţionala. De 
aceea trebuie să facem in aşa fel ca această formă de organizare să fie cit 
mai apro.piată de ideailul nostru... Iruternaţio.nalia, embrionii! viitoarei so
<:ietăţi omeneşti, trebuie să fie de pe acum o reflectare fidelă a principiilor 
noastre de libertate şi federalism şi trebuie să se lepede de orice principiu 
.care duce la autoritate şi dictatură".  

Noi, gennanii, ne-am făcut de rîs cu misticismul nostru, 
dar sîntem încă departe de un asemenea misticism. Interna
ţionala este prototipul societăţii viitoare, în care nu vor mai 
fi nici măceluri ca acela de la Versailles, nici tribunale 
militare, nici armate permanente, nici perlustrarea cores
pondenţei, nici tribunale penale de felul. celui de la Braun
schweig 865• Tocmai acum, cînd trebuie să ne apărăm cu toate 
forţele noastre, i se propune proletariatului -să se organizeze 
nu potrivit cu nevoile luptei pe care el este silit s-o ducă zi 
de zi şi ceas de ceas, ci potrivit cu ideea imprecisă pe care 
.şi-o fac unii fantezişti despre societatea viitorului I Să ne 
imaginăm cum ar arăta, potrivit acestui modei, propria noas-



Congresul de la Sonvilier şi Internaţionala 50� 

tră organizaţie germană. In loc să luptăm împotriva guver
nelor şi a burgheziei, am începe să ne frămîntăm mintea 
pentru a ne da seama dacă fiecare paragraf din Statutul 
nostru şi fiecare hotărîre adoptată de congres este o reflec
tare fidelă a societăţii viitoare. In locul comitetului nostru 
executiv am avea un simplu birou de statistică şi cprespon
denţă, care ar trebui să observe ce se întîmplă cu secţiile 
independente - atît de independente, incit nu trebuie să re
cunoască nici un fel de organ de conducere autoritar, fie el 
şi creat pe bază de liber consimţămînt ; căci e lucru ştiut 
că prin aceasta ele şi-ar încălca principala lor ob'1igaţie : 
aceea de a fi prototipul fidel al societăţii viitoare I Despre 
o unire a forţelor, despre acţiuni organizate în comun nici 
nu poate fi vorba. Dacă în fiecare secţie luată aparte mino
ritatea se supune majorităţii, ea comite o crimă împotriva 
principiilor de libertate şi recunoaşte un principiu care duce 
la autoritate şi la dictatură ! Dacă, în urma unui ordin de 
sus, Stieber cu toţi ciracii lui, întregul cabinet negru 366 şi 
toţi ofiţerii prusieni ar intra în organizaţia social-democrată 
pentru a o submina, comitetul sau, mai bine zis, biroul de 
statistică şi corespondenţă n-ar putea în nici un caz să-i 
împiedice, pentru că, în felul acesta, ar iinsemna să introducă 
o organizare ierurhică şi autoritară I Or, principalul lucru 
este să nu existe nici un fel de secţii supuse disciplinei ! Şi 
nid un fel de disciplină de partid, nici un fel de centralizare 
a forţelor într-un singur punct, nici un fel de arme de luptă ! 
Ce s-ar întîmp{a atunci cu prototipul societăţii viitoare ? 
Intr-un cuvînt, unde am ajunge cu o astfel de organizare 
nouă ? La forma laşă, slugarnică, de organizare a primilor 
creştini, a acestor sclavi care primeau cu recunoştinţă fie 
care ghiont în spate şi care prin servilismul lor au obţinut, 
ce-i drept după trei sute de ani, victoria religiei �or ; adică 
ne-ar duce la o metodă de revoluţie pe care proletariatul n-o 
va imita în nici un caz I Aşa cum primii creştini luau drept 
model de organizare raiul lor imaginar, la fel şi noi, ve
deţi dv., trebuie să luăm drept model viitorul rai social pe 
care ni-l propune d-l Bakunin, şi, în loc să luptăm, sîntem 
sfătuiţi să ne rugăm şi să sperăm. Şi aceşti oameni, care ne 
predică asemenea aberaţii, se prezintă drept singurii re
voluţionari adevăraţi I 

Revenind la Internaţională, trebuie să spunem totuşi că 
deocamdată treburile ei nu merg de loc prost. Pînă cînd 
viitorul congres va adopta o hotărîre, Consiliul General este 
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dator să traducă în viaţă rezoluţiile adoptate la Base!, şi el 
îşi va îndeplini această datorie. Şi aşa cum nu s-a sfiit să-i 
dea afară pe nişte inşi ca Tolain şi Durand, tot aşa va avea 
grijă ca cei de teapa lui Stieber & Co. să nu poată pătrunde 
în Internaţională, chiar dacă Bakunin ar considera că aceasta 
e o măsură dictatorială. 

Dar cum s-a ajuns totuşi la aceste rezoluţii atît de ne
potrivite ale Congresului de ·la Base! ? Foarte simplu. Ele 
au fost propuse de către delegaţii belgieni, şi nimeni n-a 
pledat pentru adoptarea lor cu mai multă căldură decît 
Bakunin şi prietenii săi, în special Schwitzguebel şi Guillaume, 
semnatarii actualei circulare. Ce-i  drept, pe atunci lucrurile 
se prezentau cu totul altfel. Pe atunci, aceşti domni sperau să 
obţină majoritatea şi să pună mina pe Consiliul General. Pe 
atunci, oricît de largi erau drepturile de care dispunea Consi
liul General, tot nu li se păreau satisfăcătoare. Dar acum e cu 
totul altceva I Acum se constată că strugurii sînt acri. Acum 
Consiliul General trebuie redus la situaţia unui simplu birou 
de statistică şi corespondenţă, pentru ca reputaţia viitoarei 
societăţi bakuniste să nu aibă cumva de suferit. 

Şi aceşti oameni, sectari de profesie, care, cu toată doc
trina lor mistică, de factură creştină primitivă, nu reprezintă 
în ·Cadrul Internaţionalei decît o minoritate infimă, nu se je
nează să reproşeze Consiliului General că membrii lui ar vrea 

„să facă fn aşa fel ca în Internaţională să domine programul lor deu:.ebit, 
doctrina lor personală i părerile lor particulare, ei le iau drept teoria ofi
cială, singura care are drept de cetăţenie în Asociaţie•. 

Asta-i chiar prea de tot I Cine a avut posibilitatea să ur
mărească istoria internă a Internaţionalei ştie că de aproape 
trei ani principala preocupare a acestor oameni a fost aceea 
de a impune Asociaţiei doctrina lor sectară drept program ge
neral şi, oind această încercare a dat greş, ei au căutat, pe 
ascuns, să prezinte frazeologia bakunistă drept program ge
neral al Internaţionalei. Cu toate acestea, Consiliul General 
s-a mărginit să protesteze împotriva acestei denaturări, dar 
nu le-a contestat pînă acum niciodată dreptul de a face parte 
din Internaţională sau de a pune în circulaţie oricît poftesc, 
sub propria lor marcă, balivernele lor sectare. Despre ati
tudinea pe care o va adopta Consiliul General faţă de această 
nouă circulară e prematur să vorbim. 

Oamenii aceştia au dat ei înşişi o strălucită dovadă 
de ceea ce sînt în stare să facă cu noua lor formă de orga-
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nizare. De la Comuna din Paris încoace, Internaţionala a. 
făcut pretutindeni progrese uriaşe acolo unde nu s-a lovit 
de împotrivirea violentă a unor guverne reacţionare. Dar 
cum stau lucrurile în Jura elveţiană, unde timp de un an 
şi jumătate aceşti domni au exercitat o dominaţie absolută ? 
Să ascultăm ce se spune în propria lor dare de seamă� 
prezentată la Congresul de la Sonvilier {vezi săptămînalul 
genevez „La Revolution Socialeu cu data de 23 noiembrie) :-

„Aceste teribile evenimente trebuie să fi exercitat asupra secţiilor 
noastre o influenţă în parte demoralizatoare, în parte binefăcătoare„. După 
aceea urmează începutul giganticei bătălii pe care proletariatul trebuie săi 
o dea împotriva burgheziei, şi oamenii încep să cadă pe gînduri...  unii bat 
în retragere (s'en vont) şi îşi ascund laşitatea, ceilalţi îşi exprimă cu mai 
multă tărie ca oricînd ataşamentul faţă de principiul înnoitor al Interna
ţionalei. - Acestea sînt faptele cele mai marcante ale actualei istorii in
terne a InternaţiOillillei, în genera.1, şi aile fedeI1aţiei noaistre iîn particular•. 

Ceea ce constituie aici o noutate este afirmaţia că toate 
acestea s-au întîmplat în Internaţională, în general, pe cînd 
realitatea arată tocmai contrarul. Este adevărat că aşa s-au 
petrecut lucrurile în Federaţia jurasiană. Căci iată ce spun 
chiar aceşti domni : secţia Moutier a avut cel mai puţin de 
suferit, dar nici ea n-a ajuns la nici un rezultat. 

„Chiar dacă n-au fost înfiinţate noi secţii, trebuie să nădăjduim etc. M 
. „  şi totuşi această secţie a fost „deosebit de favorizată de excelenta stare 
de spirit a populaţiei"„. „Secţ�a Granges 1S1a redus la un mic 111ucleu de
m-uoci tori M. 

Două secţii din Biel n-au răspuns niciodată la scrisorile 
comitetului, la fel şi secţiile d in Neuchâtel şi o secţie din 
Locle ; a treia secţie din Biel este 

,,deocamdată moal'ltă" .„, deşi ,,m.-am pierdut cu <totllll speranţa de ia vedea 
cum la Biel Internaţionala se trezeşte din nou la viaţă. M 

Secţia Saint-Blaise este moartă ; cea din Val de Ruz a 
dispărut, nu se ştie cum ; secţia cen1rală din Locle S-il di
zolvat după o lungă agonie, dar de curînd a fost, cu chiu 
şi vai, reconstituită, evident, în vederea alegerilor pentru 
congres ; cea din La-Chaux-de-Fonds se află într-o situaţie 
critică ; secţia ceasornicarilor din Courtelary se transformă, 
în momentul de faţă, într-o asociaţie profesională, care 
adoptă statutul Asociaţiei ceasornicarilor elveţieni ; ea 
adoptă, prin urmare, statutul unei asociaţii care nu face parte 
din Internaţională. Secţia centrală a aceluiaşi district şi-a 
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întrerupt temporar activitatea pentru că membrii ei au în
fiinţat la Saint-Imier şi la Sonvilier o secţie separată (ceea 
ce n-a împiedicat însă ca această secţie centrală să fie re
prezentată la congres prin doi delegaţi, pe lingă cei trimişi 
de către cele două secţii - Saint-Imier şi Sonvilier) ; secţia 
Catebat, după o perioadă de succese strălucite, a trebuit să 
se dizolve în urma unor intrigi ale burghezilor locali, la fel 
şi cea din Corgemont ; în sfîrşit, la Geneva mai există doar 
o singură secţie. 

Iată ce au făcut, într-un an şi jumătate, reprezentanţii 
federaţiei libere a unor secţii independente, in frunte cu un 
birou de statistică şi de corespondenţă, dintr-o federaţie, ce-i 
drept, nu prea largă şi nu .prea numeroasă, dar 1otuşi înflo
ritoare. Şi asta într-o ţară în care ei aveau deplină libertate 
de acţiune şi într-o perioadă cînd, în toate celelalte părţi, 
Internaţionala a înregistrat progrese uriaşe I Şi chiar în mo
mentul cînd ei înşişi ne prezintă acest j alnic tablou al eşecu
rilor lor, cînd scot aceste vaiete de neputinţă şi desperare, -
ei  ne cer să abatem cu forţa Internaţionala de pe drumul ei 
de pînă acum, pe care, urmîndu-1, ea a devenit ceea ce este 
şi s-o îndreptăm pe drumul care a dus Federaţia jurasiană de 
la o stare relativ înfloritoare la o destrămare totală. 

Scris de F. Engels în jurul 
datei de 3 ianuarie 1 872 

Publicat în „Der Volksstaat• 
nr. 3 din 10 ianuarie 1 872 

Se itipăreş.te după textul 
apărut in ziar 

Tradus din 'limba germană 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „The Eastern Post" 

Stima te domn, 
In „The National Reformer• 367 din 7 ianuarie, d-l Charles 

Bradlaugh spune : 

„Am vrut doar să arătăm că pe vremuri dr. Marx dădea informaţii 
propriului său guvern•. 

Declar, prin prezenta, că această afirmaţie este o calom
nie pe cît de ridicolă, pe atît de infamă. li cer d-lui Brad
laugh să prezinte măcar un singur fapt care i-ar putea oferi 
un pretext, oricît de mic, pentru o asemenea afirmaţie. Pen
tru a nu tulbura liniştea lui personală, adaug că n-am de 
-gînd să-l „provoc la duel" .  

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Karl Marx 
1 6  ianuarie 1 872 

Publicat în 
„The Eastem Post• nr. 1 73 
.din 20 ianuarie 1 872 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „The Eastern Post " 

Stimate domn, 
In nemuritorul său poem, Dante spune că unul dintre cele 

mai groaznice chinuri ale unui exilat este necesitatea de 
a veni în contact cu tot felul de oameni * .  Eu mi-am dat per
fect de bine seama de adevărul cuprins în această tînguire 
cînd am fost nevoit, pentru un timp oarecare, să mă angajez 
într-o polemică publică cu nişte indivizi de teapa d-lor 
Charles Bradlaugh & Co. Dar, orice s-ar întîmpla, nu·i voi 
mai permite să transforme disputa, pe care mi-a impus-o, 
într-un mijloc ieftin şi comod de a-şi face reclamă în străi· 
nătate. 

El a lansat împotriva mea o acuzaţie care, dacă ar fi 
publicat-o in Germania, ar fi făcut din el un obiect de bat
jocură pentru toate partidele. I-am cerut atunci să prezinte 
fapte care i-ar putea oferi un pretext cit de mic pentru o 
calomnie pe cit de ridicolă, pe atît de infamă ** .  Am pro· 
cedat astfel nu pentru a mă disculpa pe mine, ci pentru a-l 
demasca pe el. Cu josnica viclenie a unui scrib de cancelarie, 
el încearcă să fugă de răspundere invitîndu-mă ln faţa unui 
„juriu de onoare• .  

lşi închipuie el într-adevăr c ă  este de ajuns ca un Brad
laugh oarecare sau redactorii presei demi-monde *** din 
Paris, sau ai presei bismarckiene din Berlin, sau ai lui 
„Tages-Presseu din Viena, sau ai lui „Criminal-Zeitung" din 
New York, sau ai lui „Moskovskie Vedomosti u 368 să mă ca
lomnieze, pentru ca să mă simt obligat să·mi apăr reputaţia 

* Dante. „Divina comedie, Paradisul•, cintul XVII. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 511. - Nota red. 

*** - bulevardiere. - Nota trad. 
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publică, şi încă în faţa ljlUi „juriu de onoare" care ar urma 
să fie alcătuit din prieteni ai acestor „onorabili" domni ? 

Eu mi-am încheiat socotelile cu d-l Charles Bradlaugh 
ş i-l las să savureze toate deliciile pe care i le-ar putea procur.a 
liniştita contemplare a propriei sale persoane. 

Primiţi, stimate domn, 
asigurarea distinsei mele consideraţii, 

Scris în jurul 
datei de 27 ianuarie 1872 

Publicat în 
„The Eastem Post• nr. 174 
din 28 ianuarie 1872 

Karl Marx 

Se tipăreşte după texto.l 
apărut în ziar 

Tril.dus din -limba engleză 
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Friedrich Engels 

[Scrisoare către redacţia ziarului 
„Gazzettino Rosa" 369] 

Asociaţia Internaţională a Muncitori
lor 256, High Holborn, London, Wes

tern Central, 7 februarie 

Către cetăţeanul redactor al ziarului „Gazzettino Rosa" 

Cetăţene, 
Au trecut cîteva luni de cînd „11 Libero Pensiero" din 

Florenţa se dedă la atacuri împotriva Internaţionalei, ca şi 
cum marea Asociaţie a muncitorilor ar fi o concurentă a so
cietăţii raţionaliştilor plătiţi, căreia îi ia apărarea această 
revistă. Pînă acum mi s-a părut de prisos să răspund la 
aceste atacuri, dar cînd văd că sus-pomenita fiţuică a de
căzut în aşa măsură că s-a apucat să răspîndească în Italia 
calomniile debitate de presa bismarckiană împotriva Inter
naţionalei şi a Consiliului ei General, socot că a venit timpul 
să protestez. De aceea am adresat revistei „11 Libero Pensiero" 
scrisoarea de mai jos, pe care vă rog s-o publicaţi şi în 
„Gazzettino Rosa".  

Salut şi frăţie, 
F. Engels, 

secretar al Consiliului General 
pentru Italia 

D-lui Luigi Stefanoni, redactor al revistei 
„ll Libero Pensieron· 

Stimate domn, 
In nr. 1 din 4 ianuarie 1 872 al revistei „11 Libero Pen

siero" a apărut un articol intitulat „Internaţionala şi Consi
liul suprem de la Londra " ,  în legătură cu care aş avea să 
spun cîteva cuvinte. 

ln acest articol se pune întrebarea : 

„Am vrea să ştim pe baza cărei împuterniciri îşi arogă d-l Engels 
calitatea de reprezentant al Italiei M .  
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Eu nu pretind de loc şi n-am pretins niciodată că re
prezint Italia. Am cinstea de a deţine, în cadrul Consiliului 
General, funcţia de secretar însărcinat în mod special să 
poarte corespondenţă cu Italia, şi în îndeplinirea acestei 
sarcini eu trebuie să reprezint Consiliul, iar nu Italia. 

Mai departe, în articol sînt reproduse c îteva corespon
denţe din Londra, care au fost luate din „Neuer Social-De
mokratu 370 din Berlin şi care sînt pline de cele mai infame 
calomnii la adresa Consiliului General şi a întregii Inter
naţionale. N-am să răspund la asemenea calomnii. Cu un 
asemenea ziar nu face să angajezi polemici. În întreaga 
Germanie se ştie bine ce este „Neuer Social-Demokrat" : o 
gazetă stipendiată de Bismarck, un organ al socialismului 
guvernamental prusian. Dacă aveţi nevoie de informaţii mai 
precise asupra acestei publicaţii, adresaţi-vă printr-o scri
soare lui Liebknecht, corespondentul dv. din Leipzig, şi el o 
să vă trimită, desigur, destule. Îmi permit numai să adaug 
că, dacă asemenea calomnii împotriva Internaţionalei pre
zintă un interes atît de viu pentru dv., le puteţi găsi cu 
miile în „Figarou ,  „Gaulois " ,  „Petit-Journal"  şi în oricare 
altă publicaţie demi-monde '* din Paris, în „Standardu din 
Londra, în „Journal de Geneve" ,  în „Tages-Presse" din Viena 
şi în „Moskovskie Vedomosti " ; ca experte în materie, ele 
vă vor scuti de necesitatea de a-l  cita pe amărîtul ăsta de 
Schneider. 

Intr-o n otă a redacţiei se spune : 

„Poate că face aluzie I a  asociaţia comunistă secretă care a fost înte
meiată de Karl Marx î n  1850 l a  Colonia ; cînd ea a fost descoperită, aşa 
cum se întîmplă de obicei, mulţi nenorociţi a u  căzut în mîinile poliţiei 
prusiene, în timp ce principalele personaje s-au salvat fugind la Londra" ,  

Oricine spune asemenea lucruri este un mincinos. Eu 
însumi am făcut parte din această asociaţie 371• Ea n-a fost 
înfiinţată de Marx, nu data din anul 1 850 şi n-a fost con
stituită la Colonia. Ea exista deja de mai bine de zece ani. 
Marx şi cu mine ne aflam de peste un an în Anglia, unde 
emigraserăm din cauza prigoanei exercitate de guvernul 
prusian, cînd, din propria ei imprudenţă, secţia din Colonia 
a căzut în mîna poliţiei. Dacă vreţi să obţineţi informaţii 
mai ample, vă puteţi adresa d-lui Becker, primaml oraşului 
Dortmund şi deputat în parlamentul prusian şi în cel german, 
d-lui. Klein, medic, membru al consiliului municipal din Co-

* - bulevardieră. - Nota !rad. 

35 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 
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lonia, d-lui Bi.irgers, redactorul lui „Wiesbadener Zeitung" 372, 
şi d-lui Lessner, croitor, membru al Consiliului General al 
Internaţionalei care îşi are sediul la Londra. Ei au fost con
damnaţi cu toţii în acest proces al comuniştilor 873• 

Vă rog să publicaţi prezenta dezminţire în numărul viitor 
al revistei dv. 

Publicat în 
„Gazzettino Rosa• nr. 50 
din 20 februarie 1 872 

Cu toată stima, 
Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba italiană 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

[Declaraţia Consiliului General în legătură 
cu samavolnicia autorităţilor elveţiene 374) 

Autorităţile elveţiene au găsit de cuviinţă ca, pe baza 
unei simple reclamaţii a ministerului de externe al Rusiei, 
care - violînd constituţia federală - a trimis-o de-a dreptul 
unui judecător din Yverdon, să efectueze o percheziţie la  
locuinţa cetăţeanului Utin din Geneva, sub josnicul pretext 
că el ar putea să fie implicat în falsificarea de bancnote ru
seşti, - o afacere scandaloasă în care, oricît ar părea de 
ciudat, consilierul de stat rus Kamenski, însărcinat cu urmă
rirea falsificatorilor, figurează în acelaşi timp ca principala 
lor căpetenie. Hîrtiile lui Utin au fost confiscate şi întreaga 
lui corespondenţă în limbile rusă, germană şi engleză a fost 
predată, pentru o minuţioasă examinare, unui translator rus, 
al cărui nume autorităţile au refuzat să-l divulge. Cetăţeanul 
Utin a fost, pînă în decembrie 1 87 1 ,  redactor al săptămîna
lului „L'Egalite" , organ de presă al Internaţionalei, şi, în 
consecinţă, corespondenţa lui era în cea mai mare parte 
corespondenţă a Internaţionalei şi purta stampilele diferite
lor ei comitete. Dacă n-ar fi intervenit consilierul juridic al 
Internaţionalei, cetăţeanul Amberny, căruia Consiliul Ge
neral îi exprimă cele mai calde mulţumiri, hîrtiile lui Utin 
şi Utin însuşi ar fi fost predaţi guvernului rus, cu care Elve
ţia nici n-are o convenţie de extrădare. 

Guvernul rus, care în interiorul ţării se loveşte de o 
opoziţie ce devine, pe zi ce trece, tot mai puternică, se fo
loseşte de pretinsele conspiraţii ale unor oameni de teapa 
lui Neceaev, care nu au nici o legătură cu Internaţionala , 
pentru a deferi justiţiei pe adversarii săi din ţară, sub pre
text că sînt membri ai Internaţionalei. Acum el merge şi mai 
departe. Sprij init de credinciosul său vasal, Prusia, el începe 
să se amestece în treburile interne ale ţărilor apusene, ce
rind ca, de dragul lui, judecătorii din aceste ţări să prigo-

35+ 
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nească Internaţionala. El şi-a început campania lui într-o 
republică, şi autorităţile republicane s -au grăbit să devină 
prea plecate slugi ale Rusiei. Consiliul General consideră 
că este suficient să înfiereze în faţa muncitorilor din toate 
ţările uneltirile guvernului rus şi sprij inul pe care i-l dau 
acoliţii lui occidentali. 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la 20 februarie 1 872 

Publicat în 
„The Eastern Post" nr. 178 
din 24 februarie 1872, 
„The International Herald" nr. 
din 2 martie 1 872 
şi în alte organe de presă 

Se tipăreşte după textul 
apărut în „The Edstern PostM 

Tradus din limba engleză 



K A R L  M A R X  

Din scrierile postume 



K A R L  M A R X  

Ciorne ale "Războiului civil 
din Franţa"375 

Scris de K. Marx 
în aprilie-mai 1 87 1  

Publicat pentru prima oară 
în întregime în limbile engleză 
şi rusă in „Arhiva Marx-Engels" ,  
voi. III (VIII) , 1934 
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fPrima ciornă a „Războiului civil din Franţa"] 

Guvernul apărării 

La patru luni după începerea războiu1ui, oind guvernul 
aparării aruncase o momeală Gărzii naţionale din Paris per
miţîndu-i să-şi arate capacitatea de .luptă la Buzenval 376, el 
a socotit că sosise momentul să pregătească Parisul pentru 
capituJare. La o întrunire a primarillor din Paris convocaţi 
penrtru a discuta problema capLtulării , Trochu, în rprezenţa şi 
cu sprijinul lui Jules Favre şi al altor cîţiva dintre colegii 
sai, şi-a dezvăluit, în sfîrşit, planul. El a spus textual : 

,1PI1ima întrebare pe .care mi�au rpus-o colegii :mei încă în seara zilei de 
4 septembrie a fost : are Parisul vreo perspectivă de a rezista cu succes 
unui asediu al armatei prusiene ? Fără să şovăi le-am dat un răspuns ne
gativ. Unii dintre colegii mei care sînt de faţă pot confirma că spun ade
vărul şi că întotdeauna am fost de această părere. Le-am spus textual ceea 
ce spun şi acum : în condiţiile actuale, încercarea de a apăra Parisul împo
triva unui asediu din partea Prusiei ar fi o nebunie. Desigur, o nebunie 
eroică, am adăugat eu, dar, totuşi, o nebunie„. Evenimentele au confirmat 
pre • ·ziunile mele". 

Aşadar, încă din prima zi a .proclamării irepublicii, planul 
lui Trochu a fost capitularea Parisului şi a Franţei. Trochu a 
fo:,t, de fapt, comandantul suprem al prusieni.lor. Intr-o scri
soare adresată lui Gambetta, Jules Favre însuşi a recunoo
<:ut că inamicul care trebuia zdrobit nu era soldatul prusian, 
d „demagogul " ( revoluţionarul) parizian. Prin rurmare , pro
misiunile emfatice pe care guvernul apărării le făcuse po
porului nu erau decît minciuni premeditate. El şi-a pus în apli
care , planul" în mod sistematic,  încredinţînd apărarea Pari
sului unor generali bonapartişti, dezorganizînd Garda naţio
nală şi organizînd foametea în timpul administrării lui 
Jules Ferry. Incercările făcute de muncitorii din Paris la 
5 octombrie, 31 oc1.ombrie etc. de a-i înlocui pe aceşti trădă
tori prin Gomună au fost reprimate, ca fiind comploturi puse 
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la cale împreună cu prusienii I 377 După capitulare, masca a 
fost aruncată ( lepădată) . Capitulards 378 au devenit un gu
vern prin graţia lui Bismarck. Ca prizonieri ai acestuia, ei 
au încheiat cu el un armistiţiu prin ·Care Franţa era dezar
mată şi ipusă în imposibilitatea de a rezista. Reînviaţi la 
Bordeaux ca guvern al Republicii, aceiaşi capitulards - prin 
intermediul lui Thiers, fostul lor ambasador, şi al lui Jules 
Favre, ministrrul lor de externe - l-au implorat ipe Bismarck 
în numele majorităţii aşa-numitei Adunări naţionale, cu mult 
înainte ca insurecţia din Paris să fi avut loc, să dezarmeze 
şi să ocupe Parisul şi să reprime „sa canaille " * , aşa cum a 
spus rînjind Bismarck admiratorilor săi la Frankfurt, în dru
mUJl. de la Paris spre Berlin. Ocuparea ParLsulrui de către pru
sieni - iaită care era, m esenţă, „planrul" guvernului apă
rării. Neruşinarea plină de cinism cu care, de dnd s-au in
stalat la Versailles, aceşti oameni se .gudură ipe lingă Prusia 
şi o îndealilJI1ă da •O intervenţie armată a uimit pînă şi presa 
venală din Europa. Faptele de eroism săviîrşhl.e de Garda na
ţională din Paris de cînd nu mai luptă sub comanda capitu
lards-ilor, ci împotriva lor, i-au silit pînă şi pe cei mai scep
tici să stigmatizeze pe neruşinaţii Trochu, Jules Favre & Co. 
ca „trădători" .  Documentele confiscate de Comună au făcut, 
în sfîrşit, dovada juridică a vinei lor de înaltă trădare. Prin
tre aceste documente există scrisori ale acelor „sabreurs" * *  
bonapartişti cărora le fusese încredinţată executarea „pla
nului " Trochu, în care aceşti infami nemernici fac glume şi 
îşi bat j oc de propria lor „apărare a Parisului " (vezi, de pildă, 
scrisoarea lui Adolphe Simon Guiod, comandantul suprem 
al artileriei armatei pariziene, decorat cu marea cruce a Le
giunii de Onoare, către Susane, general de d ivizie la artile
rie, scrisoare publicată de Comună în „Journal Officiel " ) .  

Este deci clar că  cei care fac iparte acum din guvernul de 
la Versailles pot scăpa de soarrt:a de a fi condamnaţi ca tră
dători dovediţi numai prin război civil, prin pieirea repu
blicii şi restaurarea monarhiei la adăpostul baionetelor 
prusiene. 

Dar - şi acest lucru este caracteristic atît pentru oame
nii imperiulrui c.ît şi  pentru cei care numai pe terenul şi în 
condiţiile acestuia au putut deveni pseudotribuni ai poporu
lui - republica viotorioasă nu i-ar stigmatiza numai ca tră-

* - plebea, gloata. - Nota trad. 
•• - „spadasini".  - Nata trad. 
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dători, dar chiar i-ar deferi instanţelor judecătoreşti ca cri
minali de drept comun. Priviţi-i numai pe Jules Favre, Ernesl\ 
Picard şi Jules Ferry, aceşti mari oameni ai guvernului apa
rării în frunte cu Thiers I 

O serie de acte judiciare autentice privind o perioadă 
de aproximativ 20 de ani şi publicate de d-l Milliere, deputat 
în Adunarea naţională, dovedesc că Jules Favre, care trăia 
în concubinaj cu soţia unui beţiv ·stabilit în Algeria, reuşise 
ca, printr-o combinaţie de falsuri dintre cele mai neruşinate, 
să-şi .însuşească, în DJUmele copiilor săi adulterni, o mare 
moştenire, devenind un om bogat, şi că în procesul intentat 
de moştenitorii legitimi el nu a fost demascat numai pentru 
că se bucura de ocrotirea tribunalelor bonapartiste. Jules 
Favre, acest făţarnic apărător al familiei, religiei, proprie
tăţii şi ordinii, esite deci de mult pasibil de rigorile Codului 
penal. Sub orice guvern cinstit, el ar fi fost, fără doar şi 
poate ,  condamnat la muncă silnică pe viaţă. 

Ernest Picard, actualul ministru de interne versaillez, 
care la 4 .septembrie s-a numit el însuşi in postul de minis
tru de interne în guvernul apărării * - după ce încercase 
zadarnic să fie numit de Ludovic Bonaparte -, este fratele 
unui oarecare Arthur Picard. Cînd, împreună cu Jules Favre 
& Co., el a avut neruşinarea să propună în departamentul 
Seine-et-Oise candidatura onorabilului său frate în alegerile 
pentru Corpul legislativ, guvernul imperial a publicat două 
documente : un raport al Prefecturii poli1iei (datat 31 iulie 
1 867) , potrivit căruia acest Arthur Picard a fost alungat de la 
Bursă ca „escroc" ,  şi un alt document, datat 1 1  decembrie 
1 868, potrivit căruia Arthur a recunoscut că, pe cînd era 
directorul unei filiale a lui Societe Generale 379, rue Palestro 
nr. 5, a delapidat 300 OOO de franci. Ernest nu s-a mulţumit 
să-l numească pe acest onorabil Arthur redactor al ziarului 
său „L'E:lecteur li bre" ,  · fondat în timpul imperiului şi care 
apare şi azi, un ziar care denunţă zilnic pe republicani ca 
„tîlhari, bandiţi şi partageux * * " , dar, ajuns ministru de interne 
în guvernul „apărării ", Ernest l-a folosit pe Arthur ca inter
mediar în tranzacţiile financiare dintre ministerul de interne 
şi Bursă, pentru a face avere speculînd secretele de stat ce-i 
fuseseră încredinţate. 

* In textul definitiv al „Războiului civil din Franţa• ,  Marx a introduc; 
în text precizarea : Ernest Picard a fost ministru de finanţe în guvernul 
apărării naţionale (vezi volumul de faţă, pag. 338}. - Nota red. 

„„ Adepţi ai împărţirii averii, proprietăţii. - Nota red. 
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Intreaga corespondenţă „de afaceri n dintre Ernest şi Ar
ţhur a căzut �n mlinile Comunei. Ca şi Jules Favre, întot
deauna gata să verse lacrimi, Ernest Picard, acest Joe Miller 
al guvernului de la Versailles, este dintre aceia pe care-i 
aşteaptă Codul penal şi galerele I 

In sfîrşit, ultimul din acest trio, Jules Ferry, înainte de 
4 septembrie un avocat fără procese, nu s-a mulţumit numai 
să organizeze foametea în Paris, dar a şi reuşit să facă avere 
de pe urma ei. Ziua în care va trebui să dea socoteală pentru 
fărădelegile comise în timpul asedierii Parisului va fi ziua 
c-0ndamnării sale. 

Nu este deci de mirare că aceşti oameni - care pot  
spera să scape de  ocnă numai în  condiţiile unei monarhii. 
la adăpostul baionetelor prusiene, şi care numai în iureşul 
unui război civil pot obţine ticket-of-leave * -, că aceşti 
desperados au fost imediat aleşi de Thiers şi acceptaţi 'de 
adunarea „des ruraux" drept cele mai sigure unelte ale con
trarevoluţiei ! 

Nu e de mirare că, atunci cînd, la începutul lunii apri
lie, membrii Gărzii naţionale făcuţi prizonieri au fost schin
giuiţi la Versailles de către „mieluşeii" lui Pietri şi ai plebei 
de acolo, d-l Ernest Picard „se plimba cu mîinile în buzu
nare, trecînd de la un grup la altul şi-i batjocorea" ,  în timp 
ce „la balconul prefecturii d-na Thiers, d-na Favre şi alte 
asemenea doamne, înfloritoare şi bine dispuse" ,  se desfătau 
privind acest spectacol odios. Nu este deci de mirare că, 
în timp ce o parte a Franţei geme sub călcîiul cotropitorilor, 
cînd Parisul, inima şi creierul Franţei, varsă zilnic şiroaie de 
sînge pentru a se apăra împotriva trădătorilor dinăuntru„.,  
Thiers, Favre & Co. organizează petreceri în palatul lui Lu
dovic al XIV-lea ,  ca, de pildă, la grande fete * * datd. de 
Thiers în cinstea lui Jules Favre cu ocazia înapoierii acestuia 
de la Rouen (unde fusese trimis pentru a complota cu pru
sienii) (a face sluj în faţa prusienilor) . Aceasta este o orgie 
cinică a unor criminali care fug de judecată. 

* ln Anglia, deţinuţilor de drept comun, după ce şi-au executat 
cea .mai mare parte diin osindă, li -se dau adesea nişte billete de voie pe 
baza cărora sînt eliberaţi şi puşi sub supraveghere poliţienească. Aceste 
bilete de voie se numesc tickets-of-leave, iar posesorii lor se numesc 
tick.et-of-leave-men. (Nota lui Engels la ediţia germană din 1871 a „Răz
boiului civil din Franţa• .) 

"" - marea serbare. - Nota Irod. 
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Dacd. la început guvernul apărării l-a făcut pe Thiers 
ambasadorul său în străinătate, care s -a ploconit pe la toate 
curţile din Europa propunînd restaurarea monarhiei în Franţa 
în schimbul intervenţiei acestora împotriva Prusiei, dacă mai 
tîrziu l-a trimis într-un turneu prin provinciile Franţei pen
tru a conspira cu chateaux * şi a pregăti în secret alegerile 
generale, care, împreună cu capitularea, urmau să ia Franţa 
prin surprindere, - Thiers, la rîndul său, a făcut din aceşti 
oameni miniştri şi funcţionari superiori. Ei erau oameni de 
încredere. 

Un lucru este foarte misterios în acţiunile lui Thiers : 
nesăbuinţa cu care a precipitat revoluţia din Paris. Nemul
ţumindu-se să aţîţe Parisul prin demonstraţiile antirepu
blicane făcute de a lui adunare „des ruraux" ,  prin amenin
ţările de a-l decapita şi a-i lua titlul de capitală, prin leqea 
din 1 0  martie a lui Dufaure - ministru de justiţie în gu
vernul Thiers - cu privire la echeances ** ale poliţelor care 
ameninţa cu falimentul întregul comerţ parizian , prin nu
mirea de ambasadori orleanişti, prin mutarea sediului Adu
nării la VeTsailles, instituirea unui nou impozit asupra pre 
sei, confiscarea ziarelor pariziene republicane, reintroduce
rea stării de asediu, decreta tă pentru prima oară de Palikao 
şi ridicată la 4 septembrie o dată cu căderea guvernului bo
napartist, prin numirea lui Vinoy, decembriseur 3so şi fost 
senator, guvernator al Parisului, a jandarmului bonapartist 
Valentin, prefect al poliţiei, şi a generalului jezuit Aurelle 
de Paladines, comandant suprem al Gărzii naţionale din 
Paris ; - nemulţumindu-se cu toate acestea, el a declanşat, 
cu forţe puţin numeroase, războiul civil prin atacul lui Vinoy 
asupra colinei Montmartre şi prin încercarea de a smulge 
în primul rînd Gărzii naţionale tunurile care îi aparţineau 
şi îi fuseseră lăsate prin actul de capitulare a Parisului nu
mai fiindcă erau proprietatea ei. In felul acesta el intenţiona 
să dezarmeze Parisul. 

De unde această dorinţă febrilă d'en finir * ** ? Dezarma
rea şi reprimarea Parisului constituia, fireşte, prima condiţie 
pentru o contrarevoluţie monarhistă, dar numai un motiv 
foarte serios îl putea determina pe un intrigant atît de abil 
ca Thiers să meargă la risc într-o acţiune atît de dificilă, 
pornind la înfăptuirea ei fără pregătirea necesară, cu mij 
loace ridicol de insuficiente. Motivul este următorul. Prin 

• - castelele (ad:că marii proprietari funciari).  - Nota trad. 
"* - scadenţe. - Nota trad . 

.,. • - fle a pune capăt. - Nota lrad. 
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intermediul ministrului său de finanţe, Pouyer-Quertier, 
Thiers contractase un împrumut de două miliarde, pe care 
urma să-l primească imediat, şi de alt� cîteva miliarde, care 
urmau să fie primite ulterior la anumite date. In această 
tranzacţie, un pot-de-vin (bacşiş) cu adevărat regesc fusese 
rezervat marilor cetăţeni Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, 
Jules Simon, Pouyer-Quertier etc. Dar la încheierea acestei 
tranzacţii s-a ivit o piedică. Cei care acordau împrumutul 
cereau ca garanţie pacificarea Parisului. De aici acţiunea ne
săbuită a lui Thiers. De aici ura lui feroce împotriva mun
citorilor parizieni, care erau destul de îndărătnici pentru a 
pune beţe în roate acestei excelente afaceri. 

In ceea ce-i priveşte pe Jules Favre, Picard etc., cele 
ar<ltate sînt suficiente pentru a dovedi că ei sint complici 
demni într-o asemenea afacere necurată. In ceea ce-l pri
veşte pe Thiers, este îndeobşte cunoscut faptul că, în timpul 
celor două ministeriate ale sale sub Ludovic-Filip, a adunat 
2 OOO OOO şi că, atunci cînd a fost prim-ministru ( începînd din 
martie 1 840) , a fost atacat de la tribuna Camerei deputaţilor 
pentru speculaţiile de la Bursă. Ca răspuns, el a vărsat la
crimi - un articol pe care îl are întotdeauna la îndemînă ca 
Jules Fav.re şi ca celebrul actor Frederic Lemaitre. Nu este 
mai puţin cunoscut faptul că prima măsură luată de d-l Thiers 
pentru a salva Franţa de la ruina financiară provocată de 
război a fost aceea de a-şi fixa o indemnizaţie anuală de 
3 OOO OOO de franci, exact suma pe care Ludovic Bonaparte 
a primit-o în 1 850 de la d-l Thiers şi clica sa din Adunarea 
legislativă pentru faptul că le-a permis să desfiinţeze dreptul 
de vot universal 381• Această dotare a d-lui Thiers cu 3 OOO OOO 
a fost primul cuvînt al acelei „republici economicoase" a 
cărei perspectivă fusese prezentată alegătorilor din Paris în 
1 869. In ceea ce-l priveşte pe Pouyer-Quertier, el este pro
prietarul unei filaturi de bumbac din Rouen. In 1 869 a fost 
conducătorul unui conclav de fabricanţi care a declarat că 
pentru „cucerireau pieţei engleze este necesară o reducere 
generală a salariilor. La timpul său, Internaţionala a dejucat 
această intrigă 382• Pouyer-Quertier, de altfel un partizan 
înfocat, ba chiar servil al imperiului, nu-i găsea acestuia 
decît un singur cusur : tratatul comeKial încheiat cu Anglia, 
care dăuna intereselor lui de fabricant. Prima sa măsură ca 
ministru de finanţe în guvernul Thiers a fost de a ataca 
acest „odiosu

' 
tratat şi de a proclama necesitatea reintro

ducerii vechilor tarife vamale protecţioniste pentru a apăra 
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interesele propriei lui fabrici. A doua măsură a fost încer
carea patriotică de a da o lovitură Alsaciei prin restabilirea 
vechilor tarife protecţioniste, sub pretext că în cazul de faţă 
nici un tratat internaţional nu împiedică reintroducerea lor. 
Prin această lovitură de maestru, fabrica sa din Rouen ar fi 
scăpat de concurenţa periculoasă a fabricilor rivale din Mul
house. Ultima sa măsură a fost de a dărui ginerelui său, dom
nul Roche-Lambert, funcţia de receveur-general * în Loiret, 
una dintre cele mai bogate feude ajunse în mîinile burghe
ziei guvernante şi din pricina căreia Pouyer-Quertier îl ata
case atît de violent pe d-l Magne, predecesorul său din timpul 
-imperiului, fiindcă îşi aranj ase fiul în acest locşor călduţ ! 
Pouyer-Quertier era, aşadar, omul cel mai indicat pentru a 
încheia tranzacţia criminală despre care am vorbit. 

30 martie. „Rappel" 383• Jules Ferry, fost primar al Pa
risului, a interzis, prin circulara din 28 martie, tuturor func
ţionarilor de la accize să mai perceapă taxe pentru oraşul 
Paris. 

Mărunte escrocherii politice - caracter meschin„. con
ştiinţă pătată„. veşnic în goană după intrigi parlamentarP„. 
maşinaţii şi tertipuri meschine„ .  îşi repetă predicile despre 
liberalism, despre „libertes necessaires"  **„ .  se străduieşte 
din răsputeri„. să găsească considerente serioase care pledează 
împotriva unui eventual eşec„. argumente convingătoare 
care compensează„. un eroism sui-generis de josnicie exa
gerată„. stratageme parlamentare izbutite„. 

D-l E. Picard este un bandit care în tot timpul asediului 
a făcut avere la Bursă, speculînd înfrîngerile armatelor 
noastre. 

Masacru, trădare, incendiere, asasinat, calomnie, minciună. 

* - încasator general de impozite. - Nota trad. 
** - libertăţi necesare. - Nota trad. 
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In discursul rostit la întrunirea primarilor etc. ( 25 apri
lie) , Thiers însuşi spune că 

„asasinii lui Clement Thomas şi Lecomte sînt un mănunchi de criminali, ca 
şi cei care, pe bună dreptate, pot fi consideraţi complici l a  această crimă 
prin faptul că au fost autori morali sau părtaşi, adică un foarte mic număr 
de ndivizi " .  

Dufaure 

Dufaure vrea să înfrîngă Parisul persecutînd presa în 
provincie. Este monstruos să traduci ziare în faţa justiţiei 
pentru că predică „împăcareaH . 

Dufaure joacă un rol important în intrigile lui Thiers. 
Prin legea sa din 1 0  martie, el a stîrnit indignarea întregului 
comerţ parizian înglodat in datorii. Prin a sa lege a chiriilor 
pentru Paris, el a ameninţat întregul oraş. Cele două legi tre 
buiau să pedepsească Parisul pentru vina de a fi salvat onoa
rea Franţei şi de a fi amînat cu 6 luni capitulare a în faţa lui 
Bismarck. Dufaure este orleanist şi „liberal H în sensul parla
mentar al cuvîntului. In consecinţă, el a fost întotdeauna mi
nistrul represiunilor şi al stării de asediu. 

El a obţinut primul portofoliu la 1 3  mai 1 839, după ce la 
clerniere prise d' armes * a partidului republican a fost 
înfrîntă asi, şi de aceea a fost ministrul represiunii necruţă
toare în guvernul monarhiei din iulie. 

La 2 iunie 1 849 385, Caviaignac, care la 29 octombrie ( 1 848) 
fusese silit să ridice starea de asediu, a numit în guvernul 
său doi miniştri ai lui Ludovic-Filip (pe Dufaure la interne 
şi pe Vivien). El a făcut acest lucru la insistenţa străzii Poi
tiers (Thiers) 386, care cerea garanţii. El spera să-şi asigure 
ashfel sprij inul monarhiştilor în apropiatele alegeri preziden
ţiale. Dufaure a recurs la cele mai nelegale mij loace pentru 
a asigura succesul canditaturii lui Cavaignac. Intimidarea şi 
corupţia electorală nu au fost niciodată practicate pe scară 
mai largă. Dufaure a împînzit Franţa cu pamflete calomni
oase la adresa celorlalţi candidaţi, şi în special a lui Lµdovic 
Bonaparte, ceea ce nu l-a împiedicat însă, mai tîrziu, să 
devină ministru al aceluiaşi Ludovic Bonaparte. Dufaure a 
devenit din nou ministrul stării de asediu din 1 3  iunie 1 849 
( cu ocazia demonstraţiei Gărzii naţionale împotriva bombar
dării Romei etc. de către armata franceză) . Acum e din nou 

.,. - ultima insurecţie armată. - Nota trad. 
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ministrul stării de asediu declarate la Versailles (pentru de
partamentul Seine-et-Oise) . Thlers a fos t împuternicit să 
declare starea de asediu în orice departament. Ca şi în 1 839 
şi în 1 849, Dufaure cere noi legi represive, noi legi ale presei, 
o lege pentru „simplificarea formalităţilor ld curti le marţiale " .  
Intr-o circulară către procureurs generaux * ,  el declară che
marea la „împăcare" lansată de ziare drept crimă care 
trebuie aspru pedepsită. Este semnificativ pentru magistra 
tura franceză că numai un singur procuror general ( cel de la 
Mayenne) ** şi-a prezentat demisia„. 

„Nu pot sluji un guvern care, în timp de război civil, îmi ordonă 
să mă arunc în lupta dintre partide şi să urmăresc cetăţeni , pe care 
conştiinţa mea îi consideră nevinovaţi, numai pentru faptul de a fi pro
nuntat cuvîntul împăcareu. 

1n 1 847 Dufaure a făcut parte din „Union liberale"  care 
a conspirat împotriva lui Guizot, la fel cum în 1 869 a făcut 
parte din „Union liberale " •care a conspirat împotriva lui 
Ludov ic Bonaparte ss1. 

ln ce priveşte legea din 1 0  martie şi le�1ea chiriilor, tre
buie menţionat că cei  mai buni clienţi ai lui  Dufaure şi ai 
lui Picard, ambii avocaţi, sînt proprietarii de imobile şi marii 
bogătaşi, care nu vor să piardă nimic din cauza asedierii 
Pari sului. 

Acum, ca şi după revoluţia din februarie 1 848, aceşti 
oameni spun republicii ceea ce i-a spus călăul lui Don 
Carlos : „Je vais t'assassiner, mais c 'est pour ton b ien"  („Te 
\'Oi ucide, dar o fac spre binele tău"). 

Lecomte şi Clement Thomas 

După încercarea lui Vinoy de a lua colina Montmartre 
t la ,  1 8  martie, orPle 4, ei *** au fost Împuşcaţi În parcul 
Château-Rouge) , generalul Lecomte şi Clement Thomas au 
fost luaţi prizonieri şi împuşcaţi chiar de soldaţii Regimen
tului 81  infanterie, care [şi ieşiseră din fire. Acesta a fost 
U!l act de justiţie sumară, executat după metoda lui Lynch. 

* - procurorii generalii. - Nota trad. 
** - Louis Vacheron. - Nota red. 

*** Lecomte şi Thomas. - Nota red. 
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în pofida împotrivirii categorice a unor delegaţi ai Comi-· 
tetului central. In Place Pigalle, Lecomte, asasinul cu epoleţi, 
a dat de patru ori ordin soldaţilor săi să deschidă focul asupra 
mulţimii neînarmate, alcătuită din femei şi copii. In loc să 
tragă asupra poporului, soldaţii au tras 1asupra lui. Cleme�t 
Thomas - un ex-vagmistru, transformat în general în ajunul 
măcelului din iunie ( 1 848) de către domnii de la „National " ,  
al cărui gerant * fusese - n u  a tras niciodată sabia împo
triva vreunui alt inamic în afară de clasa muncitoare din 
Paris. El a fost unul dintre siniştrii conspiratori care au pro
vocat deliberat insurecţia din iunie şi unul dintre cei mai 
fioroşi călăi ai acesteia. Cînd, la 3 1  octombrie 1870, Garda 
naţională proletară a Parisului a luat prin surprtndere „gu
vernul apărării "  la Hotel de Ville şi l-a făcut prizonier, 
aceşti oameni, care se numiseră ei înşişi în posturi ministe
riale, aceşti gens de paroles ** - cum i-a denumit recent 
unul dintre ei, Picard - şi-au dat cuvîntul de onoare că vor 
ceda locul Comunei. După ce au scăpat nevătămaţi, ei  au 
aruncat pe bretonii lui Trochu împotriva atît de încrezători 
lor lor învingători. Unul dintre e i ,  d-1 Tamisier, a demisionat 
însă din postul de comandant suprem al Gărzii naţionale. 
El a refuzat să-şi calce cuvîntul. Atunci norocul i-a surîs din 
nou lui Clement Thomas. El a fost numit comandant suprem 
al Gărzii naţionale în locul lui Tamisier. Era omul cel mai 
indicat pentru a înfăptui „planul " lui Trochu. Nu luptase 
niciodată împotriva prusienilor ; luptase împotriva Gărzii 
naţionale, pe care a dezorganizat-o, a dezbinat-o, a calom
niat-o, îndepărtîndu-i pe toţi ofiţerii ostili „planului" lui 
Trochu, instigînd o parte a Gărzii naţionale împotriva ce
leilalte şi sacrificînd-o în „atacuri " organizate în aşa fel, 
încît s-o acopere de ridicol. Urmărit de fantomele victimelor 
sale din iunie, acest om, care nu avea nici o funcţie oficială,  
trebuia să-şi facă din nou apariţia pe teatrul de război la 18  
martie, cînd adulmecase un nou masacru al  poporului din 
Paris. El a fost victima justiţiei lui Lynch în primul moment 
al revoltei populare. Oamenii care, pentru a sugruma RepubJica 
şi a putea încasa pots-de-vin stipulate în tranzacţia încheiată 
de către Pouyer-Quertier, dăduseră Parisul pe mina decem
briseur-ului Vinoy strigau acum : asasini. asasini I Urletele lor 
au fost reluate de presa europeană, atît de avidă de sîngele 
„proletarilor" .  In Adunarea „des ruraux" a fost înscenată o 

" - girant responsabil. - Nota traa. 
"* - oameni de cuvînt. - Nota trad. 
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farsă de ,,sentimentalism" isteric, şi Q.cum, întocmai ca şi m 
trecut, cadavrele propriilor lor prieteni erau pentru ei cele 
mai bune arme împotriva duşmanilor lor. Parisul şi Comitetul 
central au fost făcuţi răspunzători pentru ceea ce s-a petre 
cut independent de voinţa lor. Se ştie cum, în urma asasind.rii 
arhiepiscopului Parisului în iunie 1 848, „oamenii ordinii" au 
făcut să se ,cutremure Europa de strigătele lor de indignare 
impotriva insurgenţilor. Chiar pe atunci însă ei ştiau foarte 
bine de la domnul Jacquemet, vicarul general al arhiepisco
pului. care îl însoţise pe acesta la baricp.de, că el fusese 
împuşcat de către soldaţii lui Gavaignac şi nu de către 
insurgenţi ; dar cadavrul lui le era de folos. Se pare însă Cd 
.d-l Darboy, actualul arhiepiscop al Parisului, unul dintre 
Qstaticii luaţi de Comună pentru a se apăra împotriv a atro
dtăţilor guvernului de la Versailles, a avut presimţirea 
'Ciudată, aşa cum reiese din scrisoarea sa către Thiers, că 
papa Transnonain 388 ar putea intenţiona sa speculeze cada
vrul său ca obiect de indignare sfîntă. Aproape nu trecea o 
zi fără ca ziarele din Versailles să nu anunţe executarea 
lui , care, avînd în vedere permanentele atrocităţi şi violări 
ale regulilor războiului săvîrşite de către „partidul ordinii " ,  
ar f i  fost ordonată de -orice alt guvern în afară d e  cel al 
Comunei. Abia obţinuse guvernul de la Versailles o primă 
victorie militară, că Thiers l-a şi decorat pe căpitanul 
.Desmaret care, în fruntea jandarmilor săi, îl asasinase pe 
generosuÎ Flourens. La 3 1  octombrie, Flourens salvase vieţile 
miniştrilor din guvernul apărării. Vinoy, care a fugit din 
Paris ( fugarul) , a fost decorat cu marea cruce a Legiunii d

.
e 

onoare pentru că a împuşcat în interiorul redutelor pe vi
teazul nostru tovarăş Duval, luat prizonier, pentru că - în al 
doilea rînd - a împuşcat cîteva zeci de soldaţi din trupele 
de linie care se alăturaseră poporului din Paris şi pentru că 
a pornit acest război civil cu „metodele �eg�mului d�n de
cembrie" sse. Generalul Galliffet - „soţul mcmtătoarei mar
chize ale cărei toalete de bal mascat fuseseră una dintre 
minunile imperiului" ,  după expresia delicată 

. 
a unu� :crib de 

la ziarele londoneze - „a capturat prin surprindere 111 apr? 
piere de Rueil un căpitan, un locotenent ş� un sold�t

. 
dm 

Garda naţională, a dat ordin să fie împuşcaţi pe
. 

loc şi i�� 
diat după aceasta a dat o proclamaţie prin care ş1-a proslavit 
fapta de eroism. Iată cîţiva dintre asasinii pe care guvernul 

36"' 
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de la Versailles i -a făcut oficial cunoscuţi şi cu care se mîn
dreşte. 25 de soldaţi din regimentul 80 de linie au fost tm
puşcaţi ca „rebeli " de către soldaţii regimentului 75. 

„Toţi cei  care purtau uniforma armatei regulate şi fuseseră capturaţi 
în rîndurile comuniştilor au fost împuşcaţi pe loc fără cruţare. Trupele gu
vernamentale au dat dovadă de o cruzime nemaiîntîlnită " .  

„D-l Thiers a relatat în  Adunarea naţională amănuntele încurajatoare 
ale asasinării lui Flourens• .  

Versailles, 4 aprilie. Thiers, acest pigmeu monstruos, 
spune (in proclamaţia sa) despre prizonierii aduşi la Ver
sailles : 

„Nicicînd privirile îndurerate ale unor oameni cinstiţi (oamenii lui. 
Petri I) nu au întîlnit reprezentanţi mai j osnici ai unei democraţii josnice• . 

„ Vinoy protestează împotriva oricărei îndurări laţă de ofiţerii sau 
solda/ii insurgenţi" .  

La 6 aprilie, decre tul Comunei cu privire la represiuni 
(şi ostatici) : 

„Avînd în vedere că guvernul de la Versailles nesocoteşte în mod 
făţiş legile umanităţii şi ale războiului şi că s-a făcut vinovat de grozăvii 
cu care nu s-au pătat nici cotropitorii Franţei„. ,  se decretează etc. (ur
mează articolele) 310. 

5 aprilie. Proclamaţia Comunei : 

„Zilnic bandiţii de la Versailles măcelăresc sau împuşcă prizomen şi 
nu trece oră fără să aflăm că un nou asasinat a fost comis.„ Chiar ş1 în 
minia sa poporul urăşte vărsarea de sînge, după cum urăşte războiul civil, 
dar este de datoria sa să se apere împotriva atentatelor bestiale ale duşma
nilor săi, şi de acum înainte va fi cu orice preţ ochi pentru ochi, dinte 
pentru dinte" 381• 

„Poliţiştii care luptă împotriva Parisului primesc 1 0  franci pe zi".  

Versailles, 1 1  aprilie. Amănunte înfiorătoare despre îm
puşcarea cu sînge rece a unor prizonieri, nu dezertori, sînt 
redate cu vădi1ă satisfacţie de ofiţeri superiori şi alţi mar
tori oculari. 

In scrisoarea sa către Thiers, Darboy protestează 

„împotriva monstruoaselor excese, care fac şi mai îngrozitor războiul nos
tru fratricid" .  

In acelaşi spirit scrie Deguerry (preotul bisericii La 
Madeleine) : 
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„Aceste execuţii stîrnesc la Paris o puternică indignare şi pot deter· 
mina represiuni îngrozitoare " .  „Astfel s-a şi luat hotărîrea ca pentru fiecare 
nouă execuţie să fie executaţi doi dintre numeroşii ostatici. Judecaţi în 
ce măsură ceea ce vă cer ca preot este urgent şi absolut necesar" .  

In mij locul acestor orori, Thiers le scrie prefecţilor : 
„L'Assemblee siege paisiblementu ( Elle aussi a le coeur 
leger) * .  

Thiers ş i  comisia celor 1 5  deputaţi a i  Adunării „des ru 
raux" 302 au avut neruşinarea ş i  impertinenţa d e  „a  dezminţi 
oficialu ştirile despre „pretinsele execut ii în masă şi repre
saliile atribuite trupelor versailleze" .  Dar, în circulara sa 
diµ 16 aprilie cu privire la bombardarea Parisului, papa 
Transnonain scrie : 

„Dacă s-au tras cîteva lovituri de tun, ele nu au fost trase de armata 
din Versailles, ci de cîţiva răsculaţi care vor să dea impresia că se bat, 
pe cind în realitate nu îndrăznesc sd. scoatd. capul " .  

Thiers a dovedit că  şi-a întrecut eroul, pe Napoleon I ,  
cel puţin 'Într-o privinţă - în privinţa comunicatelor minci
noase (fireşte, Parisul se bomb ardează singur pentru a-l putea 
calomnia pe d-l  Thiers ! ) .  

Ca răspuns la  aceste provocări abjecte ale escrocilor 
bonapartişti, Comuna s-a  mulţumit să ia ostatici şi sd. ame 
ninţe cu represiuni, dar ameninţările ei au rămas literă 
moartă I Nici chiar j•andarmii deghizaţi în ofiţeri, nici chiar 
poliţiştii luaţi prizonieri şi asupra cărora s-au găsit bombe 
explozive nu au fost traduşi în faţa curţii marţiale ! Comuna 
a refuzat să-şi mînjească mîinile cu sîngele acestor copoi 
mîrşavi ! 

Cu cîteva zile înainte de 1 8  martie, Clement Thomas a 
prezentat ministrului de război, Le Flâ, un plan de dezarmare 
a trei sferturi din Garda naţională. 

„Floarea plebei pariziene - spunea el - este concentrată în j urul 
cartierului Montmartre şi acţionează în înţelegere cu Belleville•. 

Adunarea naţională 

Adunarea naţională, aleasă la 8 februarie sub presiunea 
duşmanului căruia guvernanţii de la Versailles îi predaseră 
toate forturile şi Parisul lipsit de apărare, această Adunare 

* „Adunarea îşi ţine netulburată şedinţele" (Şi ea are inima uşodrd) . -
Aluzie la declaraţia făcută de primul ministru Ollivier în ajunul rd.zboiului 
franco-prusian cd. îşi asumă cu „inima uşoar.:i. • r.:i.spunderea <1cestui r.:i.z'Joi. 
- Nota red. 
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ele la Versailles avea un singur scop, clar precizat în însd.şi 
convenUa semnată la Versailles în ziua de 28 ianuarie, şi 
anume de a hotărî dacă războiul poate fi continuat sau dacct 
trebuia să se încheie pacea, iar în acest din urmă caz de a 
stabili condiţiile de pace şi a asigura evacuarea cit mai grab 
nic<l a inamicului de pe teritoriul francez. 

Chanzy, arhiepiscopul Parisului ele. 

Eliberarea lui Chanzy a avut loc aproape concomite\].t 
cu fuga l'ui Saisset. Ziariştii regalişti au prezis în unanimitate 
moartea generalului. Ei voiau să le atribuie roşilor acest gest 
amabil. De trei ori s-a dat ordinul să fie executat, dar de 
data aceasta chiar urmează să fie împuşcat. 

După ciocnirea din piaţa Vendâme * : la Versailles dom
nea consternarea. Pentru ziua de 23 martie se aştepta un atac 
împotriva Versaillesului, deoarece conducătorii mişcării pen
tru alegeri comunale anunţaseră că vor porni asupra Ver
saillesului, dai::ă Adunarea naţională va trece la acţiuni mi
litare. Adunarea n-a întreprins asemenea acţiuni. Dimpotrivă, 
-ea a votat, ca urgentă, propunerea de a se ţine alegeri co
munale la Paris etc. Prin aceste concesii, Adunarea şi-a 
recunoscut neputinţa. Concomitent - intrigi regaliste la 
Versailles. Generalii bonapartişti şi ducele d'Aumale 39a, Favre 
a declarat că a primit de la Bismarck o scrisoare în care se 
spunea că, dacă ordinea nu va fi restabilită pînă la 26 martie, 
trupele germane vor ocupa Parisul. Roşii au înţeles acest 
j alnic tertip. Ciocnirea din piaţa Vendâme fusese provocată 
de falsificatorul J. Favre, acest iezuit infam care ( la 21 mar
tie ? )  s-a urcat la tribuna Adunării de la Versailles pentru 
a insulta poporul care l-a scos din anonimat şi pentru a aţîţa 
Parisul împotriva departamentelor. 

30 martie. Proclama/ia Comunei 

„Astăzi, criminalii pe care nici n-aţi vrut măcar să-i urmăriţi, abu
zeazd de mărinimia voastră pentru a organiza chiar la porţile oraşulut un 
focar de conspiraţie monarhistă. Ei aţiţă la război civil, recurg la toate 
mijloacele de corupţie, acceptă toate complicităţile, au ajuns să cerşească 
pină şi sprijinul strdinilor" so4. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 599-602. - Nota red 
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Thiers 

La 25 aprilie, primind pe primarii, ajutorii de primar şi 
pe consilierii municipali din departamentul Seine, Thiers 
a spus : 

„Republica există. Şeful puterii executive nu este decit un simplu 
cetăţean•. 

După d-l Thiers, progresul făcut de Franţa între 1 830 şi 
1 871  constă în următoarele : în 1 830 Ludovic-Filip a fost 
„cea mai bună republică u . In 1 87 1  cea mai bună republică 
este fosila ministerială a lui Ludovic-Filip, micul Thiers. 

D-l Thiers şi-a început guvernarea printr-o uzurpare. El 
a fost numit de Adunarea naţională şef al guvernului 
Adunării ; şef al puterii executive din Franţa el s-a numit 
singur. 

Adunarea naţională şi revoluţia din Paris 

Adunarea, convocată din ordinul cotropitorului străinr 
a fost aleasă, după cum se spune clar în convenţia de la 
Versailles din 28 ianuarie, cu un singur scop : să hotărască 
continuarea războiului sau încheierea păcii. Chemînd poporul 
francez în faţa urnelor electorale, capitulards din Paris au 
precizat ei înşişi foarte clar această misiune speciala. a 
Adunării, ceea ce explică în mare măsură însăşi compoziţia 
ei. Continuarea războiului devenind imposibilă prin chiar 
condiţiile armistiţiului, acceptate cu smerenie de capitu 
lards, Adunarea nu avea, în fond, decît să ratifice o pace 
ruşinoasă, iar pentru această treabă cei mai nimeriţi erau 
oamenii cei mai corupţi din Franţa. 

Republica a fost proclamată la 4 septembrie - nu de 
către avocaţii care s-au instalat în Hotel de Ville ca guvern 
al apărării, ci de către poporul din Paris. Ea a fost salutată 
unanim de întreaga Franţă. Ea şi-a cucerit dreptul la exis
tenţă într-un război de cinci luni, a cărui piatră unghiulară 
a constituit-o îndelungata rezistenţă a Parisului. Fără acest 
război dus de Republică şi în numele Republicii, Bismarck ar 
fi restaurat imperiul după capitularea de la Sedan ; avo
caţii, cu d-l Thiers în frunte, ar fi trebuit să capituleze nu de 
dragul Parisului, ci pentru ca ei personal să evite o călătorie 
la Cayenne, iar despre Adunarea „des rurauxu n-ar fi fost 
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mc1 vorbă. Această Adunare s-a întrunit numai prin graţia 
revoluţiei republicane, începută la Paris. Nefiind o Adunare 
constituantă, după cum repetă la nesfîrşit însuşi d-l Thiers, 
e a  n-ar fi putut fi decît un simplu cronicar al evenimentelor 
trecute ale revoluţiei republicane şi n-ar fi avut nici măcar 
dreptul să proclame abolirea dinastiei bonapartiste. Singura 
putere legitimă în Franţa este deci revoluţia însăşi, al cărei 
centru este Parisul. Această revoluţie n-a fost făcută împo
triva lui Napoleon cel Mic, ci împotriva condiţiilor sociale şi 
politice care au generat cel de-al doilea Imperiu, care au 
ajuns la apogeu în timpul acestuia şi care, aşa cum a arătat 
clar războiul cu Prusia, ar fi transformat Franţa într-un ca
davru dacă n-ar fi fost înlăturate de forţa înnoitoare a clasei 
muncitoare franceze. Incercările Adunării „des ruraux" ,  pe 
care revoluţia o împuternicise numai să semneze obligaţia 
deza!:.truoasă, asumată de actuala ei  putere „executivă " faţă 
de cotropitorul străin, încercările de a trata revoluţia ca pe 
un capitulard de aceeaşi teapă cu ea, constituie deci o mon
struoasă uzurpare. Războiul ei împotriva Parisului nu este 
decît o laşă Chouannerie 395 la adăpostul baionetelor pru
siene. Este un complot mîrşav care urmăreşte distrugerea 
Franţei cu scopul de a salva privilegiile, monopolurile şi 
luxul claselor degenerate, lipsite de vigoare şi descompuse 
care au dus Franţa în pragul catastrofei, de la care nu o poate 
salva decît braţul herculean al unei revoluţii cu adevărat 
soci ale. 

Cea mai bună armată a lui Thiers 

Incă înainte de a fi devenit „om de stat" , Thiers şi-a dove
dit ca istoric talentul de a spune minciuni. Dar vanitatea, 
atît de caracteristică pigmeilor, l-a făcut de data aceasta să 
atingă culmea ridicolului. A sa armată ia ordinii ,  drojdia 
soldăţimii bonapartiste, abia ieşită, prin graţia lui Bismarck, 
din închisorile prusiene, zuavii pontificali, chouan-ii lui Cha
rette,  vendeenii lui Cathelineau, „municipalii " sos lui Valentin, 
foştii poliţişti ai lui Pietri şi j andarmii corsicani ai lui Valen
tin, care sub Ludovic Bonaparte nu erau decît agenţi secreţi 
în armată, dar sub d-l Thiers reprezintă elita armatei - cu toţii 

sub supravegherea unor mouchards * cu epoleţi şi sub comanda 
unor mareşali laşi ai regimului din decembrie care nu aveau 

* - agenţi secreţi. - Nota trad. 



Pr;m 1 ciornă a „R�zboiul ui  civil d!.n Frnnta"  539' ------

onoare şi deci nu aveau ce pierde -, toată această gloatd 
pestriţă şi odioasă de ticăloşi este denumită de Thiers „cea 
mai bună armată pe care a avut-o Franţa vreodată" .  Iar dacă 
le mai îngăduie prusienilor să rămînă la St. -Denis, o face numai: 
pentru a-i speria cu priveliştea acestei „celei mai bune ar
mate " a Versaillesului. 

Thlers 

Mdrunte escrocherii politice. Veşnic în goană dupd in
trigi parlamentare, d-l Thiers nu a fost niciodată altceva decît 
un ziarist „capabil" şi un „abil " maestru al duelurilor de cu 
vinte, al coţcariilor parlamentare, un virtuos al sper jurului . 
un expert în s tratagemele meschine, în tertipurile viclene şi 
perfidiile josnice ale luptei parlamentare dintre partide. 
Această stîrpitură veninoasă a ţinut mai bine de o jumătate 
de secol burghezia franceză sub vrajă, pentru că el repre 
zintă cea mai desăvîrşită expresie spiri tuală a propriei de
prav <l ri de clasă a acesteia. Pe cînd era în opoziţie, el a 
perorat la infinit despre „libertes necessaires " ,  pentru a le 
c<llca apoi în picioare imediat ce a ajuns la putere. Cînd nu 
deţinea o funcţie oficială, obişnuia să ameninţe Europa cu 
spada Franţei. Şi care au fost în realitate realizările sale pe 
td.rîm diplomatic ? A înghiţit în 1 84 1  umilinţa convenţiei de 
la Londra 397, a grăbit războiul cu Prusia prin declaraţiie sale 
emfatice împotriva unităţii Germaniei ,  a compromis Franţa 
în 1 870 prin turneul său de cerşetorie la toate curţile euro
pene, a semnat în 1 87 1  capitularea Parisului, a acceptat „o 
pace cu orice preţ" şi a implorat Prusia sd.-i dea permisiunea 
şi mij loacele de a dezlănţui un război civil în propria sa ţară 
călcată în picioare. Pentru un om de teapa lui, mişcările mai 
profunde care au loc în societate au rămas, bineînţeles, o 
taină de nepătruns ; el n-a fost în stare să înţeleagă nici 
chiar prefacerile cele mai evidente, săvîrşite la suprafaţa 
vieţii sociale. De pildă, el denunţa ca o profanare orice aba
tere de la învechitul sistem protecţionist francez şi, ca mi
nistru al lui Ludovic-Filip, a ajuns pînă acolo, încît a calificat 
plin de dispreţ construirea de căi ferate drept o himeră ne
bunească şi chiar sub Ludovic Bonaparte s-a opus cu în
verşunare oricărei reforme a putredei organizări militare 
franceze. Un om lipsit de idei, de convingeri şi  de curaj . 
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„Revoluţionar"  de profesie în sensul ca, m dorinţa de a 
poza, de a deţine puterea şi de a-şi vîrî mina în vistieria 
statului, nu s-a sfiit niciodată, cînd era izgonit în rîndurile 
opoziţiei, să aţîţe p asiunile populare şi să dezlănţuie o ca
tastrofă pentru a înlătura un rival ; el este totodată omul 
celei mai plate rutine etc. El a calomniat clasa muncitoare, 
calificînd-o drept „gloată". Unul dintre foştii săi colegi în 
adunările legislative, contemporan al său, capitalist şi totuşi 
membru al Comunei din Paris, d- l  Beslay, i-a spus în public 
următoarele : 

„Aservirea (asservissement) muncii de către capital a fost întotdeauna 
piatra unghiulară a politicii Dv. şi, de cînd la primăria din Paris a fost 
instalată republica muncii, nu aţi încetat să strigaţi Franţei : «lată cine 
sînt criminalii 1>1 • . 

Nu-i de mirare că prin ministrul său de interne, Ernest 
Picard, d-l  Thiers a ordonat să se împiedice orice legături între 
„Asociaţia Internaţională" şi Paris (şedinţa din 28 martie a 
Adunării). Circulara d-lui Thiers către prefecţi şi subprefecţi : 

„Muncitorii buni, mult mai numeroşi decît cei răi, ar trebui să ştie că, 
dacă rămîn din nou fără pîine, de vină sînt adepţii Interna/ionalei, care 
sînt tiranii muncii, deşi se dau drept eliberatori ai ei". 

Fără Internaţională.„ • 
(Acum istoria cu banii.) (El şi Favre şi-au transferat banii 

la Londra.) Există un p roverb care spune că, atunci cînd pun
gaşii se ceartă între ei, adevărul iese la iveală. De aceea cel 
mai bine este să încheiem portretul ·lui Thiers cu cuvintele 
folosite de „Moniteur" de la Londra, care aparţine stăpînului 
generalilor lui versaillezi. „Situation" 398 spune în numărul său 
din 28 martie : 

„Ori de cite ori a fost ministru, d-l Thiers a pus soldaţii să măcelă
rească poporul, el, paricidul, incestuosul, delapidatorul de fonduri publice, 
plagiatorul, trădătontl, ambiţiosul, impotentul" . 

Maestru al tertipurilor iscusite şi al intrigilor abile. 

Aliat cu republicanii înainte de revoluţia din iulie, el 
s-a strecurat pentru prima oară în guvern sub Ludovic-Filip, 
înlăturîndu-1 pe Laffitte, vechiul său protector. Prima sa 

* In manuscris această frază nu este terminată. - Nota red. 
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acţiune a fost de a arunca în închisoare pe vechiul său colabo
rator Armand Carrel. El a reuşit să intre în graţiile lui Ludo
vic-Filip, jucînd rolul de ministru-spion şi de temnicer-mamoş 
faţă de ducesa de Berry, dar cel mai important moment din 
activitatea sa a fost măcelărirea din strada Transnonain a 
republicanilor parizieni insurgenţi şi legile din septembrie 
împotriva presei, la care s-a renunţat ulterior cînd această 
unealtă s-a tocit. Ajungînd apoi, prin intrigi, din nou la 
putere în 1 840, el a elaborat planul de fortificare a Parisului .  
Acest plan a stîrnit opoziţia întregului partid democrat -
cu excepţia republicanilor burghezi de la „National " -, 
fiind considerat ca un atentat la libertatea Parisului. De la 
tribuna Camerei deputaţilor, d-l Thiers a răspuns proteste
lor acestora : 

„Cum ? Vă închipuiţi cd. fortificaţiile ar putea deveni vreodatu u 
primejdie pentru libertate ? . . .  Asta înseamnă să nu ai simţul realităţii .  In 
primul rînd, calomniaţi guvernul, oricare ar ii el, dacă presupuneţi cd. ar 
putea încerca vreodată să bombardeze Parisul ca să se menţină. După ce 
ar bombarda cupola Domului Invalizilor sau a Pantheonului, după ce ar in
cendia locuinţele familiilor voastre, el s-ar mai putea prezenta în fata 
voastră pentru a vă cere confirmarea existenţei lui ! Un asemenea guvern 
ar ii de o sută de ori mai imposibil după victoria sa decît înainte !" 

Intr-adevăr, nici guvernul lui Ludovic-Filip, nici cel din 
timpul regenţei bonapartiste nu au 1ndrăznit să se retragă 
din Paris şi să-l bombardeze. Acest mod de a folosi fortifica
ţiile a fost rezervat d-lui Thiers, primul care le-a plănuit. 

Cînd în ianuarie 1 848 regele-bombă * al Neapolului a 
bombardat Palermo, d-l Thiers a declarat din nou în Camera 
deputaţilor : 

„Ştiţi, domnilor, ce se petrece la Palermo. Vă cutremuraţi cu toţii de 
groazei. auzind că un oraş mare a fost bombardat timp de 48 de ore - de 
cine ? De un duşman din afară, care făcea uz de dreptul războiului ? Nu, 
domnii mei, de propria lui cîrmuire. Şi pentru ce ? Pentru că acest nefericit 
oraş îşi revendicase drepturile. Da, pentru că îşi revendicase drepturile a 
fost bombardat timp de 48 de ore. Permiteţi-mi să fac apel la opinia publică 
a Europei. A te ridica şi  a-ţi exprima de la această tribună, poate cea mai 
mare din Europa, în cîteva vorbe indignarea fată de asemenea fapte 1n
seamnă a aduce un .serviciu umanităţii. Domnilor, cînd, acum 50 de ani, 
austriecii, uzînd de dreptul razboiului, au vrut să bombardeze oraşul Lille 
pentru a P-vita un asediu îndelungat, cînd, mai tîrziu, englezii, uzînd tot de 
dreptul războiului, au bombardat Copenhaga şi, recent, cînd regentul Es
parlero, care a adus servicii ţării sale, inlen/iona să bombardeze Barce
lona pentru a înăbuşi răscoala care izbucnise acolo, - din toate colţurile 
lumii s-a auzit un strigăt general de protest•. 

* - Ferdinand al II-lca. - Nota red. 
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După ceva mai mult de un an, Thiers a fost cel mai în
verşunat :partizan al bombardării Romei de către trupele 
Republicii Franceze şi-l ridica în slăvi pe amicul său, gene
ralul Changarnier, fiindcă măcelărise pe membrii Gărzii naţio
nale din Paris care protestaseră împotriva acestei violări a 
constituţiei franceze. 

Cîteva zile înainte de revoluţia din februarie 1 848, iritat 
din pricina îndelungatei exilări de la putere la care îl ·con
damnase Guizot şi simţind că în rîndurile maselor creşte 
agitaţia care, după cum spera, îi va permite să -şi înlăture 
rivalul şi să se impună pe sine lui Ludovic-Filip, Thiers a 
declarat în Camera deputaţilor : 

„Eu apar/in partidului revolu/iei nu numai din Fran/a, ci şi din Eu
ropa. Dorinţa mea ar fi ca guvernul revoluţiei să rămînă pe mina unor oa
meni moderaţi... Dar chiar dacă acest guvern ar încăpea p e  mina unor oa
meni pătimaşi, fie şi pe mina radicalilor, eu fot nu-mi voi abandona cauza 
mea. lntotdeauna voi apar/ine partidului revolu/iei" .  

Din ziua cînd a fost proclamată republica ş i  ipînă la 
-coup d'etat • ,  singura sa preocupare a fost de a înăbuşi re 
voluţia din februarie. 

In primele zile după explozia din februarie, cuprins de 
teamă, el s-a ascuns, dar muncitorii din Paris îl dispreţuiau 
prea mult pentru a-l urî. Totuşi, cu binecunoscuta sa laşi
tate - care-l determinase pe Armand Carrel să răspundă 
lăudăroşeniei lui că „va muri cîndva pe malurile Rinului " 
prin cuvintele : „Ai să mori in şanţ" -, el n-a îndrăznit să 
apară în arena publică înainte de reprimarea sîngeroasă a 
p articipanţilor la  insurecţia din iunie . La început, atît timp 
cit arena nu devenise îndeajuns de sigură, el s-a mărginit 
-să conducă din culise conspiraţia societăţii din -strada Poitiers, 
care a dus la restaurarea imperiului. 

In timpul asedierii Parisului, întrebat fiind dacă oraşul 
este pe punctul de a capitula, Jules Favre a răspuns că pentru 
a se rosti cuvîntul „capitulare" ar trebui bombardat Parisul ! 
Aşa se explică protestele sale melodramatice împotriva bom
bardării oraşului de către prusieni şi de ce aceasta din urmă 
a fost doar o parodie de bombardament, în timp ce bombar
damentul lui Thiers este o cruntă realitate. 

Măscărici parlamentar. 

* - lovitura de stat. - Nota trad. 
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Thiers e pe scenă de rpatruzeci de ani. El nu a iniţiat 
niciodată vreo măsură utilă în nici un domeniu al activi
taţii de stat ·sau al vieţii. Vanitos, sceptic, epicurian, el n-a 
scris sau vorbit niciodată pentru o cauză. !n ochii săi cauza 
nu este decît un rpretext pentru a-şi pune în evidenţă con
deiul sau elocinţa. Cu excepţia setei sale de putere, îmbogă
ţire şi autoevidenţiere, la el nimic nu e veritabil, nici chiar 
�ovinismul. 

In stilul tipic al unor vulgari gazetăraşi de profesie, în 
comunicatele sale el ba îşi bate joc de j alnicul aspect al 
prizonierilor săi de la Versailles, ba anunţă că Adunarea „des 
ruraux" „se simte bine " ,  ba se acoperă de ridicol prin comu
nicatul despre cucerirea localităţii Moulin-Saquet ( 4 mai) , 
unde s-au luat 300 de prizonieri. 

„Restul insurgenţilor au fugit mîncind pămîntul, lăsînd pe cimpul de 
luptă 1 50 de morţi şi răniţi " ,  - şi adaugă zeflemitor : „lată o victorie pe 
care Comuna o poate sărbători mîine î n  comunicatele sale" .  „Parisul v a  fi 
în curind eliberat de odioşii săi tirani care îl asupresc " .  

Pentru el ,  Parisul maselor muncitoare care luptă împo
triva lui nu e „Paris " .  „Paris" este Parisul „bogat, capitalist, 
trîndav" .  (De ce nu bordelul cosmopolit ? ) Acesta este Parisul 
d-lui Thiers. Adevăratul Paris, care munceşte, gîndeşte, luptă, 
Parisul poporului, Parisul Comunei, este „gloată" .  Aceasta 
este în esenţă atitudinea d-lui Thiers nu numai faţă de Paris, 
dar şi faţă de Franţa. Parisul care şi-a demonstrat curajul prin 
„demonstraţia paşnică" şi prin fuga lui Saisset, Parisul care se 
îmbulzea acum la Versailles, la Rueil, la St. Denis şi la 
St.-Germain-en-Laye cu cocotele care se ţin scai de „oamenii 
religiei, familiei, ordinii şi proprietăţii" (Parisul claselor cu 
adevărat „periculoase" ,  al claselor exploatatoare şi trîndave) 
( „franc-fileurs" 399) , care se amuză privind lupta prin ochean 
şi pentru care „războiul civil constituia doar un intermezzo 
plăcut" ,  - acesta este Parisul d-lui Thiers ( întocmai cum 
emigraţia de la Koblenz 400 era Franţa d -lui de Calonne) .  Cu 
stilul său vulgar de gazetăraş, el nici nu ştie măcar să păs
treze o aparenţă de demnitate, dar, pentru a nu se abate de 
la eticheta „legi timismului " ,  el ucide femeile, fetele şi copiii 
găsiţi sub ruinele de la Neuilly. El nu se poate abţine să nu 
ilumineze alegerile municipale, ordonate chiar de el pentru 
întreaga Franţă, cu vîlvătăile de la Clamart, care a fost in
cendiat cu bombe cu petrol. Istoricii romani încheie caracte
rizarea lui Nero spunîndu-ne că monstrul se fălea cu talentele 
.sale de versificator şi de comediant. Dar aduceţi la putere 
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un simplu gazetăraş de profesie şi măscărici parlamentar 
de teapa lui Thiers, şi el îl întrece pe Nero. 

Cînd permite „generaliloru bonapartişti să se răzbune 
pe capitală, el nu j oacă decît rolul de unealtă oarbă a unor 
interese de clasă ; rolul principal el îl j oacă în mica comedie a 
comunicatelor, discursurilor şi apelurilor, în care ies la iveală, 
vanitatea, vulgaritatea şi prostul gust al gazetăraşului. 

El se compară cu Lincoln, iar pe panz1em n compard cu 
rebelii stăpîni de sclavi din Sud. Cei din Sud luptau pentru 
sclavia muncii şi pentru separarea teritorială de Statele Unite. 
Parisul luptă pentru el iberarea muncii şi pentru separarea de 
puterea paraziţilor de stat ai lui Thiers, care vor să ajungă 
stăpînii de sclavi ai Franţei I 

In apelul adresat primarilor, Thiers spune : 

„Vă puteti încrede în cuvîntul meu ; nu mi l-am călcat niciodată , „  
„Adunarea este cea mai liberală pe care a avut-o vreodată Fran ta " .  

El va salva republica 

„cu condiţia ca ordinea şi munca să nu fie în permanentă ameninţate de
cătrc cei ce se pretind a fi p<izitorii speciali ai b inelui republicii " .  

In şedinţa din 27 aprilie a Adunării, el spune că „Aduna
rea este mai liberală chiar decît el ! " 

El, al cărui atu retoric a fost întotdeauna înfierarea tra
tatelor de la Viena, semnează tratatul de la Paris 401, con
simte deci nu numai să se răpească o parte din Franţa, să 
fie ocupat aproape jumătate din teritoriul ei, dar şi să se 
plătească contribuţii de război în valoare de miliarde fără 
ca măcar să ceară lui Bismarck să specifice exact şi să do
vedească cheltuielile de război ale Germaniei ! El nici nu 
permite Adunării de la Bordeaux să discute condiţiile capi
tulării sale I 

El, care toată viaţa le-a reproşat  Bourbonilor faptul că 
s-au înapoiat în ariergarda unor armate străine şi că nu au 
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avut o comportare demnă faţă de aliaţii care ocupaseră Franţa 
<lupă încheierea păcii 402, nu-i cere lui Bismarck să-i acorde 
prin tratat decit o singură concesie : 40 OOO de soldaţi pentru 
a supune Parisul (după cum a declarat Bismarck în Rei chstag) . 
Garda naţională înarmată asigura pe deplin atît apărarea 
internă cit şi apărarea împotriva cotropitorilor străini ai 
Parisului, dar Thiers a adăugat imediat capitulării Parisului 
faţă de cotropitorii străini capitularea Parisului faţă de el 
şi de banda sa. Această condiţie a provocat războiul 
civil. Iar el declanşează războiul civil nu numai cu consimţă
mîntul tacit al Prusiei, dar şi cu sprijinul ei, cu ajutorul 
prizonierilor francezi pe care, mărinimoasă, i le trimite din 
temniţele germane l In comunicatele sale, în discursurile sale 
şi ale lui Favre în Adunare, el se ploconeşte in faţa Prusiei 
şi nu trece săptămînă fără a ameninţa Parisul cu intervenţia 
.ei, chiar şi după ce nu a izbutit să obţină această intervenţie, 
aşa cum a declarat însuşi Bismarck. Bourbonii au fost demni
tatea întruchipată în comparaţie cu acesf măscărici, cu acest 
mare apostol al şovinismului l 

După înfrîngerea Prusiei (pacea de la Tilsi t din 1 807) , 
.guvernul ei şi-a dat seama că nu va putea salva ţara şi pe 
sine însuşi <lecit printr-o mare înnoire (schimbare) socială. 
El a introdus în Prusia pe scară redusă, în limitele uriei 
monarhii feudale, rezultatele revoluţiei franceze. A eliberat 
pe ţărani etc. 403 

După înfrîngerea Rusiei în războiul Crimeii, care a scos 
la iveală putreziciunea întregului ei regim social şi admi
nistrativ chiar dacă prin apărarea Sevastopolului şi-a salvat 
onoarea şi chiar dacă a uimit străinătatea prin triumfurile 
sale diplomatice la Paris, guvernul Rusiei a eliberat pe iobagi 
şi a reorganizat întregul sistem administrativ şi juridic m. 
în ambele ţări, reformele sociale îndrăzneţe au fost paralizate 
şi au avut un caracter limitat, deoarece au fost dăruite de 
coroană şi nu ( în loc să fie) cucerite de popor. Cu toate 
acestea, s-au produs mari schimbări sociale, care au desfiin
ţat cele mai revoltătoare privilegii ale claselor guvernante 
şi au schimbat baza economică a vechii societăţi. In ambele 
ţări s-a  înţeles faptul că boala gravă nu putea fi vindecată 
<lecit prin mijloace eroice. S-a  înţeles că nu se putea răs
punde învingătorilor decît prin reforme sociale, trezind la 
viaţă elemente ale renaşterii populare. Catastrofa Franţei din 
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1 870 nu are egal în istoria contemporană ! Ea a arătat că 
Franţa oficială, Franţa lui Ludovic Bonaparte, Franţa claselor 
guvernante şi a paraziţilor ei de stat, este un cadavru în 
putrefacţie. Şi ce încearcă să facă în primul rînd infamii care 
au acaparat puterea luînd poporul prin surprindere şi care 
continuă să deţină această putere numai datorită conspira
ţiei cu cotropitorul străin, ce încearcă ei să facă în primul 
rînd ? Sub protecţia Prusiei şi cu ajutorul soldăţimii lui 
Ludovic Bonaparte şi al poliţiştilor lui Pietri, să sugrume 
glorioasa reînnoire populară începută la Paris, să reînvie 
toate vechile spectre legitimiste înfrînte de revoluţia din 
iulie, şi fosilele escrocilor lui Ludovic-Filip, înfrînţi de revo
luţia din februarie, să serbeze o orgie a contrarevoluţiei ! 
Un asemenea eroism, de exagerată autoumilire,  este unic în 
analele istoriei ! Dar - şi acest lucru este extrem de caracte
ristic - această autoumilire, în loc să stîrnească indignarea 
generală a Europei şi a Americii oficiale, a stîrnit un val de 
simpatie şi o avalanşă de 'atacuri furibunde împotriva Parisu
lui ! Aceasta dovedeşte că Parisul, credincios trecutului său 
istoric, încearcă să reînnoiască poporul francez, făcînd din 
el un luptător pentru schimbarea vechii societăţi, iar din 
reînnoirea socială a omenirii cauza naţională a Frantei ! 
Aceasta înseamnă eliberarea clasei producătoare de sub 
dominaţia claselor exploatatoare, a slugilor acestora şi a 
.paraziţilor de stat care prin acţiunile lor confirmă adevctrul 
proverbului francez că „les valets du diable sont pire que 
le diableu *. Parisul a înălţat steagul umanităţii ! 

1 8  martie : Guvernul a introdus 

„o taxă de 2 centime de fiecare exemplar din toate publicaţiile 
periodice, indiferent de caracterul lor", „Pînă l a  ridicarea stării de asediu 
este interzisă fondarea de noi ziare", 

Diferitele fracţiuni ale burgheziei franceze au venit I'lînd 
pe rînd la putere : marii proprietari funciari în timpul Re
stauraţiei ( în timpul vechilor Bourboni.) , capitaliştii dn timpul 
monarhiei parlamentare din iulie (Ludovic-Filip) , în timp ce 
elementele ei bonapartiste şi republicane rămîneau, roase de 
invidie, pe planul al doilea. Pretextul certurilor şi  al intrigi 
lor lor din partid era,  fireşte, binele public, i a r  cînd una 
dintre aceste monarhii a fost răsturnată de revoluţia popu 
lară, a răsărit o altă monarhie. Lucrurile s-au schimbat 

* - „slugil e  diavolului sînt mai rele decît diavolul însuşi" . -
Nota lrad. 
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o dată cu instaurarea republicii (din februarie) . Toate fracţiu
nile burgheziei s-au unit atunci în partidul ordinii, adică în 
partidul proprietarilor funciari şi al capitaliştilor, s-au unit 
pentru a menţine 1înrobirea economică a muncii şi maşina d e  
stat represivă pe care se sprij ină această înrobire. Spre deose
bire de monarhie, care prin însăşi numele ei înseamnă pre
dominarea unei fracţiuni burgheze asupra celeilalte, victoria 
uneia şi înfrîngerea celeilalte ( triumful unei părţi şi umilirea 
celeilalte) , republica a fost societatea anonimă pe acţiuni a 
fracţiunilor aliate ale burgheziei, a tuturor exploatatorilor 
poporului ; şi, într-adevăr, legitimiştii, bonapartiştii, orleaniş
tii, republicanii burghezi, iezuiţii şi voltairienii şi-au dat 
mina. Ei nu se mai ascund în umbra .tronului, nu mai pot sJ 
trezească interesul poporului pentru certurile lor de partid, 
dindu-le drept luptă pentru binele lui, nu mai sînt subordo
naţi unii altora. Antagonism direot şi făţiş între dominaţia 
lor de clasă şi eliberarea maselor producătoare ; ordinea -
iată care este numele dat condiţiilor economice şi politice 
ale dominaţiei lor de clasă şi înrobirii muncii ; această formei 
anonimă sau republicană a regimului burghez, această repu
blică burgheză, această republică a partidului ordinii este cel 
mai odios dintre toate regimurile politice. !ndeoletnicirea ei 
directă, singura ei raison d'etre * este să asnprească poporul. 
Ea reprezintă teroarea dominaţiei de clasă. Acest lucru se ob
ţine astfel : poporul luptă şi face revoluţia, proclamă re
publica şi deschide drumul pentru o Adunare naţională dupCi 
care burghezii, ale căror cunoscute declaraţii rep1Ublicane con
stituie o garanţie pentru „republicau lor, sînt împinşi pe pri
mul plan de către majoritatea Adunării, formată din duşmani 
învinşi şi declaraţi ai republicii. Republicanilor li se dă sar
cina de a face ca poporul să cadă în cursa unei insurecţii, 
pentru ca apoi să fie trecut prin foc şi sabie. Acest rol l-a 
avut partidul „Nationalu în frunte cu Cavaignac după revolu
ţia din februarie (insurecţia din iunie) . Prin crima comisă îm
potriva maselor, aceşti republicani îşi pierd ulterior influenţa. 
Ei şi-aru îndeplinit misiunea şi, chiar dacă li se mai îngăduie 
să sprijine partidul ordinii în lupta generală împotriva prole
tariatului, sînt totuşi înlă.turaţi din guvern, împinşi pe planul 
al doilea şi sînt doar „toleraţi u. Stîlpul republicii devine apoi 
burghezia regalistă unită şi începe adevărata dominaţie a 
partidului ordinii. Forţele materiale ale poporului sînt mo
mentan zdrobite, opera reacţiunii - lichidarea tuturor con-

* - raţiune de a fi .  - Nota lrad. 
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cesiilor cucerite în decursul celor patru revoluţii - se în
făptuieşte pas cu pas. Poporul este dus la exasperare nu 
numai prin acţiunile partidului ordinii, dar şi prin insolenţa 
cinică cu care este tratat ca învins şi cu care, în mod despo
tic, această bandă infamă îl guvernează samavolnic chiar în 
numele lui, în numele Republicii. Fireşte, această formă spas
modică a despotismului anonim de clasă nu poate dăinui mult ; 
ea nu poate fi decît o fază de tranziţie. Banda guvernantă 
ştie că stă pe un vulcan în erupţie. Pe de altă parte, dacă 
partidul ordinii este unit în războiul µe care îl duce împotriva 
clasei mlllncitoare în calitate de partid al ordinii, intrigile din
tre diferitele fracţiuni, lupta fiecăreia pentru preponderenţa 
intereselor ei particulare în cadrul vechii orînduiri sociale, 
pentru readucerea la putere a pretendentului propriu şi pen
tru satisfacerea unor ambiţii personale încep din plin de în
dată ce dominaţia acestui partid pare asigurată ( garantată) 
µrin distrugerea forţelor materiale revoluţionare. Această 
rmbinare a unui război general împotriva poporului şi a unei 
conspiraţii generale împotriva Republicii, cu certurile lăun
trice dintre conducători şi cu jocul intrigilor lor, paralizează 
societatea, scîrbeşte şi dezorientează masa burgheziei, îi 
„tulbură u afacerile şi o menţine într-o stare de nelinişte cro
nică. Acest regim creează ( generează) toate condiţiile despo
tismului, dar condiţiile unui despotism lipsit de linişte, ale 
unui despotism avînd în frunte anarhia parlamentară. Acum 
este momentul unui coup d e tat *, iar banda de incapabili 
trebuie să cedeze locul unui oarecare pretendent norocos 
<:are pune capăit formei anonime a dominaţiei de clasă. In fe
lul acesta a pus Lud ovic Bonaparte capăt republicii burgheze 
după patru ani de existenţă. ln tot acest răstimp, Thiers a fost 
„l'âme damnee" ** partidului ordinii, care, în numele re
publicii, ducea război împotriva republicii, llln război de clasă 
împotriva poporului şi, în realitate, a fost acela care a creat 
imperiul. El a jucat acum exact acelaşi rol ca şi atunci, nu
mai că a•tunci îl jucase ca intrigant parlamentar, iar acum ca 
şef al puterii executive. Iar dacă nu va fi învins de revoluţie, 
acum, ca şi atunci, va fi folosit şi apoi înlăturat. Indiferent 
care din grupurile rivale va ajunge la putere, primul lui act 
va fi de a înlătura pe omul care a dat Franţa pe mina Prusiei 
şi a bombardat Parisul.  

* - lovitură d e  stat. - Nota trad. 
"'* - devotat cu trup şi suflet. - Nota trad. 
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Thiers a avut multe motive să fie nemulţumit de Ludovic 
Bonaparte. Acesta din urmă l-a folosit ca ipe o unealtă şi l-a 
tratat ca pe un găgăuţă. L-a speriat ( i -a zdruncinat nervii) 
arestîndu-1 după lovitura de stat. L-a nimicit punînd capăt 
regimului parlamentar, singurul sub care un parazit politic 
de teapa lui Thiers, un simplu flecar poate juca un rol poli
tk. Important este, în sfîrşit, şi faptul că Thiers, care a tă
mîiat în modul cel mai servil pe Napoleon în •lucrările lui 
istorice, s -a  ocupat într-atît de acţiunile acestuia, încît a 
ajuns să creadă că erau propriile lui acţiuni. In ochii lui, ca
rkatura legitimă a primului Napoleon nl.l era Napoleon cel 
Mic, ci micul Thiers. Cu toate acestea, nu a existat infamie 
comisă de Ludovic Bonaparte pe care Thiers să nu o fi susţi
nut, începînd cu ocuparea Romei de către trupele franceze şi 
terminînd ou războiul împotriva Prusiei. 

Numai un om atît de superficial ca el îşi putea închipui 
măcar o dipă că republica condusă de el, ou o Adunare na
ţională pe jumătate legitimistă, pe jumătate orleanistă şi cu 
o armată comandată de generali bonapartişti, nu-l va înlătura 
în caz de victorie . 

Nu există nimic mai grotesc şi mai abject decît un pig
meu care vrea să-l facă rpe ( să joace rolul lui) Tamerlan. La 
el, a<::tele de cruzime nu sînt numai ceva ce intră în atribuţiile 
sale, d şi afectare teatrală a unei vanităţi fantastice. A scrie 
comunicate „proprii 11 ,  a demonstra severitatea „proprie" ,  a 
avea trupe „propri i " ,  strategie „proprie " ,  bombardamente 
„proprii" ,  bombe cu petrol „proprii 11 , a-şi ascunde laşitatea 
„proprie" îndărătul sîngelui rece cu care permite escrocilor 
regimului din decembrie să se răzbune lmpotriva Parisului t 
Acesta este eroismul sui-generis al unei mîrşăvii de ultimă 
srpeţă I El e încîntat de rolul imporitant pe care-l joacă şi de 
zarva pe care o face în lumea întreagă. El îşi închipuie că 
este cu adevărat un om mare ! Ce gigant ( titan) trebuie să 
apară în ochii lumii, el, pigmeul, sforarul parlamentar I In 
mij locul înfiorătoarelor scene ale acestui război, nu putem. 
totuşi, să nu rîdem de caraghioasele acrobaţii executate de 
vanitatea lui Thiers ! D-l Thiers esite un om cu o imaginaţie 
vie ; el are fără îndoială înclinaţii actorkeşti şi o vanitate 
de actor, capabilă să-l facă să {;readă în propriile sale min
ciuni şi în propria sa grandoare. 

37• 
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Toate discursurile, comunicatele etc. lui Thiers sînl 
pătrunse de -0 bombastică vanitate. 

Acest alt rcux * Triboulet. 
Splendidul bombardament ( cu bombe cu petrol) de pe 

Monrt Valerien distruge o parte din casele cartierului Les Ter
<nes, situat în interiorul fortificaţiilor (? ) , şi este însoţit de un 
grandios incendiu şi de îngrozitoare bubuituri de tun care 
fac să se cutremure întreg Parisul. Sînt bombardate în mod 
deliberat cartierele Les Ternes şi Champs Elysees. 

Bombe explozive, bombe cu petrol.  

Comuna 

Gloriosul scrib britanic a făcut strălucita descoperire că 
Comuna 111u este ceea ce înţelegem noi de obicei prin auto
administrare. Bineînţeles că nu este. Nu este autoadministra
rea oraşelor în care sînt stăpîni aldermen **  mîncăi, consiliile 
parohiale afaceriste şi paznicii bestiali de la casele de muncă. 
Nu este autoadministrarea comitatelor în care sînt stăpîni 
marii prOlprietari funciari cu pungile pliine şi capetele seci. 
Nu este hidoşenia j udiciară a „marelui neplMit" 405• Nu este 
autoguvernarea politică a ţării prin intermediul unui club. 
oligarhic şi al citirii ziarului „Times" .  Comuna este poporul 
care acţionează singur şi pentru sine. 

In acest război canibalic, ·lucrul cel mai dezgustător sînt 
urletele „literare " ale hidosului pigmeu aflat în frunte a gu
vernuliui I 

Tratamentul bestial aplicat prizonierilor la Versailles n-a 
,încetat nici o clipă, şi asasinarea for cu sînge rece a reînceput 
de îndată ce versaillezii s-au convins că Comuna este prea 
umană pentru a pune în aplicare decretul cu privire la re
presiuni I 

„Paris-J oumal" { la  Versailles) relatează că 1 3  soldaţi din 
trupele de linie, luaţi prizonieri la staţia de cale ferată Cla
mart, au fost împuşcaţi pe loc şi  că toţi prizonierii, în uni-

• - oribil . .L.. Nota trad . 
..,. - consilieri municLpali. - Noto trad. 
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forme ale trupelor de linie, sosiţi la Versailles vor fi exeou-
taţi de îndată ce vor fi identificaţi I • 

D-l Alexandre Dumas-fiul relatează că un tînăr care, deşi 
nu avea gradul, îndeplinea funcţia de general, a fost împuşcat 
după ce a parcurs ( sub escortă) cîteva sute de iarzi pe şosea. 

5 mai, „Mot d'Ordre" 406 : după cum informează „La Li 
berte " ,  care apare la Versailles, „.toţi soldaţii din armata 
regulată găsiţi la Clamart printre insiurgenţi au fost împuşcaţi 
pe loc" (de către Lincoln-Thiers ! ) ( Lincoln recunoştea adver
sarului drep tul de parte beligerantă) : „Aceştia sînt oamenii 
oare pe zidurile tuturor municipiilor franceze îi înfierează 
pe parizieni ca asasini ! " Bandiţii I 

Desmaret. 
O delegaţie a Comunei a plecat la Bicetre ( la 27 aprilie) 

pentru a efectua o anchetă în legătură ou cei patru soldaţi 
din batalionul 1 85 în marş al Gărzii naţionale şi a vizitat 
acolo pe supravieţuitorul ( grav rănit) Scheiier. 

„Bolnavul a declarat că în ziua de 2.'i aprilie, la Belle-:flpine, în apro
piere de Villejuif, el şi alţi trei tovarăşi au fost luaţi prin surprindere de 
către vînători călări care i-au somat să se predea. Dat fiind că era inutil 
sii opună rezistenţă detaşamentului ce-i înconjurase, ei au depus armele 
şi s-au predat. Soldaţii i-au împresurat şi i-au făcut prizonieri fără nici un 
fel de violenţă şi fără ameninţări. Erau prizonieri de cîteva minute cind a 
apărut un căpitan de vînători călări care s-a năpustit asupra lor cu revol
verul în mină. Fără să spună un cuvînt, a tras într-unul din ei şi l-a omori t 
pe loc ; apoi a tras în Scheffer, care, lovit în piept, a căzut alături de 
tovarăşul său. Ceilalţi doi membri ai Gărzii naţionale s-au retras, speriaţi 
de această mîrşavă agresiune, dar ferocele căpitan s-a năpustit asupra celor 
doi prizonieri, pe care i-a omorit cu alte două focuri de revolver. După 
aceste acte de cumplită şi josnică laşitate, vînătorii călări s-au retras îm
preună cu şeful lor, lăsîndu-şi victimele întinse la pămînt" 401• 

„New York Tribune" 408 a întrecut ziarele londoneze. 
Adunarea naţională a lui Thiers, „aleasă în modul cel 

mai liber şi cea mai liberală Adunare naţională pe care a 
avut-o vreodată Franţa " ,  corespunde întru totul „celei mai 
bune armate pe care a avut-o vreodată Franţa" .  Această se
nilă chambre introuvable, aleasă sub un pretext mincinos, 
este formată aproape exclusiv din legitimişti şi orleanişti. 
Alegerile municipale, efectuate de Thiers în persoană la 
30 aprilie, arată cît de străini sînt ei de poporul francez ! Din 
700 OOO de consilieri municipali ( în cifre rotunde) , aleşi de 
cele 35 OOO de comune rămase Franţei mutilate, 200 sînt le
gitimişti, 600 orleanişti, 7 OOO bonapartişti declaraţi, iar restul 
republicani sau partiziani ai Comunei (Corespondentul de la 
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Versailles al lui „Daily News" din 5 mai) . Mai este oare ne 
cesară altă d�vadă că această Adunare, cu mumia orleanistă 
Thiers în frunte, reprezintă o minoritate uzurpatoare ? 

Paris 

D-l Thiers nu a încetat să prezinte Comuna drept instru 
ment al unei adunături de „ocnaşi " ,  de „ticket-of-leave-men" ,  
al droj diei Parisului. Ş i  această ,, adunătură" de desperados 
ţine de peste şase săptămîni piept „celei mai bu1I1e armate pe 
care a avut-o vreodată Franţa" ,  condusă de invincibilul 
Mac-Mahon şi însufleţită de geniul lui Thiers însuşi I 

Spusele lui Thiers IIlU sînt infirmate numai de faptele 
parizienilor. Toate păturile populaţiei pariziene şi-au spus 
cuvin tul. 

„Mişcarea din Paris nu trebuie confundată cu luarea cartierului Mont
martre, care n-a constituit decit pretextul şi punctul ei de plecare ; această 
mişcare este generală şi are rădăcini adînci în conştiinţa Parisului ; nici 
chiar majoritatea celor care, dintr-un motiv sau altul, se ţin deoparte 
nu contestă faptul că ea este îndreptăţită din punct de vedere social".  

Ale cui sînt aceste cuvi1I1te ? Ale delegaţilor camerelor 
sindicale, care vorbesc în numele a 7 000-8 OOO de comer
cianţi şi industriaşi. Ei s-au dus la Versailles pentru a spune 
acest lucru„. Liga uniunii republicane„., manifestaţia franc
masonilor 409 etc. 

Provincia 

Les iprovinciaux espiegles * .  
Dacă Thiers şi-ar f i  imaginat numai un moment că pro

vincia este într-adevăr ostilă mişcării din Paris, el ar fi făcut 
tot ce i-ar fi stat iÎil putinţă pentru a-i  da posibilitatea de a 
cunoaşte această mişcare şi itoate „grozăviile" ei .  El ar fi in 
vitat-o să privească această mişcare în toată goliciunea ei, 
să se convingă cu pmpriii săi ochi şi cu propriile sale urechi 
de ceea ce este ea. Dar nu a făcut acest lucru I La fel cum, 
pe vremea cînd Parisul era asediat de p rusieni, Thiers şi ai  
săi  „oameni ai apărării "  nu lăsau să ajungă aici  ştiri din 
provincie, tot aşa acum ei încearcă să ridice un zid de min-

* - provincialii ştrengari. - Nota !rad. 
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ciuni cu ajutorul căruia să-şi subordoneze provincia, să pre
întîmrpine o răscoală generală a acesteia în favoarea Parisului. 
Ei i se permite să privească Parisul nl\.lmai prin camera obscură 
(oglinda deformantă) versailleză. (Numai minciunile şi calom
niile ziarelor din Versailles ajung în departamente şi stăpi
nesc în mod absolut.) Jafurile şi asasinatele comise de 
20 OOO de ticket-of-leave-men dezonorează capitala. 

„Liga consideră drept prima sa datorie să facă lumină şi să restabi
lească relaţii normale între provincie şi Paris I " 410 

Aşa cum iau fost pe vremea cînd se aflau în Parisul ase
diat, aşa smt aceşti oameni şi acum cînd ei îl asediază. 

„Ca şi 1n trecut, minciuna rămîne arma lor preferată. Ei interzic şi 
confiscă ziarele din capitală, întrerup comunicaţiile, deschid scrisorile, aşa 
incit provincia trebuie să se mulţumească cu ştirile pe care Jules Favre, 
Picard & Co. binevoiesc să i le dea, fără ca ea să aibă posibilitatea de a 
controla veracitatea spuselor lor•. 

Comunicatele lui Thiers, circularele lui Picard, ale lui 
Dufaure„ .  Afişe în comune. Presa criminală din Versailles şi 
germanii. Micul „Moniteuru 411• Reintroducerea paşaportului 
pentru deplasarea dintr-un loc într-altul. O armată de 
mouchards *, trimisă în itoate direcţiile. Arestări (la Rouen 
etc., sub autorităţi prusiene) etc. Mii de comisari de poliţie, 
răspîndiţi în împrejurimile Parisului, au primit de la prefectul 
poliţiei, j andarmul Valentin, ordinul de ia confisca toate zia
rele - indiferent de orientarea lor - tipărite în oraşul răscu
lat şi de a le da  foc în pieţele publice, ca în cele mai bune 
vremuri ale sfintei inchiziţii. 

Guvernul Thiers s-a  adresat mai întîi provinciei **,  ce
rîndu-i să formeze batalioane de Gardă naţională pe care să 
le trimită la Versailles pentru a lupta împotriva Parisului. 

„Provincia - după cum scrie un ziar din Limoges 412 - şi-a mani
festat nemulţumirea, refuzînd să trimită batalioanele de voluntari ce-i 
fuseseră cerute de către Thiers şi a sa adunare „des ruraux• . 

Cei oîţiva idioţi bretoni, care Luptau sub steagul alb, iavînd 
pe piept un petic de pînză albă pe care era brodată inima lui 
Iisus şi a căror lozincă de luptă era „ Vive le roi I u ***, re-

* - agenţi secreţi. - Nota trad. 
** In manuscris, deasupra acestor cuvinte este scris : „alarmat, a 

adresat un apel... înainte de a fi primit de la Bismarck o armată de pri
zonieri".  - Nota red. 

*** - „Trăiască regele 1• - Nota Trad. 
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prezintă singura armată „din provincieu care s-a striîns în ju
rul lui Thiers. 

Alegerile. „Vengeur" din 6 mai 413• 
Legea presei a d-lui Dufaure (8 aprilie) este îndreptată 

făţiş împotriva „exceseloru presei provinciale. 
Apoi numeroasele arestări operate în provincie. Acolo 

sînt în vigoare legile cu privire la suspecţi 414• 
Blocada spirituală şi poliţienească a provinciei. 
23 aprilie. I-Iâvre. Consiliul municipal a trimis trei membri 

ai săi la Paris şi la Versailles cu sarcina de a-şi oferi medi
aţia în vederea încetării războiului civil pe baza menţinerij 
republicii şi a garantării libertăţilor municipale în întreaga 
Franţă„. La 23 aprilie delegaţii din Lyon au fost primiţi de 
către Thiers şi Picard - „război cu orice preţ" - acesta a 
fost răsipunsul lor. 

Adresa delegaţilor din Lyon prezentată Adunării de eli
tre Greppo la 24 aprilie 415• 

Municipalităţile oraşelor de provincie au avut tupeul să 
trimită delegaţi la Versai1les pentru a cere satisfacerea re
vendicărilor formulate de Paris. Nici o comună din Franţa nu 
a trimis o adresă prin care să aprobe acţiunile lui Thiers şi 
ale adunării „des ruraux" .  După cum se lamentează Dufaure 
în circulara sa împotriva împăcării, trimisă procurorilor ge
nerali, ziarele din provincie, întocmai ca aceste consilii mu
nicLpale, 

„pun pe acelaşi plan o Adunare aleasă prin vot universal cu aşa-zisa 
Comună din Paris, reproşînd Adunării că nu a acordat Parisului drepturile 
lui municipale etc.• 

şi - ceea ce e mai grav - aceste consilii municipale, ca, 
de pildă, cel din Auch, 

„cer in mod unanim să propună neîntîrzlat un armistiţiu cu Parisul, iar 
Adunarea aleasă la 8 februarie să se autodizolve, deoarece mandatul ei a 
expirat•. (Dufaure, Adunarea de la Versailles, 26 aprilie.) 

Nu trebuie uitat că este vorba de vechile consilii muni
cipale 416 şi nu de cele alese la 30 aprilie. Delegaţiile lor au 
fost atît de numeroase, încît Thiers a hotărît să nu le mai 
primească personal, ci să însărcineze pe un subaltern din mi
nister cu primirea lor. 

In slîrşit, alegerile din 30 aprilie : condamnarea defi
nitivă a Adunării naţi01J1ale şi a alegerilor care. fiind făcute 
prin surprindere, au generat această Adunare. Deci. dacă pînă 
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acum provincia a oprus Versaillesului numai o rezistenţă pa
sivă, fără a se ridica în apărarea Parisului, acest lucru se 
explică prin f aptul că iac.ol o vechile autorităţi mai deţineau 
încă poziţii puternice, precum şi prin faptul că imperiul a 
adus, i ar războiul a menţinut provincia într-o stare de hLp
noză. Este evident că între Paris şi provincie nu stau decît 
armata versailleză, guvernul versaillez şi un zid chinezesc de 
minciuni. Dacă acest zid se va prăbuşi, provincia se va uni 
cu Parisul. , 

Este cit se poate de caracteristic faptul că aceiaşi oa
meni (Thiers & Co.) care, în mai 1 850, au desfiinţat, cu ajuto
rul unui complot parlamentar, votul universal (Bonaparte i -a 
ajutat ;pentru a-i atrage în cursă, pentru a-i domina în între
gime şi pentru ca, după lovitura de stat, să declare că el a 
fost acela care a restabilit votul universal �n pofida partidu
lui ordinii şi a Adunării acestuia) ,  deoarece �n condiţiile re
publicii acesta le mai putea juca feste , s înt acum adepţii lui 
fanatici, îl folosesc ca unic titlu de drept pentru „legitimi
tatea" lor în lupita împotriva Parisului, după ce, sub Bona
parte, acest vot universal a fost organizat în aşa fel incit să 
fie o simplă jucărie în m1na puterii executive, un simplu in
strument de înşelăciune, de maşinaţii neaşteptate şi de fal
suri din partea ;puterii exeoutive (Congresul Ligii oraşelor) 
(„Rappel" din 6 mai 1)417. 

Trocbu, Jules Favre şi Tbiers, provincialii 

Se poate naşte întrebarea : oum se face că aceşti răsu
flaţi măscărici şi intriganţi parlamentari, ca Thiers, Favre, 
Dufaure, Garnier-Pages (şi alţi ciţiva ticăloşi de aceeaşi teapă) , 
după fiecare revoluţie ies mereu la suprafaţă şi uzurpă pu
terea executivă ? Cum izbutesc să facă acest lucru nişte oa
meni care întotdeauna folosesc revoluţi a în propriul lor interes 
şi o trădează, trag în poporul care a înfăptuit-o şi abrogă 
puţinele concesii liberale obţinute prin luptă de la  guvernele 
anterioare (pe care le-au combătut ei înşişi) ? 

Explicaţia este foarte simplă. In primul rînd, dacă sînt 
extrem de nepopulari, aşa cum a fost Thiers după revoluţia 
din februarie, rămîn nevătămaţi datorită mărinimiei poporu
lui. După fiecare insurecţie a poporului încununată de suc
ces, duşmanii lui de moarte l ansează lozinca împăcării, iar 
acesta, cuprins de entuziasmul victoriei, în primul moment 
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preia această lozincă. După acest prim moment, atîta timp 
cit poporul deţine puterea materială, oameni ca Thiers şi 
Duf au re se retrag în umbră şi acţionează de acolo. D ar de 
îndată ce poporul este dezarmat, ei reapar şi sînt aclamaţi 
de burghezie ca „chefs de fileu * .  

Sau reprezintă, asemenea lui Favre, Garnier-Pages, Ju
les Simon etc. (plus cîţiva mai tineri de aceeaşi teapă) şi 
asemenea lui Thiers însuşi după 4 septembrie, opoziţia re
publicană „respectabilă" sub Ludovic-Filip, iar ulterior, sub 
Ludovic Bonaparte, opoziţia p arlamentară. Regimurile reac
ţionare, ale căror baze le-au pus ei înşişi cînd au fost aduşi 
la putere de către revoluţie, le asigură rămînerea in opoziţie, 
în timp ce adevăraţii revoluţionari sînt deportaţi, ucişi sau 
exilaţi. Poporul le uită trecutul, burghezia îi consideră drept 
oamenii ei, trecutul lor mîrşav e îngropat şi, în felul acesta, 
ei ies din nou la suprafaţă pentru a reîncepe trădările şi 
infamiile. 

Noaptea de 1 spre 2 mai : satul Clamart era in mîinile 
trupelor, staţia de cale ferată în mîinile insurgenţilor ( această 
staţie domină fortul Issy) . Deod ată şi-a făcut aici apariţia 
batalionul 22 vînători {o santinelă a dat liberă trecere pa
trulelor lui, care printr-o trădare cunoşteau parola) , a luat 
prin surprindere garnizoana în timp ce maj oritatea insur
genţilor dormeau, n-a luat decît 60 de prizonieri şi a măce
lărit cu baionetele 300 de insurgenţi. Pe lingă aceasta, ulte
rior au fost împuşcaţi pe loc soldaţi din regimentele de linie. 
ln circulara sa din 2 mai adresată prefecţilor, autorităţilor 
civile şi militare, Thiers are neruşinarea să declare : 

„Ea • (Comuna) „arestează generali" (Cluseret I) „numai pentru a-i 
împuşca şi instituie un comitet al salvării publice din oameni cu totul 
nedemni ! "  

Trupele comandate de generalul Lacretelle a u  luat prin
tr-un coup de main * *  reduta Moulin-Saquet, situată între Fort 
d'Issy şi Montrouge. Garnizoana a fost luată prin surprin
dere în urma trădării comandantului Gallien, care vînduse 
trupelor versailleze parola. 150 de comunarzi au fost sfîrte
caţi cu baionetele, peste 300 au fost făcuţi prizonieri. 
D-l Thiers, spune corespondentul ziarului „Times", a fost 

* - şefi. - Nota trad. 
0 - a.tac dat prin surprindere. - Nota trad. 
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slab atunci cînd trebuia să fie ferm ( acest laş este întot
deauna slab cînd vede că 11 paşte primejdia) 'Şi a devenit ferm 
cînd s-ar fi putut obţine totul prin unele concesii�(Acest ticălos 
este întotdeauna ferm cînd folosirea forţei m ateriale face 
Franţa să sîngereze de moarte şi îşi dă aere numai atunci 
cînd personal este în siguranţă. Asta e toată înţelepciunea lui. 
Folosind cuvintele lui Antoniu, Thiers este un „bărbat 
cinstitu * .) 

Comunicatul lui Thiers despre Moulin-Saquet ( 4 mai) : 

„Eliberarea Parisului de odioşii tirani care-l asupresc•. („ Versaillezii 
erau deghizaţi în uniforme ale Gărzii naţionale•) 1 („majoritatea comu
narzilor dormeau şi au fost ucişi sau luaţi prizonieri în timpul somnului•). 

Picard : „Artileria noastră nu bombardează ; ea trage 
doar cu tunul" ( „Moniteur des communesu ,  ziarul lui Picard) . 

„Blanqui, muribund, închis în temniţă, Flourens măcelărit de j andarmi, 
Duval împuşcat de Vinoy, i-au avut în mîinile lor la 31 octombrie şi nu 
le-au făcut nimic".  

* Shakespeare. Iuliu Cezar, actul III, scena a ?-a (cuvintele ilui An
toniu despre Brutus) . - Nota red. 
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Comuna 

1. MĂSURI lN FOLOSUL CLASEI MUNCITOARE 

Desfiinţarea muncii de noapte a muncitorilor brutari 
(20 aprilie) . 

rn atelierele publice şi în cele p articulare a fost desfiin
ţată jurisdicţia privată, uzurpată de proprietarii de fabrici etc. 
(fabricanţi) (întreprinzători mari şi mici) , care întruneau în 
una şi aceeaşi persoană funcţii de judecător şi executor al 
sentinţelor şi care invariabil cîştigau procesele ; li s -a ridicat 
dreptul de a avea un cod penal propriu, care le permitea să je
fuiască salariile muncitorilor prin amenzi ş i  scăzăminte aplica te 
sub formă de pedepse etc. ; pedepsele de care sînt pasibili 
întreprinzătorii în cazul cînd încalcă această lege ; amenzile şi 
scăzămintele percepute după 18 martie trebuie restituite mun
citorilor (27 aprilie) . A fost suspendată vînzarea obiectelor 
amanetate la Muntele de pietate (29 martie) . 

La Paris au fost închise numeroase ateliere şi fabrici, 
deoarece proprietarii lor au fugit. Aceasta este o veche me
todă a întreprinzătorilor capitalişti, care consideră că au 
dreptul, „în virtutea acţiunii spontane a legilor economiei 
politice " ,  nu numai să stoarcă profit din munca muncitorilor, 
socotind acest lucru c a  o condiţie a muncii, ci să şi oprească 
complet munca şi să-i arunce pe muncitori în stradă, să 
provoace o criză artificială ori de cite ori o revoluţie vic
torioasă ameninţă „ordinea u „sistemului "  lor. Acţionînd cu 
multă înţelepciune, Comuna a instituit o comisie comunală 
care, în colaborare cu delegaţi aleşi din diferite ramuri in
dustriale, urma să stabilească modul în care atelierele şi fa
bricile părăsite vor fi predate asociaţiilor cooperatiste ale 
muncitorilor, urmînd să se plătească capitaliştilor fugiţi o 
oarecare despăgub.,ire ( 1 6  aprilie) (această comisie avea, de 
asemenea, sarcinp să întocmească o statistică a atelierelor 
părăsite) . 
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Comuna a cerut primăriilor ca, în privinţa alocaţiei de 
75 de centime, să nu facă nici o deosebire între aşa-numitele 
soţii nelegitime şi mamele şi văduvele membrilor Garzii 
naţionale . . 

Prostituatele, menţinute pînă acum în Paris pentru „oame
nii ordini i " ,  se aflau, pentru „securitatea" acestora din 
urmă, în stare de dependenţă personală faţă de poliţie. 
Comuna le- a  eliberat din această stare înj ositoare şi a cu
răţat totodată terenul pe care înfloreşte prostituţia, înldtu
rînd şi pe bărbaţii datorită cărora ea înflorea. In condiţiile 
regimului ordinii, prostituatele mai de soi - cocotele - nu 
erau, de altfel, sclavele, ci stăpînele poliţiei şi ale cîrmuito
rilor. 

Comuna nu a avut, desigur, timpul necesar să reorgani
zeze învăţămîntul public ( educaţia) , dar, e liberîndu-1 de ele
mentele religioase şi clericale, ea a pus bazele emanciparii 
spirituale a poporului .  Ea a instituit o comisie pentru orga
nizarea învăţămîntului (primar (elementar) ş i  profesional) 
(28 aprilie) . Ea a hotărît ca tot materialul didactic - cărţi , 
hărţi, hîrtie etc. - să fie distribuit gratuit de către învăţă
tori , care, la rîndul lor, îl primeau de la primăriile respective. 
Invăţătorii nu au dreptul, sub nici un motiv, să ceară ele
vilor să plătească acest material didactic (28 aprilie). 

Case de amanet : toate chitanţele în valoare de pînă 
I a  20 de franci, elibera te de Muntele de pietate, înainte de 
25 aprilie 1 87 1 ,  pentru amanetarea de îmbrăcăminte, rufărie, 
cărţi, mobilă, lenjerie de pat sau unelte, vor putea fi pre
zentate începînd de la 12 mai pentru restituirea gratuită a 
obiectelor amane tate (7 mai). 

2. MĂSURI lN INTERESUL CLASEI MUNCITOARE, 
DAR !N SPECIAL AL CLASE.t.OR DE MIJLOC 

Anularea completă a chiriilor pe ultimele trei trimestre 
pînă în aprilie : cine a plătit chiria pe unul dintre aceste 
trimestre are dreptul să scadă suma respectivă din plClţile 
viitoare. Această lege se extinde şi asupra locuinţelor mo
bilate. Orice reziliere de către proprietari a contractelor de 
închiriere se amină cu trei luni (29 martie). 

Echeances ( achitarea poliţelor scadente) (expirarea po
liţelor) : toate acţiunile pentru poliţe scadente neachitate au 
fost suspendate (12 aprilie). 
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Toate plăţile care decurg din obligaţiile comerciale de 
acest fel trebuie achitate în doi ani (eşalonat) , începînd de 
la 15 iulie, fără dobîndă. Intreaga sumă datorată se împarte 
în 8 părţi egale, plătibile trimestrial (primul trimestru începe 
Ia 15 iulie) . Urmărirea judiciară nu este admisă decît în ca
zul cînd aceste plăţi parţiale nu sînt efectuate în termen 
(16 aprilie). Legile lui Dufaure cu privire la chirii şi la po
liţe au provocat falimentul majorităţii comercianţilor cinstiţi 
din Paris. 

Notarii, portăreii, preţuitorii, aprozii şi ceilalţi funcţio
nari judecătoreşti, care pînă acum au adunat averi de pe 
urma funcţiei lor, devin funcţionari ai Comunei şi primesc 
un salariu fix, ca şi ceilalţi muncitori. 

Avînd în vedere că profesorii de la Ecole de MCdecine 
au fugit, Comuna a instituit o comisie pentru înfiinţarea 
de universităţi libere care să nu mai fie p arazite ale statului ; 
studenţilor care şi-au luat examenele li se dă posibilitatea 
să practice şi fără titlul de doctor ( titlul urmînd a fi con
ferit de facultate). 

Avînd în vedere că judecătorii de la tribunalul civil 
al departamentului Seine - întotdeauna gata, ca şi ceilalţi 
judecători, să-şi exercite funcţia sub orice guvern de clasă 
- au fugit din Paris, Comuna a numit un avocat care să 
rezolve chestiunile cele mai urgente pînă la reorganizarea 
tribunalelor pe baza votului universal (26 aprilie) I 

3. MĂSURI CU CARACTER GENERAL 

Desfiinţarea serviciului militar obligatoriu. In actualul 
război trebuie să servească ( în Garda naţională) orice bărbat 
apt pentru serviciul militar. Această măsură constituie un 
excelent mijloc pentru a scăpa de toţi trădătorii şi laşii 
care se ascund în Paris (29 martie). 

Au fost interzise jocmile de noroc (2 aprilie). 
Biserica a fost separată de stat, bugetul cultelor a fost 

desfiinţat, toate averile bisericeşti au fost declarate pro
prietate naţională (3 aprilie). 

Pe baza unor informaţii din :5ursă particulară, Comuna 
a făcut cercetări şi a constatat că, pe lingă vechea ghilo
tină, „guvernul ordinii" comandase o ghilotină nouă (por
tativă şi mai rapidă) , plătind-o anticipat. Comuna a hotărît 
ca ambele ghilotine, atît cea veche cît şi cea nouă, să fie 
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arse în pieţe publice la 6 aprilie. Ziarele versaillez�, iar 
după ele presa „ordinii " din întreaga lume, au scris că 
poporul din Paris ar fi ars aceste ghilotine în semn de pro
test împotriva setei de sînge a comunarzilor I (6 aprilie). 
După revoluţia din 1 8  martie, toţi deţinuţii politici au fost 
imediat eliberaţi. Dar Comuna ştia că sub regimul lui Lu
dovic Bonaparte şi al demnului său -succesor, guvernul apă
rării, mulţi oameni au fost aruncaţi 1n închisori fără a li se 
fi adus vreo acuzaţie precisă, ci numai pentru că erau con
sideraţi suspecţi din punct de vedere politic. ln consecinţCi, 
ea a însărcinat pe unul dintre membrii ei - Protot - să 
facă o anchetă. Acesta a eliberat 1 50 de oameni, arestaţi de 
şase luni fără nici o anchetă judiciară ; mulţi dintre aceştia„ 
arestaţi încă de pe timpul lui Bonaparte, au stat Îll' 

- închisoare cite un an întreg fără nici o acuzaţie şi fără 
anchetă j udiciară (9 aprilie). Acest fapt, atît de ca
racteristic pentru guvernul apărării, l-a făcut pe acesta să 
turbeze de furie. El a început să afirme că Comuna a dat 
drumul tuturor criminalilor I Dar, în realitate, cine dăduse 
drumul unor criminali condamnaţi 1 Falsificatorul Jules Favre. 
Abia instalat la putere, el s-a grăbit să-i elibereze pe Pic şi 
Taillefer, condamnaţi pentru furt şi fals în afacerea „L'Eten
dard" .  Unul dintre aceşti domni, Taillefer, a avut neohrăza
rea să se înapoieze la Paris, dar a ajuns din nou acolo unde 
merita. Mai mult. In întreaga Franţă, guvernul de la Ver
sailles i-a eliberat din Maisons Centrales * pe hoţi, cu con
diţia ca aceştia să intre în armata d-lui Thiers. 

Decret cu privire la dărîmarea coloanei Vendâme ca 
fiind 

„un monument al barbariei, un simbol al forţei brutale şi al unei 
glorii false, o afirmare a militarismului şi o negare a dreptului internaţio
nal" (12 aprilie) 418, 

Alegerea lui Frankel (german, membru al Internaţiona
lei) ca membru a l  Comunei a fost declarată valabilă, „avînd 
în vedere că steagul Comunei este steagul republicii mon· 
diale şi că membrii Comunei pot fi şi străinii " ( 4 aprilie) 419 ; 
ulterior, Frankel a fost ales membru în Comisia executivă 
a Comunei (21 aprilie). 

„Journal Officiel "  a început să publice dări de .seamă 
asupra şedinţelor Comunei (15 aprilie). 

* - închisorile centrale. - Nota lrad. 
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Decretul lui Pascal Grousset cu privire la scutirea străi
nilor de rechiziţii. Niciodată un guvern de la Paris nu s-a 
purtat atît de prevenitor cu străinii (27 aprilie). 

Comuna a desfiinţat jurămîntul politic şi cel profesio
nal (4 mai). 

Dărlmarea monumentului denumit „Chapelle expiatoire 
de Louis XVI" * din Rue d'Anj ou-St. Honore (ridicat de 
„chambre introuvable" în 1 8 1 6) (7 mai). 

4. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA PUBLICĂ 

Dezarmarea membrilor „loiali"  ai Gărzii naţionale 
(30 martie). 

Comuna declară incompatibilă calitatea de membru al 
ei cu aceea de membru al Adunării de la Versailles 
(29 martie). 

Decretul cu privire la represiuni. Nu a fost niciodată pus 
în aplicare. Au fost arestaţi numai clerici : arhiepiscopul Pa
risului şi preotul bisericii La Madeleine **,  toată conducerea 
colegiului iezuiţilor, parohii principalelor biserici ; unii din
tre aceştia au fost luaţi ca ostatici, alţii au fost arestaţi fiindcă 
au conspirat cu Versaillesul, iar alţii fiindcă au încercat să îm
piedice confiscarea averilor bisericeşti de către Comună 
(6 aprilie). 

„Monarhi >tii duc rtlzboiul ca sălbaticii : împuşcă prizonierii, ucid 
r;Jniţii, trctg în ambulanţe ; soldaţii ridică puştile cu patul armei în sus şi 
apoi deschid focul în mod perfid".  (Proclama/ia Comunei) 420, 

în ceea ce priveşte aceste decrete cu privire la repre
siuni trebuie menţionat următoarele : 

In primul rînd, după ce capitaliştii, trîntorii şi paraziţii 
au părăsit Parisul, toate păturile populaţiei pariziene, cu ex
ceptia clerului, au cerut celor de la Versailles încetarea răz
boiului civil. Arhiepiscopul şi preotul bisericii La Madeleine 
i-au scris lui Thiers abia după ce au fost luaţi ca ostatici şi 
n�mai fiindcă nu voiau „să se verse propriul lor sînge".  

In al doilea rînd, după ce Comuna a publicat decretul 
cu privire la represiuni, cu privire la luarea de ostatici etc., 
mieluşi;ii lui Pietri şi j andarmii lui Valentin au continuat să-i 

" - „Capela pentru ispăşirea păcatului executării lui Ludovic al 
},,. \ I -lea•.  - Nota trad. 

"* - Darboy şi Deguerry. - Nota red. 
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maltrateze pe prizonierii făcuţi de versaillezi, a încetat însă 
asasinarea soldaţilor parizieni şi a membrilor Gărzii naţio
nale luaţi prizonieri. Dar de îndată ce guvernul de la Ver
sailles s-a convins că Comuna era mult prea umană pentru 
a-şi pune în aplicare decretul din 6 aprilie, asasinarea pri
zonierilor a reînceput cu şi mai multă furie. Au reînceput 
asasinările în masă. Comuna nu a executat nici un ostatic, 
nici un prizonier ; chiar şi nişte ofiţeri de j andarmi care, ca 
spioni, au pătruns în Paris îmbrăcaţi în uniforme ale Gărzii 
n aţi onale au fost arestaţi, dar nu executaţi. 

Cucerirea prin surprindere a redutei Clamart (2 mai). 
Staţia de cale ierată în mîinile parizienilor, masacru, lupte 
la baionetă, batalionul 22 vînători (Galliiiet ?) împuşcă pe loc 
-soldaţi ai regimentelor de linie fără nici o formalitate (2 mai). 
Reduta Moulin-Saquet, situată între fortul Issy şi Montrouge, 
cucerită prin surprindere în timpul nopţii în urma trădării 
comandantului Gallien, care a vîndut trupelor versailleze 
parola. Comunarzii, surprinşi în timp ce dormeau, au fost 
în mare parte masacraţi (4 mai ?). 

25 aprilie, patru membri ai Gărzii naţionale (fapt con
-statat de către comisarii trimişi la Bicetre, unde se afla uni
cul supravieţuitor de la Belle-Epine, în apropiere de Villejuif ; 
numele lui este Scheffer). Aceşti oameni au fost înconjuraţi 
-de vînători călări şi, neputînd să opună rezistenţă, s-au pre
dat, au fost dezarmaţi ; soldaţii nu le-au făcut nici un rău. 
A apărut însă căpitanul de vînători, care i -a  împuşcat unul 
după altul cu revolverul, lăsîndu-i întinşi la pămînt. Scheffer, 
.deşi grav rănit, a supravieţuit. 

1 3  soldaţi din trupele de linie, făcuţi prizonieri la staţia 
de cale ferată Clamart, au fost împuşcaţi pe loc, iar toţi pri
zonierii aduşi la Versailles în uniforme ale trupelor de linie 
vor fi executaţi de îndată ce vor fi identificaţi ( „Liberteu de 
la Versailles) . Alexandre Dumas-fiul, -aflat în prezent la Ver
sailles, relatează că un tînăr care, deşi nu avea gradul, în
deplinea funcţia de general a fost împuşcat din ordinul unui 
general bonapartist după ce a parcurs, sub escortă, cîteva 
sute de iarzi pe şosea. Jandarmii încercuiesc clădirile în 
care s-au refugiat soldaţi parizieni şi membri ai Gărzii na
ţionale, le stropesc cu petrol şi apoi le dau foc. Cîteva ca
davre ( carbonizate) ale membrilor Gărzii naţionale au fost 
transportate de ambulanţa presei din cartierul Les Ternes 
( „Mot d'Ordre" din 20 aprilie) . „Ei nu au dreptul la 
spitaleu . 

.36 
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Thiers. Blanqui. Arhiepiscopul. Generalul Chanzy. 
(Thiers a spus că bonapartiştii lui ar fi preferat să fie im
puşcaţi.) 

Percheziţii în locuinţe etc. Casimir Bouis numit preşedinte 
al unei comisii de anchetă privind faptele săvîrşite de dicta 
torii de la 4 septembrie (14 aprilie). S-au făcut percheziţii în 
case particulare şi s-au confiscat hîrtii, dar nici o mobilă nu 
a fost ridicată şi vîndută la licitaţie (au fost confiscate hîrtii 
aparţinînd persoanelor de la 4 septembrie, lui Thiers etc. şi 

poliţiştilor bonapartişti) . De pildă, la locuinţa lui Laf ont, inspec
torul general al închisorilor (1 1 aprilie). Locuinţele (proprii> 
ale lui Thiers & Co au fost percheziţionate ca fiind ale unor 
trădători, dar s-au confiscat numai hîrtii. 

Arestări în propriile ei rînduri. Acest fapt şochează în 
mod deosebit burghezia, care are nevoie de idoli poli tici şi 
de „oameni mari u. 

„Este însă şocant („Daily News• din 6 mai. Corespondentă din Paris) 
.şi deprimant faptul că, oricit de mare ar fi puterea Comunei, ea trece dintr-o 
mină în alta şi nu se poate şti azi cine va deţine puterea mîine„. In toate 
aceste permanente schimbări apare mai evident ca oricînd lipsa unei mîini 
diriguitoare. Comuna este un conglomerat de atomi echivalenţi, suspicioşi 
unii faţă de alţii şi nici unul înzestrat cu o putere supremă asupra celor
lalţi" .  

Interzicerea ziarelor ! 

5. MĂSURI FINANCIARE 

Vezi „Daily News" din 6 mai. 
Principalele cheltuieli de război I 
Numai 8 928 de franci sînt obţinuţi de pe urma confisca

rilor - toţi luaţi de la clerici etc. 
„Vengeuru din 6 mai. 
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Comuna 

APARIŢIA COMUNEI ŞI COMITETUL CENTRAL 

După Sedan, Comuna a fost proclamată la Lyon, apoi la 
Marsilia, Toulouse etc. Gambetta a făcut tot  ce i-a stat în 
putinţă pentru a o înăbuşi 421• 

Diferitele mişcări care au avut loc la Paris la începutul 
lunii octombrie urmăreau instaurarea Comunei ca un mijloc 
de apărare împotriva invaziei străine, ca realizare a sarcinilor 
insurecţiei la 4 septembrie. Instaurarea ei de către mişcarea 
din 31 octombrie a eşuat numai fiindcă Blanqui, Flourens şi 
alţi conducători de atunci ai mişcării au avut încredere în 
gens de paroles * care îşi dăduseră parole d'honneur ** că vor 
demisiona şi vor ceda locul Comunei liber alese de către toate 
arondismentele Parisului. Mişcarea din 31 octombrie a eşuat, 
deoarece conducătorii ei au salvat viaţa acestor oameni atît 
de avizi după sîngele salvatorilor lor. De îndată ce au lăsat 
să le scape Trochu şi Ferry, aceştia au trimis pe neaşteptate 
împotriva lor pe bretonii lui Trochu. Nu trebuie uitat că la 
31 octombrie aşa-zisul „guvern al apărării u a existat numai 
datorită faptului că a fost tolerat de popor. El nu a înscenat 
nici măcar farsa unui plebiscit 422• Fireşte că în aceste împre 
jurări era foarte uşor să se prezinte mişcarea într-o lumină 
falsă, să fie defăimată, spunîndu-se că este un complot tră
dă tor cu prusienii, să se abuzeze de demisia unicului om din
tre ei  care nu voia să-şi calce cuvîntul dat *** pentru ca, prin 
numirea lui Clement Thomas în funcţia de comandant suprem 
al Gărzii naţionale, să se întărească poziţia bretonilor lui 
Trochu, care au fost pentru guvernul apărării ceea ce fuseseră 

* - oamenii de cuvînt. - Nota trad. 
** - cuvîntul de onoare. - Nota trad. 

•o - Tamisier. - Nota red. 
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spadasinii corsicani pentru Ludovic Bonaparte. Pentru aceşti 
rutinaţi provocatori de panică nu era nimic mai uşor decît să 
facă apel la teama laşă a micii burghezii faţă de batalioanele 
muncitoreşti care luaseră iniţiativa, să semene, printr-un apel 
la patriotism, neîncredere şi discordie chiar în rîndurile bata
lioanelor muncitoreşti şi să creeze astfel unul dintre acele 
momente de reacţiune oarbă şi de neînţelegeri funeste cu 
ajutorul cărora au reuşit întotdeauna să-şi menţină puterea 
pe care au uzurpat-o. Tot aşa cum la 4 septembrie s-au 
strecurat la putere luînd poporul prin surprindere, ei aveau 
acum posibilitatea să dea acestei puteri o sancţiune fictivă 
.printr-un plebiscit efectuat după cel ll)ai autentic model 
bonapartist din timpul terorii reacţionare. 

Dacă la începu tul lunii noiembrie 1 870 la Paris ar fi 
învins Comuna (pe atunci ea luase fiinţă în multe din marile 
oraşe ale ţării, al căror exemplu ar fi fost cu siguranţă 
urmat de întreaga Franţă) , cauza apărării nu numai că 
ar fi fost luată din mîinile trădătorilor şi condusă cu 
entuziasmul de care este pătrunsă lupta eroică a Parisului, 
dar s-ar fi schimbat cu desăvîrşire şi caracterul războiului. 
Acesta ar fi devenit războiul Franţei republicane, care înalţă 
steagul revoluţiei sociale din secolul al XIX-lea împotriva 
Prusiei, exponent al cotropirilor şi contrarevoluţiei. In loc 
să-l trimită pe bătrînul şi uzatul intrigant să cerşească. la 
toate curţile din Europa, Comuna ar fi electrizat masele de 
oameni ai muncii din lumea veche şi din lumea nouă. Prin 
subminarea Comunei la 31 octombrie, Jules Favre & Co. au 
asigurat capitularea Franţei faţă de Prusia şi au creat con
diţiile pentru actualul război civil. 

Un lucru este însă clar : revoluţia de la 4 septembrie 
nu a fost numai o restaurare a republicii fiindcă locul uzur
patorului rămăsese liber prin capitularea lui la Sedan ; revo
luţia nu numai că a cucerit această republică de la cotropi
torii străini prin îndelungata rezistenţă a Parisului, deşi lupta 
sub comanda duşmanilor ei - revoluţia şi-a croit drum spre 
inima clasei muncitoare. Republica a încetat de a mai fi o 
denumire de domeniul trecutului. Ea purta în sine o lume 
nouă. Adevărata ei tendinţă, ascunsă de ochii întregii lumi 
sprin înşelăciunile, minciunile şi denaturările vulgare ale unei 
bande de avocaţi şi flecari intriganţi, ieşea mereu la iveală 
în eforturile supraomeneşti ale clasei muncitoare din Paris 
{şi ale muncitorilor din sudul Franţei) , a căror lozincă a fost 
întotdeauna : Comuna ! 
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Comuna, această formă pozitivă a revoluţiei împotriva. 
imperiului şi a condi tiilor lui de existenţă - prima încer
care de creare a ei a fost făcută în oraşele din sudul Franţei, 
iar apoi proclamată o dată şi încă o dată prin eforturi supra
omeneşti în timpul asedierii Parisului şi subminată de mane
vrele guvernului apărării şi de bretonii lui Trochu, eroul „pla
nului de capitulare" ,  - a fost în cele din urmă instauratd. 
victorios la 26 martie. Dar ea nu a apărut pe neaşteptate în 
această zi. Ea a fost ţelul neabătut al revoluţiei muncitorilor.. 
Capitularea Parisului, complotul făţiş de la Bordeaux împo-· 
triva Republicii, lovitura de stat începută prin atacul nocturn. 
împotriva cartierului Montmartre au unit în jurul luptei 
pentru Comună tot ceea ce era viu în Paris, nemaipermiţînd 
„oamenilor apărărUU s-o limiteze la eforturile izolate ale 
părţii celei mai conştiente şi mai revoluţionare a clasei 
muncitoare pariziene. 

Guvernul apărării a fost tolerat doar ca un pis aller * în 
primul moment, ca o necesitate impusă de război. Adevă
ratul răspuns pe care poporul din Paris l-a dat celui de-al 
doilea Imperiu, imperiul minciunii, a fost Comuna. 

Aşadar, insurecţia întregului Paris - cu excepţia stîlpi
lor bonapartismului şi a opoziţiei lui oficiale, a marilor capi
talişti, a magnaţilor finanţei, a escrocilor, a trîntorilor şi a 
vechilor paraziţi politici - împotriva guvernului apărării nu 
datează de la 18  martie, deşi în această zi ea a repurtat prima 
victorie asupra complotului, ci de la 28 ianuarie, din chiar 
ziua capitulării I Garda naţională, adică toţi bărbaţii înarmaţi 
din Paris, s-a organizat şi din acea zi a condus efectiv Parisul, 
independent de guvernul uzurpator al  capitularzilor, format 
prin graţia lui Bismarck. Ea a refuzat să predea armele şi 
artileria, care erau proprietatea ei, şi numai astfel i-au fost 
lăsate prin actul de capitulare. Nu mărinimia lui Jules Favre 
a salvat de Bismarck aceste arme, ci hotărîrea Parisului 
jnarmat de a lupta pentru armele sale împotriva lui Jules.. 
Favre şi a lui Bismarck. Date fiind prezenţa invadatorului 
străin şi tratativele de pace, Parisul nu voia să complice situa
ţia. El se temea de un război civil. El s-a situat pe o poziţie 
pur defensivă şi s-a mulţumit cu aceea că de facto * *  în cadrul 
lui se înfăptuia autoadministrarea. El s-a organizat însă cu 
calm şi perseverenţă în vederea unei rezistenţe. (Prin înseşi 
condiţiile capitulării, capitulards şi-au dat în vileag intenţia. 

* - expedient. - Nota trad. 
„ • - de fapt. - Nota trad, 
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de a face din vînzarea Franţei către Prusia un mijloc al do
minaţiei lor asupra Parisului. Singura concesie pe care au 
cerut-o Prusiei şi pe care Bismarck le-ar fi impus-o ca o con
d iţie dacă ei n-ar fi cerşit-o c a  o concesie au fost 40 OOO de 
soldaţi pentru reprimarea Parisului. Fată de cei 300 OOO de 
membri ai Gărzii naţionale - număr mai mult decît sufici
ent pentru a apăra Parisul împotriva oricăror tentative ale 
duşmanului extern şi pentru a menţine ordinea în interiorul 
lui - faptul de a cere aceşti 40 OOO de oameni nu putea avea 
alt scop, lucru recunoscut de altfel.) Parisul şi-a completat 
organizarea militară existentă cu o federaţie politică orga
nizată după un plan foarte simplu. Aceasta reunea pe toţi 
membrii Gărzii naţionale, legaţi prin delegaţii fiecărei com
panii, care, la rîndul lor, alegeau delegaţii batalioanelor, iar 
aceştia pe delegaţii principali, pe comandanţii legiunilor. 
Fiecare dintre aceşti comandanţi reprezenta un arondisment 
şi acţiona de comun acord cu delegaţii celorlalte 19 arondis
mente. Aceşti 20 de delegaţi, aleşi de majoritatea batalioane
lor Gărzii naţionale, alcătuiau Comitetul central, care la 
18 martie a iniţiat  cea mai mare revoluţie a acestui secol şi 
stă şi acum la postul său în actuala luptă glorioasă a Parisu
lui. Nicicînd nu au existat alegeri mai cinstite, nicicînd nişte 
delegaţi nu au reprezentat în asemenea măsură masele din 
rîndurile cărora proveneau. La obiecţia celor din afară că 
ar fi oameni necunoscuţi - şi, într-adevăr, e i  nu erau cu
noscuţi deoît de clasa muncitoare, nu erau vechi panglicari, 
vestiţi prin trecutul lor mîrşav, prin goana după venituri şi 
posturi -, membrii Comitetului central spuneau cu mîndrie : 
„Nici cei 12  apostoli n-au fost cunoscuţi " şi răspundeau prin 
faptele lor. 

CARACTERUL COMUNEI 

Maşina de stat centralizată, c are, cu omniprezentele şi 
complicatele ei organe militare, birocratice. clericale şi judi
ciare, sugrumă ( înăbuşă) ca un şarpe societatea civilă vie, 
a fost creată pentru prima oară în epoca monarhiei absolute, 
ca instrument al societăţii moderne în curs de formare în 
lupta ei împotriva feudalismului. Privilegiile seniorale ale 
baronilor, oraşelor şi clericilor medievali au fost transformate 
în atribute ale unei puteri de stat unice, care i-a înlocuit pe 
demnitarii feudali prin funcţionari de stat salariaţi, a transmis 
armele de la slugile medievale ale feudalilor şi <le la corpo-
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raţiile orăşenilor unei armate permanente, a creat în locul 
anarhiei pestriţe (haotice) a statelor medievale, aflate în 
permanent conflict, planul reglementat al unei puteri de stat 
cu o diviziune a muncii sistematică şi ierarhică. Prima revo
luţie franceză care şi-a propus să realizeze unitatea naţiunii 
(să creeze naţiunea) a desfiinţat orice independenţă locală, 
teritorială, orăşenească sau provincială. De aceea ea a fost 
silită să dezvolte ceea ce începuse monarhia absolută, adică 
centralizarea şi organizarea puterii de stat, să extindă volu
mul şi atributele acestei puteri, numărul acoliţilor ei, inde
pendenţa ei faţă de societatea reală şi dominaţia ei supra
naturală asupra acesteia, dominaţie care a înlocuit, de fapt, 
cerul medieval supranatural cu sfinţii lui . Interesele minore 
generate de relaţiile dintre grupurile sociale au fost separate 
de societate, fixate şi făcute independente faţă de ea şi opuse 
ei sub forma intereselor de stat, administrate de către pontifi 
ai statului cu funcţii ierarhice precis stabili te. 

Această excrescenţă parazitară pe trupul societăţii civile, 
avînd pretenţia de a fi replica ei ideală, a atins dezvoltarea 
deplină sub domnia primului Bonaparte. Restauraţia şi monar
hia din iulie nu i-au adăugat nimic, în afară de o şi mai 
mare diviziune a muncii, care se accentua pe măsură ce 
diviziunea muncii în cadrul societăţii civile crea noi grupe 
de interese şi deci noi domenii pentru activitatea statului. 
In lupta împotriva revoluţiei din 1 848, republica parlamen
tară din Franţa şi toate guvernele din Europa continentală 
au fost nevoite să intensifice, odată cu măsurile represive 
împotriva mişcării populare - mijloacele de acţiune şi cen
tralizarea acestei puteri guvernamentale. Astfel, în loc să 
se descotorosească de maşina de stat, acest coşmar ucigă
tor, toate revoluţiile nu au făcut decît s-o perfecţioneze. 
Fracţiunile şi partidele claselor guvernante, care şi-au dispu
tat pe rînd dominaţia, considerau stăpînirea (controlul} 
( acapararea) şi conducerea acestei uriaşe maşini de guver
nare drept principala pradă a învingătorului. In centrul acti
vităţii ei a stat crearea unor uriaşe armate permanente, o 
gloată de paraziţi ai statului şi colosale datorii publice. In 
epoca monarhiei absolute, maşina de stat a fost un mijloc 
de luptă al societăţii moderne împotriva feudalismului, luptă 
care a culminat cu revoluţia franceză, iar în timpul primului 
Bonaparte ea n-a servit numai la reprimarea revoluţiei şi 
desfiinţarea tuturor libertăţilor poporului, ci a fost totodată 
un instrument al revoluţiei franceze pentru lupta pe plan 
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extern, pentru crearea pe continentul european, în interesul 
Franţei, a unor state mai mult sau mai puţin asemănătoare 
.cu statul francez în locul monarhiilor feudale. In timpul Res
tauraţiei şi în timpul monarhiei din iulie, maşina de stat a 
fost nu numai un mij loc al dominaţiei de clasă a burgheziei 
prin mijloace violente, ci şi un mijloc de a adăuga la exploa
tarea economică directă a poporului o a doua exploatare, re
zervînd familiilor burgheze toate posturile rentabile din apa
ratul de stat. In sfîrşit, în perioada luptei revoluţionare din 
1 848, ea a servit ca mijloc de înăbuşire a acestei revoluţii 
şi a tuturor năzuinţelor de libertate ale maselor populare. 
,Dar acest stat parazitar a ajuns la apogeul dezvoltării sale 
.abia în timpul celui de-al doilea Imperiu. Puterea guverna
mentală, cu armata ei permanentă, cu birocraţia ei care re
glementa totul, cu clerul ei abrutizant şi cu servila ei ierarhie 
judecătorească, a devenit în asemenea măsură independentă 
de societatea însăşi, încît un aventurier de o mediocritate 
ridicolă, cu o bandă flămîndă de desperados, a putut să pună 
stăpînire pe ea. Ea nici nu mai avea nevoie de pretextul unei 
coaliţii armate a bătrînei Europe împotriva lumii noi fău
rite de revoluţia d in 1 789. Ea nu mai acţiona ca mijloc al 
.dominaţiei de clasă, subordonat unui guvern parlamentar sau 
unei Adunări legislative. Nesocotind chiar şi interesele clase
lor dominante, a căror comedie parlamentară a înlocuit-o 
{;U Corps legislatifs numit de ea şi cu un senat plătit de 
·ea, sancţionată în dominaţia ei absolută de votul universal, 
recunoscută necesară pentru menţinerea „ordinii" ,  adică a 
.dominaţiei proprietarilor funciari şi a capitaliştilor asupra 
producătorilor, ascunzînd ·sub zdrenţele trecutului orgiile 
-corupţiei prezentului şi victoria celui mai parazitar 
grup, al speculanţilor de bursă, care a dat frîu liber tuturor 
influenţelor reacţionare ale trecutului - un adevărat pande
moniu de mîrşăvii -, puterea de stat şi-a găsit ultima şi 
suprema ei expresie în cel de-al doilea Imperiu. In aparentă 
a fost victoria definitivă a acestei puteri guvernamentale 
asupra societăţii ; în realitate însă a fost orgia tuturor ele
mentelor corupte ale acestei societăţi. Profanii vedeau în el 
numai victoria puterii executive asupra celei legislative, 
înfrîngerea definitivă a acelei forme a dominaţiei de clasă, 
care se dă drept autoguvernare a societăţii însăşi, de către o 
altă formă a acestei dominaţii, care se dă drept o putere 
-deasupra societăţii. In realitate însă, nu era decît ultima 
treaptă a degenerării şi singura formă posibilă a acestei do-
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minaţii de clasă, la fel de umilitoare pentru clasele domi
nante ca şi pentru clasa muncitoare, încătuşată de către 
imperiu. 

4 septembrie nu a însemnat decît restaurarea republicii 
iîn pofida grotescului aventurier care a asasinat-o. Adevărata 
,antiteză a imperiului - adică a puterii de stat, a puterii 
executive centralizate care in cel de-al doilea Imperiu nu 
şi-a găsit decit formula completă - a fost Comuna. Această 
iPUtere de stat este de fapt creaţia burgheziei, la început ca 
mijloc de înlăturare a feudalismului, iar apoi ca mijloc de 
;reprimare a aspiraţiilor de eliberare ale producătorilor, ale 
clasei muncitoare. Toate reacţiunile şi toate revoluţiile nu 
au servit decît la trecerea acestei puteri organizate, a acestei 
forţe organizate de înrobire a muncii, dintr-o mină într-alta, 
de la o fracţiune a claselor dominante la alta. Pentru clasele 
dominante puterea de stat a fost un mijloc de înrobire şi 
pe îmbogăţire. Din fiecare nouă schimbare ea a sorbit noi 
forţe. Puterea de stat a servit ca instrument de reprimare 
a oricărei insurecţii populare, precum şi a împotrivirii clasei 
muncitoare după ce aceasta luptase, şi fusese folosită pentru 
a se asigura trecerea puterii de stat de la unii asupritori la 
alţii. De aceea Comuna nu a fost o revoluţie împotriva unei 
forme sau alta a puterii de stat - legitimistă, constituţio
p.ală, republicană sau imperială. Ea a fost o revoluţie împo
triva statului însuşi, împotriva acestui avorton supranatural 
al societăţii, poporul a devenit stăpînul propriei lui vieţi 
sociale. Comuna nu a fost o revoluţie care a urmărit trece
,rea puterii de stat din mîinile unei părţi a claselor dominante 
în mîinile alteia, ci o revoluţie c are a urmărit chiar lichida
rea acestei îngrozitoare maşini a dominaţiei de clasă. Aceasta 
nu a fost una dintre acele mici ciocniri dintre forma parla
mentară şi cea executivă a dominaţiei de clasă, ci o insurecţie 
1împotriva ambelor acestor forme, c are se completează reci
proc şi dintre care forma parlamentară nu era decît un apen
ţlice înşelător al puterii executive. Cel de-al doilea Imperiu 
a fost ultima formă a acestei uzurpări săvîrşite de stat. Co
muna a fost negarea c ategorică a acestei puteri de stat şi de 
aceea începutul revoluţiei sociale din secolul al XIX-lea. 
JI)e aceea, oricare va fi soarta ei la Paris, ea va face ocolul 
lumii. Clasa muncitoare din Europa şi din Statele Unite a 
salutat-o din primul moment ca pe cuvîntul magic al elibe
rării. Gloria şi faptele antediluviene ale cotropitorilor pru
sieni nu păreau decît năluci dintr-un trecut îndepărtat. 
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Numai clasa muncitoare a putut formula această nouă 
aspiraţie prin cuvîntul „Comună" şi a putut începe înfăptui
rea ei prin Comuna luptătoare din Paris. Chiar şi ultima ex
presie a acestei puteri de stat - cel de-al doilea Imperiu -, 
deşi a fost umilitoare pentru orgoliul claselor dominante şi 
deşi le-a spulberat pretenţiile parlamentare la autoguvernare, 
a constituit numai o ultimă formă posibilă a dominaţiei lor 
de clasă. Deşi al doilea Imperiu le-a lipsit de situaţia politică 
,de pînă atunci, el a fost orgia în condiţiile căreia s-au mani
festat din plin toate mîrşăviile economice şi sociale ale regi
mului lor. In virtutea condiţiilor lor economice de existenţă, 
burghezia mijlocie şi mica burghezie erau incapabile să ini
ţieze o nouă revoluţie şi au fost nevoite să urmeze fie clasele 
domin an te, fie clasa muncitoare. Ţărănimea a constituit baza 
economică pasivă a celui de-al doilea Imperiu, acest ultim 
triumf al unui stat rupt de societate şi independent de ea. 
Numai proletarii, animaţi de noua misiune socială pe care 
trebuiau s-o îndeplinească în interesul întregii societăţi -
desfiinţarea tuturor claselor şi a dominaţiei de clasă -, erau 
în stare să sfărîme instrumentul acestei dominaţii de clasă, 
statul, puterea guvernamentală centralizată şi organizată care, 
prin uzurpare, devenise stăpînul societăţii în loc să fie sluji
torul ei .  Cel de-al doilea Imperiu - această ultimă încoro
nare şi, totodată, cea mai inveterată prostituare a statului 
care luase locul bisericii medievale - a luat fiinţă, cu spri
j inul pasiv al ţărănimii, în lupta activă a claselor dominante 
împotriva proletarilor. Cel de-al doilea Imperiu a luat fiinţă 
împotriva proletarilor şi a fost sfărîmat de aceştia nu ca 
formă deosebită a puterii guvernamentale (centralizate) , ci 
ca cea mai puternică expresie a ei, care luase forma unei 
aparente independenţe faţă de societate şi care tocmai de 
aceea devenise cea mai prostituată realitate a ei, acoperită 
de sus pînă j os de ruşine, şi c are 1şi găsise expresia con
centrată în corupţia totală din interiorul tării şi în neputinţa 
totală în afara ţării. 

Dar după răsturnarea acestei forme a dominaţiei de 
clasă, puterea executivă - maşina de stat guvernamentală 
- a devenit principalul, unicul obiect împotriva căruia s-au 
îndreptat loviturile revoluţiei. 

In Franţa, parlamentarismul luase sfîrşit. Ultima sa pe
rioadă şi domnia sa cea mai deplină a fost republica parla
mentară din mai 1 848 pînă la coup d'etat. Imperiul care a 
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ucis parlamentarismul a fost propria creaţie a acestuia. In 
timpul imperiului, cu corpul său legislativ şi cu senatul său, 
parlamentarismul - reprodus sub această formă în monar
hiile militare ale Prusiei şi Austriei - nu a fost decît o farsă, 
un simplu apendice al despotismului în forma lui cea mai 
grosolană. Atunci parlamentarismul a murit în Franţa, şi, 
desigur, nu revoluţia muncitorească avea să-l învie din 
:morţi. 

Comuna este preluarea puterii de stat de către societate, 
cînd locul forţelor care supun şi înrobesc societatea este luat 
de propriile ei forţe vii ; aceasta este trecerea puterii de 
stat în mîinile maselor populare, care creează în locul forţei 
organizate a asupririi lor propria lor forţă ; aceasta este 
forma politică a eliberării lor sociale, care ia locul forţei 
artificiale a societăţii ( acaparată de către asupritorii lor) 
(propria lor forţă, opusă şi organizată împotriva asuprito· 
rilor) , folosită de duşmanii lor pentru a le asupri. Această 
formă este simplă ca orice lucru măreţ. Spre deosebire de 
revoluţiile anterioare - cînd timpul necesar pentru orice 
dezvoltare istorică era pierdut şi, în primele zile ale trium· 
fului popular, de îndată ce poporul depunea armele cu aju
torul cărora dobîndise victoria, aceste arme erau îndreptate 
împotriva lui -, Comuna a înlocuit în primul rînd armata 
prin Garda naţională. 

„Pentru prima oară de la 4 septembrie, republica s-a eliberat de sub 
stăpînirea duşmanilor săi ... în oraş, în locul armatei permanente care apără 
guvernul împotriva cetăţenilor, există o miliţie naţională care apără pe 
cetăţeni împotriva puterii (guvernllllui) " (Proclama/ia din 22 martie a Comi
tetului central) m. 

(Poporul nu trebuia decît să organizeze această miliţie 
pe scară naţională pentru a desfiinţa armatele permanente -
prima condiţie economică sine qua non * pentru orice îm
jJunătăţire socială care înlătură imediat această sursă a im
pozitelor şi datoriilor publice şi acest permanent pericol al 
uzurpării guvernării de către dominaţia de clasă, sub forma 
unei obişnuite dominaţii de clasă sau sub forma dominaţiei 
unui aventurier care se dă drept salvator al tuturor claselor.) 
Aceasta este, totodată, cea mai sigură garanţie împotriva 
unei agresiuni din afară, făcînd de fapt imposibilă existenţa 
unui costisitor aparat militar în toate celelalte state ; este 
eliberarea ţăranului de impozitul sîngelui şi din situaţia de 
( a  fi) cea mai abundentă sursă pentru toate impozitele puse 

* - absolut necesară. - Nota trad. 
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de stat şi pentru datoriile publice. De aici se vede prin ce 
atrage Comuna pe ţăran, datorită cărui fapt înseamnă ea 
primul cuvînt al eliberării lui. Concomitent a fost desfiin
ţată poliţia „independentă " ,  iar brutele ei au fost înlocuite cu 
sluj itori ai Comunei. Votul universal, de care pînă acum s-a 
abuzat fie ca de un mijloc de sancţionare parlamentară a puterii 
de stat sacrosancte, fie ca de o jucărie în mîinile claselor domi
nante şi de care poporul s-a folosit pentru ca o dată la cîţiva 
ani să sancţioneze dominaţia de clasă parlamentară ( să 
aleagă instrumentele acestei dominaţii) , a fost adaptat acum 
adevăratului său scop : alegerea d e  către comune a propriilor 
ei funcţionari în domeniul administrativ şi în cel legislativ. 
A fost spulberată iluzia că conducerea administrativă şi cea 
politică ar fi nişte mistere, nişte funcţii transcendente ce nu 
pot fi încredinţate decît unei caste iniţiate formate din pa
raziţi ai statului, sicofanţi bine plătiţi, şi din amatori de 
sinecuri, castă care absoarbe elementele culte ale maselor -
în posturile înalte şi care le foloseşte împotriva maselor în
,seşi - pe treptele inferioare ale scării ierarhice. Prin des
fiinţarea completă a ierarhiei de stat şi prin înlocuirea tru
faşilor stăpîni ai poporului cu sluj itori ai lui revocabili în 
orice moment, responsabilitatea fictivă a fost înlocuită prin
tr-una reală, deoarece aceştia îşi desfăşoară activitatea sub 
c ontrolul permanent al societăţii. Ei sînt retribuiţi ca mun
citorii calificaţi : 12 l.st. lunar ; salariul cel mai mare nu 
depăşeşte 240 l.st. anual, ceea c e, potrivit unei mari autori
tăţi pe tărîm ş tiinţific, profesorul Huxley, este abia cu 1/5 mai 
mult decît salariul unui secretar de consiliu şcolar din Londra. 
Toată înşelătoria cu misterele de stat şi cu pretenţiile sta
tului a fost măturată. Comuna formată în majoritate din 
muncitori simpli a organizat apărarea Parisului, a luptat 
împotriva pretorienilor lui Bonaparte, a asigurat aprovizio
narea acestui imens oraş, a ocupat toate posturile, pînă 
atunci împărţite între guvern, poliţie şi prefectură, lucrînd 
deschis, simplu într-o situaţie deosebit de grea şi de com
plexă, făcînd totul aşa cum a scris Milton „Paradisul 
pierdut" ,  adică în schimbul unei retribuţii foarte modeste, 
)ucrînd în văzul tuturor, fără pretenţii de infailibilitate, fără 
a se ascunde îndărătul unor subterfugii birocratice şi fără să 
se jeneze să-şi recunoască greşelile şi îndreptînd aceste 
greşeli. Ei au făcut dintr-o dată din toate funcţiile publice, 
militare, administrative şi politice, care fuseseră pînă atunci 
atribute ascunse ale unei caste iniţiate, funcţii cu adevărat 
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<Ile muncitorilor ; au menţinut ordine în vîltoarea războiu
lui dvil şi a revoluţiei ( au luat măsuri pentru o înnoire ge
nerală) . Oricare ar fi meritele d iferitelor măsuri luate de 
Comună, cea mai măreaţă măsură a fost :însăşi crearea Co
munei ,  care a luat naştere într-un moment cînd de o parte 
-era duşmanul extern, iar de cealaltă duşmanul de clasă. Co
muna şi-a dovedit vi lalitatea prin însăşi existenţa ei şi şi-a 
confirmat teoriile prin faptele ei. Apariţia ei a însemnat o 
victorie asupra învingătorilor Franţei. Printr-un singur pas 
curajos, Parisul captiv a preluat din nou conducerea Europei, 
fără a se sprijini pe forţa brutală, ci situîndu-se în fruntea 
mişcării sociale, întruC'hipînd aspiraţiile clasei muncitoare 
-din toate ţările. 

Dacă în toate marile oraşe ar lua fiinţă comune după 
modelul celei din Paris, nici un guvern nu ar mai putea 
reprima mişcarea printr-un atac neaşteptat al reacţiunii. 
Chiar acest pas preliminar ar asigura, prin el însuşi, timpul 
necesar pentru dezvoltarea internă, ar însemna o garanţie 
pentru mişcare. Intreaga Franţă ar fi organizată în comune 
care ar lucra şi s-ar conduce singure, armata permanentă ar 
fi înlocuită prin miliţii populare, armata paraziţilor de stat 
ar fi desfiinţată, ierarhia clericală ar fi înlocuită prin învăţă
tori, instanţele judecătoreşti de stat ar deveni organe ale 
Comunei, alegerile pentru reprezentanţa naţională nu ar mai 
constitui tertipuri ale unui guvern atotputernic, ci expresia 
conştientă a voinţei comunelor organizate, iar funcţiile sta
tului s-ar reduce la cîteva funcţii de interes naţional general. 

Comuna este forma politică a emancipării sociale, a 
eliberării muncii de puterea uzurpatoare ( înrobitoare) a celor 
ce au monopolizat mijloacele de muncă, create de munci
tori sau dăruite de natură. La fel cum maşina de stat şi parla
mentarismul nu reprezintă adevărata viaţă a claselor domi
nante, ci sînt numai organele generale organizate ale do
minaţiei lor, garanţiile politice, formele şi  expresia vechii 
stări de lucruri, tot aşa Comuna nu este mişcarea socială a 
clasei muncitoare şi deci o mişcare de dnnoire generală a 
omenirii, ci un mijloc organizat de acţiune. Comuna nu 
înlătură lupta de clasă prin care clasa muncitoare urmă
reşte desfiinţarea tuturor claselor şi, prin urmare, a oricărei 
.Pominaţii de clasă (deoarece ea nu reprezintă interese parti
-culare ; ea reprezintă eliberarea „muncii" ,  adică a condiţiei 
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fundamentale şi fireşti a vieţii individuale şi sociale, a 
muncii pe care o minoritate o poate impune majorităţii 
numai prin uzurpare, înşelătorie şi tertipuri) ,  ci ea creează 
condiţi i  raţionale în care lupta de clasă poate să treacă prin 
diferite faze în modul cel mai raţional şi mai uman. Comuna 
ar putea să atragă după sine o reacţie violentă şi să deter-
111ine revoluţii la fel de violente. Ea pune bazele eliberării 
muncii, care constituie măreţul ei scop, pe de o parte prin 
faptul că desfiinţează activitatea neproductivă şi dăunătoare 
a paraziţilor statului, că înlătură cauzele care fac ca o mare 
parte din produsul naţional să fie sacrificat pentru întreţi
nerea statului-monstru, iar pe de altă parte prin faptul că 
efectuează, în schimbul unui salariu de muncitor, o adevă 
rată muncă d e  conducere pe plan local ş i  naţional . E a  începe, 
aşadar, cu o uriaşă economie, cu o reformă economică, pre 
ţ::um şi cu o transformare politică. 

Dacă organizarea preconizată de Comună ar fi instau
rată definitiv pe scară naţională, catastrofele care s-ar mai 
putea abate asupra ei ar fi simple rebeliuni ale stăpînilor de 
sclavi, care, întrerupînd pentru un timp opera progresului 
paşnic, n-ar face decît să accelereze mişcarea, punînd spada 
în mîinile Revoluţiei Sociale. 

Clasa mun'Citoare ştie că trebuie să străbată diferite 
stadii ale iuptei de clasă. Ea ştie că înlocuirea condiţiilor 
economice ale robiei muncii prin condiţiile muncii libere şi  
asociate nu poate fi  decît opera progresivă a timpului ( trans
formare economică) , că  aceste condiţii reclamă nu numai 
o schimbare a repartiţiei, dar şi o nouă organizare a pro
ducţiei sau, mai exact, eliberarea (descătuşarea) formelor 
5qciale ale producţiei în condiţiile muncii organizate exis
tente (generate de industria modernă) de cătuşele sclaviei, 
de actualul lor caracter de clasă, şi coordonarea armonioasa 
a acestor noi forme sociale ale producţiei pe scară naţională 
şi internaţională, Clasa muncitoare ştie că această muncă de 
.înnoire va fi mereu încetinită şi frînată de rezistenţa opusă 
ţje interesele tradiţionale şi  de egoismul de clasă. Ea ştie că 
actuala „acţiune spontană a legilor naturale ale capitalului şi 
proprietăţii funciare" poate fi înlocuită prin „ acţiunea spon
tană a legilor economiei sociale a muncii libere şi asociate" 
numai în urma unui îndelungat proces de dezvoltare a con
piţiilor noi, aşa cum a fost înlocuită „acţiunea spontană a 
legilor economice ale sclavagismului" şi „ acţiunea spontană 
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a legilor economice ale feudalismului" .  Dar în acelaşi timp 
clasa munci to are ştie că mari progrese pe această cale se 
pot face rapid, datorită organizării politice de tipul Comu
nei, şi că a sosit timpul să înceapă această mişcare în inte
resul său şi al omenirii. 

ŢĂRĂNIMEA 

(Contribuţia de război). lncă înainte de instaurarea Co
munei, Comitetul central a declarat prin ziarul său „Journal 
Officiel" : „Cea mai mare parte a contribuţiei de război tre
buie suportată de cei care l-au provocatu 424•• Aceasta este 
marea „conspiraţie împotriva civilizaţiei " ,  de care se tem cel 
mai mult „oamenii ordinii" .  Această problemă este mai ales 
de ordin practic. Dacă va învinge Comuna, cei vinovaţi 
de acest război vor trebui să suporte contribuţia 1 dacă va 
învinge Versaillesul masele producătoare, care au şi plătit 
cu sîngele lor, cu ruinarea lor şi cu impozite, vor trebui să 
plătească din nou, iar magnaţii finanţei vor şti chiar să 
stoarcă profit de pe urma contribuţiei. Problema acoperirii 
cheltuielilor de război va fi hotărîtă de războiul civil. In 
această chestiune de importanţă vitală, Comuna nu repre
zintă numai interesele clasei muncitoare şi ale micii bur
ghezii, ci, de fapt, ale întregii clase de mijloc, cu excepţia 
burgheziei ( capitaliştilor bogaţi) (proprietarilor funciari bo
gaţi şi paraziţilor politici) . Ea reprezintă, înainte de toate, 
interesele ţărănimii franceze. Dacă va învinge Thiers şi ai 
săi „ruraux",  cea mai mare parte a impozitelor de război va 
fi aruncată pe umerii acesteia. Şi mai există nerozi care repetă 
afirmaţia că ei - marii proprietari funciari - reprezintă pe 
ţăranul care, în naivitatea sa, arde bineînţeles de dorinţa 
de a plăti miliardele pentru contribuţia de război în locul 
bunilor „proprietari funciari\ aceiaşi care l-au şi silit să  
plătească despăgubiri în  valoare de un miliard pentru re
voluţie I 425• 

Aceiaşi oameni au compromis în mod deliberat Republica 
din februarie impunînd pe ţăran la un impozit adiţional de 
45 de centime 426, dar atunci ei au făcut acest lucru în nu
mele revoluţiei, în numele „guvernului provizoriu" ,  creat 
de revoluţie. Acum ei duc, în numele lor propriu, un război 
civil împotriva Republicii Comunei, pentru a trece contri-

39 - Marx-Engols, Opere, voi. t? 
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buţia de război de pe umerii lor pe umerii ţăranului I Acesta 
din urmă va fi, desigur, încîntat. 

Comuna va desfiinţa recrutarea obligatorie, partidul or
dinii va impune ţăranul la un impozit al sîngelui. Partidul 
ordinii va pune pe grumazul lui pe perceptorul care să strîngă 
dările pentru întreţinerea unei maşini de stat parazitare şi  
costisitoare. Comuna îi va da o cîrmuire ieftină. Partidul or
dinii va continua să-l jefuiască, să-l ruineze prin cămătarul 
de la oraş. Comuna îl va elibera de coşmarul ipotecilor care 
apasă asupra petecului său de pămînt. Comuna va înlocui 
aparatul judecătoresc parazitar, - notarul, portărelul etc. -
care-i înghite o bună parte din venit, prin funcţionari comu
nali care vor lucra în schimbul unui salariu de muncitor şi nu 
se vor· îmbogăţi de pe urma muncii ţăranului. Ea va des
fiinţa acest păienjeniş judiciar în care este prins ţăranul fran
cez şi unde s-au cuibărit avocaţii şi primarii păianjenilor 
burghezi care-i  sug sîngele I Partidul ordinii îl va menţine 
sub dominaţia jandarmilor, Comuna îi va da o viaţă socială 
şi politică independentă ! Comuna îl va lumina prin domnia 
învăţătorului, partidul ordinii îi va impune îndobitocirea prin 
domnia preotului I Dar ţăranul francez este înainte de toate 
un om chibzuit I El va considera că este foarte raţional ca 
remuneraţia clerului să nu mai fie percepută de perceptor, ci 
să fie numai o „con tribuţie benevolă" ,  în funcţie de încli
nările sale religioase ! 

Pe Ludovic Bonaparte l-a ales ca preşedinte al republicii 
ţăranul francez, dar partidul ordinii a fost acela care a creat 
cel de-al doilea Imperiu ( în perioada regimului anonim al 
republicii, în condiţiile existenţei Adunării constituante şi 
Adunării legislative) I In 1 849 şi 1 850, ţăranul francez, opu
nînd pe primarul său prefectului pus de guvern, pe învăţă
torul său preotului pus de guvern şi pe sine însuşi j andar
mului pus de guvern, a început să arate de ce avea el de 
fapt nevoie I Legile reacţionare promulgate de partidul or
dinii în 1849 şi mai ales cele promulgate în ianuarie-februarie 
1850 427 erau, prin însăşi esenţa lor, măsuri represive îndrep
tate în special împotriva ţărănimii franceze I Dacă ţăranul 
fram:ez îl făcuse pe Ludovic Bonaparte preşedinte al Repu
blicii fiindcă în virtutea tradiţiei lega în mod fanatic: toate 
avantajele obţinute de pe urma primei revoluţii de Napo
leon I, răscoalele armate ale ţăranilor din unele departa
mente ale Franţei, ca şi prigoana dezlănţuită de jandarmi 
împotriva lor după lovitura de stat, au dovedit că această 
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iluzie se spulberă cu repeziciune I Imperiul se sprijinea pe 
iluzii întreţinute artificial şi pe prejudecăţile tradiţionale ale 
ţăranului ; Comuna s-ar sprijini pe interesele lui vitale şi pe 
nevoile lui reale. 

Ura ţăranului francez s-a concentrat asupra moşierului, 
asupra proprietarului de la castel, asupra aceluia care a 
primit despăgubirea în valoare de un miliard şi asupra c api
talistului de la oraş, deghizat în proprietar funciar, care 
niciodată nu i -a  acaparat pămîntul mai repede decît 
sub cel de -al doilea Imperiu, pe deoparte ca urmare 
a faptului că această acaparare era încuraj ată în mod arti
ficial prin măsurile luate de stat, pe de altă parte ca urmare 
firească a dezvoltării agriculturii moderne. Adunarea „des 
ruraux" ştia că trei luni de dominaţie a Republicii Comunei 
tn Franţa ar constitui semnalul pentru o răscoală a ţărănimii 
şi a proletariatului agricol împotriva lor. De aici ura lor săl
batică împotriva Comunei I De eliberarea ţăranilor ei se tem 
chiar mai mult decît de eliberarea proletariatului de la oraşe. 
Ţăranii ar proclama curînd proletariatul orăşenesc drept con
ducătorul lor şi frate mai mare. Este adevărat că în Franţa, 
ca şi în majoritatea ţărilor de pe continent, există o contra
dicţie profundă între producătorii de la oraşe şi cei de la 
sate, între proletariatul industrial şi ţărănime. Aspiraţia pro
letariatului, baza materială a mişcării sale este munca orga
nizată pe scară mare, deşi în prezent organizarea muncii este 
despotică, şi mijloacele de producţie centralizate, deşi în 
prezent ele sînt centralizate în mîna monopoliştilor nu nu
mai ca mijloace de producţie, ci şi ca mijloace de exploatare 
şi de înrobire a producătorului. Sarcina proletariatului este 
de a schimba actualul caracter capitalist al acestei munci 
organizate şi al acestor mijloace de muncă centralizate, de 
a le transforma din instrumente ale dominaţiei de clasă şi  
exploatării de clasă în forme ale muncii libere, asociate, în 
mijloace de producţie sociale. Pe de altă parte, ţăranul mun
ceşte izolat, iar mij loacele lui de producţie sînt fărîmiţate. 
răzleţite. Pe aceste deosebiri economice se înalţă ca supra
structură un întreg noian de concepţii sociale şi politice 
diferite. Dar această proprietate ţărănească a ieşit de mult 
din faza ei normală, adică din faza cînd era o realitate, un 
mod de producţie şi o formă de proprietate care corespun
deau nevoilor economice ale societăţii şi îi puneau pe pro
ducătorii agricoli înşişi în condiţii normale de viaţă. Pro
prietatea ţărăneaseă a intrat ln perioada ei de decădere. Pe 
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de o parte, în rîndurile ei a apărut un numeros proletariat 
foncier (proletariat agricol) , ale cărui interese coincid cu 
cele ale muncitorilor salariaţi da Ia oraşe. Insuşi modul de 
producţie a devenit perimat ca urmare a dezvoltării actuale 
a agronomiei. ln sfîrşit, proprietatea ţărănească însăşi a de
venit nominală, lăsînd ţăranului iluzia proprietăţii şi expro
priindu-i roadele propriei lui munci. Concurenţa marilor pro
prietari funciari, impozitul sîngelui, impozitul pus de stat, 
camăta creditorului deţinător de ipoteci de la oraş, ca şi je
fuirea cu ajutorul sistemului judiciar care-l încolţeşte din 
toate părţile, au adus pe ţăran în situaţia unui raiat indian, 
în timp ce exproprierea - pînă şi a proprietăţii sale nomi
nale - şi reducerea lui la situaţia de proletar agricol au 
devenit un fapt obişnuit. Prin urmare, ceea ce-l desparte pe 
ţăran de proletar nu mai este interesul său real, ci prejude
căţile sale care-l induc în eroare. Comuna este, aşa cum 
am arătat, singura putere în stare, chiar în actualele condiţii 
economice, să-i ofere imediat mari avantaje ; ea este, tot
odată, singura formă de guvernămînt care-i poate asigura 
schimbarea actualelor lui condiţii economice, care, pe de o 
parte, îl poate salva de la expropriere de către marele pro
prietar funciar şi, pe de altă parte, îl poate izbăvi de asu
prirea, truda şi mizeria la care e condamnat pe motiv că este 
proprietar ; ea poate transforma proprietatea sa nominală 
asupra pămîntului într-o proprietate reală asupra roadelor 
muncii sale şi poate îmbina, în folosul lui, avantajele agro
nomiei moderne - rezultat al nevoilor sociale, dar care în 
prezent acţionează ca o forţă ostilă, împotriva ţăranului -
€U menţinerea lui în situaţia de producător cu adevărat inde
pendent. Avînd avantaje imediate de pe urma Republicii 
Comunei, el ar căpăta curînd încredere în ea. 

UNIUNEA REPUBLICANĂ (LIGA REPUBLICANĂ) 

Partidul dezordinii, al cărui regim a atins punctul cul
minant în atmosfera de corupţie din timpul celui de-al doilea 
Imperiu, a părăsit Parisul (exodul din Paris) , urmat de acg
liţii lui : slugi, adepţi, lachei, paraziţi politici, mouchards * ,  
„cocote• ş i  întreaga bandă a boemei de jos ( criminali de  drept 
comun) care completează boema distinsă. Dar elementele cu 
adevărat sănătoase ale clasei de mij loc, pe care revoluţia 
muncitorilor le eliberase de pseudoreprezentanţii lor, s-au 
rupt, pentru prima oară în istoria revoluţiilor franceze, de 

* - agenţi secreţi. - Nota trad. 
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acest partid şi au acţionat sub un steag propriu. Este vorba 
de „Liga libertăţii republicane" 428, care j oacă rolul de inter
mediar între Paris şi provincie, dezaprobă pe cei de la Ver
sailles şi merge sub steagul Comunei. 

REVOLUŢIA COMUNALĂ CA REPREZENTANT 
AL TUTUROR CLASELOR SOCIETĂŢII CARE NU TRĂIESC 

DIN MUNCA ALTORA 

Am văzut că proletarul din Paris luptă pentru ţăranul 
francez, iar Versaillesul luptă împotriva acestuia, că cea mai 
mare teamă a „ruraux" este ca Parisul să fie auzit de ţărani 
şi să nu înceteze să fie separat de aceştia prin blocadă ; că 
principala cauză a războiului pe care-l duc împotriva Parisu
lui o constituie încercarea de a menţine ţărănimea în stare 
de dependenţă înrobitoare şi de a o trata, ca şi pînă acum, ca 
„taillable a men;i et misericorde" *. 

Pentru prima oară în istorie, mica burghezie şi burghezia 
mij locie s-au alăturat făţiş revoluţiei muncitorilor şi au pro
clamat-o ca unicul mijloc de salvare a lor şi a Franţei I Im
preună cu muncitorii, ei formează principala masă a Gărzii 
naţionale, participă alături de muncitori la acţiunile Comunei 
şi joacă, în interesul muncitorilor, rolul de mediator în 
Uniunea republicu.nfl. I 

Principalele măsuri luate de Comună au fost pentru sal
varea clasei de mijloc - clasa debitoare a Parisului de 
clasa creditoare I In timpul insurecţiei din iunie ( 1 848) , 
această clasă de mij loc a acţionat împotriva proletariatului, 
sub steagul clasei capitaliştilor, generalilor ei şi paraziţilor 
ei politici. Ea a fost imediat pedepsită la 19 septembrie 1 848, 
cînd au fost respinse „les concordats â l'amiable" 429• Imediat, 
victoria asupra insurecţiei din iunie s-a dovedit a fi, totodată, 
o victorie a creditorului, a bogătaşului-capitalist, asupra de
bitorului, âsupra clasei de mijloc. Creditorul cerea neîndu
rător „funtul de carne" ** . La 13 iunie 1 849, Garda naţionala 
a acestei clase de mijloc a fost dezarmată şi măcelărită de 
către armata burgheziei I In timpul imperiului, cînd bogătaşul 
capitalist s-a îmbuibat ca urmare a delapidării resurselor sta
tului, această clasă de mijloc a fost lăsată pradă speculan
tului de bursă, regilor căilor ferate, societăţilor frauduloase 

* - starea cea mai de jos, lipsită de drepturi. - Nota trad. 
** Shakespeare. „Neguţătorul din Veneţia",  actul IV, scena 1. - Nota 

trad. 
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ale lui Credit Mobilier etc. şi expropriată de către societă
ţile capitaliştilor (societăţile pe acţiuni) . Injosită din punct 
de vedere politic, lovită în interesele ei economice, ea era 
r�voltată din punct de vedere moral de orgiile acestui regim. 
Grozăviile războiului i-au dat lovitura de graţie şi au trezit 
ln ea sentimentele de francez. Văzînd calamităţile abătute 
asupra Franţei ca urmare a acestui război, văzînd criza prin 
care a trecut ea - prăbuşirea naţională şi ruina financiară -, 
această clasă de mijloc îşi dă seama că nu clasa coruptă a 
celor ce pretind rolul de stăpîni de sclavi în Franţa, ci numai 
aspiraţiile îndrăzneţe şi forţa herculeană a clasei muncitoare 
pot aduce salvarea ! 

Clasa de mijloc simte că numai clasa muncitoare o poate 
elibera de domnia popilor, că numai ea poate transforma 
ştiinţa dintr-un instrument al dominaţiei de clasă într-o forţă 
a poporului, poate transforma chiar pe oamenii de ştiinţă din 
complici la prejudecăţile de clasă, din paraziţi politici 
ahtiaţi după posturi şi din aliaţi ai capitalului în lucrători 
intelectuali liberi. Numai în Republica Muncii ştiinţa îşi 
poate îndeplini adevăratul ei rol. 

REPUBLICA ESTE POSIBILĂ 
NUMAI CA REPUBLICĂ SOCIALĂ RECUNOSCUTĂ 

Actualul război civil a spulberat ultimele iluzii în pri
vinţa „republicii " ,  la fel cum imperiul a spulberat iluzia 
„dreptului de vot universal" neorganizat, ln mina jandar
mului şi a popii. Tot ce este viu, sănătos în Franţa recunoaşt� 
că în Franţa şi în Europa republica nu este posibilă decît ca 
„republică socială" ,  adică o republică care ia maşina de stat 
din mina clasei capitaliştilor şi a marilor proprietari fun
ciari pentru a o înlocui cu Comuna, care proclamă deschis 
„eliberarea socială"  drept scopul măreţ al republicii şi care 
asigură astfel această transformare socială de către organi
zaţia comunală. Oricare altă republică nu poate fi decît te
roarea anonimă a tuturor fracţiunilor monarhiste, a legi
timiştilor, orleaniştilor şi bonapartiştilor coalizaţi, avînd 
drept ţel final un imperiu oarecare, teroarea anonimă a do
minaţiei de clasă, care, după ce-şi va fi îndeplinit misiunea-i 
mîrşavă, va sfîrşi întotdeauna prin a instaura un imperiu I 

In pofida experienţei anilor 1848-1851 ,  în :pofida răz
boiului civil împotriva Parisului, republicanii de profesie 
din Adunarea „des ruraux" sînt oameni care cred într-adevăr 
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că forma republicană a despotismului de clasă este o formă 
posibilă, trainică, în timp ce „partidul ordinii" o consideră 
numai o formă de complot pentru lupta împotriva republicii 
şi pentru a restaura singura formă de despotism de clasă care 
corespunde intereselor lui : monarhia sau, mai degrabă, im
periul. In 1 848, aceşti oameni, de bunăvoie victime ale în
şelăciunii, au fost împinşi pe primul plan, pînă ctnd, prin re

'primarea insurecţiei din iunie, au curăţat drumul pentru 
domnia anonimă a tuturor fracţiunilor celor ce pretindeau 
rolul de proprietari de sclavi în Franţa I In 1 87 1 ,  la Versailles, 
ei au fost de la bun început împinşi pe ultimul plan, pentru 
a servi ca decor „republican" domniei lui Thiers şi pentru 
a sancţiona prin prezenţa lor războiul generalilor bonapartişti 
impotŢiva Parisului I Printr-o ironie inconştientă faţă de ei 
înşişi, aceşti indivizi ţin întrunirile partidului lor în Salle de 
Paume (sala de jocuri cu mingea) , pentru a arăta cit de dege
neraţi sînt ei în comparaţie cu predecesorii lor din 1789 I uo 
Prin oameni de-ai lor, ca Schoelcher etc., ei au încercat să 
înduplece Parisul să-şi predea armele lui Thiers, au încercat 
să-l dezarmeze cu forţa prin Garda naţională a „ordin ii " de 
sub comanda lui Saisset I Nu vorbim despre aşa-numiţii 
deputaţi socialişti ai Parisului, ca Louis Blanc. Aceştia îndură 
cu smerenie insultele lui Dufaure şi ale „rurauxu ,  sînt obse
daţi . de drepturile „legale" ale lui Thiers şi se acoperă de 
ruşine cu schelălăitul lor în prezenţa bandiţilor I 

Muncitorii şi Comte 

Deşi muncitorii au trecut prin stadiul sectarismului so
cialist, nu trebuie totuşi uitat că ei n-au căzut niciodată în 
mrejele comteismului. Această sectă nu a dat niciodată In
ternaţionalei decît o secţie cu circa o jumătate duzină de 
oameni, al căror program a fost respins de Consiliul Gene
ral 4s1• Comte este cunoscut de muncitorii parizieni ca proroc 
al regimului imperial ( al dictaturii personale) ln politică, al 
<lominaţiei capitaliste în economia politică, al ierarhiei în 
toate sferele activităţii umane, chiar şi în sfera ştiinţei, pre
cum şi ca autor al unui nou catehism, cu un alt papă şi cu 
alţi sfinţi în locul celor vechi. 
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Dacă adepţii lui din Anglia sînt mai populari decît cei 
din Franţa, aceasta nu se datorează faptului că îşi propo
văduiesc doctrina lor sectară, ci meritelor lor personale şi 
faptului că secta lor acceptă formele luptei de clasă prole
tare create fără ei, ca, de pildă, trade-unionurile şi grevele 
in Anglia, pe care coreligionarii lor din Paris le condamnă 
ca erezie. 

COMUNA (MĂSURI SOCIALE) 

în faptul că muncitorii din Paris au luat iniţiativa actualei 
revoluţii şi suportă cu eroică abnegaţie principalele lovituri 
în această luptă nu este nimic nou. Este o trăsătură izbitoare 
a tuturor revoluţiilor franceze. Nu este decît o repetare a 
trecutului. Faptul că revoluţia este făcută în numele poporu
lui şi, făţiş, în interesul maselor populare, adică al maselor 
producătoare, constituie o trăsătură a actualei revoluţii pe 
care au avut-o şi toate celelalte revoluţii anterioare. Trăs.1-
tura nouă constă în aceea că, după prima insurecţie, poporul 
nu a depus armele Şi nu a predat puterea unor măscărici 
republicani ai claselor dominante, că, instaurînd Comuna, el  
a luat în propriile sale mîini conducerea efectivă a revolu
ţiei sale şi a găsit totodată mij locul ca, în caz de succes, să 
menţină conducerea în mîinile sale, înlocuind maşina de. stat, 
maşina guvernamentală a claselor dominante, printr-o maşină 
guvernamentală proprie. Iată ce crimă nemaipomenită a co
mis I Muncitorii atentează la privilegiul „celor 1 0  OOO de sus• 
de a conduce statul şi declară că sînt hotărîţi să sfărîme baza 
economică a acestui despotism de clasă, care dispune în inte
resul său propriu de forţa de stat organizată a societăţii. 
lată de ce turbează clasele respectabile din Europa şi din 
Statele Unite, iată cum se explică răcnetele lor pline de in
dignare despre blasfemie, apelurile lor furibunde prin care 
cer reprimarea sîngeroasă a poporului, invectivele triviale 
şi calomniile pe care le lansează de la tribunele lor parla
mentare şi în presa lor servilă. 

Cea mai măreaţă măsură a Comunei este însăşi existenţa 
ei, munca şi activitatea ei în condiţii neînchipuit de grele ! 
Steagul roşu ridicat de Comuna din Paris încununează în 
realitate numai guvernul muncitorilor din Paris. Ei au pro
clamat în mod clar şi conştient că ţelul lor este eliberarea 
muncii şi transformarea societăţii I Dar adevăratul caracter 
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„social " al Republicii lor constă numai în faptul că cei care 
conduc Comuna din Paris sînt muncitori ! fo. ceea ce pri
veşte măsurile luate, ei trebuie, fireşte, să se limiteze în prin
cipal la apărarea militară şi la aprovizionarea Parisului. 

Unii prieteni-protectori ai clasei muncitoare şi care cu 
greu îşi ascund repulsia chiar şi faţă de cele cîteva măsuri 
considerate de ei „socialiste" ,  deşi acestea nu au nimic so
cialist în afară de tendinţa lor, îşi exprimă satisfacţia şi în
cearcă să trezească simpatii binevoitoare faţă de Comuna 
din Paris prin marea descoperire că, în definitiv, muncitorii 
s înt oameni raţionali şi că ori de cite ori sînt la putere re
nunţă categoric la iniţiativele lor socialiste ! Intr-adevăr, 
muncitorii nu încearcă să creeze la Paris nici un falanster, 
nici o !carie 432• Inţelepţi ai generaţiei lor ! Aceşti binevoi
tori protectori, complet străini de adevăratele aspiraţii şi de 
adevărata mişcare a clasei muncitoare, uită un lucru. Toţi 
socialiştii întemeietori de secte aparţin perioadei cînd nici 
clasa muncitoare nu era îndeajuns de instruită şi  de organi
zată de însăşi dezvoltarea societăţii capitaliste pentru a păşi 
în arena mondială ca promotor al istoriei şi nici condiţiile 
materiale ale eliberării ei nu erau maturizate în sinul lumii 
vE>chi. Mizeria clasei muncitoare exista, dar nu existau condi· 
ţiile pentru o mişcare a ei proprie. Deşi prin critica pe care 
o aduceau actualei societăţi întemeietorii de secte utopişti 
au descris clar ţelul mişcării sociale - desfiinţarea sistemului 
muncii salariate, cu toate condiţiile economice ale dominaţiei 
de clasă -, ei nu au găsit nici în societate condiţiile mate
riale pentru transformarea ei şi nici în clasa muncitoare forţa 
organizată şi conştientă a mişcării. Ei au încercat să compen
seze lipsa condiţiilor istorice ale mişcării prin tablouri şi 
planuri fantastice ale unei noi societăţi, în a căror propagare 
vedeau adevăratul mijloc de salvare. Din momentul în care 
mişcarea clasei muncitoare a devenit o realitate, utopiile 
fantastice au dispărut, nu pentru că clasa muncitoare ar fi 
renunţat la ţelul urmărit de aceşti utopişti, ci pentru că ea a 
găsit adevăratul mijloc pentru realizarea lui ; dar locul lor 
a fost luat de înţelegerea reală a condiţiilor istorice ale miş
cării, iar organizaţia de luptă a clasei muncitoare a început 
să devină tot mai puternică. Ţelurile finale ale mişcării, pro
clamate de utopişti, sînt însă şi ţelurile finale proclamate 
de revoluţia din Paris şi de Internaţională. Numai mijloacele 
diferă, iar condiţiile reale ale mişcării nu mai sînt estompate 
de basme utopice. De aceea ,  interpretînd greşit tendinţele 
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socialiste proclamate cu glas tare, de actuala revoluţie, aceşti 
prieteni-protectori ai proletariatului nu sînt, prin urmare, 
decit victimele propriei lor ignoranţe. Nu este vina proleta
riatului parizian dacă pentru ei utopiile prorocilor mişcării 
muncitoreşti mai înseamnă „revoluţie socială u, cu alte cu
vinte dacă pentru ei revoluţia socială mai este „utopică ". 

„Journal Officier al Comitetului central, 20 martie 

„Avînd ln vedere delaillances * şi actele de trădare ale claselor stă
pinitoare (guvernante) , proletarii din Paris au înţeles că a sunat ceasul cînd 
trebuie sd salveze situa/ia, luind în propriile lor miinl conducerea (admi
nistrarea) treburilor publice (treburilor de stat) •. 

Ei înfierează „incapacitatea ipolitică şi decrepitudinea 
morală a burgheziei",  sursă a „nenorocirilor Franţei" .  

„Muncitorii, care produc totul ş i  nu s e  bucură d e  nimic, care îndură 
mizeria in mijlocul produselor acumulate de ei, roade ale muncii şi ale 
sudorii lor, ... nu vor putea oare niciodată să lucreze pentru propria lor 
eliberare ? •.• Faţă de atentatele la drepturile sale, faţă de negarea totald 
a tuturor aspiraţiilor sale legitime, precum şi faţă de prăbuşirea ţării 
ti a tuturor speranţelor sale, proletariatul a înţeles că este datoria sa 
cea mai înaltă şi dreptul său absolut să-şi ia soarta în propriile sale mîini 
şi să-şi asigure triumful, preluînd puterea de stat (en s'emparant du 
pouvoir) • •». 

Aici se afirmă clar că guvernul clasei muncitoare este 
necesar în primul rînd pentru salvarea Franţei de la pieirea 
şi de la descompunerea care o ameninţă din vina claselor do
minante, că înlăturarea de la putere a acestor clase (a clase
lor care au pierdut capacitatea de a guverna Franţa) este 
o condiţie necesară a salvării naţionale. 

Dar tot aşa de clar se spune că guvernul clasei munci
toare va putea salva Franţa şi va putea săvîrşi opera sa de 
importanţă naţională numai dacă va lucra pentru eliberarea 
clasei muncitoare, deoarece condiţiile acestei eliberări sînt, 
în acelaşi timp, condiţiile înnoirii Franţei. 

Guvernul muncitoresc este proclamat ca război al muncii 
împotriva celor care au monopolizat mijloacele de muncă, 
împotriva capitalului. 

Şovinismul burgheziei nu este decît o vanitate, care îm
bracă într-un veşmînt naţional toate pretenţiile ei. Este un 

* - slăbiciunea. - Nota trad. 
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mijloc de a eterniza, cu ajutorul armatelor permanente, lupta 
internaţională şi de a înrobi pe producătorii din fiecare ţară, 
aţîţîndu-i împotriva fraţilor lor din celelalte ţări ; şovinismul 
este un mijloc de a împiedica colaborarea internaţională a 
clasei muncitoare, care constituie prima condiţie a eliberării 
ei. Adevăratul caracter al acestui şovinism (devenit de mult 
o frază lipsită de conţinut) s-a manifestat după Sedan, în 
timpul războiului de apărare, paralizat pretutindeni de bur
ghezia şovină, s-a manifestat în capitularea Franţei, în răz
boiul civil, dus, cu încuviinţarea lui Bismarck, sub conducerea 
lui Thiers, marele pontif al şovinismului I S-a manifestat în 
meschina intrigă poliţienească a Ligii antigermane "' , în per
secuţiile la care au fost supuşi după capitulare străinii din 
Paris. S-a sperat că poporul Parisului (şi întregul popor fran
cez) va putea fi orbit de ura naţională şi de vrajba aţîţată 
în mod artificial împotriva străinilor şi că va uita astfel de 
adevăratele sale aspiraţii şi de trădătorii din interiorul ţării I 

Cit de repede a fost măturată (spulberată) această miş
care artificială de suflul Parisului revoluţionar I Proclamîn
du-şi hotărît tendinţele sale internaţionaliste - căci cauza 
pentru care luptă producătorul este pretutindeni aceeaşi, iar 
duşmanul lui este pretutindeni acelaşi, indiferent de naţio
nalitate ( indiferent de veşmîntul naţional în care apare) -, 
Parisul a proclamat principiul admiterii străinilor în compo
nenţa Comunei, a ales chiar în Comisia sa executivă un mun
citor străin "'"' (membru al Internaţionalei) şi a decretat dărî
marea coloanei Vendome, simbol al şovinismului francez I 

Iar în timp ce şoviniştii burghezi au dezmembrat Franţa 
şi acţionează sub dictatul cotropitorului străin, muncitorii din 
Paris l-au bătut pe duşmanul din afară, dind lovituri pro
priilor lor stăpînitori de clasă, au desfiinţat frontierele, cucerind 
locul de detaşament de avangardă al muncitorilor din 
toate ţările I 

Adevăratul patriotism al burgheziei, atît de firesc pentru 
adevăraţii proprietari ai diferitelor avuţii „naţionale• ,  a de
venit o simplă ficţiune ca urmare a faptului că activitatea ei 
financiară, comercială şi industrială a căpătat un caracter 
cosmopolit. In împrejurări analoge, el s-ar spulbera tn toate 
ţările, aşa cum s-a spulberat tn Franţa. 

* Vezi volumul de fată, pag. 310-31 1 .  - Nota red. 
** - Leo Frankel. - Nota red. 
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TENDINŢELE DE DESCENTRALIZARE ALE ADUNĂRII 
„DES RURAUX" ŞI COMUNA 

S-a spus că Parisul, şi, o dată cu el, celelalte oraşe din 
Franţa au fost asuprite prin dominaţia ţăranilor şi că actuala 
luptă dusă de Paris este o luptă pentru eliberarea sa de sub 
stăpinirea ţărănimii I Nici nu s-ar putea imagina o min
ciună mai absurdă I 

Ca reşedinţă centrală şi bastion al maşinii guvernamentale 
centralizate, Parisul a supus ţărănimea dominaţiei j andarmu
lui, perceptorului, prefectului, preotului şi magnaţilor funciari, 
adică despotismului duşmanilor ei, şi a lipsit-o de orice viaţă 
(a vlăguit-o) . El a reprimat toate organele vieţii independente 
în districtele rurale. Pe de altă parte, guvernul, magnatul 
funciar, j andarmul şi preotul, cărora maşina guvernamentală 
centralizată cu sediul la Paris le transmisese astfel întreaga 
influenţă în provincie, au folosit această influenţă în interesul 
guvernului şi al claselor al căror guvern era, nu împotriva 
Parisului guvernamental, parazitar, capitalist, trîndav, nu îm
potriva bordelului cosmopolit, ci împotriva Parisului munci
torilor şi al intelectualilor. In felul acesta, cu ajutorul centra
lizării guvernamentale a cărei bază a fost Parisul, ţăranii au 
fost reprimaţi de Parisul guvernului şi al capitaliştilor, iar 
Parisul muncitorilor a fost reprimat de forţa provinciei, dată 
\n mina duşmanilor ţărănimii. 

„Moniteur" de la Versailles (din 29 martie) declară că 

„Parisul nu poate fi un oraş liber, deoarece este capitală". 

Acest lucru este adevărat. Parisul, capi tala claselor do
minante şi a guvernului lor, nu poate fi un „oraş liber",  iar 
provincia nu poate fi „liberă" de vreme ce capitală este un 
asemenea Paris. Provincia poate fi liberă numai dacă la Paris 
există Comuna. Partidul ordinii nu era pornit împotriva Pari
sului fiindcă acesta se proclamase liber faţă de el şi de guver
nul lui, ci pentru că, procedînd astfel, Parisul a dat semnalul 
de alarmă pentru eliberarea ţăranului şi a provinciei de sub 
dominaţia partidului ordinii. 

„Journal Officiel" al Comunei, 1 aprilie : 

„Revoluţia din 18 martie nu a avut ca scop unic asigurarea Parisului 
cu o reprezentanţă comunală aleasă, dar supusă lu lelei despotice a unei 
puteri de stal naţionale, strici centralizate. Ea trebuia să cucerească şi sa 
asigure independenta pentru toate comunele din Franţa, precum şi pentru 
toate unităţile mai mari - departamente şi provincii -, unite în inte-
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resul lor comun printr-un acord cu adevărat naţional 1 ea trebuia să garan
teze şi să eternizeze republica„. Parisul a renunţat la aparenta sa atotputer
nicie, echivalentă cu pierderea rolului său, dar nu a renunţat la forţa 
morală, la influenţa spirituală care i-a adus atit de des victoria în propa
ganda făcută în Franţa şi Europa" •M. 

„Acum Parisul munceşte şi suferă din nou pentru lntreaga Franţă, 
căreia, prin luptele şi sacrificiile sale, îi pregăteşte o înnoire spirituală, mo
rală, administrativă şi economică, glorie şi prosperitate" (Programul Co
munei din Paris, difuzat prin balon) m. 

In timpul turneului făcut în provincie, d-l Thiers a orga
nizat alegerile şi, înainte de toate, propria sa alegere în dife
rite localităţi. A existat totuşi o dificultate. Bonapartiştii din 
provincie deveniseră pentru moment inacceptabili. ( In plus, el 
nu-i voia pe ei, după cum nici ei nu-l voiau pe el.) Mulţi 
dintre vechii orleanişti rutinaţi se uniseră cu banda bonapar
tistă. Trebuia deci să se facă apel la proprietarii funciari 
legitimişti care se retrăseseră la ţară, erau complet străini de 
politică şi puteau fi prostiţi foarte uşor. Tocmai ei au fost 
aceia care au imprimat Adunării de la Versailles caracterul 
ei pronunţat de „chambre introuvableu a lui Ludovic 
al XVIII-lea, caracterul ei moşieresc. In vanitatea lor, ei cre 
deau, desigur, că o dată cu căderea celui de-al doilea Imperiu 
bonapartist şi sub protecţia cotropitorului străin venise în 
sfîrşit timpul lor, ca în 1814  şi 1815. Dar din nou au fost traşi 
pe sfoară. In măsura în care acţionează, ei nu pot acţiona 
decît ca elemente ale „partidului ordinii u şi ca instrument al 
terorii „anonime" a acestuia, întocmai ca în anii 1848-1 851 .  
Efuziunile partidului lor imprimau acestei bande numai un 
caracter comic. Ei au fost, deci, nevoiţi, să-l suporte ca pre· 
şedinte pe temnicerul-mamoş al ducesei de Berry, iar ca 
miniştri pe pseudorepublicanii din guvernul apărării. Ei vor 
fi înlăturaţi de îndată ce îşi vor fi îndeplinit misiunea. Dar -
capriciul istoriei - datorită acestui ciudat concurs de îm
prejurări, ei au fost siliţi să atace Parisul fiindcă acesta s -a 
revoltat împotriva „Republique une et indivisible" * ( aceasta 
este expresia lui Louis Blanc, Thiers o numeşte unitatea 
Franţei) , în timp ce prima lor acţiune a fost tocmai rebeliunea 
împotriva unităţii, declarînd că Parisul trebuie „decapitat şi 
să i se ia titlul de capi tală u şi cerind ca Adunarea să se 
întrunească într-un oraş de provincie. Ceea ce vor ei cu 
adevărat este să se revină la situaţia care a precedat centra
lizarea maşinii de stat, să devină mai mult sau mai puţin 
independenţi faţă de prefecţi şi miniştri şi să înlocuiască 

• - Republicii unice şi indivizibile. - Nota tcad. 
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centralizarea cu o influenţă seniorală, provincială şi locală, 
a chateaux *. Ei aspiră la o descentralizare reacţionară a 
Franţei. Parisul vrea însă să înlocuiască centralizarea, care 
şi-a îndeplinit menirea în lupta împotriva feudalismului, dar 
care apoi a devenit o unitate a unui întreg pur artificial, 
bazat pe j andarmi, pe armate roşii şi negre, care oprimă 
viata societăţii reale, apasă asupra ei ca un coşmar, dă Pari
sului o „aparentă omnipotenţă u, datorită faptului că a inclus 
Parisul în această unitate, dar a exclus provincia, - să în
locuiască această Franţă unitară , care există în afara societăţii 
franceze, cu o uniune politică a societăţii franceze însăşi, 
realizînd această uniune cu ajutorul unei organizări comunale. 

De aceea adevăraţii partizani ai distrugerii unităţii Fran
ţei sînt deputaţii adunării „des ruraux" ,  care sînt împo
triva maşinii de stat unice deoarece aceasta le micşorează 
importanţa locală (prerogativele lor seniorale) , deoarece este 
un antagonist al feudalismului. 

Parisul vrea să sfărîme acest sistem unitar artificial, 
deoarece este opus unităţii vii şi reale a Franţei reprezen
tînd un simplu instrument al dominaţiei de clasă. 

Concepţii comtelste 

Cei care nu înţeleg de loc actualul sistem economic sînt, 
fireşte, cu atît mai puţin în stare să înţeleagă negarea lui 
de către muncitori. Ei nu pot, fireşte, să înţeleagă că o trans
formare socială la care aspiră clasa muncitoare este produsul 
necesar, istoric, inevitabil al sistemului actual. Ei avertizează 
asupra desfiinţării „proprietăţii" care-i ameninţă, deoarece ln 
ochii lor actuala formă de clasă a proprietăţii - formă isto
rică trecătoare - este proprietatea însăşi, iar desfiinţarea 
acestei forme ar însemna, prin urmare, desfiinţarea proprie
tăţii. Aşa cum apără astăzi „eternitatea" dominaţiei capita
liste şi a sistemului muncii salariate, la fel dacă ar fi trăit 
tn timpul feudalismului sau al sclavagismului, ar fi apărat 
sistemul feudal sau sclavagist, ca fiind în firea lucrurilor, ca 
rezultat al naturii însăşi ; ei ar fi rostit tirade fulminante 
împotriva „abuzurilor" legate de aceste sisteme, dar în 

• - Tex!ual : castelelor 1 aici : „marilor proprietari funciari • .  -
Nota trad. 
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acelaşi timp, de la înălţimea ignoranţei lor, ar fi răspuns celor 
care prevesteau desfiinţarea acestor sisteme cu dogma „eter
nităţii" lor şi ar fi pretins că ele se vor îndrepta datorită 
abţinerii morale („îngrădirilor" ) .  

In aprecierea lor asupra ţelurilor clasei muncitoare din 
Paris, ei au tot atîta dreptate ca şi d-l Bismarck cînd declară 
că Comuna aspiră la o organizare orăşenească de tip prusian. 

Bieţii de ei I Nici măcar nu ştiu că oricărei forme sociale 
de proprietate îi corespunde o morală proprie şi că forma 
socială a proprietăţii care transformă proprietatea într-un 
atribut al muncii, departe de a crea „limite morale" indivi
duale, va elibera „morala" individului de limitarea ei 
de clasă. 

Cit de mult a schimbat suflul revoluţiei populare Parisul I 
Revoluţia din februarie a fost denumită revoluţia dispreţului 
moral I Ea a fost proclamată în strigătele poporului „A bas 
Ies grands voleurs I A bas Ies assassins I "  * Aceasta era 
starea de spirit a poporului. In ceea ce priveşte însă burghe
zia ,  ea voia să aibă în mai mare măsură mînă liberă pentru 
corupţie I Şi a obţinut acest lucru sub Ludovic Bonaparte 
(Napoleon cel Mic) . Parisul, oraşul uriaş, oraşul iniţiativei 
iştorice, a fost transformat în maison doree * *  a tuturor 
trîntorilor şi escrocilor din lume, într-un bordel cosmopolit I 
După plecarea „lumii bune" a reapărut Parisul clasei munci
toare, Parisul eroic, plin de abnegaţie, entuziast la gîndul 
că are de îndeplinit o sarcină herculeană I La morgă nu se 
mai aducea nici un cadavru, pe străzi era securitate deplină. 
ln Paris nu a fost niciodată mai multă linişte. In locul cocote 
lor - eroicele femei ale Parisului I Un Paris curajos, ferm, 
un Paris care luptă, munceşte, gîndeşte I Mărinimos Paris I 
In faţa canibalismului duşmanilor săi, el nu ia decît măsuri 
pentru a-i face inofensivi pe cei arestaţi I .. .  Ceea ce Parisul 
nu mai vrea să tolereze este existenta cocotelor şi a filfizoni
lor. El este hotărît să alunge sau să transforme această specie 
de oameni inutili, sceptici şi egoişti care au pus stăpînire 
pe uriaşul oraş pentru a-l folosi ca pe o proprietate a lor. 

• - „Jos cu hoţii cei mari I Jos asasinii 1 •  - Nota trad. 
" * - casă de tolerantă. - Nota trad. 
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Nici o celebritate a imperiului nu va mai · avea dreptul să 
spună : „Parisul e foarte agreabil în cartierele saJe mai bune, 
dar în celelalte sînt precr mulţi săraci u .  

(„V eriteu din 23  aprilie) : 

„La Paris a scăzut în mod uimitor numărul crimelor. Nu mai există 
hoţi şi cocote, asasinate şi atacuri în stradă. Toţi conservatorii au fugit 
la Versailles 1 •  

„De cind cetăţenii îndeplinesc e i  înşişi funcţiile poliţiei, nu  s -a  mal 
înregistrat nici un singur atac nocturn, nici chiar în cartierele cele mai 
[!!depărtate şi mai puţin populate•. 



b!)5 

Fragmente 

Thlers despre ruraux 

Acest partid 

„recunoaşte numai trei mijloace : invazia străină, războiul civil şi  anar
hia.„ Un asemenea guvern nu va fi niciodată guvernul Franţei" (Camera 
deputaţilor, 5 ianuarie 1833). 

Guvernul aplrărll 

Şi acelaşi Trochu a declarat în faimosul său program : 
„Guvernatorul Parisului nu va capitula niciodată I " , iar Jules 
Favre în circulara sa : „Nici o piatră din fortăreţel� noastre, 
nici o pa)mă de pămînt din teritoriul nostru" ,  la fel ca Ducrot : 
„Mă voi înapoia la Paris mort sau victorios" .  Ulterior, la 
Bordeaux, el a socotit că viaţa sa este necesara pentru a re
prima pe „rebelii " din Paris. Aceşti nemernici ştiu că, fugind 
la Versailles, au lăsat la Paris dovezile crimelor lor, iar 
pentru a distruge aceste dovezi ei  nu s-ar fi dat în lături să 
transforme Parisul într-un morman de ruine, scăldat de o 
mare de sînge. (Manifestul adresat provinciei, lansat din 
balon 438.) 

„Unitatea care ne-a fost pînă în prezent impusă de imperiu, de mo
narhie şi de regimul parlamentar nu este decit o centralizare despotică, 
neraţională, arbitrară şi împovărătoare. Unitatea politică pe care o doreşte 
Parisul este o unire liber consimţită a tuturor iniţiativelor locale", o dele
gaţie centrală din partea comunelor federale. „SfirşitUl vechii lumi guver
namentale şi clericale, al militarismului şi birocraţiei, al speculei, al mono
polurilor şi privilegiilor, cărora proletariatul îşi datorează sclavia, iar Jara 
nenorocirile şi catastrofele sale" (Proclamaţia Comunei din 19 aprilie) 01• 

40 
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Jandarmi •i pollţt,u 

20 OOO de j andarmi (aduşi la Versailles din întreaga 
Franţă ; în timpul imperiului numărul lor total era de 30 OOO) 
şi 1 2  OOO de poliţişti parizieni - aceasta este baza celei mai 
bune armate pe care a avut-o vreodată Franţa. 

DeputaţU republicani al Parisului 

„Deputaţii republicani ai Parisului nu au protestat nici tmpotriva bom
bardării Parisului, nici împotriva executării prizonierilor, nici împotriva 
calomniilor la adresa poporului Parisului. Dimpotrivă, prin prezenţa lor 
tn Adunare şi prin tăcerea lor, ei au aprobat toate aceste acţiuni, spriji
nindu-le prin prestigiul de care se bucurau ca membri ai partidului republi
can. Ei au devenit aliaţi şi complici conştienţi ai partidului monarhist. 
li declarăm trădători care şi-au trădat mandatul şi republica• (Association 
generale des delenseurs de la Republique '38) (9 mai). 

„In Paris, centralizarea duce la apoplexie şi paralizează viaţa în toate 
celelalte localităţi" (Lamennais). 

„Acum totul tinde către un centru, iar acest centru este, ca să spu
nem aşa, statul însuşi" (Montesquieu) 09• 

Ciocnirea din piaţa Veadome etc. 

Cînd prusienii au intrat în Paris, Comitetul central al 
Gărzii naţionale, format din delegaţi ai fiecărei companii, a 
transportat în Montmartre, Belleville şi La Villette tunurile 
şi mitralierele, procurate cu contribuţia membrilor Gărzii 
naţionale ; aceste tunuri şi mitraliere au fost abandonate 
de guvernul apărării naţionale chiar în cartierele care urmau 
să fie ocupate de prusieni. 

In dimineaţa zilei de 1 8  martie, guvernul a adresat Gărzii 
naţionale nn apel energic, dar din 400 OOO de oameni au răs
puns numai 300. 

La 1 8  martie, ora 3 dimineaţa, poliţiştii şi cîteva batali
oane de linie şi-au făcut apariţia la Montmartre, Belleville 
şi La Villette ; scopul lor era să atace prin surprindere pe 
cei ce păzeau artileria şi s-o ia cu forţa. 

Garda naţională a opus rezistenţă şi, 1n pofida ameninţd
rilor şi a ordinelor generalului Lecomte, împuşcat în aceeaşi 
zi de propriii săi soldaţi o dată cu Clement Thomas, soldaţii 
de linie leverent la crosse en l'air *. 

* - au întors puştile cu patul în sus. - Nota trad. 
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(„Trupele de linie au lntors puştile cu patul în sus şi au fraternizat 
cu insurgenţii•.) 

Comunicatul lui Aurelle de Paladines despre victorie 
fusese tipări t ; de asemenea s-au găsit documente privind o 
decembrisation * la Paris. 

La 1 9  martie, Comitetul central a anunţat ridicarea stării 
de asediu la Paris ; la 20 martie Picard a declarat starea de 
asediu în departamentul Seine-et-Oise. 

La 18 martie (dimineaţa : mai credea în victoria sa) , pe 
.ziduri a fost afişată proclamaţia lui Thiers : 

„Guvernul a hotărit să acţioneze. Criminalii care se pregătesc să 
formeze guvernul trebuie deferiţi justiţiei, iar tunurile luate trebuie să se 
întoarcă în arsenale". 

Către seară, deoarece atacul nocturn eşuase, Thiers adre
sează un apel Gărzii naţionale : 

„Guvernul nu pregăteşte un coup d'etat. Guvernul republicii nu are 
,1 nu poate avea alt ţel decit securitatea Republicii •.  

El nu vrea decît 

„să lichideze Comitetul rebel..., alciituit aproape ln întregime din oa
meni pe care nu-i cunoaşte populatia". 

Seara tîrziu se dă o a treia proclamaţie către Garda 
naţională, semnată de Picard şi de Aurelle : 

„Unii oameni induşi in eroare„. opun Gărzii naţionale şi armatei 
o rezistenţii lnverşunatil.„. Guvernul a hatii.rit sit vii lase armele„. Luaţi-le 
ln mtini cu hotărîrea de a instaura domnia legii şi de a salva republica 
de la anarhie". 

( In ziua de 1 7, cu vorbe mieroase, Schoelcher încearcă 
să-i determine să depună armele.) 

Proclamaţia din 19 martie a Comitetului central : 

„Starea de asediu a fost ridicată. Poporul Parisului este chemat să 
participe la alegerile comunale". 

Ibidem, către Garda naţională : 

„Ne-aţi dat sarcina de a organiza apărarea Parisului şi a drepturilor 
voastre„. In momentul de faţă, mandatul nostru a expirat ; vi-l înapoiem 1 
nu vom ocupa locul acelora pe care poporul i-a răsturnat• "'· 

Ei au permis membrilor guvernului să plece nestinghe
riţi la Versailles (chiar şi acelora pe care îi  aveau în mină, 
ca, de pildă, Ferry) . 

• - Lovitură de stat după modelul celei din 2 decembrie 1851.  -
Nota trad. 
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Din cauza demonstraţiei organizate de partidul ordinii, 
alegerile comunale, fixate pentru ziua de 22 martie, au fost 
amînate pentru 26 martie. 

21 martie. Adunarea protestează vehement împotriva 
cuvintelor „Vive la Republique I "  * cu care urma să se în
cheie proclamaţia „Către cetăţeni şi armată (soldaţi) " .  Thiers : 
„Această propunere poate fi foarte legitimă etc. " (Proteste 
ale adunării „des ruraux" ) .  Jules Favre perorează împotriva 
doctrinei potrivit căreia republica este mai presus de votul 
universal, linguşeşte majoritatea alcătuită din „ruraux",  
ameninţă pe parizieni cu o intervenţie a prusienilor şi pro
voacă o demonstraţie a Parisului ordinii. Thiers : „Orice-ar 
li, nu voi trimite armată impotriva Parisului" (pe atunci el 
nu avea încă trupe ca să poată face acest lucru) . 

Comitetul central era atît de puţin sigur de victorie, 
încît s-a grăbit să accepte mediaţia primarilor şi a deputaţilor 
Parisului„. Incăpăţînarea lui Thiers i -a  permis (Comitetului) 
să se menţină o zi sau două : şi atunci a devenit conştient 
de forţa sa. Nenumărate greşeli comise de revoluţionari. In 
loc ca poliţiştii să fie puşi în imposibilitatea de a acţiona, li 
s-au deschis porţile ; ei au plecat la Versailles, unde au fost 
primiţi ca salvatori ; a fost lăsat să plece regimentul 43 de 
linie ; toţi soldaţii care fraternizaseră cu poporul au fost 
lăsaţi la vatră ; s-a permis reacţiunii să se organizeze chiar 
în centrul Parisului ; Versaillesul a fost lăsat în pace. Tridon, 
Jaclard, Varlin, Vaillant considerau necesar ca regaliştii să 
fie îndepărtaţi neîntîrziat... Favre şi Thiers făceau demersuri 
stăruitoare pe lingă autorităţile prusiene pentru a obţine 
concursul acestora„. în vederea reprimării mişcării insurec
ţiei din Paris. 

Trochu şi Clement Thomas erau în permanenţă preocu
paţi să împiedice orice încercare de înarmare şi de organizare 
a Gărzii naţionale. Marşul asupra Versaillesului a fost hotărît, 
pregătit şi întreprins de Comitetul central fără ştirea Comunei, 
ba chiar împotriva voinţei clar exprimate a acesteia„. 

Bergeret..., în loc să arunce în aer podul de la Neuilly 
pe care comunarzii nu-l puteau menţine din cauza lui Mont 
Valerien şi a bateriilor instalate la Courbevoie, a lăsat pe 
regalişti să pună mina pe pod, să se întărească puternic aici 
şi să-şi asigure în felul acesta o linie de comunicaţie cu 
Parisul... 

• - „Trăiască Republrca I" - Nota trad. 
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După cum spune într-o scrisoare d-l Littre („Daily News" 
din 20 aprilie) : 

„Parisul dezarmat, Parisul încătuşat de oameni de teapa lui Vinoy, 
Valentin, Paladines ar fi însemnat piei.rea republicii. Parizienii au înţeles 
acest lucru. Puşi în faţa alternativei de a se preda fără luptă sau de a 
se arunca într-o bătălie pe viaţă şi pe moarte cu un sfîrşit nesigur, ei au 
ales bătălia, şi nu le pot aduce decît laude pentru această alegere• .  

Campania împotriva Romei - opera lui Cavaignac, Jules 
Favre şi Thiers : 

„Un guvern care în interior are toate avantajele unui guvern republi
can şi în exterior toată forţa unui guvern monarhic. Vorbesc despre re
publica federativă„. Aceasta este o societate a societăţilor, alcătuind una 
nouă care poate creşte prin numeroşi noi asociaţi pînă ce forţa sa devine 
suficientă ca să asigure securitatea celor ce s-au unit. Acest gen de repu
blkă„. îşi poate menţine grandoarea fără a degenera în interior. Forma 
acestei societăţi preîntîmpină toate neajunsurile" (Montesquieu, „Esprit des 
lois", cartea •a IX-a, oap I) 01• 

Constituţia din 1793 m 

§ 78. In fiecare comună a Republicii există un consiliu municipal. In 
fiecare district - un consiliu intermediar, în liecare departament - un 
consiliu central. § 79. Funcţionarii municipali sînt aleşi de către adunările 
Comunei. § 80. Membrii consiliilor municipale locale sînt numiţi de către 
adunările alegătorilor din departament şi din district. § 8 1 .  Municipalităţile 
şi consiliile municipale sînt reînnoite anual în proporţie de 50°/o. 

Consiliul executiv. § 62. Este alcătuit din 24 de membri. § 63. Adu
narea alegătorilor din fiecare departament alege un candidat. Corpul legis
lativ alege membrii Consiliului pe baza unei liste unice. § 64. Consiliul 
executiv este reînnoit în proporţie de 500/o în fiecare legislatură în ultima 
lună a fiecărei sesiuni. § 65. Consiliului executiv îi revine conducerea şi 
supravegherea administraţiei generale. § 66. Consiliul executiv numeşte, 
dintre persoanele ce nu fac parte din consilii, funcţionarii superiori ai 
administraţiei generale a republicii. § 68. Aceşti funcţionari nu alcătuiesc 
un consiliu ; ei lucrează separat, fără legătură directă ; ei nu au nici un 
fel de putere personală. § 73. Consiliul revocă şi înlocuieşte funcţio
narii numiţi de el. 

Pe de o parte, instigat de chemarea la război civil 
lansată de Jules Favre în Adunare - el a afirmat că prusienii 
au ameninţat cu intervenţia în cazul cînd parizienii nu se vor 
preda imediat - şi, pe de altă parte, încurajat de răbdarea 
îndelungă a poporului, precum şi de atitudinea pasivă a 
Comitetului central faţă de el.  „partidul ordinii" din Paris 
s-a hotărit să dea un coup de main, care a şi fost pus în apli
care la 22 martie sub masca unei procesiuni paşnice, a unei 
demonstraţii paşnice împotriva guvernului revoluţionar. A 
fost într-adevăr o demonstraţie paşnică de un fel cu totul 
deosebit. 
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„lntreaga mişcare părea să constituie o surpriză. Nu s-au făcut nici 
un fel de pregătiri pentru a-i da o ripostă•. 

„O mulţime gălăgioasă de domni bine• ,  avînd în frunte 
-edecuri ale imperiului ca alde Heeckeren, Coetlogon, Henri 
de Pene etc., maltratează şi dezarmează patrulele (străjile) 
Gărzii naţionale. Acestea din urmă se retrag spre piaţa Ven
dome, de unde Garda naţională înaintează imediat spre Rue 
Neuve des Petits-Champs. Intîlnindu-i pe rebeli, ea primeşte 
ordin să nu tragă, dar rebelii înaintează strigînd : „Jos asa
sinii I Jos Comitetul I • , insultă pe cei din Garda naţională, 
le smulge puştile, trag cu revolverul în cetăţeanul Maljour
nal ( locotenent de la statul-major din piaţa Vendome) (membru 
al Comitetului central) . Generalul Bergeret îi somează să se 
-retragă (să se împrăştie) (să plece).  Timp de circa cinci mi
nute se bat tobele şi se fac sommations (cărora în Anglia le 
corespunde citirea legii cu privire la răzvrătiri) 443• Aceştia 
răspund cu injurii. Doi membri ai Gărzii naţionale sînt grav 
răniţi. In acest timp, tovarăşii lor ezită şi trag în aer. Rebelii 
1ncearcă să străpungă cu forţa rîndurile membrilor Gărzii 
naţionale şi să-i dezarmeze. Atunci Bergeret dă ordin să se 
tragă, iar laşii au luat-o la fugă. Emeute • a fost lichidată 
imediat, iar focul a încetat. S-a tras din case asupra membri
lor Gărzii naţionale. Doi dintre ei, Wahlin şi Franc;ois, au fost 
ucişi, iar opt, răniţi. Străzile pe unde au trecut „paşnicii • de
monstranţi erau presărate cu revolvere şi şişuri (multe au 
fost adunate în Rue de la Paix) . Asupra vicontelui de Molinet, 
ucis pe la spate (de către propriii săi oameni) , s-a găsit un 
pumnal legat de un lanţ. 

S-a sunat adunarea. Numeroase şişuri, revolvere şi pum
nale zăceau pe străzile pe care trecuse demonstraţia „ne
înarmată •. S-au tras focuri de revolver înainte ca insurgenţii 
să fi primit ordinul de a trage în mulţime. Manifestanţii au 
fost aceia care au atacat (fapt constatat de generalul Sheridan 
personal de la o fereastră) . 

Aşadar, aceasta a fost pur şi simplu o încercare a reac
ţionarilor din Paris, înarmaţi cu revolvere, şişuri şi pumnale, 
de a face ceea ce nu reuşise să facă Vinoy cu poliţiştii, sol
daţii, tunurile şi mitralierele sale. Că „clasele de j os•  nu s-au 
lăsat dezarmate nici chiar de nişte „domni bine• ,  a fost într-a
devăr prea de tot I 

• - Rebeliunea. - Nota !rad. 
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Cînd la 1 3  iunie 1 849 Garda naţională a Parisului a organi
zat o demonstraţie cu adevărat „neînarmată" şi paşnică în semn 
de protest împotriva unei crime, împotriva agresiunii armatei 
franceze împotriva Romei, generalul Changarnier a fost lău
dat de către prietenul său Thiers pentru că a măcelărit cu 
săbiile şi a tras în demonstranţi. Atunci a fost decretată 
starea de asediu, au fost promulgate noi legi draconice, au 
început noi deportări, un nou regim de teroare I In opoziţie 
cu toate acestea, Comitetul central şi muncitorii din Paris 
s-au menţinut în tot timpul ciocnirii într-o strictă defensivă 
şi au permis agresorilor (bandiţilor) să se întoarcă liniştiţi 
acasă, iar prin indulgenţa lor, prin faptul că nu i-au tras la 
răspundere pentru acţiunile lor insolente le-au dat în aşa 
măsură curaj , încît după două zile, sub comanda amiralului 
Saisset trimis de la Versailles, aceştia s-au adunat şi şi-au 
încercat din nou forţele în războiul civil. 

Iar această ciocnire din piaţa Vendome a stîrnit la 
Versailles strigăte indignate despre „asasinarea unor cetăţeni 
neînarmaţi " ,  care au străbătut întreaga lume. Este semnifica
tiv că nici chiar Thiers, care vorbea la nesfîrşit despre asasi
narea celor doi generali, nu a îndrăznit să amintească nici 
măcar o singură dată lumii despre „asasinarea unor cetăţeni 
neînarmaţi " .  

Ca  în evul mediu, seniorul poate face uz  de  orice armă 
împotriva plebeului, pe cînd acesta din urmă n-are nici măcar 
voie să se apere. 

(27 martie. Versailles. Thiers : 

„Declar oficial celor care mă acuză că tind spre instaurarea monar
hiei că nu intenţionez să fac acest lucru. Cînd am ocupat aceastii Iunctle, 
republica era un /api împlinit. ln faţa lui dumnezeu şi a oamenilor declar 
că nu o voi trăda".) 

Nici după cea de-a doua rebeliune a partidului ordinii, 
poporul din Paris n-a luat nici un fel de măsuri cu caracter 
represiv. In pofida sfatului dat de cei mai energici membti 
1ai săi, Comitetul central a comis chiar marea greşeală de a 
nu porni imediat asupra Versaillesului, unde - după fuga 
amiralului Saisset şi ridicolul eşec suferit de Garda naţională 
a ordinii - domnea cea mai mare dezorientare, deoarece nu 
fuseseră încă organizate nici un fel de forţe în vederea unei 
rezistenţe. 

După alegerile Comunei, cînd partidul ordinii şi-a încercat 
din nou torţele la urnele de vot, şi din nou a fost bătut, el a 
părăsit Parisul. In timpul alegerilor, burghezii dădeau mina şi 
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fraternizau ( în curţile primăriilor) cu soldaţii insurgenţi ai 
Gtlrzii naţionale, în timp ce între ei nu vorbeau decît despre 
„execuţii în masă" ,  „mitralieze" ,  „ruguri la Cayenne" ,  „im - . 
puşcări ip. masă" .  

„Fugarii de ieri cred azi c d.  cu vorbe mieroase vor convinge pe cei 
de la primăria oraşului să stea liniştiţi pină cind deputaţii din «adunarea 
des ruraux» şi generalii bonapartişti care se adună la Versailles vor fi 
în stare să deschidă focul împotriva lor•. 

Thiers a pornit pentru a doua oară atacul armat împotriva 
Gd.rzii naţionale prin ciocnirea din 2 aprilie. Lupta s-a dat 
între Courbevoie şi Neuilly, in apropiere de Paris. Garda 
naţională a fost învinsă, iar podul de la Neuilly ocupat de 
soldaţii lui Thiers. Cîteva mii de soldaţi din Garda naţională, 
care au ieşit din Paris şi au ocupat Courbevoie, Puteaux şi 
podul de la Neuilly, au fost înfrînţi. Numeroşi prizonieri. 
Mulţi dintre insurgenţi au fost împuşcaţi pe loc ca rebeli. 
Trupele versailleze au fost primele care au deschis focul. 

Comuna : 

„Guvernul de la Versailles ne-a atacat. Neputind conta pe armată, el 
a trimis zuavii pontificali ai lui Charette, bretonii lui Trochu şi jandarmii 
lui Valentin să bombardeze Neuillyul" uc. 

La 2 aprilie, guvernul de la Versailles a trimis mai întîi 
_ o divizie, alcătuită în special din jandarmi, infanterie marind, 

guarzi silvici şi poliţişti. V inoy cu două brigăzi de infanterie 
şi Galliffet în fruntea unei brigăzi de cavalerie şi a unei 
baterii de artilerie înaintau spre Courbevoie. 

Paris. 4 aprilie, Milliere (declaraţie) : 

„Poporul Parisului nu a intreprins nici o acţiune agresivă„. cind gu
vernul a ordonat foştilor soldali ai imperiului, organizali în detaşamente 
pretoriene comandate de foşti senatori, să atace• "1• 
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A doua ciornă a ; ,Războiului civil din Franţa" 

1) GUVERNUL APĂRĂRII. TROCHU, FAVRE, PICARD, 
FERRY CA DEPUTAŢI AI PARISULUI 

Republica proclamată la 4 septembrie de muncitorii din 
Paris a fost salutată în mod unanim de întreaga Franţă. Ea 
şi-a cucerit dreptul la viaţă într-un război de apărare de 
cinci luni a cărui bază (centru) a fost rezistenţa Parisu
lui. Fără acest război de apărare, dus în numele re 
publicii, Wilhelm Cuceritorul ar fi restaurat imperiul 
„scumpului său frate" Ludovic Bonaparte. Clica de avocaţi ,  
avînd în frunte pe Thiers ca om de stat şi pe Trochu ca gene
ral, a pus stăpînire pe Hâtel de Ville într-un moment de 
surpriză, cînd adevăraţii conducători ai clasei muncitoare 
din Paris se mai aflau încă în închisorile lui Bonaparte, iar 
armata prusiană era în plin marş asupra Parisului. Thiers, 
Jules Favre, Picard & Co. erau atit de profund convinşi Cd 
Parisul avea dreptul istoric la conducere, incit şi-au bazat 
pretenţia de a fi recunoscuţi ca guvern al apărării naţionale · 
exclusiv pe faptul că în alegerile din 1 869 fuseseră aleşi acolo 
ln Corpul legislativ. 

In cea de- a  doua adresă a noastră cu privire la ultimul 
război, cinci zile după venirea la putere a acestor oameni. 
vă arătam cine sînt ei * ·  Dacă ei au acaparat puterea fă.rd 
consimţămîntul Parisului, Parisul a proclamat republica în 
pofida împotrivirii lor. Iar primul lucru pe care l-au făcut a 
fost să-l trimită pe Thiers să colinde toate curţile europene 
pentru a cerşi o mediaţie străină, oferind în schimb în
locuirea republicii printr-un rege. Parisul a tolerat regimul 
lor ( acapararea iputerii) , deoarece ei juraseră solemn să folo
sească această putere numai în scopul apărării naţionale. 
Parisul nu putea fi însă (era imposibil să fie) bine apărat 
dacă clasa muncitoare nu era înarmată, dacă ea nu era orga-

* Vezi volumul de faţă, pag. 290. - Nota red. 
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nizată într-o Gardă naţională şi instruită chiar la şcoala 
războiului. Dar înarmarea Parisului însemna înarmarea revo
lutiei sociale. Victoria Parisului asupra agresorului prusian 
ar fi însemnat o victorie a republicii asupra dominaţiei de 
clasă în Franţa. Fiind nevoie să aleagă între datoria naţională 
şi interesul de clasă, guvernul apărării naţionale n-a şovăit 
nici un moment ; el s-a transformat într-un guvern al trădării 
naţionale. Intr-o scrisoare adresată lui Gambetta, Jules Favre 
recunoaşte că Trochu nu se apără de soldaţii prusieni, ci de 
muncitorii din Paris. Patru luni după începerea asediului 
Parisului, acest guvern a socotit că a sosit momentul să se 
vorbească despre capitulare ; Trochu, în prezenţa lui Jules 
Favre şi a altor colegi ai săi, a adresat primarilor convocaţi 
din toa te arondismentele Parisului următoarele cuvinte : 

„Pnma întrebare pe care mi-au pus-o colegii mei lnciJ 1n seara zilei de 
4 septembrie a fost : are Parisul vreo perspectivă de a rezista cu succes 
unui asediu al armatei prusiene 1 Fără să şovăi le-am dat un răspuns nega
liv. Unii dintre colegii mei care sînt de faţă pot confirma că spun adevărul 
şi că întotdeauna am fost de această părere. Le-am spus textual ceea ce 
spun şi acum : în condiţiile actuale încercarea de a apăra Parisul împo
triva unui asediu din partea Prusiei ar fi o nebunie. Desigur, o nebunie 
eroică, am adăugat eu, dar, totuşi, o nebunie ... Evenimentele" (pe care el 
lnsuşi le dirija) „au coniirmat previziunile mele". 

(Acest mic discurs al lui Trochu a fost dat publicităţii, 
după încheierea armistiţiului, de d-l Carbon, unul dintre pri
marii care au fost de faţă.) Aşadar, chiar în seara în care 
era proclamată republica, colegii lui Trochu ştiau că „planul• 
acestuia constă doar în capitularea Parisului şi a Frantei. 
Pentru a fi lecuit de „nebunia sa eroică",  Parisul trebuia 
înfometat şi măcelărit  un timp destul de îndelungat pentru 
ca uzurpatorii de la 4 septembrie să fie feriţi de răzbunarea 
eroilor loviturii de stat din decembrie. Dacă „apărarea naţio
nală" nu ar fi fost numai un simplu pretext pentru „guvern•,  
membrii acestuia, care se numiseră ei  înşişi, ar fi  demisionat 
chiar la 5 septembrie, ar fi adus la cunoştinţa populaţiei 
„planul"  lui Trochu şi ar fi îndemnat-o fie să capituleze de 
îndată în faţa învingătorului, fie să ia cauza apărării în 
proprii le ei mîini. In loc de aceasta însă, impostorii au 
început să publice manifeste grandilocvente în care se spunea 
că Trochu, „guvernatorul Parisului nu va capitula niciodată" 
şi că Jules Favre, ministrul de externe, „nu va ceda nici o 
piatră din fortăreţele noastre, nici o palmă de pămînt din 
teritoriul nostru".  ln tot timpul asediului, planul lui Trochu 
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a fost înfăptuit sistematic. Intr-adevăr, mîrşavii cuţitari bona
partişti, cărora li se încredinţase comanda supremă a Parisu
lui, făceau în corespondenţa lor particulară glume grosolane 
pe seama acestui simulacru de apărare, lucru de care erau 
perfect conştienţi. (Vezi, de pildă, scrisoarea lui Alphonse 
Simon Guiod, comandantul suprem al artileriei armatei 
pariziene, decorat cu marea cruce a Legiunii de onoare, 
către Susanne, general de divizie la artilerie, scrisoare 
publicată în „Journal Officiel"  al Comunei) . ln momentul 
capitulării Parisului, impostorii şi-au lepădat masca. „Gu
vernul apărării naţionale" s-a demascat ( a  apărut) ca „un 
guvern al Franţei format din prizonieri ai lui Bismarck•, un 
rol atît de j osnic încît nici chiar Ludovic Bonaparte nu s-a 
hotărît să şi-l asume la Sedan. După evenimentele de la 
18 martie, cînd, cuprinşi de panică, au fugit la Versailles, 
capitulards 446 au lăsat la Paris dovezile scrise ale trădării 
lor, pentru a căror distrugere aceşti indivizi după cum spune 
Comuna ln manifestul adresat provinciei, 

„nu s-ar da în lături să transforme Parisul într-un morman de ruine, scdldat 
de o mare de singe# 'n. 

Unii dintre cei mai influenţi membri ai guvernului apă
rării au avut şi motive foarte serioase, de ordin personal de 
a provoca acest deznodămînt. Iată-i numai pe Jules Favre, 
Ernest Picard şi Jules Ferry I 

La scurt timp după încheierea armistiţiului, d-l Milliere, 
deputat al Parisului în Adunarea naţională, a publicat o serie 
de acte judiciare .autentice din care reieşea că Jules Favre„ 
care trăia în concubinaj cu soţia unui beţiv stabilit în Alge
ria, reuşise ca, printr-o combinaţie de falsuri dintre cele 
mai neruşinate săvîrşite de-a lungul unui şir întreg de ani, 
să-şi însuşească, în numele copiilor săi adulterini, o mare 
moştenire, devenind un om bogat, şi că în procesul intentat 
de moştenitorii legitimi el nu a fost demascat numai pentru 
că se bucura de ocrotirea specială a tribunalelor bonapartiste. 
Şi cum aceste acte judiciare categorice nu puteau fi contes
tate şi în faţa lor orice elocinţă ar fi fost neputincioasă, 
Jules Favre, de această dată cu acelaşi eroism de autoumilire, 
n-a deschis gura pînă cînd vîltoarea războiului civil i-a per
mis să califice în Adunarea de la Versailles populaţia Parisu
lui drept o bandă de „ocnaşi evadaţi " ,  răzvrătiţi împotriva. 
familiei, religiei, ordinii şi proprietăţii I 



606 Karl Marx 

(Afacerea Pic.) Abia instalat la putere, acest falsificator 
de acte publice s-a grăbit, dintr-un sentiment de solidaritate, 
să pună în libertate pe doi confraţi falsificatori, Pic şi Taille
fer, condamnaţi încă sub imperiu la muncd. silnică pentru 
furt şi falsuri. Unul dintre aceştia, Taillefer, care a avut neo
brăzarea să se întoarcă la Paris după instaurarea Comunei, 
a fost imediat instalat din nou acolo unde merita, iar apoi 
Jules Favre a declarat întregii Europe că Parisul pune în 
libertate pe toţi locatarii criminali ai închisorilor sale I 

Ernest Picard, care la 4 septembrie s-a numit el însuşi 
în postul de ministru de interne al Republicii Franceze după 
ce încercase zadarnic să devină ministrul de interne al lui 
Ludovic Bonaparte, este fratele unui oarecare Arthur Picard, 
care din pricina escrocheriilor comise a fost alungat de la 
Bursa din Paris (vezi raportul prefecturii poliţiei din 3 1  iulie 
1867) şi care, pe baza propriei sale mărturisiri, a fost dovedit 
vinovat de furtul sumei de 300 OOO de franci, comis pe cînd 
era directorul unei filiale a lui Societe Generale 448 (vezi 
raportul prefecturii poliţiei din 1 1  decembrie 1868) . Ambele 
rapoarte au fost publicate încă în timpul imperiului. Pe acest 
Arthur Picard l-a numit Ernest Picard redactor-şef al ziarului 
său „L'Electeur libre" ,  folosindu-l în tot timpul asediului ca 
intermediar financiar care la Bursă transforma în cîştiguri 
grase secretele de stat, încredinţate lui de Ernest, şi speculînd 
la sigur înfrîngerile armatei franceze, în timp ce speculanţii 
de rînd de la Bursă erau induşi în eroare de ştirile false şi 
de minciunile oficiale publicate în „L'J;:lecteur libre" ,  organul 
de presă al ministerului de interne *. Intreaga corespondenţă 
de afaceri a acestor onorabili fraţi a căzut în mîinile Comunei. 
Nu este de mirare că, atunci cînd prima coloană de prizonieri 
membri ai Gărzii naţionale era expusă exceselor bestiale ale 
„mieluşeilor" lui Pietri, Ernest Picard, acest Joe Miller al 
guvernului de la Versailles, „se plimba cu mîinile în buzu
nare de la un grup de prizonieri la altul, batjocorindu-i•.  

Jules Ferry, înainte de 4 septembrie avocat fără procese, 
în calitate de primar al Parisului în timpul asediului a reuşit 
să adune o avere frumuşică de pe urma foametei, care tn 
mare parte era rezultatul administrării lui necinstite. Dovezile 
scrise ale acestor fapte se află în mîinile Comunei. Ziua in 

* In textul definitiv al „Războiului civil în Franţa•, Marx a introdus 
precizarea : Ernest Picard a fost ministru de finante în guvernul apărării 
naţionale 1 ziarul „L'Electeur llbre• a fost organul de presă al ministeru
lui de finanţe (vezi volumul de faţă, pag. 338) . - Nota red. 
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care va trebui să dea socoteală de administrarea sa necinstită 
va fi ziua condamnării sale. 

Aceşti oameni erau duşmanii de moarte ai muncitorilor 
din Paris, nu numai ca paraziţi ai claselor stăpînitoare, nu 
numai ca trădători ai Parisului în timpul asediului, ci, mai 
ales, ca criminali de drept comun care numai în ruinele Pa
risului - acest bastiOIIl al revoluţiei franceze - puteau spera 
-să-şi găsească .tickets-of-leave *· Aceşti desperados erau toc
mai oamenii potriviţi să devină miniştrii lui Thiers. 

2) THIERS. DUFAURE. POUYER-QUERTIER 

In „sens parlamentar•, lucrurile nu sin t decît un pretext 
pentru cuvinte care servesc drept capcană pentru adversar, 
<lrept cursă pentru popor sau drept poză actoricească pen
tru orator. 

Maestrul lor, piticul plin de răutate, d-l Thiers, a ţinut 
mai bine de o jumătate de secol burghezia franceză sub 
vrajă, pentru că el reprezintă cea mai desăvîrşită expresie 
spirituală a propriei depravări de clasă a acesteia. Incă înainte 
de a fi devenit om de stat, el îşi dovedise în calitate de 
istoric talentul său de a minţi. Dornic să se remarce ca toţi 
oamenii pitici, avid de posturi înalte şi de bani, avînd o 
minte sterilă, dar o fantezie vie, epiourian şi sceptic, dis
punînd de o uşurinţă enciclopedică de a stăpîni ( a-şi însuşi) 
latura superficială a lucrurilor şi de a transforma lucrurile 
într-un simplu pretext pentru fanfaronadă, mare maestru în 
duelurile de cuvinte, autor de ·o extraordinară platitudine, 
maestru al măruntelor escrocherii politice, virtuos al sper
jurului, expert în toate stratagemele meschine, în toate ter
tipurile viclene şi perfidiile josnice ale luprtei parlamentare 
dintre partide, cu prejudecăţi naţionale şi de clasă în loc de 
idei, cu vanitate în loc de conştiinţă, întotdeauna gata sa 
înlăture un rival şi să tragă în popor pentru a înăbuşi revo
luţia, plin de răutate cînd e în opoziţie, odios cînd e la 
putere, gata oricînd să dezlănţuie io revoluţie, - cronica 
vieţii sale publice este istoria nenorocirilor ţării sale. In 
timp ce se complăcea să agite cu braţele lui de rpitic în faţa 
ochilor Europei spada primului Napoleon, pe care l-a tămîiat 

• In Anglia, deţinuţilor de drept comun, după ce şi-au executdt cea 
mai mare parte din osindă, li se dă adesea nişte bilete de voie pe baza 
cărora sint eliberaţi şi puşi sub supraveghere poliţienească. Aceste bilete 
de voie se numesc tickets-of-leave, iar posesorii lor se numesc ticket-of
leave-men. - Nota red. 
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în modul cel mai servil în lucrările lui istorice, politica sa 
externă a dus în permanenţă la extrema umilire a Franţei, 
începînd cu convenţia de la Londra din 1 841 449 pînă la capi
tularea Parisrului în 1871 şi actualul război civil, pe care-l 
poartă sub protecţia cotropitorilor prusieni. E limpede că 
mişcările mai profunde care au loc în s ocietatea modernă 
au rămas întotdeauna pentru el o taină de nepătruns, dar 
nici chiar prefacerile cele mai evidente, săvîrşi te la supra
faţa vieţii sociale, nru puteau fi sesizate de creierul lui a 
cărui întreagă forţă vitală era concentrată în limbă. De pildă, 
el nu înceta să denunţe ca o profanare orice abatere de la 
învechitul sistem protecţionist francez. Cit timp a fost mi
nistru al lui Ludovic-Filip, el a încercat să se opună introdu
cerii căilor ferate, de care îşi bătea joc, numindu-le o himeră 
nebunească ; în timpul lui Ludovic Bonaparte, a înfierat ca 
un sacrilegiu orice încercare de reformă a putredei organi 
zări militare franceze. Cu toată supleţea talentului său şi cu 
toată nestatornicia ţelurilor sale, acest om a rămas toată viaţa 
�ncătuşat de cea mai anchilozată rutină şi niciodată în lunga 
sa carieră politică nu a luat vreo măsură cit de cit însem
nată de utilitate practică. Numai lumea veche se poate mîn
dri că edificiul ei este încununat de doi oameni ca Napoleon 
cel Mic şi micul Thiers. Aşa-numitele merite ale unei înalte 
culturi apar la un asemenea om doar ca rafinament al de
pravării şi ca *„. al cupidităţii. 

Aliat în timpul Restauraţiei cu republicanii, Thiers a 
intrat în graţiile lui Ludovic-Filip ca spion şi mamoş-itemni
cer al ducesei de Berry. Cînd însă s-a strecurat rprima oară 
într-un guvern ( 1834-1835) , prindpalul moment din activi
tatea lui a fost măcelărirea republicanilor insurgenţi din rue 
Transnonain şi introducerea infamelor legi din septembrie 
împotriva presei 450. 

In martie 1 840, cînd şi-a făcut din nou apariţia ca prim
ministru, a elaborat planul perfid al fortificării Parisului. 
Par,tidului republican, care proitestase împotriva acestui si
nistru atentat la libertatea Parisului, i-a răspuns : 

„Cum ? Vii închipuiţi că fortificaţiile ar putea deveni vreodată o pri
mejdie pentru libertate ? In primul rînd, calomniaţi guvernul, oricare ar Jl 
el, dacă presupuneţi că ar putea încerca vreodată să bombardeze Parisul 
ca să se menţină„. Un asemenea guvern ar fi de o sută de ori mai imposibil 
după victoria sa decit înainte•. 

* In manuscris lipseşte un cuvlnt. - Nota red. 
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Intr-adevăr, nici run guvern francez .în afară de cel al 
<I-lui Thiers, cu miniştrii săi criminali şi cu rumegătorii săi 
.,rurauxM ,  nu ar fi îndrăznit să facă acest lucru. Guvernul 
Thiers l-a făcut în formă clasică, cînd o parte din fortificaţii 
se aflau în mîinile cotropitorilor şi proteotorilor săi prusieni. 

Cînd în ianuarie 1 848 regele -bombă * şi-a încercat 
puterile asupra oraşului Palermo, Thiers s-a ridicat în Ca
mera deputaţilor şi a spus : 

„Ştiţi, domnilor, ce se petrece la Palermo. Vă cutremuraţi cu toţii de 
groază" (în sens „parlamentar") „auzind că un oraş mare a /ost bombardat 
timp de 48 de ore - de cine ? De un duşman din afară, care făcea uz de 
dreptul războiului ? Nu, domnii mei, de propria Iul cîrmuire•. 

(Dacă acest lucru l-ar fi făcut propria cîrmuire sub ochii 
şi sub protecţia duşmanului din afară, totul ar fi fost, fireşte, 
în regulă.) 

„Şi pentru ce ? Pentru cil acest nefericit oraş îşi revendicase dreptu· 
rile. Da, pentru că-şi revendicase drepturile a lost bombardat timp de 48 
de ore·. 

(Dacă bombardamentul ar fi durat 4 săptămîni şi mai 
bine, totul ar fi fost în regulă.) 

„„.Permiteţi-mi să fac apel la opinia publică a Europei. A te ridica 
şi a-ţi exprima de la această tribună, poate cea mai mare din Europa, în 
cîteva vorbe" (în vorbe, într-adevăr I) „Indignarea faţă de asemenea fapte 
înseamnă a aduce un serviciu umanităţii„. Cînd regentul Espartero, care 
a adus servicii ţării sale" (lucru pe care Thiers nu l-a făcut vreodată), 
„intenţiona să bombardeze Barcelona pentru a înăbuşi răscoala care izbuc
nise acolo, din toate colţurile lumii s-a auzit un strigăt general de protest•.  

Ei bine I Aproximativ un an mai tîrziu, acest om cu o 
inimă atît de bună a devenit sinistrul instigator şi cel mai 
înverşunat partizan ( apologet) al bombardării Romei de către 
trupele Republicii Franceze de sub comanda legitimistului 
Oudinot. 

Cîteva zile înainte de revoluţia din februarie, iritat din 
pricina îndelungatei exilări de la putere la care îl condam
nase Guizot şi simţind în atmosferă o frurtună, el a declarat 
din nou în Camera deputaţilor : 

„Eu aparJin partidului revoluJiei nu numai din FranJa, el şi din Eu
ropa. Dorinţa mea ar fi ca guvernul revoluţiei să rămînă pe mina unor 
-oameni moderaţi i „.dar chiar da.că acest guvem ar încăpea pe mina unor 

• - Ferdinand aJ 11-lea. - Nota red. 
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oameni pătimaşi, fie şi pe mina iradicalilor, eu tot nu-mi voi renega (abşn
dona) cauza med. lnlotdeauna voi aparJine partidului revolut iei". 

A venit revoluţia din februarie. Dar ea n-a înlocuit gu
vernul Guizot -cu un guvern Thiers, aşa cum visase acest om 
de nimic, ci l-a înlocuit pe Ludovic-Filip cu republica. Din 
momentul proclamării republicii şi p înă la coup d'etat * ,  
d-l  Thiers a fost pcupat exclusiv cu 1năbuşirea acestei revo
luţii. tn  prima zi a victoriei pop orului, ouprins de frică, s -a  
ascuns, uitînd că muncitorii îl dispreţuiau prea mult pentru 
a-l putea urî. Totuşi, dat fiind curajul lui binecunoscut, s-a 
ţinut departe de arena publică pînă cînd forţele materiale 
ale proletariatului din Paris au fost îneoate în sînge de către 
republicanul burghez Cavaignac. Atunci arena a fost curăţată, 
devenind propice pentru oameni ca el. A venit d in nou timpul 
lui. El a devenit conducătorul ideologic al „partidului ordinir 
şi al „republicii lui parlamentare",  această d omnie anonimă 
în care toate fracţiunile rivale ale clase1or dominante con
spirau împreună în scopul asupririi clasei muncitoare şi una 
impotriva celeilalte în scopul restaurării propriei monarhii. 

(Restauraţia fusese domnia proprietarilor funciari aris
tocraţi, monarhia din iulie domnia capitaliştilor, republica lui 
Cavaignac domnia fracţiunii „republicane" a burgheziei, iar 
banda de aventurieri înfometaţi, care constituiau partidul bo
napartist, s -a  zbătut zadarnic în timpul acestor regimuri să 
poată jefui Franţa, ceea ce Je-ar fi dat dreptul să. se intitu
leze „salvatori ai ordinii şi ai proprietăţii, ai familiei şi 'ai 
religiei" . 

Această republică a fost domnia anonimă a legitimişti
lor, orleaniştilor şi bonapartiştilor coalizaţi, în coada cărora 
s-au tîrît republicanii burghezi.) 

3) ADUNAREA „DES RURAmt• 

Dacă adunarea „des ruraux", care îşi ţinea şedinţele 
la Bordeaux, a creat acest guvern, „guvernul oamenilor apă
rării" a luat anticipat toate măsurile pentru a crea această 
adunare. ln acest scop, Thiers a fost ·trimis lintr-11.m turneu în 
provincie, unde itrebuia să j oace rolul de prevestitor al eve
nimentelor apropiate şi să pregătească iterenul pentru efectu
area iprin surprindere a alegerilor generale. Thiers a avut 

• - lovitura de stat. - Nota trad. 
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însă de biruit o dificultate. Fără a mai vorbi de faptul că de
veniseră odioşi poporului francez, bonapartiştii , dacă ar fi 
fost aleşi în număr ma.re, ar fi restaurat imediat imperiul, iar 
pe Thiers & Co. i-ar fi îmbarcat cu destinaţia Cayenne. Orlea
niştii erau prea împrăştiaţi pen.tru a putea umple locurile lor 
şi locurile bonapartiştilor rămase libere. De aceea reînvierea 
partidului legitimist era inevitabilă. Thiers nu se temea de 
această misiune. Posibilitatea ca ei să formeze un guvern al 
Franţei moderne era de neconceput şi deci, ca rivali în goana 
după posturi şi îmbogăţire, nu prezentau nici o importanţci.  
Totodată, nu exista unealtă oarbă a contrarevoluţiei mai co
modă decît legitimiştii - partid a cărui activitate, dupa cum 
a spus chiar Thiers, s-a rezemat totdeauna pe trei piloni : 
„invazia străină, războiul civil şi anarhia"  ? (Discursul rosti t  
de Thiers 1n Camera deputaţilor la 5 ianuarie 1833.) Elita le
gitimiştilor expropriaţi de revoluţia din 1 789 îşi recăpătase 
proprietăţile intrînd în serviciul lui Napoleon I, iar maj orita
tea lor îşi refăcuseră averea graţie despăgubirilor în valoare de 
un miliard şi donaţiilor personale primite în timpul Restaura
ţiei. 1n timpul regimurilor ce au urmat, a le lu i Ludovic-Filip 
şi Napoleon cel Mic, nu au participat activ la viaţa politicei, 
fapt pe care ei l -au folosit ca pîrghie pentru a-şi reface ave
rea ca proprietari funciari .  Scutiţi de cheltuielile impuse de 
viaţa la curte, precum şi de cheltuielile de reprezentare 
la Paris, ei trăiau în funduri de provincie şi n-aveau altă 
grijă decît să culeagă merele de aur care le cădeau în 
châteaux * din pomul industriei moderne, deoarece căile fe
rate au ridicat preţul pămîntului lor, iar ştiinţa agronomică 
aplicată de către fermierii capitalişti sporea producţia, în timp 
ce cererea inepuizabilă a populaţiei orăşeneşti, în rapidă creş 
tere, asigura creşterea p ieţelor de desfacere a produselor. 
Aceiaşi factori sociali care au refăcut bogăţia lor materială 
şi le-au redat importanţa ca parteneri în societatea pe acţiuni 
a stăpînilor moderni de sclavi i-a ferit de a se molipsi de 
ideile moderne şi le-a permis ca, în rustica lor ignoranţă, să 
nu uite nimic şi  să nu înveţe nimic. Asemenea oameni con
stituiau un material pur pasiv, asupra că.mia un om ca Th iers 
putea acţiona. îndeplinindu-şi misiunea ce-i fusese încredin
ţată de guvernul apărării, acest demon şi-a tras pe sfoară 
mandatarii , asigurîndu-şi un număr de mandate care urma 
să-i transforme pe oamenii apăr:irii din stcipîni recalcitranţi 
în slugile sale recunoscute. 

'* - castele, conacuri. - Nota trad. 

41 - Marx-Eogels, Opere, voi. 17 
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Cursa pentru alegători fiind astfel întinsă, capitulards 
parizieni au invitat pe neaşteptate poporul francez ca în ter
men de opt zile să aleagă o adunare naţională care, potrivit 
clauzelor convenţiei din 28 i anuarie , dictată de Bismarck, 
avea drept unică sarcină să hotărască în problema războiului 
şi păcii. Chiar făcînd abstracţie de împrejrurările cu totul ex
cepţionale în care s-au ţinut aceste alegeri - fără timp de 
gîndire, cînd jumătate din Franţa se afla sub domnia baione
telor prusiene, iar în cealaltă jumătate se făceau în secret 
presiuni prin intrigile guvernului, cînd Parisul era rupt de 
provincie -, poporul francez a simţit instinctiv că înseşi clau
zele armistiţiului, acceptate de capitulards, nu lăsau Franţei 
altă alegere ( alternativă) decît o pace a outrance * şi că, pen
tru ratificarea ei, cei mai nimeriţi erau oamenii cei mai co
rupţi din Franţa. De aceea a şi apărut ,la Bordearux Adunarea 
„des rurauxu .  

Trebuie totuşi să  facem o deosebire între ,orgiile vechiu
lui regim şi faptele cu adevărat istorice ale adunării „des ru
raux".  Uimiţi că sînt cea mai puternică fracţiune a unei uriaşe 
majorităţi, alcătuită în afară de ei din orleanişti amestecaţi 
cu republicani burghezi şi numai cîţiva bonaipartişti. ei cre 
deau într-adevăr într-o întoarcere a împărăţiei lor de o mie 
de ani. Franţa era din nou strivită sub călcîiul invaziei străine ; 
din 111ou se prăbuşise un imperiu şi un Bonap arte era captiv ; 
legitimiştii înviau din nou. Roata istoriei se întorsese vizi
bil înapoi :pînă la „chambre introuvableu din 1 8 1 6, cu furi
bundele şi pătimaşele ei blesteme la adresa potopului revolu
ţionar şi a ororilor lui, cu cererea de a „decapi ta şi de a-i lua 
titlul de capitală Parisului a, cu „descentralizarea" lui, prin care 
reţeau a  1aparatului de stat urma să fie destrămată de influen
ţele locale ale castelanilor ou predicile lor religioase şi prin
cipiile lor de politică antediluviană, cu înfumurarea lor aris
tocratică, cu insolenţa lor şi cu ura lor genealogică faţă de 
masele celor ce muncesc, cru viziunea unei Iru.mi privite prin 
oeil de boeuf ** .  In realitate însă, legitimiştii nu puteau juca 
decît rolul unor acţionari ai „partidului ordinii " ,  în calitatea 
lor de deţinători ai monopolului asupra mijloacelor de produc
ţie. In perioada 1 848-1851 ei au putut constitui numai o frac
ţiune în întregul „republicii parlamentarea ,  cu deosebirea că 

* - cu orice preţ. - Nota trad. 
** Literai! : „ochi de bou" ; din punct de vedere istoric, antiioameră în 

palatul de la Versailles, în care se afla o fereastră ovală şi în care se 
adunau curtenii in aşteptarea regelui. - Nota red. 
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.atunci erau reprezentaţi de liderii lor Berryer, Falloux, La 
Rochejaquelin, oameni instruiţi şi  experimentaţi în lupta parla
mentară, în timp ce acum trebuiau să-şi caute lideri printre 
„ruraux" de duzină, ceea ce imprima adunării cu totul alt 
caracter şi ascundea realitatea burgheză a acesteia sub un în
veliş feudal. Groteştile lor exagerări (predici) nu fac <lecit să 
sublinieze liberalismul guvernului lor de bandiţi. Atraşi pe 
calea uzurpării puterii, depăşind mandatele lor electorale, e i  
nu există deaît prin graţia aîrmuitorilor rnumiţi cu de la sine 
putere. Deşi invazia străină din 1 8 1 4  şi 1 8 1 5  451 a fost arma 
ucigătoare folosiită împotriva lor de către parveniţii burghezi, 
în orbirea lor iprostească ei au rpreluat răspunderea rpentru 
actuala capitrulare, fără precedent, a F11anţei, predată străini
lor de către duşmanii lor burghezi. Iar popol1Ul francez, luat 
prin surprindere şi indignat de reapariţia tuturor acestor no
bili Pourceaugnac-i, pe care îi  credea de mult .înmormîntaţi, 
a devenit conştient că trebuia nu numai să facă revoluţia se
colului al XIX-lea, dar să şi desăvîrşească revoluţia din 1789, 
trLmiţînd rumegătoarele acolo unde pînă la urmă ajung toate 
animalele din sat : la ecarisaj . 

5) !NCEPUTUL RĂZBOIULUI CIVIL. REVOLUŢIA DIN 18 MARTIE. 
CLEMENT THOMAS. LECOMTE. 

CIOCNIREA DIN PIAŢA VENDOME 

Dacă dezarmarea Parisului ar fi fost pur şi simplu o parte 
necesară a complotului contrarevoluţionar, ea ar fi putut fi 
efectuată mai lent şi cu mai multă prudenţă ; cum însă ea 
era o clauză a acordulrui financiar a c ărui aplicare nu suferea 
nici o amînare şi care exercita o atracţie irezistibilă, Parisul 
trebui a  dezarmat fără întîrziere. De aceea Thiers a trebuit 
să-şi încerce forţele într-un coup d'etat. El a dezlănţuit răz
boiul civil, prin faptul că l-a trimis pe decembriseur-ul 45:! 
Vinoy·, în fruntea unui detaşament numeros de poliţişti şi a 
c îtorva regimente de linie, să facă o incursiune tîlhărească 
în Montmartre . Drupă ce această tentativă criminală a dat greş 
datorită rezistenţei Gărzii naţionale şi fraternizării acesteia 
cu soldaţii, a doua zi, într-un manifest afişat pe zidurile Pa
risului, Thiers anunţa Gărzii naţionale hotărîrea sa generoasă 
de a-i lăsa propriile ei arme cu care, declara el, nu se îndoieşte 
că Garda naţională se va uni în jurul guvernului împotriva 
„rebelilor" .  Din cei 300 OOO de membri ai Gărzii naţionale, 
numai 300 au răspuns acestui apel. Glorioasa revoluţie mun-
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citorească din 1 8  martie stăpînea (domina) în mod absolut 
Parisul. 

Comitelul central, care a condus apărarea Montmartre
ului şi a acţionat în zorii zilei de 18 martie ca conducător al 
revoluţiei, nu a fost nici un expedient de moment şi nici re
zultatul unei conspiraţii secrete. Parisul a stat de strajă chiar 
din ziua capitulării, prin care guvernul apărării naţionale de
zarmase Franţa, dar îşi rezervase o gardă personală de 40 OOO 
de soldaţi cu scopul de a intimida Parisul. Garda naţională 
s -a  reorganizat şi a încredinţat comanda sa supremă unui 
Comitet central, format din delegaţi ai diferitelor companii, 
în majoritate muncitori ; principala lui forţă o constituiau 
suburbiile muncitoreşti, dar curînd el a fost recunoscut de 
întreaga Gardă naţională, cu excepţia vechilor unităţi bona
partiste. In ajunul intrării prusienilor în Paris, Comitetul cen
tral a avut grijă să transporte în Montmartre, Belleville şi La 
Villette tunurile şi mitralierele lăsate în mod trădător de ca
pitulards în cartierele care urmau să fie ocupate de prusieni. 
El a pus astfel îrn siguranţă artileria ,achiziţionată prin contri
buţiile Gărzii naţionale înseşi şi recunoscută în mod oficial, 
prin actul de capitulare din 28 ianuarie, ca proprietate a Găr
zii naţionale, în care calitate nu a fost inclusă în armamen
tul statului care urma să fie predat învingătorului. In răstimpul 
dintre întrunirea Adunării naţionale la Bordeaux şi ziua de 
1 8  martie, Comitetul central a fost guvernul popular al capi
talei, destul de purternic pentru a se menţine ferm pe poziţia 
sa defensivă, în pofida provocărilor Adunării, a măsurilor 
violente luate de puterea executivă şi a concentrării ame
ninţătoare de trupe. 

Revoluţia din 4 septembrie a restaurrat republica. Rezis
tenţa înverşunată a Parisului în timpul asediului a constituit 
baza războiului de apărare în provincie şi a determinat pe 
cotropitorii străini să recunoască republica. Dar adevăratul ei 
sens şi scop a fost dezvăluit abia de revoluţia din 18 martie, 
şi însăşi această dezvăluire a fost o revoluţie. Revoluţia urma 
să înlăture condiţiile sociale şi politice ale dominaţiei de clasă 
pe care se sprij inea sistemul lumii vechi, condiţii care gene
raseră cel de- al doilea Imperiu şi c are, la rîndul lor, sub tu
tela acestuia, au ajuns în totală descompunere. Europa a tre
sărit de parcă ar fi primit un şoc electric. Părea să se 
îndoiască o clipă că recentele şi senzaţionalele evenimente 
politice şi militare şi de stat erau de domeniul realităţii, avea 
impresia  că sînt nişte năluci dintr-un trecut de mult apus. 
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Infrîngerea lui Vinoy de către Garda naţională n-a fost 
decît o ripostă dată complotului contrarevoluţionar al clase
lor dominante, dar poporul PariS1Ului a transformat imediat 
acest episod al apărării sale în primul act al unei revoluţii 
sociale. Revoluţia din. 4 septembri� a restaurat republica după 
ce tronul uzurpatorului devenise vacant. Rezistenţa înverşu
nată a Parisului în timpul asediului a constituit baza pentru 
războiul de apărare în provincie şi a smuls cotropitori1or 
străini recunoaşterea acestei republici, dar adevăratul ei sens 
şi scop a fost dezvăluit abia la 1 8  martie. Revoluţia urma să 
înlăture condiţiile sociale şi politice ale dominaţiei de clasă 
pe care se sprij inea sistemul lumii vechi, condiţii care gene
rasem cel de-al doilea Imperiu şi care, sub tutela acestuia ,  
au ajuns în totală descompunere. Europa a tresărit de parcă 
ar fi primit un şoc electric. Părea să se îndoiască o clipă că 
recentele şi senzaţionalele evenimente politice şi militare 
erau de domeniul realităţii, avea impresia că sînt nişte nă
luci singeroase dintr-un trecut de mult apus. Muncitorii Pari
sului, pe feţele cărora mai existau urmele lăsate de foame
tea îndelungată, şi-au cucerit, Slllb ameninţarea baionetelor 
prusiene îndreptate împotriva lor, printr-o singură lovitură, 
locul de frunte în lupta pentru progres etc. 

Plină de entuziasmul sublim al iniţiativei istorice, revo
luţia muncitorilor din Paris şi-a făcut un punct de onoare din 
a opri proletariatul de la crimele în care abundă revoluţiile şi, 
într-o măsură şi mai mare, contrarevoluţiile „superioriloru lui 
fireşti ( „claselor de susu ) .  

Clement Thomas. Lecomte etc. 

Dar înfiorătoarele „atrocităţi u care au pătat această 
revoluţie ? 

In măsura în care aceste atrocftăţi atribuite de duşmani 
nu sînt o calomnie deliberată a Versaillesului sau o născo
cire dezgustătoare a minţii scribilor din presă, este vorba  
numai de două fapte : exeouţia generalilor Lecomte ş i  Clement 
Thomas şi ciocnirea din piaţa Vend6me, despre care vom 
spune cîteva cuvinte. 

Unul dintre asasinii plătiţi aleşi pentru (fapta criminală 
de) a executa acest coup de main * nocturn împotriva Mont-

* - atac prin surprindere. - Nota trad. 
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martreulut generalul Lecomte, a dat de patru ori ordin sol
daţilor săi din regimentul 81 de linie să deschidă focul asupra 
mulţimii neînarmate din Place Pigalle, iar atunci cînd solda
ţii au refuzat, el i-a înjurat furios. în loc să-şi îndrepte armele 
asupra femeilor şi copiilor, unii dintre soldaţi au tras asupra 
lui, după ce l-au arestat, în după amiaza-zilei de 18 martie, 
In parcul Château Rouge. Obiceiurile statornicite, dobîndite 
de soldaţii francezi în şcoala duşmanilor clasei muncitoare, 
nu dispar, bineînţeles, în momentul în care trec de partea 
muncitorimii. Aceiaşi soldaţi l-au executat şi pe Clement 
Thomas. 

„Generalul" Clement Thomas, un ex-vagmistru nemulţu
mit, fusese recrutat în ultimii ani ai domniei lui Ludovic-Filip 
în redacţia ziarului „republican" „Le National " ,  unde îndepli
nea, concomitent, funcţia de om de paie (gerant responsabil) 
şi aceea de duelgiu. Domnii de la „National " ,  care s-au folosit 
de revoluţia din februarie pentru a se strecura la putere, l-au 
transformat pe bătrinul lor vagmistru in „general" .  Acestea 
s-au întîmplat în ajunul măcelului din iunie, pe care el, ca şi 
Jules Favre, l-a pus la cale şi în care a avut unul din cele mai 
mirşave roluri de călău. Apoi rolul său de general s-a în
cheiat brusc. El a dispărut de pe firmament, pentru a-şi face 
din nou apariţia la 1 noiembrie 1 870. Cu o zi înainte, se
chestrat la primărie, guvernul apărării naţionale îşi dăduse 
solemn cuvîntul faţă de Blanqui, Flourens şi alţi reprezentanţi 
ai muncitorilor că va preda puterea pe care o uzurpase in 
mîinile unei comune liber alese a Parisului. El nu şi-a respec
tat ,  bineînţeles, cuvfotul , ci a slobozit asupra poporului, vi
novat de a fi crezut în onoarea lui, pe bretonii lui Trochu, 
care ocupau acum locul corsicanilor lui Ludovic Bonaparte. 
D-l Tamisier a fost singurul care a refuzat să-şi păteze numele 
printr-o asemenea călcare de cuvînt şi şi-a dat imediat de
misia din postul de comandant suprem al Gărzii naţionale ; 
în locul lui a fost pus „generalul " Clement Thomas. În tot 
timpul cit a deţinut comanda supremă, el a dus război nu îm
potriva prusienilor, ci împotriva Gărzii naţionale a Parisului. 
El s-a dovedit a fi neobosit în găsirea de pretexte pentru a 
împiedica înarmarea ei generală, precum şi în urzirea de pla
nuri pentru a o dezorganiza, incitînd elementele burgheze lm
potriva muncitorilor, înlăturînd pe ofiţerii ostili „planului" lui 
Trochu şi dizolvînd, sub acuzarea de laşitate , batalioanele pro
letare, al căror eroism stlrneşte acum admiraţia celor mai 
inveteraţi duşmahi ai lor. Clement Thomas era foarte mindru 
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de a-şi fi recucerit vechiul său titlu, dobîndit în iunie 1 848, 
de duşman personal al proletariatului parizian. Cu numai 
cîteva zile înainte de 1 8  martie, el a prezentat ministrului de 
război, Le Flâ, proiectul său de a stîrpi „floarea plebei pa
riziene".  După înfringerea lui Vinoy, urmărit parcă de spec
trele victimelor din iunie, el nu a putut renunţa la plăcerea 
de a apare pe scena luptei ca spion-amator I 

Comitetul central a încercat zadarnic să salveze pe aceşti 
doi criminali - Lecomte şi Clement Thomas - de la sălba
tica justiţie a lui Lynch. In această privinţă, Comitetul cen
tral şi muncitorii din Paris au fost tot atît de puţin vinovaţi 
ca şi prinţesa Alexandra de moartea celor striviţi de mulţime 
cu prilejul intrării ei în Londra. Cu falsul său patos, Jules 
Favre profera blesteme împotriva Parisului, această cloacă 
de asasini. Adunarea „de ruraux" simula accese isterice de 
„sensibilitate" .  Aceşti oameni vărsau lacrimi de crocodil, 
care erau întotdeauna un pretext pentru a vărsa sîngele po
porului. Folosirea cadavrelor unor oameni respectabili ca 
arme în războiul civil a fost întotdeauna trucul preferat al 
partidului ordinii. In 1 848 a răsunat Europa de strigătele lor 
pline de indignare în legătură cu uciderea arhiepiscopului 
Parisului, pe care o puneau pe seama insurgenţilor din iunie. 
In realitate ei ştiau foarte bine, din depoziţia unui martor 
ocular - d-l Jaquemet, vicarul arhiepiscopului -, că epi
scopul fusese 1mpuşcat de către soldaţii lui Cavaignac I Din 
scrisorile adresate lui Thiers de către actualul arhiepiscop al 
Parisului *,  care nu are vocaţie de martir, răzbate bănuiala 
maliţioasă că, în cazul cînd el ar fi executat, prietenii săi de la 
Versailles se vor consola la gîndul că li s-a îndeplinit dorinţa 
fierbinte de a face Comuna vinovată de această drăgălaşă 
procedură. De altfel, după ce strigătele de „asasini" şi-au 
făcut efectul, Thiers le-a curmat cu sînge rece, declarînd de 
la tribuna Adunării naţionale că „asasinatul" a fost opera 
personală a „unui foarte mic număr" de indivizi dubioşi. 

„Oamenii ordinii" ,  reacţionarii din Paris, care au tremu
rat de frică atunci cind poporul a repurtat victoria - semnul 
că se apropie, în sfîrşit, ceasul răzbunării -, au fost foarte 
surprinşi de acţiunile insurgenţilor, care contrastau izbitor cu 
metodele lor tradiţionale de a sărbători victoria repurtată 
asupra poporului. Pînă şi poliţiştii, ln loc să fie dezarmaţi şi 
arestaţi, au găsit porţile Parisului larg deschise pentru a fugi 
în deplină siguranţă la Versailles, iar „oamenilor ordinii" nu 

.,. - Darboy. - Nota red. 
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numai că nu li s-a întimplat nimic, dar li s-a dat chiar posibi
litatea să se regrupeze şi să ocupe unele poziţii-cheie în 
inima Parisului. Această indulgenţă a Comitetului central. 
această mărinimie a muncitorilor înarmaţi, au fost interpre
tate, binefaţeles, ca o dovadă a faptului că sint conştienţi de 
slăbiciunea lor. Aşa se explică planul „oamenilor ordinii" de 
a încerca să facă din nou, sub masca unei demonstraţii , ,ne
înarmate", ceea ce nu reuşise să facă cu patru zile în urmă 
Vinoy cu tunurile şi cu mitralierele lui. Din cartierele hu:m
rului a pornit un cortegiu de „domni bine",  în rîndurile cd.
mia se găseau toţi „petits creves" *, în frunte cu binecunos
cutele edecuri ale imperiului, alde Heeckeren, Coetlogon, 
Henry de Pene etc. Aceşti oameni au înaintat încolonaţi şi 
strigînd „Jos criminalii I Jos Comitetul central I Trăiascci 
Adunarea naţională I " , au maltratat şi au dezarmat patrulele 
Gărzii naţionale care le ieşeau în drum. Cînd, în cele din urmă, 
au ajuns în piaţa Vendâme, ei au încercat, proferînd înjură
turi obscene, să-i scoată pe soldaţii Gărzii naţionale din car
tierul lor general şi să-şi facă cu forţa drum printre rîndurile 
lor. Ca răspuns la focurile lor de revolver s-au făcut som
mations (echivalentul francez pentru ceea ce în Anglia e5te 
citirea legii cu privire la răzvrătiri) legale, dar agresorii n-au 
putut fi opriţi astfel. Atunci, generalul comandant al Gărzii 
naţionale * *  a dat ordin să se tragă şi rebelii au luat-o la fugă 
în dezordine. Doi membri ai Gărzii naţionale au fost ucişi, opt 
au fost grav răniţi, iar străzile prin care s-au împrăştiat rebe
lii (domnii puşi pe fugă) , presărate cu revolvere, pumnale şi 
şişuri, dovedeau clar caracterul „neînarmat" al demonstra ţiei 
lor „paşnice" .  Cînd la 13 iunie 1 849 Garda naţională a Parisu
lui a făcut o demonstraţie cu adevărat neînarmată în semn de 
protest împotriva agresiunii tîlhăreşti a armatei franceze împo
triva Romei, din ordinul lui Changarnier, generalul „partidului 
ordinii" ,  demonstranţii au fost trecuţi prin foc şi sabie şi stri
viţi sub copitele cailor. Imediat a fost decretata starea de 
asediu, au urmat noi arestări, noi deportări şi s-a instituit un 
nou regim de teroare. Dar „clasele de jos" au procedat altfel. 
Domnii care la 22 martie au luat-o la fugă au fost lăsaţi să 
se îndepărteze nestingheriţi, iar ulterior nu au fost aduşi în 
faţa judecătorului de instrucţie ( juge d'instruction) , aşa că 
după două zile aceştia au putut să organizeze sub comanda 
amiralului Saisset, o demonstraţie, de data asta „armată" .  

* - filfizoni. - Nota trad. 
"" - Bergeret. - Nota red. 
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Chiar şi  după eşecul grotesc suferit  de această a doua rebe
liune a lor, li s-a dat, ca şi tuturor celorlalţi cetăţeni ai Pari
sului, posibilitatea de a-şi încerca forţele cu prilejul alege
rilor pentru Comună ; iar cînd au fost înfrînţi în aceasta 
bătălie nesîngeroasă, ei au scutit, în sfîrşit, Parisul de prE>
zenţa lor, plecînd nestingheriţi, luînd cu ei cocotele, trîntorii 
şi celelalte elemente periculoase ale populaţiei capitalei. Asa-
5inarea unor „cetăţeni neînarmaţi" în ziua de 22 martie este 
o născocire asupra căreia n-au îndrăznit să revină nici chiar 
Thiers şi ai săi „ruraux" ,  lăsînd-o exclusiv în seama lachei
lor din presa europeană. 

Dacă există o greşeală in atitudinea Comitetului central 
şi a muncitorilor din Paris faţă de aceşti „oameni ai ordinii"  
inceplnd de la 18 martie şi pînă la plecarea lor,  această gre
şeală constă într-o moderaţie excesivă, vecină cu şovăiala. 

Şi acum reversul medaliei I 
După eşecul atacului nocturn dat prin surprindere împo

triva cartierului Montmartre, partidul ordinii a pornit, la 
începutul lunii aprilie, o campanie regulată împotriva Pari•m
lui. Pentru meritul de a fi început războiul civil cu metodele 
regimului din decembrie, de a fi masacrat cu sînge rece sol
daţii de linie făcuţi prizonieri şi de a fi ucis mişeleşte pe 
bravul nostru prieten Duval, - Vinoy, fugarul, a primit de 
la Thiers marea cruce a Legiunii de onoare ! Galliffet, „în
treţinutul" acelei femei atît de faimoase prin neruşinatele ei  
toalete de bal  mascat pe care le  etala la  orgiile celui de-al 
doilea Imperiu, s-a lăudat într-o proclamaţie oficială cu a'ia
sinarea laşă a unor membri ai Gărzii naţionale pariziene, 
împreună cu locotenentul şi căpitanul lor, capturaţi prin sur
prindere în urma unei trădări. Desmaret, j andarmul, a fost 
decorat pentru că l -a  măcelărit pe generosul şi bravul Flourens, 
iar „amănuntele încurajatoare" ale morţii acestuia au fost 
relatate solemn de către Thiers în Adunarea naţională. Cu 
exaltarea oribilă şi grotescă a pigmeului care joacă rolul lui 
Tamerlan, Thiers a refuzat celor ce „se răzvrătiseră" împo
triva grandoarei sale pitice orice drept Ia aplicarea regulilor 
recunoscute într-un război civilizat, inclusiv dreptul la „in
violabilitatea ambulanţelor sanitare" .  

Cînd la  7 aprilie Comuna a publicat decretul cu privire la 
represiuni şi a declarat că este de datoria sa să se apere lmpo
triva actelor canibalice ale bandiţilor versaillezi şi să ceara. 
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ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte, împuşcarea prizonie
rilor a încetat, deşi n-a încetat maltratarea barbară a prizo
nierilor luaţi de versaillezi, despre care Thiers spune într-u
nul din comunicatele sale că 

„nicicind privirile îndurerate ale unor oameni cinstiţi nu au intîlnit repre
zentanţi mai josnici ai unei democraţii josnice•. 

Dar, de îndată ce Thiers şi generalii săi - eroii lovitu
rii de stat din decembrie - au constatat că decretul Comunei 
cu privire la represiuni n-a fost <lecit o simplă ameninţare, 
că pînă şi j andarmii-spioni prinşi la Paris deghizaţi în uni
forme ale Gărzii naţionale şi poliţiştiii. înarmaţi cu proiectile 
incendiare erau cruţaţi, vechile metode au fost reluate pe scară 
mare şi folosirea lor continuă şi în prezent. Membrii Gărzii . 
naţionale, care s-au predat la Belle-Epine unui peloton * de
vînători călări superior numericeşte, au fost ulterior împuş
caţi, unul după altul de către căpitanul acestor vinători ; 
casele în care se refugiaseră soldaţii trupelor din Paris şi 
membrii Gărzii naţionale erau înconjurate de j andarmi, stro
pite cu petrol şi incendiate ; cadavrele carbonizate au fost 
scoase mai tirziu de ambulanţe pariziene ; măcelărirea în re
duta Moulin-Saquet a membrilor Gărzii naţionale, surprinşi, 
datorită unei trădări în timp ce dormeau ; execuţiile ( împuş
cările) în masă de la Clamart ; împuşcarea pe loc a prizonie
rilor care purtau uniforma trupelor de linie, - toate aceste 
fapte de eroism, relatate cu dezinvoltură în comunicatele lui 
Thiers, sînt numai citeva dintre episoadele acestei rebeliuni 
a proprietarilor de sclavi I Dar în condiţiile actualului război 
civil, pus la cale, în mijlocul ruinelor Franţei, de către com
plotiştii de la Versailles din cele mai josnice motive dictate· 
de interesele de clasă şi în condiţii cind Parisul era bom
bardat sub patronajul lui Bismarck şi sub ochii so1daţilor lui, 
n-ar fi oare absurd să cităm cazuri izolate de cruzime ? To
nul nepăsător cu care Thiers relatează aceste fapte în comu
nicatele sale a călcat pe nervi pînă şi pe domnii de la ziarul 
„Times",  care nu vădesc o sensibilitate exagerată. Toate 
acestea sint însă „în firea lucrurilor",  cum spun spaniolii. în
treaga luptă a claselor dominante împotriva claselor produ
cătoare dnd acestea le ameninţă privilegiile abundă în astfel 
de orori, deşi niciodată în această luptă nu s--a manifestat un 
asemenea umanitarism din partea celor asupriţi şi numai rare
ori o atare j osnicie din partea adversarilor lor„. Thiers s-a 

* - pluton. - Nota trad. 
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călăuzit întotdeauna după vechea axiomă a cavalerilor rătă
citori, potrivit căreia orice armă este bună atunci cînd e 
folosită împotriva plebeului. 

„L'Assemblee siege paisiblement" *, scrie Thiers pre
fecţilor. 

Incidentul de la Belle-Epine 

Incidentul de la Belle-Epine, în apropiere de Villejuif, 
constă in următoarele : la 25 aprilie, patru membri ai Gărzii 
naţionale au fost încercuiţi de un detaşament de vinători că
lări care i-au somat să ·se predea şi să depună armele. Dat 
fiind că era inutil să opună rezistenţă, ei s-au supus somaţiei, 
iar viinătorii nu le-au făcut nici un rău. Curînd după aceea a 
sosit în galop căpitanul acestora ; acest ofiţer, slugă vred
nică a lui Galliffet, a împuşcat cu revolverul pe prizonieri 
unul după altul şi apoi a plecat împreună cu detaşamentul 
său. Trei dintre membrii Gărzii naţionale au murit, iar unul, 
pe nume Scheffer, grav rănit, a supravieţuit şi a fost adus la 
spitalul din Bicetre. Comuna a trimis acolo o comisie pen
tru a lua muribundului depoziţii pe care comisia le-a şi pu
blicat în raportul ei. Cind unul dintre membrii parizieni ai  
Adunării a adresat ministrului de război o interpelare în legă
tură cu acest raport, „ruraux" au început să ţipe acoperind 
vocea deputatului şi nu l-au lăsat pe ministru să răspundă. 
Ar fi o insultă pentru „glorioasa" lor armată nu faptul că a 
comis asasinate, ci că se vorbeşte despre ele. 

Calmul cu care Adunarea privea ororile războiului civil 
reiese dintr-unul din buletinele adresate de Thiers prefecţi
lor : „L'Assemblee siege paisiblement" (ea are, ca şi Ollivier, 
le coeur leger **) , iar guvernul, cu ticket-of-leave-men ai săi, 
dovedeşte prin banchetele date de Thiers, precum şi la masa 
principilor germani, că nici măcar spectrele lui Lecomte şi  
Clement Thomas nu le tulbură digestia. 

6) COMUNA 

După Sedan, Comuna a fost proclamată de către munci
torii din Lyon, Marsilia şi Toulouse 453• Gambetta a făcut tot 
ce i-a stat în putinţă pentru a o înăbuşi. In timpul asediului 

* - Adunarea îşi ţine netulburată şedinţele. - Nota trad. 
** - inima uşoară i cuvintele primului ministru Ollivier - vezi vo

lumul de faţă, pag. 535. - Nota rcd. 
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Parisului, repetatele insurecţii ale muncitorilor, care de fie
care dată au fost reprimate sub pretexte mincinoase de către 
bretonii lui Trochu - aceşti demni urmaşi ai corsicanilor lui 
Ludovic Bonaparte -, au constituit încercări de a înlocui gu
vernul de impostori prin Comună. Comuna, care în acel timp 
se maturiza pe tăcute in conştiinţa proletariatului, a fost ade
văratul secret al revoluţiei din 4 septembrie. De aceea, în zorii 
zilei de 18 martie, după înfrîngerea contrarevoluţiei, Europa 
adormită a fos t trezită din somn de strigătele asurzitoare ale 
Parisului : „Vive la Commune ! "  '* .  

C e  este Comuna, acest sfinx care pune l a  încercări atit 
de grele mintea burghezului ? 

In accepţia sa cea mai simplă, ea este forma în care clasa 
muncitoare ia în miinile sale puterea politică în Paris şi în 
celelalte centre industriale care sînt bastioanele ei sociale. 

„Avînd în vedere slăbiciunea şi actele de trădare ale claselor stă
pînitoare, proletarii din Paris - spunea Comitetul central în manifestul 
său din 20 martie -, au înţeles că a sunat ceasul cînd trebuie să salveze 
situaţia, luînd în propriile lor mîini conducerea treburilor publice ... Ei au 
înţeles că este datoria lor cea mai înaltă şi dreptul lor absolut să devină 
stăpîni pe propria lor soartă, luînd în mîinile lor puterea politică" (puterc.t 
de stat). 

Dar proletariatul nu poate să ia pur şi simplu în stăpi
nire maşina de stat aşa cum este şi să pună în funcţiune, pen
tru propriile sale scopuri, această forţă existentă, aşa cum 
au făcut clasele dominante şi diferitele lor fracţiuni rivale in 
diferite momente ale victoriei lor. Prima condiţie pentru 
menţinerea puterii politice este transformarea tradiţionalului 
mecanism de funcţionare al statului şi înlăturarea lui ca in
strument al dominaţiei de clasă. Această uriaşă maşină de 
stat, care sugrumă ca un şarpe adevăratul organism social cu 
reţeaua omniprezentă a unei armate permanente, a unei biro
craţii ierarhice, a unei poliţii supuse, a clerului şi a unei 
magistraturi servile, a fost făurită pentru prima oară in epoca 
monarhiei absolute ca armă a societăţii burgheze în formare 
în lupta ei pentru eliberarea de feudalism. Prima revoluţie 
franceză, a cărei sarcină era să dea cîmp liber dezvoltării 
nestingherite a societăţii burgheze moderne, a înlăturat din 
cale toate piedicile locale, teritoriale, orăşeneşti şi provin
ciale ale feudalismului, pregătind astfel, concomitent, terenul 
social pentru suprastructura unei puteri de stat centralizate, 

* „Trăiască Comuna 1• - Nota trad. 
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cu organele ei omniprezente şi ramificate, după principiul 
unei diviziuni sistematice şi ierarhice a muncii. 

Dar clasa muncitoare nu poate să ia pur şi simplu în 
stăpînire maşina de stat aşa cum este şi s-o pună în funcţiune 
pentru propriile sale scopuri. Instrumentul politic al înrobirii 
sale nu poate servi ca instrument politic al eliberării sale. 

Statul burghez modem este întruchipat în două mari 
organe : parlamentul şi guvernul. In perioada republicii 
partidului ordinii, 1 848-1851 ,  omnipotenţa parlamentară a 
generat propria ei negare - cel de-al doilea Imperiu - şi 
regimul imperiului cu a sa parodie de parlament, un 
regim care în majoritatea marilor state militare de pe conti
nent este acum in plină înflorire. Dictatura uzurpatoare a 
aparatului de stat , care ia prima vedere creează aparenţa 
unei dictaturi asupra societăţii înseşi, a unei dictaturi care 
este în egală măsură mai presus de toate clasele şi umileşte 
toate clasele, a devenit în realitate, cel puţin pe continentul 
european, singura formă de stat posibilă, în condiţiile căreia 
clasa acaparatoare îşi poate menţine dominaţia asupra clasei 
producătoare. Adunarea, formată din fantomele tuturor parla
mentelor franceze răposate şi care continuă să mai existe la 
Versailles, nu posedă nici o forţă reală în afara maşinii de 
stat, aşa cum a fost ea creată de către cel de-al doilea 
Imperiu. 

Uriaşul parazit guvernamental, care sugrumă ca un şarpe 
organismul social cu reţeaua omniprezentă a birocraţiei, poli
ţiei, armatei permanente, clerului şi magistraturii sale, îşi arC' 
originea în epoca monarhiei absolute. Atunci, puterea de stat 
centralizată trebuia să servească societăţii burgheze în for
mare ca o armă puternică tn lupta ei pentru eliberarea de 
feudalism. Revoluţia franceză din secolul al XVIII-lea, care 
avusese sarcina să măture tot gunoiul medieval al privile
giilor seniorale, locale, orăşeneşti şi provinciale, nu a putut 
să nu cureţe, concomitent, terenul social de ultimele piedici 
care stăteau în calea dezvoltării depline a unei puteri de stat 
centralizate, cu organe omniprezente, create după principiu1 
unei sistematice şi ierarhice diviziuni a muncii. In aceastd 
formă, puterea de stat centralizată a apărut sub primul Imperiu , 
care, la rîndul său, se născuse în urma războaielor de coaliţie 
ale vechii Europe semifeudale împotriva Franţei moderne. In 
timpul regimurilor parlamentare ulterioare - Restauraţia, 
monarhia din iulie şi republica partidului ordinii -, datorit<t 
irezistibilei forţe de atracţie a autorităţii ei, a veniturilor şi 
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a postv.rilor pe care le oferea, conducerea supremă a acestei 
maşini de stat n-a devenit numai mărul discordiei dintre 
fracţiunile rivale din rindul clasei dominante, dar, pe măsură 
ce progresul economic al societăţii moderne sporea rîndurile 
cla-sei muncitoare, agrava mizeria acesteia, îi organiza rezis
tenţa şi ii dezvolta năzuinţa de eliberare, lntr-un cuvînt pe 
măsură ce lupta de clasă modernă, lupta dintre muncă şi ca
pital căpăta o formă concretă, în fizionomia şi caracterul pu
terii de stat au loc schimbări izbitoare .  Puterea de stat a fost 
întotdeauna o putere de menţinere a ordinii, adică a orîn
duirii sociale existente, şi, prin urmare, a subordonării şi 
exploatării clasei producătoare de către clasa acaparatoare. 
Dar atâta timp cit această orînduire era acceptată ca o nece
sitate indiscutabilă şi necontestată, puterea de stat îşi putea 
da o aparenţă de imparţialitate. Ea menţinea subordonarea 
existentă a maselor ca ceva imuabil, ca un fapt social pe care 
masele îl suportă fără murmur şi pe care „superiorii • lor 
„fireşti" îl realizează fără dificultate. O dată cu intrarea so
cietăţii într-o fază nouă, faza luptei de clasă, caracterul forţei 
ei publice organizate, a dică al puterii de stat, a trebuit şi el 
să se schimbe ( să sufere o schimbare simţitoare) , puterea de 
stat căpătind tot mai mult caracterul de instrument al despo
tismului de clasă, de maşină politică care perpetua prin forţă 
înrobirea socială a celor ce produc avuţia de către cei care 
şi-o însuşesc, dominaţia economică a capitalului asupra 
muncii. După fiecare nouă revoluţie populară, care se solda 
cu trecerea conducerii maşinii de stat de la un grup al clase
lor dominante la altul, caracterul asupritor al puterii de stat 
se dezvolta tot mai mult şi era folosit în mod şi mai necruţă
tor, deoarece promisiunile făcute şi în aparenţă asigurate de 
revoluţie nu puteau fi încălcate decît cu ajutorul forţei. In 
plus, schimbările care au avut loc în urma revoluţiilor succe
sive nu făceau decît să sancţioneze din punct de vedere poli
tic fenomenul social - creşterea puterii capitalului - şi, de 
aceea, treceau în tot mai mare măsură puterea de stat ne
mijlocit în mina duşmanilor direcţi ai clasei muncitoare. 
Astfel, revoluţia din iulie a trecut puterea din mina proprie
tarilor funciari în mina marilor fabricanţi (marilor capitalişti) , 
iar revoluţia din februarie în mina fracţiunilor unite ale clasei 
dominante - unite, pe terenul antagonismului lor faţă de 
clasa muncitoare, în „partidul ordinii" ,  al ordinii propriei lor 
dominaţii de clasă. 1n perioada republicii parlamentare, pu
terea de stat a devenit, ln sfîrşit, un instrument recunoscut 
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al războiului pe care clasa acaparatoare tl duce împotriva 
maselor populare producătoare. Dar puterea de stat nu putea 
fi folosită ca instrument declarat al războiului civil decît tn 
timp de război civil, şi de aceea pentru republica parlamen
tară condiţia de existenţă era prelungirea războiului civil 
făţiş, adică negarea a însăşi „ordinii M in numele căreia era 
dus războiul civil. O asemenea situaţie nu putea constitui 
decît o stare de lucruri excepţională, spasmodică. Ea era im
posibilă ca formă politică normală a surietăţii, insuportabilă 
chiar şi pentru majoritatea burgheziei. De aceea, cînd toate 
elementele rezistenţei populare au fost zdrobite, republica 
parlamentară a trebuit să dispară (să părăsească scena) şi să 
cedeze locul celui de-al doilea Imperiu. 

Imperiul, care a declarat că se sprijină pe cei ce produc 
şi reprezintă majoritatea naţiunii - pe ţărani, care in apa
renţă nu participau la lupta de clasă dintre capital şi muncă 
(indiferenţi şi ostili faţă de ambele forţe sociale aflate în 
luptă) -, care a folosit puterea de stat ca şi cînd aceasta ar 
fi o forţă deasupra claselor dominante şi a claselor domi
nate, care a impus acestor clase un armistiţiu ( înăbuşind 
forma politică 1şi deci revoluţionară a luptei de clasă) , care 
a lipsit puterea de stat de forma directă a despotismului de 
clasă zdrobind puterea parlamentară, adică puterea politică 
exercitată direct de clasele acaparatoare, - acest imperiu 
era singura formă de stat posibilă în stare să prelungească 
vremelnic existenta vechii orînduiri sociale. De aceea lumea 
întregă a aclamat imperiul ca „salvator al ordinii M şi de aceea 
timp de 20 de ani a fost în lumea întreagă obiect de admiraţie 
pentru cei care aspirau la rolul de stăpîni de sclavi. Sub 
domnia lui, care a coincis cu schimbările pe piaţa mon
dială determinate de California, Australia 454 şi de uimitoarea 
dezvoltare a Statelor Unite, a început o perioadă de activitate 
industrială fără precedent, o orgie de speculaţii la bursă, de 
maşinaţii financiare şi de aventurism al societăţilor pe ac
ţiuni, iar toate acestea au dus la o rapidă centralizare a capi
talului prin exproprierea clasei de mijloc şi la adîncirea 
prăpastiei dintre clasa capitaliştilor şi clasa muncitoare. In
treaga ticăloşie a orînduirii capitaliste, ale cărei tendinţe 
lăuntrice au căpătat cîmp liber, s-a manifestat nestingherită. Şi 
în acelaşi timp o orgie a dezmăţului luxuriant, un fast exce
siv, un pandemoniu al tuturor pasiunilor josnice ale „clase
lor de susM. Această ultimă formă a puterii guvernamentale 
a fost în acelaşi timp şi forma ei cea mai prostituată, jefuirea 
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neru�inată a mijloacelor statului de către o bandă de aven
turieri, o pepinieră de datorii publice uriaşe, o epocă de glo
rie a prostituţiei, o viaţă plină de minciună şi de ipocrizie. 
Pu terea guvernamentală, cu toate zorzoanele cu care era 
1m popoţonată din cap pîntl-n picioare, se afunda in mocirlă. 
Baionetele Prusiei, care ardea ea insctşi de dorinţa de a muta 
de la Paris la Berlin sediul european al acestui regim al 
durului, sîngelui şi mocirlei, au dat la iveală întreaga putre
ziciune a maşinii de. stat şi descompunerea care, sub acest 
regim, a cuprins între9ul organism social. 

Aceasta a fost, în ultima şi cea mai prostituată formă, în 
cea mai deplină şi mai mîrşavă realitate, puterea de stat pe 
care clasa muncitoare din Paris trebuia s-o învingă şi de 
care numai ea putea să izbăvească societatea. Cit priveşte 
parlamentarismul, el a fost ucis de propriul său triumf şi de 
imperiu. Tot ce avea de făcut clasa muncitoare era sct nu-l 
re învie. 

Muncitorii trebuiau să înlăture nu o formă mai mult sau 
mai puţin imperfectă. a puteri� guvernamentale a vechii so
cietăţi, ci însăşi aceastti putere, în forma ei definitivă şi cea 
mai reprezentativă, imperiul. Comuna a fost antiteza directă 
a imperiului. 

In cea mai s impld accepţie a ei, Comuna a însemnat dis
trugerea prealabilă a vechii maşini guvernamentale în punc
tele ei centrale - Parisul şi alte mari oraşe din Franţa - şi 
înlocuirea ei printr-o adevărată autoguvernare, care, la Paris 
şi în marile oraşe - reazemul social al clasei muncitoare 
- era cîrmuirea clasei muncitoare. In urma asediului, Parisul 
scăpase de armată, care a fost înlocuită printr-o Gardă naţio
nală, alcătuită mai ales din muncitori. Insurecţia din 1 8  martie 
a fost posibilă numai datorită acestei stări de lucruri. Acest 
fapt trebuia transformat într-un sistem definitiv, iar armata 
permanentă, care apără guvernul şi este îndreptată împotriva 
poporului, trebuia să fie înlocuită în marile oraşe cu Garda 
naţională, adică cu poporul înarmat, pentru a împiedica o 
uzurpare din partea guvernului. Comuna urma să fie formată. 
din consilieri aleşi prin vot universal în diferitele arondis
mente ( dat fiind că Parisul a fost iniţiatorul Comunei şi. a 
constituit prototipul ei, trebuie să ne referim la el) , răspunzd
tori şi oricînd revocabili. Cei mai mulţi dintre ei ar fi fost, 
l>inetnţeles, muncitori sau reprezentanţi recunoscuţi ai clasei 
muncitoare. Comuna trebuia să fie nu un organism parla-
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mentar, ci un organism activ, atît executiv cit şi legislativ. 
Poliţiştii, pînă atunci unelte ale guvernului central, urmau să 
devină slujitori ai Comunei, fiind, asemenea funcţionarilor 
din toate celelalte sectoare administrative, numiţi de Comună 
şi putînd fi oricînd revocaţi de către aceasta . Toţi funcţionarii 
ca şi membrii Comunei trebuiau să lucreze în schimbul unui 
salariu de muncitor. Judecătorii trebuiau de asemenea să fie 
aleşi, fiind re\·ocabili şi răspunzători. In toate problemele 
vieţii sociale, iniţiativa era rezervată Comunei. Intr-un cu
vlnt, toate funcţiile publice, chiar şi acele citeva ce aveau 
să revină guvernului central, urmau să fie exercitate de către 
funcţionari comunali şi deci sub controlul Comunei. Este 
absurdă afirma ţia că exercitarea funcţiilor centrale - nu 
cele prin care guvernul îşi exercită puterea a supra poporului, 
ci funcţiile reclamate de nevoile generale şi principale ale 
ţării - ar deveni imposibilă. Aceste funcţii ar continua să 
existe, dar cei care le-ar exercita nu s-ar putea situa, ca în 
vechea maşina guvernamentală, deasupra societăţii reale, 
deoarece aceste funcţii ar urma să fie exercitate de către 
funcţionari comunali şi deci supuse permanent unui control 
efectiv. Funcţiile publice ar înceta sa mai fie o proprietate 
privată, conferită de către guvernul central oamenilor :;ăi. 
Desfiinţarea armatei permanente şi a poliţiei guvernamentale 
ar zdrobi forţa materială a asupririi. Separarea bisericii de 
stat şi exproprierea tuturor bisericilor, în măsura în care 
erau corporaţii deţinătoare de averi, desfiinţarea orelor de 
religie în toate şcolile publice (concomitent cu introducerea 
învăţămîntului gratuit} , religia fiind trimisă în tihna vieţii 
particulare pentru a trăi din milosteniile credincioşilor, eli
berarea tuturor instituţiilor de învăţămînt de sub influenţa 
şi înrobirea guvernamentală, toate acestea trebuiau să în
frîngă forţa asupririi spirituale, ştiinţa urmînd nu numai sd. 
devină accesibilă tuturor, dar şi să fie eliberată de cătuşele 
puse de puterea de stat şi de prejudecăţile de clasă. Impo
zitele comunale urmau să fie stabilite şi percepute de către 
Comună, iar impozitele pentru scopurile generale ale s tatului 
urmau să fie percepute de către funcţionari comunali şi chel
tuite pentru nevoile generale de către Comuna însăşi ( chel
tuirea lor pentru nevoile generale urma să fie controlată de 
către Comuna însăşi} . 

Forţa de represiune a guvernului şi puterea exercitată 
de acesta asupra societăţii trebuiau în felul acesta zdrobite 
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prin desfiinţarea organelor lui pur represive, iar funcţiile 
care revin în mod legitim guvernului urmau să fie exerci
ta te nu de organe aflate deasupra societăţii, ci de către sluji
tori răspunzători ai societăţii. 

7) lNCHEIERE 

Parisului care luptă, munceşte şi gindeşte, electrizat de 
entuziasmul iniţiativei istorice, Parisului entuziasmat de fap
tele sale eroice, noii societăţi născute în chinuri, i se opune la 
Versailles vechea societate, lumea ipocriziei tradiţionale şi a 
minciunii abjecte. Adevăratul ei reprezentant este acea adu
nare „des ruraux" , o adunătură de ghuli ai tuturor regimuri
lor defuncte în care dominaţia de clasă din Franţa şi-a găsit 
succesiv întruchiparea. In fruntea lor se află un măscărici 
senil al parlamentarismului, iar sabia lor se află in mina ca
pitulards-ilor bonapartişti, care bombardează Parisul sub ochii 
cotropitorilor prusieni. 

Mormanele de ruine cu care, în căderea sa, cel de-al 
doilea Imperiu a acoperit Franţa nu sînt pentru ei decît un 
prilej de a dezgropa şi a aduce la suprafaţă ruine mai vechi, 
ruinele legitimismului şi ale orleanismului. 

Ei vor ca flacăra vietii să aDdă într-o atmosferă infectată 
de miasmele exalate de mormintele tuturor emigraţiilor trecu
tului. (Chiar aerul pe care ei îl respiră este infectat de mias
mele exalate de mormintele tuturor emigraţiilor trecutului.) 

Ei nu au nimic autentic in afară de conspiraţia comună 
împotriva vieţii, .în afară de interesele de clasă egoiste, de 
dorinţa de a se înfrupta din cadavrul societăţii franceze, de 
interesele lor comune de sităpîni de sclavi, de ura faţă de 
prezent şi de războiul lor împotriva Parisului. 

La ei totul este caricatură, incepînd cu străvechea fosilă 
de pe timpul lui Ludovic-Filip, contele Jaubert, care a excla
mat în Adunarea naţională, in palatul lui Ludovic al XIV-lea : 
„Noi sintem statul" ( „Statul sintem noi") 455 (într-adevăr, ei 
sint fantoma statului rupt de societate) , şi pînă la republicanii 
care fac sluj în faţa lui Thiers şi îşi ţin întrunirile in sala 
Jeu-de-Paume ( sala de j ocuri cu mingea) pentru a demonstra 
cit sînt de degeneraţi în comparaţie cu înaintaşii lor din 1789. 

In fruntea lor - Thiers, majoritatea covîrşitoare este scin
dată în două grupuri, legitimiştii şi orleaniştii, iar în coadă -
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republicanii de „stil vechi " .  Fiecare dintre aceste fracţiuni 
urzeşte intrigi urmărind propria sa restauraţie : republican ii 
urmăresc restaurarea republicii parlamentare, punîndu-şi spe
ranţele în vanitatea senilă a lui Thiers, iar pină una alta al
oeătuiesc decorul republican al acestei guvernări şi sancţio
nează prin prezenţa lor războiul generalilor bonapartişti 
împotriva Parisului, după ce au tncercat să-l atragă pe acesta 
din urmă în mrejele lui Thiers şi să-l dezarmeze sub comanda 
lui Saisset. Cavaleri ai tristei figuri I Umilinţele pe care le 
lndură de bunăvoie arată cît de mult a decăzut republica
nismul ca formă deosebită a dominaţiei de clasă. La ei se 
gtndea Thiers cînd i-a întrebat la o întrunire pe primarii din 
departamentul Seine-et-Oise ce şi-ar mai putea dori : „Oare 
in fruntea statului nu se află un simplu cetăţean ? u  In peri
oada 1 830-1870, progresul a constat în aceea că atunci 
Ludovic-Filip a întruchipat cea mai bună dintre republici, 
iar acum cea mai bună republică este lntruchipată de micul 
Thiers, ministrul lui Ludovic-Filip. 

Nevoiţi să-şi execute adevărata lor acţiune - războiul 
.împotriva Parisului - cu ajutorul soldaţilor, j andarmilor şi 
poliţiştilor bonapartişti sub comanda unor generali bonapiH
tişti in retragere, ei tremură de frică la gîndul că, la fel ca în 
timpul regimului lor din 1 848 şi pînă în 1851,  ei nu fac decit 
să făurească instrumentul pentru o a doua restaurare a impe
riului. Zuavii pontificali, vendeenii lui Cathelineau şi bre
tonii lui Charette, iată care este, de fapt, armata lor „parla
mentară u : doar fantoma unei armate în comparaţie cu forţa 
reală a imperiului. Spumegînd numai la auzul cuvîntului 
„republică" ,  ei acceptă în numele acesteia dictatul lui Bis
marck, irosesc în numele ei pentru războiul civil ce a mai ră
mas din avuţia Franţei, ponegresc în numele ei Parisul, 
elaborează în numele ei legi pentru o viitoare răfuială cu 
rebelii şi uzurpează în numele ei dictatura asupra Franţei. 

Titlul lor de drept este votul universal, împotriva căruia 
.au luptat întotdeauna pe vremea cînd au fost la putere in 
perioada 1815-1 848, pe care l-au abrogat in mai 1 850, după 
ce fusese introdus de către republică în pofida lor şi pe care 
11 acceptă acum ca pe o prostituată a imperiului, uitînd că, 
implicit, acceptă imperiul plebiscitelor I Ei înşişi sint de ne
conceput, chiar cu votul lor universal. 

Ei reproşează Parisului că s-a ridicat împotriva unită.ţii . 
naţionale, dar primul lor cuvînt a fost decapitarea acestei 

42* 
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unităţi prin faptul că au lipsit Parisul de titlul de capitală. 
Parisul a făcut ceea ce, chipurile, chiar ei doreau, dar a făcut 
acest lucru nu aşa cum doreau ei, nu ca fantezie reacţionară 
a trecutului, ci ca afirmare revoluţionară a viitorului. De la 
18 martie , şovinistul Thiers ameninţă Parisul cu „intervenţia 
Prusiei " ,  la Bordeaux el a cerut „intervenţia Prusiei " ,  şi în 
realitate el acţionează împotriva Parisului numai cu mijloa
cele pe care i le pune la dispoziţie Prusia. Bourbonii au fost 
demnitatea întruchipată in comparaţie cu acest măscărici al 
şovinismului. 

Indiferent de denumirea pe care - în cazul cînd vor în
vinge - o va purta restauraţia lor, indiferent de pretenden
tul norocos care va sta în fruntea ei, realitatea acestei 
restauraţii nu poate fi deoît imperiul, forma politică, ultimă 
şi indispensabilă, a dominaţiei acestor clase putrede I Dacă 
vor izbuti să-l restaureze - şi ei vor trebui să-l restaureze 
in cazul cind vreunul din planurile lor de restaurare va reuşi 
- ei nu vor izbuti decît să grăbească descompunerea vechii 
societăţi pe care o reprezintă şi maturizarea noii societăţi 
împotriva căreia luptă. Ochii lor împăienjeniţi nu văd decît 
faţada politică a regimurilor defuncte şi ei visează să le re
lnvie punînd în fruntea lor un Henric al V-lea sau pe contele 
de Paris. Ei nu văd că temeliile sociale pe care se sprijineau 
aceste suprastructuri politice au dispărut, că aceste regimuri 
emu posibile numai în faze anterioare ale societd.ţii frdncezc, 
în condiţii azi depăşite, şi că acum această societate nu poate 
tolera decît imperiul ca stare de putrefacţie şi Republica 
muncii ca stare de regenerare. Ei nu înţeleg că ciclurile for
melor politice nu reprezentau decît expresia politică a schim
bărilor reale care aveau loc în societate. 

Prusienii, îmbătaţi de triumful lor militar, privesc agonia 
societăţii franceze şi o exploatează în interesul lor, manifes
tind acelaşi murdar spirit cămătăresc ca Shylock şi grosolănia 
insolentă. a unui Krautjunker *, sînt de pe acum pedepsiţi 
prin sî.rămutarea imperiului pe părnîntul german. Ei sînt con
damnaţi să slobozească în Franţa forţele subterane care îi vor 
inghiţi o dată cu vechea stare de lucruri. Comuna din Pa ris 
poate cădea, dar revoluţia socială iniţiată de ea va triumfa. 
Locul ei de naştere este pretutindeni. 

• - - iuncher închistat. - Nota traci. 
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* FRAGMENTE 

Minciunile din comunicatele lui Thlers 

Escrocheriile fără pereche ale Versaillesului, caracterul 
său mincinos sînt cel mai bine întruchipate şi concentrate in 
Thiers, acest mincinos de profesie, pentru care „realitatea 
lucrurilor " există numai în „sens parlamentar u ,  cu alte cu
vinte ca minciună. 

In răspunsul său la scrisoarea arhiepiscopului, el neagă 
cu sînge rece „pretinsele execuţii şi represiuni ( ! )  atribuite 
trupelor versailleze" ,  şi această minciună sfruntată este con
firmată de comisia instituită anume în acest scop de către a 
sa adunare „des rurauxu .  El ştie, desigur, că aceste represiuni 
sînt anunţate solemn de generalii bonapartişti în proclama
ţiile lor. ln „sens parlamentaru însă ele nu există. 

In circulara sa din 16 aprilie cu privire la bombardarea 
Parisului, el scrie : 

„Dacă s-au tras citeva lovituri de tun, ele nu au fost trase de armata 
din Versailles, ci de ciţiva răsculaţi care voiau să dea impresia că se bal, 
pe cînd in realioote nu îndrăzneau să scoată capul" .  

Bineînţeles, Parisul se bombardează singur pentru a face 
lumea să creadă că luptă I 

Iar după aceea : „Artileria noastră nu bombardează ; ea 
trage doar cu tunul" .  

Comunicatul lui Thiers cu privire la Moulin-Saquet 
(4 mai) : „Eliberarea Parisului de odioşii tirani care-l asu
prescu (eliberare p rin asasinarea unor membri ai Gărzii na
ţionale din Paris surprinşi în timp ce dormeau) . 

Adunătura pestriţă de detaşamente înarmate - drojdia 
soJdăţimii bonapartiste, eliberată din închisori din mila lui 
Bismarck cu jandarmii lui Valentin şi poliţiştii lui Pietri ca 
nucleu şi avînd drept decor zuavii pontificali, chouanii lui 
Charette şi vendeenii lui Cathelineau, cu toţii puşi sub co
manda laşilor generali ai regimului din decembrie şi ai capi
tulării - este ridicată de el la rangul de „cea mai bună ar
mată pe care a avut-o vreodată Franţa" .  Iar prusienii se mai 
află la St.-Denis numai fiindcă Thiers vrea să-i sperie cu pri
veliştea acestei „celei mai bune dintre cele mai bune armate" .  

Dacă aşa arată „cea mai bună armată",  atunci adunarea 
antediluviană de la Versailles este „adunarea aleasă în mo
dul cel mai liber şi cea mai liberală pe care a avut-o vreodată. 
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Franţa".  Thiers atinge culmea excentricităţii spunindu-le 
primarilor etc. că „nu şi-a călcat niciodată cuvîntul " ,  fireşte 
el şi l-a respectat în sens parlamentar. 

El este cel mai autentic republican, iar „Adunarea este 
mai liberală decît el însuşi" (şedinţa din 27 aprilie) . 

In proclamaţia către primari : „Vă puteţi încrede în cu
vintul meu, nu mi l-am călcat niciodată" ,  adică în  sens ne
.parlamentar nu mi l-am ţinut niciodată. „Adunarea este una 
.dintre cele mai liberale pe care le-a avut vreodată Franţa• .  

El se compară cu Lincoln, iar p e  parizieni li compară cu 
.rebelii stăpîni de sclavi din Sud. Cei din statele din Sud ur
măreau separarea de Statele Unite pentru a menţine sclavia. 
Parisul urmăreşte separarea de putere a d-lui Thiers însuşi şi 
a intereselor pe care el le reprezintă, în scopul eliberării 
muncii. 

Ura tnverşunată cu care generalii bonapartişti, j andarmii 
şi chouanii se năpustesc asupra Parisului este inevitabilă în 
războiul de clasă împotriva muncii, dar în mica farsă a co
municatelor sale Thiers o foloseşte ca un pretext pentru a-l 
.imita pe primul Napoleon şi se face de rlsul Europei afirmînd 
cu insolenţă că, prin războiul ei împotriva parizienilor, armata 
franceză şi-a redobîndit gloria pe care o pierduse în războml 
lmpotriva prusienilor. In felul acesta întregul război apare ca 
un simplu joc de copii, menit să dea frâu liber vanităţii 
puerile a unui pigmeu, ameţit de faptul că poate descrie pro
priile sale bătălii, purtate de propria sa armată, sub propria 
sa comandă secretă. 

Dar minciunile lui ating culmea cind este vorba de Paris 
şi de provincie. 

Parisul, care în realitate ţine de două luni piept celei mai 
bune armate pe care a avut-o vreodată Franţa, cu tot ajuto
.rul pe care aceasta îl primeşte din partea prusienilor, atde 
Jn fond de dorinţa ca Thiers să-l scape de „odioşii tirani" şi 
de aceea luptă împotriva lui Thiers. deşi nu este decît o mină 
de criminali. 

Thiers nu conteneşte să prezinte Comuna drept o mină 
de ocnaşi, de ticket-of-leave-men, drept drojdia societăţii. 
Parisul luptă împotriva lui Thiers, deoarece vrea ca Thiers 
să-l scape de „odioşii tirani care-l asupresc" .  Dar această  
„mină" de criminali ţin de două luni piept „celei mai bune 
armate pe care a avut-o vreodată Franţa",  comandată de 
invincibilul Mac-Mahon şi însufleţită de geniul napoleonean 
al lui Thiers însuşi I 
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Rezistenţa Parisului nu este, aşadar, realitate, dar min
ciunile lui Thiers despre Paris sînt realitate. 

Nemulţumindu-se să infirme spusele lui Thiers prin 
fapte, tot ce este viu în Paris i s-a adresat cu scopul de a-l 
scoate din lumea sa de minciună, dar în zadar. 

„Mişcarea din P.aris nu trebuie confundată cu luarea prin surprindere 
a Montmartreului, care n-a constituit decît prilejul şi punctul ei de por
nire 1 această mişcare este generală şi are rădăcini adînci în conştiinţa 
Parisului 1 chiar şi majoritatea celor care dintr-un motiv sau altul nu au 
aderat la ea (s-au ţinut deoparte) nu contestă cîtuşi de puţin faptul că ea 
este justificată din punct de vedere social • .  

Şi cine i-a declarat lui Thiers aceasta ? Delegaţii came
relor sindicale, care vorbesc în numele a 7 000-8 OOO de co
iJD.ercian ţi şi industriaşi. Ei au mers la Versailles pentru a i-o 
spune personal. Acelaşi lucru au declarat Liga Uniunii repu
blicane şi lojile masonice 456 prin delegaţii şi prin demonstra
ţiile lor. Dar Thiers continuă să se menţină pe aceeaşi 
poziţie. 

In comunicatul său cu privire la Moulin-Saquet, el scrie 
(4 mai) : 

„300 de oameni făcuţi prizonieri, restul insurgenţilor au fugit mîncînd 
piimîntul şi au lăsat pe cîmpul de ·luptă 1 50 de morţi şi  răniţi... Iată vic
toria pe care Comuna o poate sărbători în comunicatele sale. Parisul va fi 
în curînd eliberat de odioşii tirani care îl asupresc• .  

Dar Parisul luptător, adevăratul Paris, nu este Parisul lui. 
Parisul lui este o minciună parlamentară. „Parisul bogat, 
tr.indav, capitalist" ,  bordelul cosmopolit, acesta este Pari sul 
lui. Acesta este Parisul care vrea să fie redat lui Thiers ; 
adevăratul Paris este însă Parisul „gloatei" .  Parisul care şi-a 
demonstrat curajul în „demonstraţia paşnică" şi în fuga 
desperată a lui Saisset, Parisul care se îngrămădeşte acum la 
Versailles, la Rueil, la St. -Denis, la St. -Germain-en-Laye, ur
mat de cocotele care se ţin scai de „oamenii familiei, religiei, 
ordinii"  şi, în primul rind, „ai proprietăţii" ; Parisul claselor 
trlindave, Parisul franc-fileurs-ilor, care se amuză privind prin 
ochean lupta şi pentru care războiul civil constituia doar un 
intermezzo plăcut, acesta este Parisul d-lui Thiers, întocmai 
cum emigraţia de la Koblenz 457 era Franţa d-lui de Calonne 
şi întocmai cum emigraţia de la Versailles este Franţa dom
nului Thiers. 

Dacă Parisul care vrea ca Thiers, adunarea „des ruraux",  
partizanii regimului din decembrie şi jandarmii să-l scape de 



Comună este o născocire, tot născocire este şi „provincia M 
care vrea să fie scăpată de Paris cu ajutorul lui Thiers şi a 
sa adunare „des ruraux". 

Incă înainte de încheierea tratatului de pace de la 
Frankfurt 458, Thiers a adresat provinciei apelul de a-i trimite 
la Versailles batalioane ale Gărzii naţionale şi batalioane de 
voluntari pentru a lupta împotriva Parisului. Provincia l-a 
refuzat categoric. Numai Bretagne a trimis o mină de chouani, 
„care luptau sub steagul alb, avînd fiecare pe piept un petic 
de pînză albă pe care era brodată inima lui Iisus şi a căror 
lozincă de luptă era : «Vive le roi I :. * " . lată cum au răspuns 
provinciile Franţei la apelurile lui ; el a trebuit să ceară lui 
Bismarck prizonieri francezi, să folosească zuavii pontificali 
t adevăraţii reprezentanţi înarmaţi ai Franţei lui provinciale) 
,şi să facă din 20 OOO de jandarmi şi 12 OOO de poliţişti nucleul 
armatei sale. 

In pofida zidului de minciuni, în pofida blocadei spiri
tuale şi poliţieneşti prin care încerca să despartă ( să separe) 
Parisul de provincie, aceasta din urmă nu numai că nu i -a  
trimis batalioane pentru a duce războiul împotriva Parisului, 
dar l-a şi asaltat cu atit de multe delegaţii care cereau cu in
sistenţă încheierea păcii cu Parisul, incit el a refuzat să le 
mai primească personal. Tonul adreselor trimise de provincie 
- cele mai multe cereau încheierea imediată a unui armis
tiţiu cu Parisul, dizolvarea Adunării, „întrucH i-a expirat 
mandatul", şi acordarea drepturilor municipale cerute de 
Paris - era atît de agresiv, încît Dufaure s-a ridicat împo
triva acestor cereri în a sa circulară „împotriva împăcării " ,  
adresată prefecţilor. Pe de ·altă parte, adunarea „des ruraux" 
şi Thiers n-au primit din partea provinciei nici o singură 
adresă de simpatie. 

Dar grand deti ** pe care provincia l-a aruncat lui Thiers 
ca răspuns la „născocirile " acestuia pe seama ei l -au consti
tuit alegerile comunale din 30 aprilie, efectuate sub guver
narea sa şi în baza unei legi promulgate de adunarea sa. Din 
cele 700 OOO de locuri de consilieri municipali ( în cifre ro
tunde) , aleşi ln cele 35 OOO de comune rămase mutilatei 
Franţe, legitimiştii, orleaniştii şi bonapartiştii laolaltă n-au 
obţinut nici 8 OOO ! Alegerile suplimentare au fost şi mai 
-ostile ! Acest fapt a demonstrat clar în ce măsură Adunarea 
naţională, aleasă prin surprindere şi sub un pretext mincinos, 

• - „Trăiască regele I" - Nota trad. 
** - marea sfidare. - Nota trad. 
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reprezintă Franţa, Franţa provincială, Franţa fără Paris ! 
Proiectul de a se convoca la Bordeaux o adunare a dele

gaţilor municipali din partea marilor oraşe de provincie a 
cărui realizare a fost interzisă de Thiers in baza legii sale 
din 1834, precum şi a legii bonapartiste din 1855 459, l-a silit 
să recunoască faptul că „provincia lui " este o minciună. după 
cum o minciună este şi Parisul „lui" .  El învinuieşte provmcia 
că seamănă cu Parisul „trădător" ,  că vrea „să pună bazele 
comunismului şi rebeliunii " .  Şi din nou i s-a răspuns prin 
recentele rezoluţii ale consiliilor municipale din Nantes, 
Vienne, Chambery, Limoux, Carcassonne, Angers, Carpen
tras, Montpellier, Privas, Grenoble etc., în care se propun ea 
insistent să se încheie pace cu Parisul şi se cerea 
„recunoaşterea necondiţionată a republicii, recunoaşterea drepturilor comu
nale pe care", după cum declară consiliul municipal din Vienne, „cei aleşi 
la 8 februarie le-au promis în circularele lor pe cînd mai erau candidaţi. 
Pentru a pune capăt războiului extern, ea• (Adunarea naţională) „a cedat 
două provincii şi a promis Prusiei 5 miliarde. Şi ce n-ar iiace pentru a pune 
capăt războiului cirvil ?" 

(Exact contrarul : cele două provincii nu sînt proprieta
tea „particulară" a acestor oameni, iar cît priveşte cele 5 mi
liarde, adevărul e că vor fi plătite de poporul francez şi 
nu de ei.) 

Deci, dacă Parisul se poate plînge pe bună dreptate de 
provincie că aceasta se limitează la demonstraţii paşnice şi 
nu-l ajută în lupta împotriva tuturor forţelor guvernului„ . ,  
provincia a infirmat însă în modul cel mai clar minciunile lui 
Thiers şi ale Adunării că ei ar fi reprezentanţii provinciei şi 
a declarat că provincia lor este o minciună, după cum în
treaga lor existenţă este pură înşelăciune şi făţărnicie. 

Consiliul general este mîndru de rolul remarcabil pe care 
secţiile din Paris ale Internaţionalei l -au avut în glorioasa 
revoluţie din Paris. Lucrurile nu stau astfel cum îşi închipuie 
proştii, şi anume că secţia din Paris sau oricare altă secţie 
a Internaţionalei ar fi primit le mot d'ordre * de la centru. 
Cum însă .în toate ţările civilizate cei mai buni fii ai clasei 
muncitoare aderă la Internaţională şi sînt pătrunşi de ideile 
ei, nu încape îndoială că pretutindeni Internaţionala va fi in 
fruntea tuturor mişcărilor clasei muncitoare. 

'* - cuvintul de ordine. - Nota lrad. 
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Parisul * stătea de veghe încă din prima zi a capitulării, 
cînd guvernul, format din prizonieri ai lui Bismarck, i-a pre
dat acestuia Franţa, primind in schimb permisiunea de a 
menţine o gardă personală cu scopul bine definit de a înge
nunchea Parisul. Garda naţională s-a reorganizat şi a încre
dinţat comanda sa supremă unui Comitet central, ales de 
toate companiile, batalioanele şi bateriile capitalei, cu excep
ţia cîtorva din vechile unităţi bonapartiste. In ajunul intrării 
prusienilor în Paris, Comitetul central a avut grijă să se 
transporte la Montmartre, Belleville şi La Villette tunurile 
şi mitralierele părăsite în mod trădător de capitulards în car
tierele care urmau să fie ocupate de prusieni. 

Parisul înarmat era singurul obstacol serios în calea 
complotului contrarevoluţionar. Deci Parisul trebuia dezar
mat. In această chestiune Adunarea de la Bordeaux a fost cît 
se poate de sinceră. Chiar dacă urletele turbate ale adunării 
„des .ruraux" nu ar fi fost destul de elocvente, faptul că 
Thiers a predat Parisul în miinile triumviratului - Vinoy, 
călăul decembriseur, Valentin, jandarmul bonapartist, şi 
Aurelle de Paladines, generalul iezuit - a înlăturat orice 
urmă de îndoială în ceea ce priveşte scopul final al dezar
mării Parisului. Dar dacă aceşti criminali odioşi au recunoscut 
pe faţă scopul ce-l urmăreau, pretextul sub care au declanşat 
războiul civil constituie cea mai neruşinată şi mai sfruntată 
(neobrăzată) minciună. Artileria Gărzii naţionale din Paris, 
spunea Thiers, aparţine statului şi trebuie restituită statului. 
In realitate, lucrurile stăteau astfel : Parisul stătea de veghe 
încă din prima zi a capitulării, cind prizonierii lui Bismarck 
i-au predat acestuia Franţa, reţinindu-şi pentru ei o gardă 
numeroasă cu scopul bine definit de a îngenunchea Paric;ul. 
Garda naţională s-a reorganizat şi a încredinţat comanda sa 
supremă unui Comitet central, ales de întreaga masă a mem
brilor săi, cu excepţia cîtorva din vechile unităţi bonapar
tiste. In ajunul intrării prusienilor in Paris, Comitetul central 
a avut grijă să se transporte la Montmartre, Belleville şi . 
La Villette tunurile şi mitralierele părăsite ln mod trădător 
de capitulards în cartierele care urmau să fie ocupate de 
prusieni. Această artilerie fusese achiziţionată prin contri-

* De aici începe un text scris pe trei pagini separate şi nenumero
tate ; înainte de alineatul următor este adăugat „pag. 9 " .  - Nota red. 
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butiile Gărzii naţionale însăşi. In convenţia din 28 ianuarie, 
ea fusese recunoscută în mod oficial ca proprietate a Gărzii 
naţionale şi, în această calitate, nu fusese inclusă în arma
mentul statului care urma să fie predat învingătorului. Thiers. 
a avut cutezanţa să înceapă războiul civil sub pretextul min
cinos că artileria Gărzii naţionale ar aparţine statului. 

Confiscarea acestei artilerii trebuia să servească doar ca 
preludiu al dezarmării generale a Gărzii naţionale a Parisului 
şi, prin aceasta, al dezarmării revoluţiei din 4 septembrie. 
Dar această revoluţie devenise starea legală a Franţei. Repu
blica fusese recunoscută de către învingător în textul actului 
de capitulare ; după carpitulaire fusese recunoscută de puterile 
străine ; în numele ei fusese convocată Adunarea naţională. 
Revoluţia din 4 septembrie, săvîrşită de muncitorii parizieni, 
constituia singurul temei legal al Adunării naţionale de la 
Bordeaux şi al puterii ei executive. Fără actul de la 4 s�p
tembrie, Ad.unarea naţională ar fi trebuit să cedeze imedi at 
locul Corpului legislativ ales prin vot universal şi dizolvat 
de revoluţie. Thiers şi banda sa ar fi trebuit să capituleze 
pentru a obţine bilete de liberă trecere şi garanţii că nu vor 
fi trimişi într-o călătorie la Cayenne. Adunarea naţională, 
cu împuternicirea ei de a încheia pacea cu Prusia, nu era 
decît un episod al revoluţiei. Adevărata întruchipare a aces
teia continua să fie Parisul înarmat care făcuse revolutia, 
care rezistase în numele ei unui asediu de cinci luni cu toate 
grozăviile foametei şi care prin rezistenţa sa prelungită, în 
ciuda „planului u lui Trochu, a dat posibilitatea provinciei să 
ducă un înverşunat război de apărare. Şi acum Parisul trebuia 
să depună armele din ordinul j ignitor al stăpînilor de sclavi 
rebeli de la Bordeaux şi să recunoască că revoluţia populară 
din 4 septembrie nu a avut alt scop decit o simplă trecere a 
puterii d in mîinile lui Ludovic Bonaparte şi ale camarilei sale 
în cele ale celorlalţi pretendenţi la tron sau să lupte cu abne
gaţie pentru cauza Franţei, care putea fi salvată de la pieire 
şi reînviată numai prin desfiinţarea revoluţionară a rinduie
lilor politice şi sociale care zămisliseră cel de-al doilea Im
periu, şi ajunseseră, sub binevoitoarea oblăduire a acestuia, 
la o totală descompunere. Parisul, slăbit de pe urma foame
tei îndurate timp de cinci luni, n-a şovăit nici o clipă. Sub 
ochii armatei prusiene aflate la porţile lui, el a luat hotă
rîrea eroică de a face faţă tuturor primejdiilor pe care le 
implica rezistenţa împotriva conspiratorilor francezi. Dar, 
intirucît ideea unui război civil îi  repugna, guvernul popular 
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al Parisului, Comi letul central al Gărzii naţionale, continuau 
să se menţină pe o poziţie pur defensivă, fără să ia în seamă 
nici provocările Adunării naţionale, nici imixtiunea puterii 
executive şi concentrarea ameninţătoare de trupe la Paris şi 
în împrejurimi. 

!n dimineaţa zilei de 1 8  martie, Parisul a fost trezit Îlll 
strigăte asurzitoare de „ Vive la Commune I "  *. Ce este Co
muna, acest sfinx care pune la încercări atît de grele mintea 
burghezului ? 

„Avînd în vedere slăbiciunea şi actele de trădare ale claselor stăpini
toare - spunea Comitetul central în manifestul său din 18 martie -, «pro
letarii din Paris» au înţeles că a sunat ceasul cind trebuie să salveze situa
ţia, luînd în propriile lor miini conducerea treburilor publice„. Ei au 
înţeles că este datoria lor cea mai înaltă şi dreptul lor absolut să devină 
stăpîni pe propria lor soartă luînd în miinile lor puterea politică". 

Dar clasa muncitoare nu poate să ia pur şi simplu în 
stăpînire maşina de stat aşa cum este şi s-o pună în funcţiune 
pentru propriile sale scopuri, aşa cum au făcut fracţiunile 
rivale ale clasei acaparatoare în momentul triumfului lor. 

Puterea de stat centralizată cu organele ei omniprezente 
- armată permanentă, poliţie, birocraţie, cler şi magistra
tură, organe create după principiul unei sistematice şi ierar
hice diviziuni a muncii - îşi are originea in epoca monarhiei 
absolute, cînd servea societăţii burgheze în forunare ca o armă 
puternică în lupta ei împotriva feudalismului. Revoluţia fran
ceză din secolul al XVIII-lea a măturat tot gunoiul privile
giilor seniorale, locale, orăşeneşti şi provinciale, curăţind 
astfel terenul social de ultimele p iedici medievale care stă
teau în calea acestei suprastructuri a statului. Ea a luat formă 
definitivă sub primul Imperiu, care se născuse ca urmare a 
războaielor de coaliţie ale vechii Europe semifeudale împo
triva Franţei moderne. In timpul regimurilor parlamentare 
ulterioare, deţinerea puterii guvernamentale nu numai că a 
devenit mărul discordiei dintre fracţiunile rivale ale claselor 
dominante, atrase în mod irezistibil de veniturile şi posturile 
rentabile şi influente pe care le oferea,  ci o dată cu schim
bările economice din societate se schimba şi caracterul ei 
politic. Pe măsură ce progresul industriei dezvolta ,  lărgea şi 
adîncea antagonismul de clasă dintre capital şi muncă, pu
terea de stat căpăta din ce în ce mai mult caracterul unei 
puteri naţionale a capitalului asupra muncii, a unei forţe po
litice, organizate în vederea menţinerii prin constrîngere a 

* - „Trăiască Comuna 1• - Nota trad. 
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înrobirii sociale, caracterul unui instrument de dominaţie de 
clasă. După fiecare revoluţie populară care marchează un 
progres în mersul (desfăşurarea) luptei dintre clase (luptei 
de clasă) , caracterul asupritor al puterii de stat se manifestă 
tot mai necruţător şi mai făţiş. Revoluţia din iulie, trecînd 
conducerea maşinii de stat din mina proprietarilor funciari 
în miinile capitaliştilor, a trecut-o de la duşmani mai înde
părtaţi la duşmanii direcţi ai muncitorilor. De aceea, faţă de 
clasa muncitoare, puterea de stat se situează pe o poziţie 
care exprimă mai direct ostilitatea şi represiunea. Revoluţia 
din februarie a înălţat steagul „revoluţiei socialeu,  dovedlnd 
astfel de la începutul ei că adevăratul sens al puterii de stat 
a fost demascat, că a fost spulberată pretenţia acesteia de a 
fi forţa armată care, chipurile, apără binele public, de a întru
chipa interesele generale ale societăţii, prin aceea că se si
tuează mai presus de interesele particulare, contradictorii, 
menţinîndu-le în sferele lor respective ; această revoluţie a 
dovedit că secretul puterii de stat ca instrument al despo
tismului de clasă a fost dezvăluit şi că muncitorii nu mai vor 
republica ca o varietate politică a vechiului sistem al domi
naţiei de clasă, ci ca mijloc revoluţionar de desfiinţare a do
minaţiei de clasă. Faţă de pericolul „republicii sociale , clasa 
dominantă simte instinctiv că domnia anonimă a republicii 
parlamentare poate fi transformată intr-o societate pe acţiuni 
a fracţiunilor ei rivale, pe cînd monarhiile din trecut însem
nau, prin însăşi denumirea lor, victoria unei fracţiuni şi tn
frîngerea celeilalte, precumpănirea intereselor unei părţi a 
acestei clase asupra celeilalte, ale proprietăţii funciare asupra 
capitalului sau ale capitalului asupra proprietăţii funciare. 
În opoziţie cu clasa muncitoare, clasa pînă acum dominantă, 
indiferent de forma specifică sub care îşi însuşeşte munca 
maselor, nu are decît un singur interes economic : să men
ţină înrobirea muncii şi să-şi însuşească roadele ei, fie direct 
în calitate de mare proprietar funciar sau capitalist, fie in
direct, ca paraziţi de stat ai marelui proprietar funciar şi ai 
capitalistului ; să menţină prin forţă „ordinea " în condiţiile 
căreia masa celor care produc, „gloata u ,  constituie numai un 
izvor de bogăţie şi de dominaţie pentru „clasele de sus" .  De 
aceea legitimiştii, orleaniştii, republicanii burghezi şi a vcn
turierii bonapartişti, dornici să-şi justifice titlul de apărători 
ai proprietăţii în primul rînd prin jefuirea ei, se unesc şi 
intră în „partidul ordinW, care este rezultatul practic al re
voluţiei făcute de proletariatul care a proclamat solemn 
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„republica socială" .  Republica parlamentară a partidului or
dinii nu este numai domnia terorii exercitate de clasa domi
nantă ; în mîinile acesteia, puterea de stat devine instrumen
tul făţiş al războiului civil dus de capitalist ş i  de proprietarul 
funciar, fără a mai vorbi de paraziţii lor din aparatul de s�at, 
împotriva aspiraţiilor revoluţionare ale producătorului. 

Sub regimurile monarhice, măsurile de represiune şi 
principiile proclamate de guvernele la putere sint demascate 
în faţa poporului de către fracţiunile claselor dominante 
aflate în opoziţie ; opoziţia claselor dominante cointeresează 
p01porul în disensiunile lor de partid, apelind la interesele lui, 
pozînd în tribuni ai p01porului, revendicind libertăţi pentru 
popor. Dar sub domnia anonimă a republicii, in care se con
topesc metodele de represiune folosite de toate regimurile 
trecute (care işi ia instrumentele de represiune din. arsenalele 
tuturor regimurHor trecute) şi in care aceste metode sînt 
aplicate fără cruţare, diferitele fracţiuni ale clasei dominante 
se dedau la o adevărată orgie a renegării. Cu o neruşinare 
cinică, ele se dezic de declaraţiile făcute în trecut, calcă tn 
picioare „aşa-numitele" lor principii, anatemizează revolu
ţiile pe care ele însele le dezlănţuiseră ln numele acestor 
principii, anatemizează pînă şi denumirea de republică, deşi 
numai domnia anonimă a acesteia este suficient de cuprinză
toare pentru a le include în cruciada generală împotriva 
poporului. 

Aşadar, această formă, cea mai sălbatică, a domina�iei 
de clasă este în acelaşi timp şi cea mai odioasă şi mai re
voltătoare. Folosind puterea de stat numai ca instrument al 
războiului civil, ea nu poate păstra această putere <lecit eter
nizînd războiul civil. Avffnd in frunte anarhia parlamentară, 
încununată de necontenitele intrigi ale fiecărei fracţiuni a 
„partidului ordinii" pentru restaurarea propriului ei regim 

' preferat, ducînd război făţiş împotriva întregii societăţi aflate 
în afara cercului ei îngust, domnia partidului ordinii devine 
cea mai intolerabilă domnie a dezordinii. După ce în războiul 
dus împotriva poporului a zdrobit toate mijloacele de 
împotrivire ale acestuia şi  l -a  lăsat la discreţia puterii exe
cutive, spada puterii executive l-a înlăturat de pe scenă 
împreună cu al lui regim parlamentar. De aceea această 
republică parlamentară a partidului ordinii nu poate fi decît 
un interregn. Rezultatul ei firesc este regimul imperiului, 
indiferent al cîtelea imperiu ar fi el. Sub forma imperiului ,  
puterea de  stat, avind sabia drept sceptru, pretinde că se 
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sprijină 
'
pe ţărănime, pe acea mare masă de producători care 

aparent se ţin deoparte de lupta de clasă dintre capital şi 
muncă ; pretinde că salvează clasa muncitoare, zdrobind 
parlamentarismul şi deci subordonarea directă a puterii de 
stat faţă de clasele stăpînitoare ; pretinde că salvează clasele 
dominante subjugînd clasele muncitoare fără a le j igni ; pre
tinde că va aduce, dacă nu binele public, cel puţin gloria 
naţională. De aceea este proclamat dreţ>t „salvator al or
dinii"  1 Dar, oridt de jignitor ar fi pentru orgoliul politic al 
clasei dominante şi al paraziţilor ei politici imperiul se do
vedeşte a fi regimul cu adevărat adecvat pentru „ordinea "  
burgheză în măsura în care d ă  frîu liber tuturor orgiilor in
dustriei ei, tuturor mîrşăviilor speculaţiilor ei, întregii stră
luciri mincinoase a vifţii ei. Statul, care în felul acesta s-ar 
ridica deasupra societăţii civile, devine totodată pepiniera 
tuturor mîrşăviilor a,cestei societăţi. Baionetele Prusiei au dat 
la iveală toată putreziciunea statului, ca şi putreziciunea so
cietăţii pe care acesta pretindea că o salvează. Dar acest regim 
al imperiului este în asemenea măsură forma politică inevi
tabilă a „ordinii ", adică a „ordinii" societăţii burgheze, incit 
însăşi Prusia părea să fi desfiinţat centrul lui din Paris pentru 
a-l muta la Berlin. 

Imperiul nu este ca predeceşorii săi - monarhia legi
timistă, monarhia constituţională şi republica parlamentară 
- o simplă formă politică a societăţii burgheze 1 el este în 
acelaşi timp forma ei cea mai prostituată, cea mai desăvirşită 
şi forma ei ultimă. El este puterea de stat a dominaţiei de 
clasă modeme, cel puţin pe continentul european. 



A n e x e  
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[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Karl Marx despre guvernul apărării naţionale 4G0] 

[Di11 procesul-verbal al şedinţei din 17 iillluarie 1871 
a Consiliului Generall 

Cetăţeanul Marx spune că ar vrea să profite de prezenţa 
unui mare număr de membri englezi şi să facă o declaraţie 
extrem de importantă. Cele afirmate de Odger la ultimul 
miting de la St. James'Hall despre guvernul francez nu cores
pund adevărului. ln cea de-a doua Adresă a noastră am spus 
că unii dintre membrii guvernului provizoriu poartă stig
matul infamiei tncă din timpul revoluţiei de la 1 848 *. Odger 
însă a declarat că nu li se poate aduce nici o învinuire. 

Favre poate fi primit doar ca reprezentant al republicii, 
iar nu ca un patriot fără de prihană. Dar felul cum se vor
beşte acum despre el pune pe primul plan persoana lui Favre, 
în timp ce republica aproape că este pierdută din vedere. 
Iată un exemplu în legătură cu activitatea lui Favre. După 
revoluţia din 1 848, el a fost numit ministru de interne, fiindcă 
Flocon era bolnav. El a fost desemnat pentru această funcţie 
de Ledru-Rollin. Una dintre primele măsuri luate de Favre 
a fost aceea de a aduce înapoi armata la Paris, ceea ce a 
dat posibilitate ulterior burgheziei să împuşte pe muncitori. 
Ceva mai tirziu, poporul s-a convins că Adunarea este alcă
tuită din reprezentanţi ai burgheziei, şi a ieşit la demonstraţiQ 
să-şi manifeste simpatia pentru Polonia, cu care ocazie a 
pătruns în Adunare m. Preşedintele l-a implorat pe Louis 
Blanc să vorbească demonstranţilor şi să-i liniştească, ceea 
ce el a şi făcut. Un război cu Rusia ar fi salvat republica. 
Primul lucru pe care l-a făcut Jules Favre la cîteva zile 
după aceea a fost să ceară împuternicirea de a-l urmări pe 
Louis Blanc ca complice al demonstranţilor. Adunarea a cre
zut că Favre primise instrucţiuni în acest sens din partea 
guvernului ,  dar toţi ceilalţi membri ai guvernului au con
damnat această măsură, calificînd-o drept o iniţiativă perso-

* Vezi volumul de faţă, pag. 290. - Nota red. 

43* 
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nală a lui Favre. Guvernul provizoriu a organizat o conspi
raţie cu scopul de a provoca insurecţia din iunie. După ce 
s-a tras în popor, Favre a propus să fie desfiinţată Comisia 
executivă 462• La 27 decembrie, el a întocmit decretul cu 
privire la deportarea arestaţilor fără judecată prealabilă, şi 
1 5  OOO de oameni au fost trimişi la muncă silnică. În noiem
brie, Adunarea a fost nevoită să cerceteze cazurile unor 
arestaţi care nu fuseseră încă deportaţi. Numai la Brest au 
trebuit să fie eliberate 1 OOO de persoane. Dintre deţinuţii care 
au fost trimişi în faţa Comisiei militare, ca fiind deosebit de 
periculoşi, mulţi au trebuit de asemenea să fie eliberaţi, iar 
alţii au fost condamnaţi doar la închisoare pe termen scurt. 
După aceea, cînd s-au făcut propuneri de amnistie, Favre a 
fost întotdeauna împotrivă. El făcea parte dintre aceia care 
cereau instituirea unei comisii de anchetare a întregii revo
luţii, cu excepţia evenimentelor din februarie. El a contri
buit la adoptarea celor mai mîrşave legi împotriva presei 463 
din cite au existat vreodată şi de care Napoleon a ştiut să 
se folosească 1n mod abil. În timpul monarhiei din iulie, 
Favre a avut unele legături cu bonapartiştii, şi el a făcut uz 
de întreaga sa influenţă pentru a-l aduce pe Napoleon în 
Adunarea naţională. El a făcut toate eforturile pentru a pune 
la cale expediţia împotriva Romei 464, care a constituit primul 
pas spre instaurarea imperiului. 

Rezumatul acestei cuvîntări 
(fără a se menţiona cine e autorul ei) 
a fost publicat �n ,;The Eastern Post• 
nr. 121 din 21 ianuarie 1 871 

Varianta de faţă se publică 
pentru prima oară. 

2 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels despre revoluţia din 1 8  martie 

de la Paris 465] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 21 martie 1871 
a Consiliului General] 

Cetăţeanul Engels prezintă o expunere asupra situaţiei 
din Paris. El spune că scrisorile primi te săptămîna asta de la 
Paris, despre care a pomenit Serraillier, au lămurit ceea ce 
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înainte era de neînţeles. Se crease impresia că un număr 
oarecare de oameni au pus pe neaşteptate mîna pe un număr 
considerabil de tunuri şi le-au păstrat pentru ei. întreaga 
presă şi toţi corespondenţii au scris că aceşti oameni ar trebui 
să-şi primească pedeapsa cuvenită, dar că guvernul francez 
se menţine în expectativă. In informaţia pe care am primit-o 
de la Co mi te tul nostru din Paris se spune că membrii Gărzii 
naţionale au plătit pentru fabricarea acestor tunuri şi au 
vrut să le păstreze pentru ei. După alegeri, ei şi -au dat seama 
că cu o adunare ca aceea care a fost aleasă 466, republica 
este departe de a fi în siguranţă. Cînd au intrat prusienii în 
Paris, tunurile au fost transportate într-o parte a oraşului, 
unde erau ferite de ei. Atunci guvernul a început să-şi for
muleze pretenţiile şi a încercat să ia tunurile din mîna Gărzii 
naţionale. A fost numit comandant suprem al Gărzii naţionale 
şi prefect al poliţiei * Aurelle de Paladines, care sub Na
poleon fusese şef al Jandarmeriei şi se dovedise a fi un spri
j initor al clerului. Din ordinul lui Dupanloup, episcopul de 
Orleans, el a stat în biserică, unde a făcut o penitenţă de 
cinci ore, în timp ce armata sa era înfrîntă într-o bătălie cu 
germanii. Această numire n-a lăsat să ·subziste nici o în
doială cu privire la intenţiile guvernului. 

Atunci Garda naţională s-a pregătit să opună rezistenţă. 
215  batalioane dintr-un rtotal de 260, soldaţi şi ofiţeri laolaltă, 
au organizat un Comitet central. Fiecare companie a ales 
cite un delegat, din aceşti delegaţi au fost formate subcomi
tetele de arondismente sau de cartiere, care au ales apoi 
Comitetul central. 

Din douăzeci de arondismente, numai cinci n-au ales 
delegaţi. Cînd Adunarea naţională s-a mutat la Versailles, 
guvernul a încercat să cureţe Parisul de revoluţionari şi să 
1e ia tunurile. Trupele care tocmai sosiseră la Paris urmau 
5ă fie puse sub ordinele lui Vinoy, sub a cărui comandă, în 
timpul cînd s-a comis coup d'etat ** din 1 85 1 ,  soldaţii au tras 
în popor pe bulevardele oraşului. In primele ore ale dimineţii, 
aceste trupe au obţinut unele succese, dar cînd cei din Garda 
naţională au aflat ce se petrece au început să-şi ia 
tunurile înapoi, iar soldaţii au fraternizat cu poporul. Acum 

* In şedinţa următoare, din 28 martie 1 871 , a Consiliului General, 
Engels a declarat că în consemnarea cuvîntării sale din 21 martie s-a stre
curat o greşeală : generalii Aurelle de Paladines şi Valentin s-au trwms
format într-una şi aceeaşi persoană. Or, se ştie că prefect de poliţie a fost 
numit acesta din urmă. 

** - lovitura de stat. - Nota trad. 
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oraşul se află în mtinile poporului, iar trupele care n-au 
trecut de partea acestuia au fost retrase la Versailles, şi 
Adunarea naţională nu ştie ce să facă. 

Nici unul dintre membrii Comitetului central nu este o 
celebritate - printre ei nu se află nici un Felix Pyat sau alţi 
oameni de seama lui -, dar ei sînt bine cunoscuţi clasei 
muncitoare. Din acest Comitet fac parte şi patru membri ai 
Internaţionalei. 

A doua zi urma să fie aleasă Comuna. Comitetul central 
a declarat că va fi respectată libertatea presei, dar nu pen
tru mîrşava presă bonapartistă. In cea mai importantă dintre 
rezoluţiile adoptate de el se declară că condiţiile preliminare 
de pace vor fi respectate. Prusienii se află încă în apropiere, 
şi dacă ei ar putea fi ţinuţi în afara luptei, şansele de succe� 
ar creşte. 

Rezumatul acestei cuvlntărl 
(fără a se menţiona cine e autorul ei) 
a fost publicat tn „The Eastern Post" 
nr. 130 din 25 martie 1871 

Varianta de faţă a fost publicată 
pentru prima oară în limba rusă, 
în „Pravda" nr. TI, din 18 martie 1932 

3 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză& 

[Rezumat al unor cuvîntări 
ale lui Friedrich Engels şi Karl Marx 

despre miş�area republicană din Anglia 467] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 28 martie 1871 
a Consiliului General] 

Cetăţeanul Engels spune că aici nu se pune problema 
dacă noi sprijinim mişcarea republicană, ci dacă în actualele 
împrejurări ea va urma aceeaşi cale ca şi noi. Sînt unii oa
meni, ca Peter Taylor şi alţii, care se mulţumesc să ceară 
instaurarea republicii ; dar trebuie avut în vedere că des
fiinţarea monarhiei ar atrage după sine desfiinţarea bise
ricii de stat, a Camerei lorzilor şi a multor altor instituţii. 
In Anglia nu se poate dezvolta o mişcare republicană fără 
ca să se transforme într-o mişcare a clasei muncitoare, 
iar cînd se va ivi o asemenea mişcare va trebui, de aseme
nea, să ştim care va fi viitoarea ei evoluţie. Inainte ca ideile 
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noastre să fie puse în practică, trebuie instaurată republica. 
Este necesar să urmărim cum se dezvoltă mişcarea republi
cană, şi membrii Internaţionalei trebuie să p articipe la 
această mişcare şi să caute să-i imprime orientarea cuve
nită. Dacă mişcarea republicană ar căpăta un caracter bur
ghez, s-ar transforma într-o clică. Clasa muncitoare nu poate 
să nu se lepede de toate formele tradiţionale. 

Cetăţeanul Engels spune că în America există aceeaşi 
asuprire ca şi în Anglia, d ar forma de stat republicană oferă 
clasei muncitoare largi posibilităţi de agitaţie. 1n statele cu 
populaţie densă, mişcarea muncitorească este organizată, 
dar existenţa unor vaste ţinuturi nepopulate o împiedică să 
se întărească. 

Cetăţeanul Marx îşi exprimă convingerea că mc1 o miş
care republicană nu poate să devină o forţă reală fără să 
se transforme într-o mişcare socială. Căpeteniile actualei 
mişcări nu au, bineînţeles, asemenea intenţii. 

Publicat pentru prima oară 
în limba r.usă, în volumul „Intern<ltionala I 
în zilele Comunei din Paris",  1 941 

4 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels despre Comuna din Paris] 

(Din procesul-verbal al şedinţei din 1 1  aprilie 1871 
a Consiliului General] 

Cetăţeanul Engels spune că mai are să comunice încă 
un fapt. In ultima vreme, coloanele presei au fost pline de 
născociri dintre cele mai ciudate pe seama Asociaţiei, dar 
cea mai recentă dintre ele, relatată de un ziar parizian, este 
aceea că în 1 857 Marx a fost secretar particular al lui 
Bismarck. 

1n continuare, Engels spune că nu poate să nu se 
oprească asupra evenimentelor de la Paris. Atîta timp cit  
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conducerea treburilor s-a aflat în mîinile Comitetului cen
tral al Gărzii naţionale, totul a mers bine, dar după ale 
geri 4os a fost mai multă vorbă decît treabă. Împotriva celor 
de la Versailles trebuia să se acţioneze atunci cînd erau 
slabi, dar acest moment favorabil a fost pierdut, şi acum se 
pare că ei încep să aibă superioritatea şi îi resping pe pa
rizieni. Poporul nu va tolera multă vreme să fie dus •la în
frîngere. Parizienii pierd terenul, muniţia lor este irosi tă 
aproape fără rost şi ei îşi consumă rezervele de alimente. 
Atîta timp cît Parisul  este deschis într-o parte, ei nu pot fi 
forţaţi, prin înfometare, să se predea. Favre a refuzat sd. 
accepte ajutorul prusienilor 469• In iunie 1 848 lupta s-a ter
minat în patru zile, dar atunci muncitorii n-au avut tunuri. 
Acum lupta nu se va termina aşa de repede. Ludovic-Na
poleon a construit străzi largi ca să poată trage cu tunurile 
în muncitori, dar acum această împrejurare este în favoarea 
muncitorilor, care pot trage cu tunurile în inamicul lor pe 
aceste străzi. Muncitorii, în număr de 200 OOO, sînt mult mai 
bine organizaţi decît în oricare din insurecţiile de pînă acum. 
Situaţia lor e grea, şi şansele nu sînt atît de favorabile ca 
acum două săptămîni. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, în „Pravda" nr. 77 
din 18 martie 1932 

5 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Karl Marx despre Comuna din Paris] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 25 aprilie 1 871 
a Consiliului General] 

Marx„. sau ziare *.  Pe viitor lucrurile se vor aranj a, 
întrucît relaţiile comerciale dintre Comună şi Londra vor fi 
asigurate de un emisar, care va prelua şi va asigura şi le
găturile noastre. 

* Inceputul acestei cuvîntări nu s-a păstrat, deoarece lipseşte fila 
respectivă din registrul de procese-verbale al Consiliului General. - Nota 
red. 
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Serraillier şi Dupont au fost propuşi drept candidaţi 
pentru locurile vacante din arondismentul 17 470• Serraillier 
ne-a comunicat că Dupont va fi cu siguranţă ales, dar de la 
alegeri n-a mai primit nici o veste de la el ; s-ar putea să 
fi scris la Manchester. Pe cit se vede, nu toate scrisorile 
trimise ajung la destinaţie. 

Felix Pyat şi Vesinier s-au apucat să-l calomnieze pe 
Serraillier şi pe Dupont la Paris, dar cînd Serraillier i-a ame
ninţat că-i dă în judecată, ei au negat că s-au îndeletnicit 
cu aşa ceva. Este necesar să se scrie imediat la Paris şi să 
se stabilească motivele pentru care i-a calomniat Pyat pe 
Serraillier şi pe Dupont. (La propunerea cetăţeanului Motter
shead, Consiliul îl însărcinează pe Marx să scrie el această 
scrisoare 471.) 

Lafargue a pus scrisorile la poştă dincolo de linia de 
fortificaţii a Parisului, şi de aceea expedierea lor pe calea 
ferată a fost intîrziată ; ele au fost citite de guvernul fran
cez cit şi de cel prusian. Majoritatea informaţiilor pe care le 
conţineau erau învechite, dar erau şi unele lucruri despre 
care nu se vorbea în ziare. In aceste scrisori se spune că în 
provincie se ştie tot atît de puţin despre ceea ce se petrece 
la Paris, ca şi în timpul asediului. In ce priveşte Parisul, 
dacă facem abstracţie de locurile în care au loc lupte, se 
poate spune că el n-a fost niciodată atît de liniştit. 

O bună parte din clasa de mijloc s-a alăturat Gărzii 
naţionale din Belleville. Marii capitalişti au fugit, dar micii 
comercianţi şi meseriaşii sînt alături de clasa muncitoare. 
Poporul şi Garda naţională manifestă un entuziasm de ne
descris, şi cei de la Versailles trebuie 'Să fie nişte nebuni 
dacă îşi închipuie că pot pătrunde în Paris. Cei de la Paris 
nu cred că în provincie va izbucni o insurecţie şi ştiu că 
împotriva oraşului sînt aduse forţe superioare, dar nu de 
asta se tem ei, ci de o intervenţie a prusienilor şi de lipsa de 
alimente. Decretele cu privire la plata chiriei şi a poliţelor 
au fost într-adevăr două lovituri magistrale : fără aceste 
decrete, trei sferturi din micii comercianţi şi meseriaşi ar fi 
dat faliment. Asasinarea lui Duval şi a lui Flourens a stîrnit 
dorinţa de răzbunare. Familia lui Flourens şi Comuna au 
trimis un magistrat ca să stabilească cauzele morţii lor, dar 
el n-a ajuns la nici un rezultat. Flourens fusese omorît 
într-o casă. 

S-au primit, de asemenea, unele informaţii despre felul 
cum sint fabricate telegramele. Cînd Brutto a verificat gestiu-
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nea financiară a guvernului apărării naţionale, a descoperit 
că se plătiseră bani pentru construirea unei ghilotine por
tabile perfecţionate. Ghilotina a fost găsită şi, din ordinul 
Comunei, a fost arsă în public. Societatea de gaz datora 
municipalităţii peste un milion de franci, dar n-a manifestat 
de loc dorinţa de a achita această datorie pînă ce bunurile 
ei n-au fost sechestrate ; abia atunci a emis o cambie asupra 
Băncii Franţei pentru suma datorată. Telegramele şi relată 
rile corespondenţilor dau în legătură cu toate astea o ver
siune cu totul diferită. Cea mai mare supărare le-o provoacă 
faptul că Comuna realizează o guvernare atit de ieftină. 
Cei mai înalţi funcţionari nu primesc dectt 6 OOO de franci 
pe an, iar ceilalţi numai salarii de muncitori. 

Adresa * va fi gata pînă la şedinţa viitoare. 

Rezumatu« acestei cuvîntări 
(fără a se menţiona cine este autorul ei) 
a fost publicat în „The Eastem Post" 
nr. 135 din 29 aprilie 1871 

Varianta de faţă a fost publicată 
pentru prima oară în limba rusă, 
în volumul „lnternraţionala I 
în zilele Comunei din Paris", 1941 

6 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels despre Comuna din Paris} 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 9 mai 1871 
a Consiliului General) 

După aceea cetăţeanul Engels a comunicat că adresa * *  
nu este încă gata. Cetăţeanul Marx a fost foarte bolnav. 
şi efortul depus la  redactarea adresei a făcut ca starea să
nătăţii lui să se înrăutăţească. Dar adresa va fi totuşi gata 
sîmbătă şi Subcomitetul 472 va putea să se întrunească ori
cînd la Marx acasă, după ora cinci. Un delegat al Comunei 
a venit la Londra şi ne-a adus veşti bune. A fost necesar 

• „Adresa cu privire la războiul civil din Franţa • .  - Nota red . 
•• lbid. • 
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să se ia  măsuri severe pentru ca nimeni să nu mai intre în 
oraş fără un permis de liberă trecere. S-a descoperit că spioni 
versaillezi se plimbau în voie prin oraş. Principalul atac a 
fost respins. Armata versailleză încercase să răzbată ;prin 
spaţiul dintre poziţiile ocupate de Garda naţională şi linia 
fortificaţiilor, dar e:cum ea nu mai poate ataca decît într-un 
singur loc, şi anume acolo unde a mai suferit un eşec, Apă
rarea se întăreşte. Comuna a pierdut ceva teren şi a pus 
din nou stăpînire pe Clamart. Chiar dacă armata celor de la 
Versailles va reuşi să cucerească linia fortificaţiilor, îndă
rătul acestora se află baricadele şi acolo urmează să se 
dea o luptă cum n-a mai fost pînă acum. Pentru prima oară, 
baricadele vor fi apărate cu tunuri, puşti de tip militar şi 
trupe regulat organizate. Armatele aflate în luptă sînt acum 
aproape egale. Cei de la Versailles nu pot aduce trupe din 
provincie ; ei au fost nevoiţi să trimită o parte din forţele lor 
să menţină ordinea in oraşe. Thiers nu poate măcar permite 
consilierilor municipali să se întrunească la Bordeaux şi să 
dezbată probleme politice ; pentru a evita acest neajuns, el 
a trebuit să aplice o lege emisă de Napoleon 473, 

Publicat pentru prima oară în limba rusă, 
în volumul „IIllternatlonala I 
in zilele Comunei din Paris", 1941 

7 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Karl Marx despre Comuna din Paris 474] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 23 mai 1871 
a Consiliului General] 

Cetăţeanul Marx a declarat că a fost bolnav şi de aceea 
n-a putut să termine adresa * pe care a promis s-o scrie, dar 
speră ca ea să fie gata plnă marţea viitoare. Referindu-se, 

* lbid. 
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după aceea, la luptele de la Paris şi - a  exprimat temerea cei 
ele se apropie de sfîrşit, dar dacă Comuna va fi înfrîntă, 
lupta va fi doar amînată. Principiile Comunei sînt eterne şi  
nu pot fi nimicite, ele vor continua să se afirme pînă ce 
clasa muncitoare îşi va obţine libertatea. Comuna din Paris 
este zdrobită cu ajutorul prusienilor, care acţionează în ca
litate de j andarmi ai lui Thiers. Bismarck, Thiers şi Favre 
au pus la cale planul pentru nimicirea ei. Bismarck, într-o 
declaraţie făcută de el la Frankfurt, a spus că Thiers ş i  
Favre l-au rugat să  intervină. Rezultatele au arătat că  el 
era gata să facă tot ce-i stătea în putinţă pentru a le veni în 
ajutor fără a risca viaţa soldaţilor germani, şi nu pentru cd. 
viaţa oamenilor ar avea vreo valoare pentru el, atunci cină 
e vorba să tragă un folos, ci pentru că dorea să umilească 
şi mai mult Franţa, pentru ca să-i poată pune condiţii şi mai 
grele. El i-a îngăduit lui Thiers să aibă mai mulţi soldaţi 
<lecit era prevăzut în convenţie, dar în ceea ce priveşte ali
mentele a permis ca ele să fie aduse la Paris numai în can
tităţi limitate. Toate acestea nu sînt decît repetarea vechii 
poveşti. Clasele de sus s -au unit întotdeauna cînd a fost 
vorba de asuprirea clasei muncitoare. In secolul al XI-lea a 
avut loc războiul dintre cavalerii francezi şi cavalerii nor
manzi, iar ţăranii s-au răsculat ; cavalerii au uitat numaidecit 
de discordiile lor şi s-au unit pentru a zdrobi mişcarea ţd.
ranilor. Pentru a arăta cum şi-au îndeplinit prusienii funciia 
lor de poliţişti , trebuie să menţionăm că în oraşul Rouen, 
ocupat de ei, au fost arestate 500 de persoane sub pretext cd. 
fac parte din Internaţională. Internaţionala le inspiră teamă. 
De curînd, în Adunarea naţională franceză, contele Jaubert, 
această mumie osificată care a fost ministru in 1 834 şi care 
e cunoscut prin sprijinirea măsurilor luate împotriva presei 
·a rostit un discurs în care a declarat că după restabilirea 
ordinii prima datorie a guvernului trebuie să fie aceea de a 
cerceta activitatea Internaţionalei şi de a o suprima. 

Publicat în „The Eastern Post• 
nr. 1 39 din 27 mai 1871 

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

Tradus din limba engle7.&: 
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[Rezumat al unei cuvîntări rostite 
de Karl Marx împotriva ,calomniilor răspîndite 

de presa burgheză la adresa Internaţionalei 
şi a Comunei din Paris] 

{Dintr-o dare de seamă, apărută tn presă, 
despre şedinţa din 6 iunie 1871 a Consiliului General) 

665 

Cetăţeanul Marx atrage atenţia Consiliului că presa en
gleză se îndeletniceşte cu răspîndirea unor minciuni neru
şinate pe seama Comunei din Paris. Aceste minciuni au fost 
scornite de poliţia franceză şi de cea prusiană, care se te
meau ca adevărul să nu iasă la lumină. S-a afirmat că Milliere 
a fost unul dintre cei mai fanatici membri ai Comunei. In 
realitate, el n-a fost niciodată membru al ,Comunei, dar, 
fiindcă fusese deputat de Paris, a trebuit să s'e găsească un 
pretext pentru a-l împuşca. Presa engleză l-a ajutat pe Thiers, 
asumîndu-şi rolul poliţiei şi al copoilor ei. Pentru a justifica 
sîngeroasa politică dusă de Thiers •au fost născocite o serie 
de calomnii la adresa Comunei şi a Internaţionalei. Presa 
aunoştea destul de bine care sînt ţelurile şi principiile Inter
naţionalei ; în paginile ei au apărut ştiri în legătură cu pri 
gonirile la care a fost supusă Internaţionala la Paris în 
timpul imperiului. Reprezentanţi ai presei au asistat la dife
ritele congrese ale Asociaţiei şi au publicat informaţii în 
legătură cu lucrările acestora, şi totuşi în paginile ziarelor 
a fost vehiculată ştirea că din Asociaţia noastră ar face 
parte Frăţia fenienilor, Carbonarii, Marianne 475 şi alte socie
tăţi secrete. Presa a adresat colonelului Henderson întrebarea 
dacă ştie unde îşi are sediul Consiliul General, care, după 
cît se vorbeşte, se află la Londra. Toate acestea au fost puse 
la cale numai pentru a justifica orice măsură care ar fi luată 
împotriV'a Internaţionalei. Claselor de sus le inspiră teamă 
principiile Internaţionalei. 

Marx ţine totodată să atragă atenţia că Mazzini a pu
blicat în „Contemporary Review" 4711 un articol defăimător 
la adresa Comunei. Faptul că Mazzini a fost întotdeauna un 
adversar al mişcării muncitoreşti nu este cunoscut în su
ficientă măsură ; el a făcut aprecieri calomnioase la adresa 
insurgenţilor din iunie 1848. Louis Blanc, care pe vremea 
aceea era mai curajos decît astăzi, i-a dat răspunsul cuvenit 
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Cînd Pierre Leroux, om cu familie numeroasă, a căpătat de 
lucru la Londra, Mazzini a fost acela care l-a denunţat. 

Faptele arată că Mazzini, cu republicanismul său de 
modă veche, n-a înţeles nimic şi n-a realizat nimic. Prin 
apelurile sale naţionaliste, el a adus Italia la despotism mi
litar. Statul pe care şi l-a făurit în imaginaţia sa înseamnă 
totul pentru el, iar societatea, care e o realitate, nu în
seamnă nimic. Cu cît poporul va scăpa mai repede de astfel 
de oameni, cu atît va fi mai bine. 

Publicat în „The Eastern Post• 
nr. 141 din 10 iunie 1 811 

9 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confrun
tat cu textul proceselor
verbale ale Consiliului 
General 

Tradus din limba engleză 

[f ext prescurtat al unui interviu 
acordat de Karl Marx unui corespondent 

al ziarului „The World• 477] 
Londra, 3 iulie 

„.I-am explicat numaidecît care e obiectul vizitei mele. Lumea, am 
spus eu, pare a nu-şi da de loc seama ce este Internaţionala şi nutreşte 
faţă de ea o ură cumplitli, fără să poată spune destul de clar ce anume 
urăşte. Unii, care consideră că au reuşit să pătrundă mai adinc decit alţii 
în tainele Internaţionalei, susţin că ea e un fel de cap al lui Janus, cu 
zîmbetul blînd şi cinstit al muncitorului pe una din fete şi cu privirea 
sumbră a conspiratorului pe cealaltă. L-am rugat pe Marx să-mi dezvăluie 
misterul ce învăluie teoria sa. Savantul a zimbit ; ii venea să ridă -
după cum mi s-a părut mie - la gîndul că ne inspiră atîta teamă. 

Nu este aici nici un mister, stimate domn, - a tnceput 
Marx să spună, intr-o formă foarte aleasă a dialectului lui 
Hans Breitmann m -, în afară, poate, de acela al prostiei 
unor oameni care continuă cu mdărătnicie să ignoreze fap

tul că Asociaţia noastră activează in văzul tuturor şi că ea 
publică dări de seamă cit se poate de amănunţite despre 
activitatea ei pentru toţi cei ce vor să le citească. Cu un 



Anexe 657 

penny puteţi cumpăra Statutul nostru, ier cu un şiling v-aţi 
procura broşuri din care aţi afla despre această Asociaţie 
aproape tot ce ştim şi noi. 

Eu : 11Aproape" tot atît - se prea poate 1 dar nu va fi oare acel 
ceva pe care eu nu-l ştiu tocmai lucrul cel mai important 1 Eu vreau să fiu 
absolut sincer faţă de dv. şi să pun problema aşa cum se prezintă ea pentru 
un observator din afară : nu cumva tocmai această atitudine, în general 
defavorabilă, faţă de organizaţia dv., dovedeşte ceva m�i mult decît reaua
voinţă a unei mulţimi ignorante 1 Şi, după tot ce mi-aţi spus, lml veţi per
mite să pun încă o dată întrebarea : ce este, în fond, Internaţionala 1 

Dr. Marx : E de ajuns să vă uitaţi la oamenii din care 
e alcătuită - ei sînt muncitori. 

Eu : Da, dar soldaţii nu sînt întotdeauna exponenţii guvernului care 
dispune de ei. Cunosc pe cîţiva dintre membrii Asociaţiei dv. şi sînt întru 
totul de acord că nu sînt plămădiţi din acelaşi aluat cu conspiratorii. In 
afară de asta, un secret care ar fi cunoscut de un milion de oameni n-ar 
mai fi un secret. Dar ce se va întîmpla dacă aceşti oameni vor deveni o 
simplă unealtă în mU.nile unul coI11C:liav curajos şi - sper că mă veţi ierta 
dacă adaug - nu excesiv de scrupulos în alegerea mijloacelor 1 

Dr. Marx : Nimic nu dovedeşte că aşa stau lucrurile. 

Eu : Dar ultima insurectie de la Paris 1 

Dr. Marx : In primul rînd, vă rog să dovediţi cei, în 
genere, a existat un complot şi că tot ce s-a petrecut acolo 
n-a fost o consecinţă logică a împrejurărilor existente. Şi 
chiar dacă am admite că a existat un compfot, vă rog să-mi 
dovediţi că în el a fost implicată Asociaţia Internaţională. 

Eu : Prezenţa unui număr atît de mare de membri ai Asociaţiei în 
organele Comunei. 

Dr. Marx : In acest caz, el putea tot atît de bine sa fie 
şi un complot al francmasonilor, fiindcă participarea lor in
dividuală la activitatea Comunei n-a fost de loc neînsemnată. 
Şi, într-adevăr, n-aş fi de loc mirat dacă papa ar pune pe 
seama francmasonilor întreaga insurecţie. Dar să încercăm 
să găsim o altă explicaţie. Insurecţia de la Paris a fost în
făptuită de muncitorii din Paris. Muncitorii cei mai capabili 
au trebuit, în mod necesar, să fie conducătorii şi organiza
torii ei ; dar, de obicei, muncitorii cei mai capabili sînt tot
odată şi membri ai Asociaţiei Internaţionale. Cu toate aces
tea, Asociaţia ca atare nu poate fi făcută responsabilă de 
faptele lor. 
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Eu : Lumea vede toate astea cu alţi ochi. Oamenii vorbesc de nişte 
instrucţiuni secrete primite de la Londra şi chiar de un sprijin financiar. Se 
poate oare afirma că caracterul public al activităţii Asociaţiei, la care 
vă refereaţi dv., exclude posibilitatea oricăror legături secrete ? 

Dr. Marx : A existat vreodată o organizaţie care să-şi 
desfăşoare activitatea fără să. folosească mijloace de le
gătură cunoscute publicului, cit şi din cele confidenţiale ? 
Dar a vorbi de nişte instrucţiuni secrete trimise de la Lon
dra ca de nişte decrete în probleme de credinţă şi morală 
care ar emana de la un centru de dominaţie şi intrigi papale, 
înseamnă a înţelege cu totul greşit esenţa Internaţionalei. 
Aşa ceva ar presupune existenţa în Internaţională a unei 
forme de conducere centralizată ; în realitate însă tocmai 
forma ei de organizare lasă cea mai mare libertate pentru 
iniţiativa şi independenţa locală. De fapt, Internaţionala nici 
nu este un organ ocîrmuitor al clasei muncitoare, ea este 
mai degrabă o uniune decît o forţă care comandă. 

Eu : Şi ce scop urmăreşte această uniune ? 

Dr. Marx : Eliberarea economică a clasei muncitoare 
prin cucerirea puterii politice ; folosirea ·acestei puteri po
Iilice pentru realizarea unor scopuri sociale. Scopurile noas
tre trebuie să fie atît de cuprinzătoare, incit să includă în 
ele toate formele de activitate ale clasei muncitoare. Dacă 
le-am fi dat un caracter special, ar fi însemnat să le adap
tăm la nevoile unui singur grup de muncitori, la nevoile 
muncitorilor unei singure naţiuni. Dar cum i-am putea de- • 
termina pe toţi oamenii să se unească în interesul cîtorva ? 
Dacă Asociaţia noastră ar fi procedat în felul acesta, n-ar mai 
fi avut dreptul să se numească Internaţională. Asociaţi1a nu 
dictează o anumită formă de mişcări politice ; ea cere doar 
ca aceste mişcări să fie orientate spre realizarea aceluiaşi 
scop. Ea cuprinde o reţea de asociaţii afiliate, icare se în
tinde peste întreaga lume a muncii. In fiecare parte a lumii, 
misiunea noastră prezintă aspecte speciale, iar muncitorii 
de acolo ţin seama de acest lucru şi păşesc pe propria lor 
cale la înfăptuirea ei. Organizaţiile muncitorilor nu pot fi 
întru totul identice, pînă în cele mai mici detalii, la New
castle şi la Barcelona, la Londra şi la Berlin. In .Anglia, de 
rildă, clasei muncitoare H este deschisă calea pentru a-şi 
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dovedi puterea politică. Ar fi.. absurd să se treaca la insu
recţie acolo unde agitaţia paşnică ar duce mai repede şi 
mai sigur la atingerea scopului. In Franţa, mulţimea de legi 
represive, ca şi antagonismul ireductibil dintre clase, par 
să facă necesară lichidarea prin mijloace violente a anta
gonismului social. Alegerea unei căi sau alteia este treaba 
clasei muncitoare din această ţară. Internaţionala nu-şi per
mite să dicteze în această chestiune şi nici măcar să dea 
sfaturi. Dar ea îşi exprimă simpatia pentru fiecare mişcare 
şi îi acordă sprijin în limitele prevăzute de propriile ei legi. 

Eu : Şi de ce natură este acest sprijin ? 

Dr. Marx : Am să vă explic acest lucru printr-un exem
plu. Una dintre formele cele mai obişnuite ale mişcării de 
eliberare este greva. înainte vreme, cînd într-o ţară izbuc
.nea o grevă, ea era sortită căderii, pentru că erau aduşi 
muncitori din alte ţări. Internaţionala a pus aproape com
plet capăt acestei stări de lucruri. Ea primeşte informaţii 
despre greva proiectată şi le difuzează printre membrii ei, 
care iau numaidecît cunoştinţă că locul unde se dă această 
luptă trebuie să fie pentru ei o zonă interzisă. In felul acesta, 
patronii, vrînd-nevrînd, au de-a face numai cu propriii lor 
muncitori. In majoritatea cazurilor, greviştii nu mai au ne
voie de nici un alt ajutor. Colectele, organizate chiar în 
rîndul lor sau printre membrii •asociaţiilor de care ei sînt 
legaţi în mod nemijlocit, le asigură mijloacele băneşti ne
cesare ; iar dacă situaţia lor devine prea grea şi dacă greva 
a obţinut aprobarea Asociaţiei, mijloacele băneşti necesare 
sînt puse la dispoziţie dintr-un fond comun. In felul acesta 
a fost cîştigată acum cîteva zile o grevă a muncitorilor de 
la fabricile de ţigări din Barcelona 479• Dar Asociaţia nu e 
interesată în greve, deşi, în anumite condiţii, le sprij ină. Din 
punct de vedere financiar, ea nu poate să cîştige nimic de 
pe urma lor, dar poate cu uşurinţă să piardă. Să expunem 
pe scurt situaţia : clasa muncitoare rămîne săracă, în mij 
locul unei sporiri crescînde a bogăţiei, şi cade în mizerie, 1n 
mijlocul unei creşteri a luxului. Privaţiunile materiale îi 
schilodesc pe muncitori, atît din punct de vedere moral 
cit şi  din punct de vedere fizic. Ei nu pot conta pe ajutor din 
afară. De aceea, pentru ei a devenit o necesitate imperiohsă 
să-şi ia soarta în propriile lor mîini. Ei trebuie să schimbe 

« 
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relaţiile existente între ei, pe de o parte, şi capitaliştii şi  
proprietarii funciari, pe de altă parte, iar asta înseamnă că 
trebuie să transforme societatea. Acesta este scopul comun 
al oricăreia dintre organizaţiile muncitoreşti pe care le cu
noaştem ; ligile pămîntului şi ale muncii, sindicatele şi so
cietăţile de ajutor reciproc, cooperativele de consum şi 
cele de producţie nu sînt altceva decît nişte mijloace pentru 
atingerea acestui scop. St�tornicirea unei solidarităţi de 
pline între aceste organizaţi i -..:..:.:. iată car� P. menirea :Asocia
ţiei lnTern�ţionale. Influenţa ei începe să se facă pretutin
deni simţită. -Două zi1are răspîndesc concepţiile ei în Spania, 
trei în Germania, tot atîtea în Austria şi în Olanda, şase în 
Belgia şi şase în Elveţia. Şi acum, după ce v-am arătat ce 
este Internaţionala, veţi putea, cred, să vă formaţi o părere 
proprie despre pretinsele ei  comploturi. 

Eu : Dar Mazzini, nu este şi el membru al organizaţiei dv. 'l 

Dr. Marx ( rîzînd) : O, nu I Succesele noastre n-ar fi fost 
prea însemnate dacă n-am fi avut idei mai bune decît ale lui. 

Eu : Ceea ce-mi spuneţi mii miră. Eu eram ferm convins că Mazzini 
este reprezentantul celor mai avansate idei. 

Dr. Marx : El nu reprezintă altceva decît vechea idee a 
republicii burgheze. Noi însă nu vrem să avem nimic comun 
cu burghezia. Mazzini a rămas ·tot  atît de mult în urma 
mişcării moderne pe cit au rămas profesorii germani, care 
în Europa continuă totuşi să mai fie consideraţi drept apos
toli ai democratismului evoluat al viitorului. Ei iau fost cîndva 
asemenea apostoli - poate înainte de 1 848, cind burghezia 
germană, în accepţia engleză a acestui cuvînt, abia dacă 
ajunsese la propria ei dezvoltare. Dar acum aceşti profe
sori au trecut cu trup şi suflet de partea reacţiunii, şi pro 
letariatul nu mai vrea să ştie de ei. 

Eu : Sînt unii care cred că au descoperit în organizaţia dv. unele ele
mente de pozitivism. 

Dr. Marx : Cltuşi de puţin. Există pozitivişti printre noi, 
după cum există pozitivişti care nu fac parte din organi
zaţia noastră, dar care activează ş i  ei  cu succes. Dar acesta 
nu este în nici un caz 'meritul filozofiei lor, care nu are 
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mm1c comun cu ideile unei puteri populare aşa cum o înţe
legem noi 1 filozofia lor nu urmăreşte altceva dectt să în
locuiască vechea ierarhie cu una nouă. 

Eu : Mi se pare, ln acest caz, că conducătorii mişcării internaţionale 
modeme ar fi trebuit să-şi elaboreze şi o filozofie a lor, aşa cum şi-au creat 
şi o Asociaţie a lor. 

Dr. Marx : Perfect  adevărat. E greu de presupus, bună
oară, că noi am putea ieşi victorioşi �n războiul nostru lm
potriva capitalului dacă ne-am fixa tactica noastră bazin
du-ne, să zicem, pe economia politică a lui Mill. Acesta a 
zugrăvit un anumit aspect al relaţiilor dintre muncă şi 
capital. Noi sperăm să dovedim că se pot stabili şi altfel 
de relaţii. 

Eu : Dar despre Statele Unite ce spuneţi 'l 

Dr. Marx : Principalele centre ale activităţii noastre, 
în momentul de faţă, se află în vechile state europene. Multe 
împrejurări ne-au făcut pînă acum să credem că problema 
muncitorească nu va căpăta în Statele Unite o importanţă 
atît de covîrşitoare. Dar aceste împrejurări sînt pe cale de 
dispariţie, şi problema muncitorească trece repede pe pri
mul plan, pe măsură ce acolo, ca şi în Europa, se dezvoltă 
o dasă muncitoare, care este distinctă de restul societăţii 
.şi separată de capital. 

Eu : Cred că ln Anglia deznodămintul dorit, oricare ar fi el, ar putea 
fi obtinut fără a recurge la mijloacele violente ale revoluţiei. Metoda 
engleză, de a face agitaţie cu ajutorul întrunirilor şi al diverselor publicaţii 
pînă ce minoritatea se transformă în majoritate, este un semn promiţător. 

Dr. Marx : In această privinţă eu nu sînt atît de optimist 
ca dv. Burghezia engleză s-a arătat întotdeauna dispusă iă 
accepte verdictul majorităţii atîta timp cit se bucura de 
monopolul dreptului de vot. Dar fiţi sigur că, de tndată ce 
se va vedea pusă în minoritate în probleme pe care ea le 
consideră de importanţă vitală, vom avea şi aici de-a  face 
cu un nou război al proprietarilor de sclavi... 

Publicat hr 11The World" din 18  iulie 1871 
şi în ,.Woodhull & Cliaflin's Weekly" 
nr. 13/65 din 12 august 1871 

44* 

. 
Se tipăreşte după textul 
apărut 
tn „Woodhull & Claflin's 
Weekly" 

Tradus din limba engleză 
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[Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels 
despre legăturile lui Mazzini cu Internaţionala] 

[Dintr-o dare de seamă, apărută în presă, 
despre şedinţa din 25 iulie 1811 a Consiliului General] 

Cetăţeanul Engels spune că, după ce s-a vorbit de papă, 
e cazul să se vorbească şi de anti-papă 480, şi ţine să comu
nice că Giuseppe Mazzini a atacat Internaţionala în pagi
nile ziarului său *. Dupa ce a declarat că, după propria 
lui convingere, poporul italian îl iubeşte pe el şi că el e 
pătruns de dragoste faţă de poporul italian, Mazzini a con
tinuat : 

„Acum cîţiva ani a luat fiinţă o Asociaţie care ameninţă să răstoarne 
întreaga ordine" (aceleaşi cuvinte le-a folosit, înaintea lui, şi papa) . „Eu 
am refuzat de la bun început să fac parte din această Asociaţie. Ea este 
condusă de un Consiliu care-şi are sediul la Londra şi al cărui suflet este 
Karl Marx, un om cu o minte pătrunzătoare, dar, ca şi aceea a lui Proud
hon, distrugătoare ; un om cu o fire autoritară şi plin de invidie fată de 
influenţa exercitată de alţi oameni. Consiliul însuşi, care este alcătuit din 
oameni de diverse naţionalităţi, nu poate să urmărească acelaşi scop atunci 
cînd discută despre racilele de care suferă societatea şi nici nu poate avea 
o unitate de păreri atunci cînd e vorba de înlăturarea acestor racile. 
Tocmai din această cauză, eu şi secţia italiană a Alianţei democratice 
(cu sediul la Londra) ne-am retras din Asociaţie. Cele trei principii de bază 
ale Asocia!iei sînt : 1) negarea existenţei lui dumnezeu, adică a oricărei 
morale ; ·2} negarea patriei, pe care vrea s-o dizolve într-un conglomerat 
de comune a căror soartă inevitabilă va fi să se ciorovăiască între ele ; 
·3) negarea proprietăţii, adică deposedarea oricărui om al muncii de roa
dele muncii sale, căci dreptul de proprietate individuală nu este altceva 
decît dreptul pe care-l are fiecare de a dispune de ceea ce a produs" ,  

După ce şi -a expus pe larg punctul de vedere în aceste 
chestiuni, Mazzini încheie prin sfatul dat clasei muncitoare 
italiene de a se uni strîns, sub steagul lui, într-o ligă care 
să lupte împotriva Internaţionalei, de a avea încredere în 
viitorul Italiei, de a munci pentru viitorul şi gloria ei şi de 
a-şi înfiinţa propriile sale cooperative de consum (nu coope
rative de producţie) , pentru ca toţi să tragă cit mai mult 
folos. 

Observaţi că într-o chestiune importantă Mazzini se 
contrazice pe sine însuşi : într-un loc declară că „a refuzat 
de la bun început să facă parte din Internaţională u ,  iar ceva 
mai j os spune că s-a retras din Internaţională. Incercaţi să 

„ Vezi volumul de faţă, pag. 412-414. - Nota red. 
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vă închipuiţi şi  dv. cum poate un om sd. se retragă d in cev a 
din care nu a făcut parte niciodată ! In reali tate, Mazzini 
n-a fost  niciodată membru al  Internaţionalei, dar a încerca t  
s -o  transforme într-o unealtă a sa .  E l  a întocmit un  program 
pe care l-a prezentat Consiliului provizoriu, clar acesta 1 - n  
respins .  După aceea, Mazzini a făcut m a i  multe încercct r i  
î n  acest scop - prin maiorul \'\Tolff, care a fost demascat 
ul terior ca spion al politiei -, dar, după ce aceste încercă r i  
au dat greş ,  e l  s - a  abţinu t, p înă în  ullima vreme,  de la  or ice 
amestec în treburi le  Internaţionalei.  

în ce privPşte sus-pomenitele acuzaţii aduse Internaţ io 
nalei, trebuie spus c<l e le  s int sau false, sau absurde.  Prim a 
dintre ele, şi anume aceea cil Internaţionala consideră a teis
mul drept o c ondiţie obligatorie, este o minciună carţ! __ u fost  
dej a spulbera tă în scrisoarea pubficată de secretarul Con
siliului General ca răspuns la  circu1'ara lui Jules Favre *.  
A doua acuzaţie - că  Internaţionala neag ă  patria - este 
absurdă. Interna ţionala caută să unească, iar  nu să destrame. 
Ea luptă împotriva lozincii naţionalităţilor, pentru că aceasUi 
lozincă tinde sci separe între ele popoarele şi este folosiUi 
de tirani pentru a crea prejudecăţi şi a provoc'!. cli_scordie 4 8 1 •  

Rivalitatea care există între rasa latină şi cea teutonică a 
dus la u l timul război nimicitor, şi e a  a fost  folosil<l în aceeaşi 
măsură de Napoleon, ca şi de Bismarck. A treia acuzaţie 
nu face clec î t  să dovedească ignoranţa lui Mazzini în cele 
mai elementare probleme de economie politică. In ternaţio 
na la  nu  urmăreş te să  desfi inţeze, c i ,  dimpotrivă , sa  stabi 
lească acea proprietate individuald c are garantează fiecă 
rui a roadele muncii sale. ln prezent, roadele munci i  mase lor  
intră în  buzunarele unui mi:inunchi de o ameni, şi  acest sis tem 
de producţie capital istă îşi propune Mazzini să- l  menţină 
neschimbat, în timp ce Internaţi onala caută să - l  desfiinţeze. 
Ea vrea ca fiecare să obţină produsul muncii sale. Scriso
rile primite din Italia dovedesc că munci torii i talieni merq 
alături de Internaţională şi ca ei nu se lasă amăgiţi de 
superficiala sofisti cil a lui Mazzini. 

Publicat în „The Eastern Post " 
n r. 1 48 din 29 iulie 1 871  

Se tipiireşte după. textul  
apărut în ziar,  confrun
tat cu textul proceselor
verbale ale Consiliului 
GenP.ral 

Tradus din l imba englcz<l 

• Vezi yolurnul de faţă., pag. 387--389. - Nota rcd. 
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[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels în legătură 

cu convocarea Conferinţei de la Londra din 1 871  48l?J 
[Din procesul-verbal al 'edinţei din 25 iulie 1871 

a Consiliului General] 

Cetăţeanul Engels face propunerea de „a convoca la 
Londra, pentru a treia duminică a lunii septembrie, o con
ferinţă închisă a Asociaţiei ". El spune că anul trecut, în 
urma situaţiei create de război, secţiile au autorizat Consi
liul General să amine congresul anual. In momentul de faţă, 
situaţia"  nu e cu mult mai bună. In Franţa nu se poate ţine 
•congresul. In Germania, Asociaţia este supusă unui regim 
·de prigoană, şi oricine ar avea curajul să participe la congres 
-ar risca să fie aruncat în închisoare. In Spania, Asociaţia 
este de asemenea prigonită, iar în Belgia nu există nici 
urmă de libertate. Prin urmare, dacă se ţine seama de toate 
lmprejurările, nu mai rămîn decît două ţări în care ne-am 
putea întruni : Anglia şi Elveţia. Dar cetăţeanul Robin ne-a 
vorbit de dezbinarea care există în Elveţia în rîndul mem
brilor Asociaţiei noastre. In afară de aceasta, situaţia este 
·de aşa natură, că, dacă s-ar convoca un congres, numai 
puţine secţii ar putea să trimită delegaţi ; or, este neapărat 
necesar ca Consiliul General să se sfătuiască cu secţiile în 
privinţa politicii ce trebuie urmată pe viitor şi să obţină 
confirmarea împuternicirilor sale, "Ceea ce nu se poate însă 
face decît prin convocarea conferinţei închise, propuse de el. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusi!, în volumul 
„Conferinţa de la Londra 
.a Internaţionalei I", 1936 

Se tipl!reşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 
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[Rezumat al  unei cuvîntări 
a lui Karl Marx împotriva lui Odger 483] 

[Dintr-o dare de seamă, apărută tn presă, 
despre şedi•ta din I august 1871 a Consiliului General] 

665 

Cetăţeanul Marx a spus că ar vrea să se ocupe de încă 
o chestiune. Pe dt se pare, la o adunare a Ligii pămîntului 
şi a muncii 48', un oarecare domn Shipton, pe care el nu-l 
cunoaşte, dar despre care se vorbeşte că e mina dreaptă a 
d-lui Odger, a criticat „Adresa cu privire la războiul civil 
din Franţa" şi a declarat că Marx s-a lepădat de Consiliu. O 
asemenea declaraţie nu dovedeşte altceva dedt ignoranta 
d-lui Shipton şi nu pledează prea mult în favoarea inteli
genţei lui ,  chiar dacă el n-ar fi <lecit o marionetă în miinile 
lui Odger. Faptul că Marx a declarat în mod deschis că el 
este autorul acuzaţiilor cuprinse în Adresă înseamnă, după 
Shipton, că s-a lepădat de Consiliu I Dar el a făcut această 
declaraţie cu aprobarea Consiliului, tocmai pentru ca nişte 
oameni ca d-l Odger, apologeţi ai d-lor Thiers şi Favre, să 
nu mai poată spune că nu ştiu dacă acuzaţiile ce au fost 
aduse în Adresă sînt sau nu întemeiate. In scrisoarea sa in 
care recunoaşte că el este autorul Adresei, Marx îi invită 
pe aceia împotriva cărora au fost formulate aceste acuzaţii 
să-l dea în judecată pentru calomnie, astfel ca chestiunea 
să fie cercetată de o instanţă judecătorească * ; dar lor nu 
le convenea să facă acest pas, fiindcă ştiau care ar fi re
zultatul. Nu este, fireşte, prea greu de înţeles de ce era 
nemulţumit d -l Odger ; el dăduse dovadă de o asemenea 
ignoranţă. în materie de politică externă, cum nu i s-ar fi 
iertat nici unui simplu cititor de ziare. Odger a spus că 
Jules Favre se bucură de o reputaţie ireproşabilă, cînd este 
bine ştiut că în tot timpul vieţii sale el a fost un adversar 
înverşunat al clasei muncitoare franceze şi al tuturor mişcă
rilor muncitoreşti. El a fost principalul instigator al masa
crului sîngeros din iunie 1848 ; el a fost iniţiatorul expediţiei 
din 1 849 impotriva Romei ; el a fost acela care a obţinut 
expulzarea lui Louis Blanc din Franţa şi unul dintre aceia 
care l-au readus pe Bonaparte. Şi, cu toate acestea, d-l Odger 
s-a. ridicat şi a declarat, fără să roşească, că „despre re-

* Vezi volumul de faţă, pag. 396. - Nota red. 



putaţia lui Jules Favre nu se poate spune mm1c rău" .  Dar 
dacă d-l Odger, care pretinde că a fost unul dintre membrii 
cei mai activi ai Internaţionalei, şi-ar fi îndeplinit într-o 
măsură cit de mică îndatoririle sale, ar fi trebuit să ştie că 
o ,asemenea afirmaţie este lipsită de orice temei. Inseamnă 
că el a făcut în mod premeditat o afirmaţie mincinoasă ; 
sau, dacă nu, această afirmaţie dovedeşte o ignoranţă de 
neiertat. D-l Odger n-a ştiut, în ultimii cinci ani, nimic despre 
Internaţională, deoarece el nu şi-a îndeplinit niciodată în
.datoririle. Funcţia de preşedinte a fost desfiinţată de con
gres 485, deoarece a fost considerată inutilă şi avea un ca
racter pur fictiv. D-l Odger a fost primul şi unicul preşedinte 
al Internaţionalei ; el nu şi-•a îndeplinit niciodată îndatori
rile, iar Consiliul s-a descurcat foarte bine şi  fără el ; de 
aceea, funcţia de preşedinte a fost desfiinţată. 

Publicat în „The Eastern Post" 
nr. 1 49 din 5 august 1871 

13 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confrun
tat cu textul proceselor
verbale ale Consiliului 
General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al cuvîntării rostite de Karl Marx 
la deschiderea Conferinţei de la Londra 488] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 17 septembrie 1871 
a Conferinţei de la Londra 

a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor] 

Marx : Consiliul General a convocat o conferinţă : 
pentru a •ajunge la o înţelegere cu delegaţii din diferite 

ţări în legătură cu măsurile ce urmează a fi luate pentru a 
preîntîmpina pericolul la care este expusă Asociaţia în multe 
ţări şi a ajunge la crearea unei noi organizaţii, corespunză
toare cerinţelor situaţiei ; 

in al doilea rînd, pentru a elabora replica ce trebuie 
dată diferitelor guverne care, prin toate mijloacele ce le 
stau la dispoziţie, caută în permanenţă să distrugă Asociaţia ; 
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şi, în fine, pentru a soluţiona definitiv conflictul din 
Elveţia. 

In cursul acestei conferinţe se vor ivi, desigur, şi vor 
trebui să-şi găsească rezolvarea şi alte probleme, de mai 
mică importanţă. 

Cetăţeanul Marx adaugă că va fi necesar să se publice 
0 declaraţie îndreptată împotriva guvernului rus, care cauld. 
să implice Asociaţia în cunoscutul proces al unei societctti 
secrete, ale cărei căpetenii sînt cu totul ostile Asociaţiei sau 
complet străine de ea 4s1. 

Actuala conferinţă are un caracter secret, dar, după ce 
toţi delegaţii se vor fi întors în ţările lor, Consiliul General 
va publica rezoluţiile a căror apariţie conferinţa o va so
coti necesară. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, în volumul 
„Conferinţa de la Londra 
a Internaţionalei I " ,  1936. 

14 

S e  tipăreşte după textul 
procesului-verbal întocmit 
de Rochat, confruntat cu 
notele luate de el 

Tradus din limba franceză 

[Rezumat al unor cuvîntări 
ale lui Karl Marx despre trade-unionuri 488] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 20 septembrie 1871 
a Conferinţei de la Londra 

a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor] 

I 

Marx crede că la Congresul de la  Base! n-a fost adop
tată o asemenea rezoluţie ; după ce face o verificare, el 
recunoaşte că a fost într-adevăr adoptată o hotărîre de 
acest fel 489• A fost însă o dorinţă pioasă ; pe vremea aceea 
şi el credea că acest lucru este posibil, dar acum este convins 
că trade-unionurile nu vor fi de acord cu o asemenea fede
ratie . Marx spune că trarle-unionurile reprezintă o minoritate 
aristocratică. Muncitorii cu salarii mici nu pot face parte 
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din asemenea organizaţii : mari mase de muncitori pe care 
dezvoltarea economică li goneşte zilnic de la sate la oraşe 
rămîn mult timp tn afara trade-unionurilor, iar cei mai 
oropsiţi nu intră niciodată în ele. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru muncitorii născuţi în cartierele răsăritene ale Lon
drei, unde numai unul din zece face p arte din trade-unionuri. 
Ţăranii, muncitorii zileri nu fac niciodată parte din aceste 
asociaţii. 

Trade-unionurile, considerate ca atare, n-au nici o pu
tere ; ele vor rămîne o minoritate. Ele n-au în spatele lor 
masele de proletari, in timp ce Internaţionala exercită o 
influenţă directă asupra acestora ; ea n-are nevoie de or
ganizaţia trade-unionurilor pentru a-i ia.trage pe muncitori ; 
ideea internaţionalismului U cucereşte de iîndată. Ea este 
singura Asociaţie care inspiră muncitorilor deplină incredere. 

Deosebirile de limbă constituie, de asemenea, o pie
dică pentru o unire pe plan internaţional cu trede-unio
nurile. 

lI 

Marx nu împărtăşeşte temerile lui Steens cu privire la 
trade-unionuri 490 ; acestea n-au putut niciodată să realizeze 
ceva fără să facă apel la noi, nici chiar acelea dintre ele 
care sînt cele mai bine organizate şi care -au ramificaţii în 
Statele Unite ; trade-unionurile au stat deoparte de cea mai 
mare mişcare revoluţionară din Anglia 491• 

De cind există Internaţionala, situaţia s-a schimbat ; dacă 
trade-unionurile vor să facă uz de forţele lor, ele pot, cu 
ajutorul nostru, să obţină totul. ln statutul lor exista un 
articol care le interzicea să se amestece în politică ; ele nu 
au întreprins iacţiuni politice decît sub influenţa Internaţio
nalei. Timp de cîţiva ani de zile, Consiliul General a avut 
legături cu trade-unionurile ; exista ş i  un comitet 492 ; in 
momentul de faţă, Consiliul General mai întreţine legături 
cu trade-unionurile din trei mari oraşe - Manchester, Bir
mingham şi Sheffield. 

Publicat pentru prima oară 
in limba rusă, în volumul 
„Conferinţa de la Londra 
a Internaţionalei I",  1 936. 

Se tipăreşte după textul 
procesului-verbal întocmit 
de Martin, confruntat cu 
notele luate de el şi de 
Ro chat 

Tradus din limba franceză 
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[Text prescurtat al  unei cuvîntări a lui Karl Marx 
despre activitatea politică a clasei muncitoare 4113] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 20 septembrie 1871 
a Conferinţei de la Londra 

a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor] 

6C9' 

Cetăţeanul Lorenzo ne-a atras atenţia că trebuie să res
pectăm Regulamentul, şi exemplul lui a fost urmat de cetă� 
teanul Bastelica. Iau textul original al „Statutului • şi pe 
acela al „Manifestului " ,  şi în amîndouă citesc că Consiliul 
General are obligaţia să supună spre dezbatere congresului 
un program de desfăşurare a lucrărilor lui m, In programul 
pe care Consiliul General îl supune spre dezbatere Con
ferinţei se vorbeşte de organizarea Asociaţiei, iar propune
rea lui Vaillant se referă tocmai la această chestiune ; prin 
urmare, obiecţia ridicată de Lorenzo şi de Bastelica nu este 
întemeiată. 

Aproape în toate ţările, anumiţi membri ai Internaţio
nalei, bazlndu-se pe versiunea denaturată a Statutului adop
tat la Congresul de la Geneva 495, au făcut propagandă în 
favoarea abţinerii de la activitatea politică, iar guvernele, 
bineînţeles, nu s-au gîndit de loc să pună capăt acestei 
propagande ; în Germania, Schweitzer şi alte persoane aflate 
în solda lui Bismarck au încercat chiar să pună activitatea 
secţiilor în concordanţă cu politica guvernului. In Franţa, 
această condamnabilă abţinere a permis lui Favre, Picard 
şi altora, la 4 septembrie, să pună mîna pe putP.re ; aceeaşi 
abţinere a dat posibilitatea ca la 1 8  martie să se constituie 
la Paris un comitet dictatorial, din care făceau parte mulţi 
bonapartişti şi intriganţi, care, în mod intenţionat. şi-au pier
dut în inactivitate primele zile ale revoluţiei în loc să le 
consacre consolidării ei 496• 

Nu de mult, în America, un congres 497 alcătuit din mun
citori a hotărît să se ocupe îndeaproape de problemele po
litice şi să înlocuiască pe politicienii de profesie cu mun
citori ca şi ei, a căror misiune să fie apărarea intereselor 
lor de clasă, 

In Anglia, pentru un muncitor este mai greu să pă
trundă în parlament. Dat fiind că membrii parlamentului nu 
primesc nici un fel de indemnizaţie şi că muncitorul nu dis
pune decît de mijloaC'ele de subzistenţă pe care le obţinP 
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prin munca sa, parlamentul este inaccesibil pentru el, şi 
burghezia îşi dă perfect de bine seama că refuzul ei înver
şunat de a acorda deputaţilor indemnizaţii constituie un 
mijloc de a împiedica clasa muncitoare să-şi aibă reprezen
tanţii ei în parlament. 

Nu trebuie să se creadă că a avea muncitori în parla
mente este un lucru de mică importanţă. Dacă glasul lor 
este înăbuşit, ca în cazul lui De Potter şi Castiau, sau dacă 
ei sînt excluşi, aşa cum s-a întîmplat cu Manuel, aceste re
presalii şi această intoleranţă exercită o puternică înrîurire 
asupra poporului ; dar dacă, dimpotrivă, au, ca Bebel şi 
Liebknecht, posibilitatea să vorbească de la tribuna parla
mentului, atunci cuvîntul lor e ascultat de toată lumea. Şi 
într-un caz şi în altul principiile noastre capătă astfel o 
largă. popularitate. In această privinţă e de ajuns să dăm un 
singur exemplu : cînd, în timpul războiului cu Franţa, Bebel 
şi Liebknecht au pornit lupta împotriva războiului, arătînd 
.astfel că clasa muncitoare îşi declină orice răspundere pentru 
toate cele întîmplate, întreaga Germanie a fost zguduită ; 
pînă şi la Miinchen, unde revoluţiile sînt provocate doar de 
preţul berei, au avut loc mari manifestaţii la care s-a cerut 
încetarea războiului. 

Guvernele ne sînt ostile * ; trebuie să le dăm riposta 
cuvenită prin toate mij loacele de care dispunem. Orice mun
citor intrat în parlament înseamnă o victorie obţinută im
.potriva lor, dar trebuie aleşi oameni adevăraţi, şi nu dintre 
cei de teapa lui Tolain. 

Marx sprijină propunerea făcută de cetăţeanul Vaillant 
- şi completată cu amendamentul lui Frankel - ca această 
propunere să fie precedată de o motivare în care să se 
explice sensul acestei declaraţii, adică să se arate că nu de 
azi cere Asociaţia ca muncitorii să se ocupe de politică şi 
că ea a formulat întotdeauna o asemenea revendicare. 

Publicat pentru prima oară 
în „Kommunisticeskii Jnternaţional" 
nr. 29, 1 934 

Se tipăreşte după textul 
procesului-verbal întocmit 
de Rochat, confruntat cu 
notele luate de el şi de 
Martin 

Tradus din limba franceză 

* In ciorna întocmită de Martin, înaintea acestei fraze stă scris : „De 
la revoluţia din mlie încoace, burghezia face tot ce-i stă în putinţă pentru 
a pune, pe nesimţite, piedici în calea muncitorilor. Ziarele noastre nu 
pătrund în rîndurile maselor. Tribuna parlamentară este pentru noi cel 
mai bun mijloc de a cîştiga popularitate " .  - Nota red. 
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[Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx 
despre activitatea politică a clasei muncitoare] 

(Din procesul-verbal al şedinţei din 21 septembrie 1371 
a Conferinţei de la Londra 

a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor] 

671 

Marx spune că încă de ieri s-a pronunţat pentru propu
nerea lui Vaillant, aşa că nu va lua poziţie împotriva ei. 
Răspunzîndu- i  lui Bastelica, el arată că încă de la începutul 
conferinţei s -a  luat hotărîrea de a se discuta numai problema 
-0rganizării, şi nu problema de principiu. In ce priveşte re
feririle la Regulament, el aminteşte că Statutul şi Manifestul 
<:onstitutiv trebuie considerate ca un tot unitar şi le dă din 
nou citire * .  

El face u n  istoric al abţinerii d e  la activitatea politică 
şi spune că nu este cazul să se discute atît de mult această 
chestiune. Cei care au creat această teorie ·au fost nişte 
utopişti de bună-credinţă, dar cei care în momentul de faţă 
vor să meargă pe acelaşi drum nu mai sînt de bună-credinţă ; 
ei renunţă la politică acum, cînd există experienţa unei lupte 
înverşunate, şi, în felul acesta, împing poporul spre opoziţia 
burgheză, formală, împotriva căreia trebuie să ducem lupta 
concomitent cu lupta pe care o ducem împotriva guvernului. 
Este necesar să-l  demascăm pe Gambetta, pentru ca poporul 
să nu mai rfie încă o dată înşelat. Marx împărtăşeşte părerea 
lui Vaillant că, drept răspuns la persecuţiile la care este 
supusă Internaţionala, trebuie să aruncăm o sfidare tuturor 
.guvernelor. 

Reacţiune există pe întregul continent ; ea are un ca
racter general şi permanent, chiar şi în Statele Unite şi în 
Anglia, deşi într-o formă diferită. 

Trebuie sct declarăm guvernelor : ştim că voi sînteţi 
puterea înarmată care e îndreptată impotriva proletarilor ; 

* Intr-una din ciorne urmează în continuare : „Marx se pronunţă 
împotriva celor care sint pentru abţinere de la activitatea politică, şi spune 
că ei sint nişte sectari • .  - Nota red. 
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oriunde ne va fi cu putinţă vom acţiona lmpotriva voastră 
cu mijloace paşnice, dar, dacă va fi necesar, vom recurge
la arme. 

Marx este de părere că în propunerea prezentată de 
Vaillant trebuie introduse unele modificări şi, de ,aceea, se 
raliază la propunerea lui Utin 498• 

Publicat pentru prima oară 
în „Kommunisticeskii Internaţional• 
nr. 29, 1934 

17  

S e  tipăreşte după textul 
procesului-verbal întocmit 
de Martin, confruntat cu 
notele luate de el 

Tradus din limba franceză 

[fext prescurtat al unei cuvîntări a lui Karl Marx 
despre situaţia Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor în Germania şi Anglia 499] 

[Din procesul-verbal al ,edinţel din 22 septembrie 1871 
a Conferinţei de la Londra 

a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor] 

După cum ştiţi, tn Germania organizaţia Internaţionalei: 
nu poate fiinţa sub adevăratul ei nume, deoarece asociaţiilor 
din această ţară le este interzis prin lege să se afilieze la 
vreo asociaţie din străinătate. Totuşi Asociaţia noastră există 
în Germania şi a căpătat acolo o mare dezvoltare sub de
numirea de Partidul social-democrat, care a aderat de mult 
la Asociaţie. La congresul de la Dresda, acest act a fost 
confirmat pentru a doua oară în mod solemn 500• Prin urmare, 
pentru această ţară nu este cazul s� propunem vreo măsură 
sau declaraţie de felul celor adoptate pentru ţările tn care 
Asociaţia este supusă persecuţiilor. 

In continuare, Marx declară că, dacă despre studenţii 
germani s-a exprimat în termeni defavorabili, nu poate spune 

• 
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acelaşi lucru şi despre muncitori. In timpul ultimului război. 
care a dus la o înteţire a luptei de clasă, atitudinea munci
torilor germani a fost mai presus de orice laudă ; în afara 
de asta, Partidul social-democrat a înţeles perfect de bine că 
acest război a fost întreprins de Bonaparte şi de Wilhelm 
mai mult pentru a înăbuşi ideile moderne decît IÎn scopuri 
de cucerire. Comitetul din Braunschweig a fost arestat în 
întregime "' şi trimis într-o fortăreaţă de la graniţa rusă ; 
cei mai mulţi dintre membrii lui se află şi azi în închisoare, 
fiind acuzaţi de înaltă trădare. Bebel şi Liebknecht, repre
zentanţii clasei muncitoare germane, nu s-au temut să de
clare în Reichstag că sînt membri ai Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor, că protestează împotriva războiului şi 
refuză să voteze orice credite de război. Guvernul n-a cu
tezat să-i aresteze în iplină şedinţă ; abia la ieşire au fost 
amlÎndoi înhăţaţi de poliţişti şi duşi la închisoare. 

ln timpul Comunei, muncitorii germani şi-au afirmat 
fără încetare, la diferite mitinguri şi în coloanele ziarelor 
lor, solidaritatea cu revoluţionarii din Paris. Iar cînd Comuna 
a fost învinsă, ei au ţinut la Breslau un miting pe care 
poliţia prusiană a încercat zadarnic să-l împiedice. La acest 
miting, ca şi la altele care au avut loc în diferite oraşe ale 
Germaniei, ei au salutat cu însufleţire Comuna din Paris. ln 
sfîrşit, cînd împăratul Wilhelm şi armata lui şi-au făcut in
trarea triumfală IÎn Berlin, poporul i-a întimpinat pe aceşti 
învingători cu strigăte de : „Trăiască Comuna ! " """ · 

Cetăţeanul Marx atrage atenţia că atunci cînd a vorbit 
despre Anglia a uitat să spună următoarele : după cum ştiţi, 
intre muncitorii englezi şi cei irlandezi a existat d intotdeauna 
un antagonism foarte puternic, ale cărui cauze nu sînt, de 
altfel, greu de enumerat. Acest antagonism îşi are rădăcina 
în deosebirile de limbă şi de religie """"' ,  precum şi în concu
renţa pe care muncitorii irlandezi o fac muncitorilor englezi 
în ceea ce priveşte salariul. ln Anglia, acest antagonism con-

* Vezi volumul de faţă, pag. 293. - Nota red. 
** In ciorna intocmită de Martin se spune în continuare : „muncitorii 

au dovedit că ei sînt singurul partid din Germania care exprimă năzuinţe 
socialiste•. - Nota red. 

*** In ciorna întocmită de Maritin, după .cuvintul „religie" urmează : 
„în îndelunga împilare a Irlandei " .  - Nota red. 
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stituie o piedică în calea revoluţiei şi este folosit în mod 
abil de guvern şi de clasele dominante, care sînt convinse 
că între muncitorii englezi şi cei irlandezi nu sîn t posibile 
;nici un fel de legături. Şi, într-adevăr, pe tărîm politic n-ar 
fi cu putinţă nici o unire. Dar nu tot aşa stau lucrurile şi pe 
tărîm economic ; şi de o parte, şi de cealaltă se creează 
5ecţii ale Internaţionalei ,  care în această calitate vor trebui 
să păşească împreună spre acelaşi ţel. Secţiile din Irlanda vor 
fi în curînd foarte numeroase. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă, în volumul 
„Conferinţa de la Londra 
a Internaţionalei I " ,  1936 

1 8  

Se tipăreşte dupd. textul 
procesului-verbal întocmit 
de Rochat, confruntat cu 
notele luate de el şi de 
Martin 

Tradus din limba francezd. 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Karl Marx despre societăţile secrete] 

[Din procesul-verbal al şedinţei din 22 septembrie 1871 
a Conferinţei de la Londra 

a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor] 

Marx dă citire următoarei propuneri : „În ţările în care 
din cauza piedicilor puse de guvern organizarea reglementară 
a Asociaţiei Internaţionale a devenit în prezent imposibilă, 
Asociaţia şi grupurile ei locale pot fi reorganizate sub dife
ri te alte denumiri, dar societăţile secrete, în înţelesul strict 
al cuvîntului, sînt cu desăvîrşire interziseu * ·  

Una e o organizaţie secretă ş i  alta sînt societăţile secrete 
în înţelesul strict al cuvîntului, care, dimpotrivă, trebuie 
combătu.te. 

în Franţa şi Italia, unde situaţia  politică este de aşa na
tură incit dreptul de întrunire constituie o infracţiune, se va 
manifesta cu deosebită putere tendinţa de a participa la acti
vitatea societăţilor secrete, al căror rezultat este întotdea
una negativ ; totodată, acest tip de organizaţie stînjeneşte 

* Vezi volumul de faţă, pag. 448. - Nota red. 
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dezvoltarea mişcării proletare, deoarece, în loc să-i educ-e
pe muncitori, aceste societăţi îi supun unor legi coerciti

_
ve

şi mistice, care împiedică să se m.�nifeste spi�itul lor ?e ii:i
dependenţă şi orientează conştunţa lor mtr-o direcţie 
greşită * ·  

Marx se  pronunţă pentru adoptarea acestei propuneri. 

Publicat pentru prima oară 
ln limba rusă, în volumul 
„Conferinţa de la Londra 
a Internaţionalei I" ,  1 936 

19 

S e  tipăreşte după textul 
procesului-verbal întocmit 
de Rochat, confruntat cu 
notele luate de el şi de 
Martin 

Tradus din limba franceză 

[O scrisoare adresată de Jenny Marx 
editoarei revistei „Woodhull & Claflin's Weekly" 501] 

Slimată doamnă, 
Scrisoarea particulară de mai jos ( care iniţial era adre

sata unui prieten) ar putea să prezinte şi un interes general, 
dacă cu ajutorul ei s-ar proiecta oarecare lumină asupra 
actelor de samavolnicie săvîrşite de actualul guvern francez, 
care, manifestînd un dispreţ suveran pentru securitatea şi  
liberta tea personală, nu se dă în lături de la arestarea - sub 
diferite pretexte, absolut false - atît a cetăţenilor străini 
cit şi a propriilor săi cetăţeni. 

Cumnatul meu, d -l Lafargue, soţia şi copiii lui, sora 
mea mai mică şi  cu mine am petrecut lunile iunie şi 
iulie la Bagneres-de-Luchon, unde aveam de gînd să rămînem 
pînă la sfîrşitul lunii septembrie. In ce mă priveşte, nădăj 
duiam Că, printr-o şedere mai îndelungată în Pirinei şi prin
tr-o cură zilnică cu apele minerale cărora îşi datorează re
numele această localitate, am să mă izbăvesc de urmilrile 
unei grave pleurezii. Mais dans la Republique Thiers l'homme 
propose et la police dispose ** ·  Pe ziua de 1 sau 2 august, d -l 
Lafargue a fost informat de călre un prieten că trebuie Sd se 
aştepte oricînd la o vizită inopinată din partea poliţiei şi că, 

• In notele lui Martin urmeuză cuvintele : „Existenţa societăţile 
secrete ar fi contrară caracterului Asociaţiei Internaţionale a Muncitor 
lor r ele pot fi bune pentru carbonari, dar nu corespund intereselor miş 
cării proletare• .  - Nota red. 

u Dar în Republica lui Thiers omul propune şi poliţia dispune. -
Nota trad. 

45 - .Man:-Engels, Opere, voi. 17 
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dacă va fi găsi t acasă, va fi cu siguranţă arestat, sub pretext 
că în timpul Comunei s-a aflat, pentru scurt timp, la Paris, 
că pe atunci îndeplinea misiunea de emisar al Internaţio
nalei în Pirinei şi - last but not least * - că este soţul 
soţiei sale şi, prin urmare, ginerele lui Karl Marx. Ştiind că 
sub actualul guvern de jurişti legea este literă moartă, că 
oamenii sînt într-una întemniţaţi fără să li se arate motivele 
arestării lor, d-l Lafargue a urmat sfatul ce i-a fost dat, a 
trecut frontiera şi s-a stabilit la Bosost, un mic orăşel spa
niol. La cîteva zile după plecarea lui, în ziua de 6 august, 
d-na Lafargue, sora ei Eleanor şi cu mine l -am vizitat pe 
d-l Lafargue la Bosost. D-nei Lafargue i s-a părut că băie
ţaşul ei nu se simte destul de bine pentru a pleca în aceeaşi 
zi din Bosost (era foarte îngrijorată din pricina acestui copil, 
căci fratele lui murise cu cîteva zile în urmă) şi a hotărît 
să mai stea o zi sau două cu soţul ei. De aceea sora mea 
Eleanor şi cu mine ne-am întors singure la Luchon. 

Am izbutit să străbatem fără peripeţii drumurile spa
niole, care sînt pline de hîrtoape, şi să ajungem cu bine la 
Fos. Aici vameşii francezi ne-au pus obişnuitele lor întrebări 
şi s-au uitat în trăsura noastră, ca să se convingă d acă n-avem 
niscai mărfuri de contrabandă. Cum n-aveam nimic în afară 
de paltoanele noastre, i-am spus vizitiului că poate să por
nească, cînd iată că apare un individ - care nu era altul 
decît le procureur de la Republique, monsieur le baron De
sagarre ** - şi ne spune : „ln numele Republicii, vă ordon să 
mă urmaţi".  Am coborît din trăsură şi am intrat într-o odăiţă, 
unde am dat de o fiinţă cu o mutră respingătoare, o femeie 
cu o înfăţişare cu totul lipsită de feminitate , căreia i se dă
duse misiunea să ne facă percheziţie corporală. Cum nu voiam 
ca această persoană vulgară să se atingă de noi, am propus 
să ne scoatem singure rochiile. Dar această femeie nici n-a 
vrut să audă de aşa ceva. A ieşit repede din odaie şi, după 
scurt timp, s-a întors �mpreună cu procureur de la Repu
blique, care, pe un ton extrem de nepoliticos, i-a spus su
rorii mele : „Dacă nu-i daţi voie acestei femei să vă per
cheziţioneze, am să fac eu treaba asta" .  Sora mea i-a 
răspuns : „N-aveţi dreptul să vă atingeţi de un supus bri
tanic. Am paşaport englez" .  Văzînd însă că un paşaport englez 
nu înseamnă mare lucru şi că posesorul unui asemenea paşa
port nu-i inspiră prea mult respect domnului baron Desagarre, 

* - ultimul pretext, dar nu cel mai puţin important. - Nota trad. 
** - procurorul Republicii, d-l baron Desagarre. - Nota trad. 
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căci el făcea impresia că este într-adevăr hotărît să-şi traducă' 
vorbele în fapte, i -am permis femeii să procedeze după voia ei 
Ea a mers pînă acolo că a descusut şi tivurile de la rochiile 
noastre şi ne-a pus să ne scoatem şi ciorapii. Mi se pare că şi'
acum simt cum îmi trec prin păr degetele ei de păianjen. După' 
ce a găsit la mine doar un ziar, iar la sora mea doar o scrisoare 
ruptă, ea a alergat cu ele la prietenul şi aliatul ei, monsieur 
le baron Desagarre. Am fost apoi conduse la trăsura noastrd. 
Vizitiul nostru, care tot timpul cit stătusem în Pirinei ne 
servise drept „călăuză u şi se ataşase foarte mult de noi, a 
fost alungat cu forţa şi înlocuit cu altul ; doi poliţişti s-au 
instalat în trăsură, în faţa noastră, şi aşa am fost duse de acolo, 
urmate de o căruţă plină de vameşi şi de agenţi de poliţie. 
După un timp oarecare, convingîndu-se, fără îndoială, că Ia 
urma urmei nu sîntem nişte fiinţe chiar atît de periculoase şi 
că n-am încercat să omorîm santinelele noastre, cei din escorta 
noastră ne-au pără.sit şi am fost lăsate în grij a celor doi poli
ţişti din trăsură. Astlel păzite am străbătut un sat după altul, 
am trecut prin St. Beat, un oraş destul de mare, ai cărui locui
tori se adunau grămadă în jurul nostru, luîndu-ne, evident, 
drept nişte hoaţe sau, cel puţin, drept nişte contrabandiste. 
Pe la orele 8, frînte de oboseală, am ajuns la Luchon, am 
trecut prin Quinconces * , unde sute de oameni se adunaseră 
să asculte fanfara, fiindcă era într-o duminică în plin sezon. 
Trăsura noastră s-a oprit în faţa casei prefectului (monsieur 
le comte de Keratry) . Şi, fiindcă acest important personaj 
nu era acasă, am fost lăsate să aşteptăm - tot sub pază -
în faţa uşii lui cel puţin o jumătate de oră. 1n cele din urmă 
s-a dat ordin să fim duse la casa noastră, pe care am găsit-o 
înconjurată de j andarmi. Am urcat imediat, ca să ne spălăm 
şi să ne răcorim puţin (fiindcă porniserăm la drum de la 
orele cinci dimineaţa) , dar, cum un j andarm şi un agent de 
poliţie în civil ne-au urmat pînă şi în dormitor, nu ne-am 
răcorit şi ne-am întors în salon, ca să aşteptăm acolo sosirea 
prefectului. A bătut ora nouă, zece, dar monsieur de Ke
ratry tot nu-şi făcea apariţia ; el asculta muzică de fanfară 
în Quinconces şi, după cite ni s-a spus, era hotărît să rămînă 
acolo pînă ce va răsuna ultimul acord. Intre timp casa noas
tră s-a umplut de mouchards ** ; ei au intrat în odaie de parcă 
ar fi fost a lor şi s-au instalat ca la ei acasă, s-au aşezat pe 
scaunele noastre şi pe canapea. N-a trecut mult şi am fost 

* - parcul oraşului. - Nota trad. 
"* - spioni, agenţi secreţi. - Nota trad. 
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înconjurate de o mulţime pestriţă de poliţişti ; ne-am putut 
d a  seama numaidecît că aceşti devotaţi servitori ai republicii 
îşi făcuseră ucenicia  sub imperiu, fiindcă erau nişte adevă
raţi maeştri în onorabila lor profesiune. Ei au recurs la cele 
mai abile trucuri şi stratageme pentru a ne atrage într-o 
conversaţie, dar, văzînd că toate eforturile lor sînt zadar
nice, au început să ne fixeze c·u privirile lor, cum numai nişte 
„profesionişti " sînt în stare s-o facă, pînă cînd, în sfîrşit, pe 
la zece şi jumătate şi-a făcut apariţia prefectul, care era în
soţit de d-l Delpech, procureur general * , de un juge d'in
struction ** , de un juge de paix *** ,  de comisarii din Tou
louse şi Luchon etc. I s-a dat ordin surorii mele să treacă 
în odaia alăturată, unde a fost urmată de comisarul d in 
Toulouse şi de un j andarm. Interogatoriul meu a început. Am 
refuzat să d au vreo informaţie despre cumnatul meu şi des
pre alte rude sau prieteni. In ceea ce mă priveşte, am declarat 
că urmez un tratament medical şi că am venit la Luchon 
pentru o cură de ape minerale. Timp de mai bine de două ore, 
monsieur de Keratry m-a îndemnat şi a încercat să mă con
vingă, iar în cele din urmă m-a ameninţat că d acă voi per
sista în refuzul meu de a depune ca martor, voi fi considerată 
drept complice. „Mîine - a spus el - legea vă va sili să 
faceţi depoziţii sub prestare de jurămînt, căci - permiteţi-mi 
să vă spun - d-l Lafargue şi soţia lui au fost arestaţi " .  
Auzind acest lucru m-am alarmat, întrucît ştiam că  copilul 
surorii mele este bolnav. 

In sfîrşi t, a venit şi rîndul surorii mele Eleanor. Mi s-a 
ordonat să mă întorc cu spatele la ea  cit timp va vorbi. In 
faţa mea a fost postat un poliţist pentru ca nu cumva 5ă în
cerc să-i fac vreun semn. Am fost înciudată să cmistat că, 
încetul cu încetul, sora mea era silită să răspundă prin „dau 
sau „nu" la nenumăratele întrebări ce-i erau puse. Am aflat 
ulterior prin ce mijloace a fost silită să vorbească. Arătînd 
spre declaraţia mea scrisă, monsieur de Keratry ( ale cărui 
gesturi nu le puteam vedea, fiindcă eram întoarsă cu spatele 
sp-re el) afirma tocmai contrariul de ceea ce spusesem eu 
în realitate. De aceea, temîndu-se iSă nu spună altceva deoit 
spusesem eu, sora mea n-a combătut declaraţiile care mi se 
atribuiau mie. Se făcuse două şi jumătate, cînd interogatoriul 
ei a luat sfîrşit. Inchipuiţi-vă şi dv. : o fată tînără de 16 ani, 

* - procuror general. - Nota trad . 
..,. - judecător de instru<:ţie. - Nota trad. 

„..,. - judecător de pace. - Nota trad. 
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care era în p1c10are de la cinci dimineaţa, care făcuse un 
drum de nouă ore într-o toridă zi de august şi care de dimi
neaţă, de cînd plecaserăm de la Bosost, nu luase nimic în 
gură, a fost supusă unui interogatoriu încrucişat, pînă la 
două şi jumătate noaptea I 

Tot restul nopţii, comisarul din Toulouse şi cîţiva j an
darmi au rămas în casa noastră. Noi ne-am culcat, dar n-am 
putut adormi, căci ne frămîntam mintea cum să trimitem un 
mesager la Bosost ca să-l prevină pe d-l Lafargue în caz că 
nu fusese încă arestat. Ne-am uitat pe fereastră. In grădină 
patrulau j andarmii. Era imposibil să ieşim din casă. Ne aflam 
sub detenţiune severă : nu ni s-a permis s-o vedem nici mă
car pe fata din casă sau pe gazda noastră. A doua zi, gazda 
şi femeile de serviciu au făcut depoziţii sub prestare de ju
rămînt. Eu am fost interogată din nou, mai bine de o oră, 
de d-l Delpech, procureur general, şi de d-l procureur de la 
Republique. D-l baron Desagarre, care este un fanfaron fără 
de pereche, mi-a citit lungi extrase, arătîndu-mi pedepsele 
de care sînt pasibilă dacă voi persista în refuzul meu de a 
depune ca martor. Dar eu nu m-am lăsat de loc impresionată 
de elocvenţa acestor domni. Le-am declarat pe un ton calm, 
dar cu toată fermitatea, că n-am să depun jurămînt şi am 
rămas neclintită în hotărîrea mea. 

Interogatoriul surorii mele a durat,  de data asta, doar 
cîteva minute. Şi ea, la rîndul ei, a refuzat categoric să de
pună jurămînt. 

înainte ca procureur general să plece i-am cerut permi
siunea să scriem cîteva rînduri mamei noastre, fiindcă ne 
temeam că s-ar putea ca ziarele să publice ştirea că am fost 
arestate, ceea ce i-ar alarma pe părinţii noştri. Noi i -am 
propus să scriem această scrisoare în limba franceză, în pre
zenţa d-lui Delpech. Ea urma să se limiteze doar la cîteva 
fraze de felul : „sîntem bine, sănătoase" etc. Procurorul a res
pins cererea noastră, sub pretext că s-ar putea ca noi să fo
losim un limbaj convenţional şi asemenea cuvinte : „sîntem 
bine, sănătoase" să aibă un înţeles ascuns. 

Aceşti magistraţi îi întreceau pînă şi pe Dogberry ş� 
Verges. Iată încă un exemplu din care se vede imbecilitatea 
lor de nedescris. Găsind, după cum ne-a povestit fata din 
casă, cîteva scrisori de afaceri care aparţineau d-lui Lafargue 
şi în care era vorba de un export de oi şi boi ,  ei au exclamat : 
„Boi, oi - intrigi, intrigi ! Oi - comunişti ; boi - membri 
ai Internaţionalei " .  

45* 
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Tot restul zilei şi noaptea următoare le-am petrecut din 
nou sub supravegherea cîtorva j andarmi, dintre care unul 
şedea tot timpul în faţa noastră, chiar şi cînd luam masa. 

A doua zi, pe data de 8 august, am fost onoraţi de vizita 
prefectului şi  a încă unei persoane care, după presupunerile 
noastre, era secretarul lui. O relatare cu totul inexactă şi 
fantastică în legătură cu convorbirea noastră a apărut în 
ziarul „La France" ,  şi ea a fost reprodusă apoi de numeroase 
alte publicaţii. Dar să revenim la prefect. 

D-l de Keratry, după o foarte lungă introducere, ne-a 
informat, în termeni foarte politicoşi, că autorităţile au co
mis o eroare ; s-a constatat că nu există nici un temei pentru 
intentarea unui proces împotriva d-lui Lafargue, că el este 
nevinovat şi, prin urmare, e liber să se înapoieze în Franţa. 
„In ceea ce priveşte sora dv. şi dv. înşivă - a spus d-l de 
Keratry, care, după cum cred eu, era de părere că nu trebuie 
să dai vrabia din mină pe cioara de pe gard - împotriva dv. 
există mult mai multe dovezi de vinovăţie decît împotriva 
d-lui Lafargue" ( în felul acesta am fost deodată transformate 
din martore în acuzate) „şi, după toate probabilităţile, veţi 
fi expulzate din Franţa. Totuşi, chiar în cursul zilei de azi 
trebuie să sosească ordinul guvernului pentru eliberarea 
dv." .  Apoi, adresîndu-ni-se pe un ton părintesc, ne-a spus : 
„Imi permiteţi, în orice caz, să vă sfătuiesc ca pe viitor să 
vă mai temperaţi zelul dv., pas trop de zele" *. După aceste 
cuvinte, presupusul secretar ne-a întrebat pe neaşteptate : 
„Dar Internaţionala asta are ea o organizaţie atît de puternică 
în Anglia ? "  „Da - i-am răspuns eu - foarte puternică şi la 
fel se prezintă lucrurile în toate celelalte ţări" .  „Aha I - a 
exclamat d-l de Keratry. Internaţionala este o religie t • 
Inainte de a ieşi, d-l de Keratry ne-a asigurat încă o d ată, pe 
cuvîntul său de onoare, că Paul Lafargue este liber şi ne-a 
rugat să-i scriem imediat despre asta, la Bosost, şi să-i pro
punem să se întoarcă în Franţa. Dar eu începusem deja să 
văd în minte cum panglica roşie a Legiunii de onoare strălu
ceşte la butoniera d-lui de Keratry şi, fiindcă eram de părere 
că onoarea unui cavaler al Legiunii de onoare trebuie să se 
deosebească foarte mult de aceea a unor muritori de rînd, 
m-am gîndit că e mai bine să fiu prudentă şi, în loc să-l sfă
tuiesc pe d-l Lafargue să se înapoieze la Luchon, m-am 
hotărît să fac tocmai contrariul, şi l-am rugat pe un prieten 

• - să nu faceţi exces de zel. - Nota trad. 
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să-i trimită banii necesari pentru a pleca mai departe în in
teriorul Spaniei. 

Urmate pretutindeni de j andarmi, care se ţineau după noi 
ca nişte umbre, am aşteptat zadarnic ordinul de eliberare 
făgăduit. Pe la orele 1 1  seara a intrat în camera noastră le 
procureur de la Republique, dar, în loc să ne aducă ordinul 
de eliberare, ne-a  spus să ne împachetăm într-o valiză lu
crurile necesare şi să-l urmăm într-o „maison particuliere " *. 
Ştiam că acest procedeu este ilegal, dar ce puteam să facem ? 
In casă cu noi nu erau decît cîteva femei, în timp ce pro
curorul era însoţit de mai mulţi j andarmi. De aceea, pentru 
a nu da unui ins atît de laş şi de fanfaron ca d-l Desagarre 
satisfacţia de a recurge la forţa brutală, i -am cerut fetei din 
casă, care plîngea, să ne pregătească rochiile etc. şi, după 
ce am încercat s-o consolăm pe fiica gazdei noastre spunîn
du-i că o să ne întoarcem curînd, ne-am urcat într-o trăsură, 
în care se aflau doi j andarmi, fără să ştim încotro vom fi 
duse ; şi asta s-a întîmplat în miez de noapte, într-o ţară 
străină. 

Locul nostru de destinaţie s-a dovedit a fi cazarma de 
j andarmi, unde, după ce ni s-a arătat care este camera noas
tră de dormit şi  ni s-a baricadat bine uşa pe dinafară, am fost 
lăsate singure. Acolo am rămas în ziua următoare pînă la 
orele cinci, cînd eu, hotărîtă să aflu ce înseamnă toate astea, 
am cerut să stau de vorbă cu prefectul. Monsieur de Keratry 
a venit. L-am întrebat de ce am fost aduse la j andarmerie, 
după ce el ne promisese că vom fi lăsate în libertate. 

„Mulţumită intervenţiei mele - mi-a răspuns el - vi  
s -a  permis să vă petreceţi noaptea la j andarmerie. Guvernul 
(d-l Thiers) v-ar fi trimis la închisoarea St. Godins, în apro
piere de Toulouse" .  După aceea monsieur de Keratry mi-a 
inmînat o scrisoare cu 2 OOO de franci, care fusese trimisă 
d-lui Lafargue de către bancherul său din Bordeaux, şi pe 
care el, monsieur de Keratry, o ţinuse la el pînă atunci ; 
el a declarat că sîntem libere, că nu vom fi expulzate din 
Franţa şi vom putea, ca şi d-l Lafargue, să rămînem mai de
parte în ţară. 

De astă dată am comis imprudenţa de a o informa pe d-na 
Laf argue despre cele ce ne spusese monsieur de Keratry în 
legătură cu soţul ei. 

* - „casă particulară" .  - Nota trad. 
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Pe ziua de 10  am primit un laisser-passer * pentru Spa
nia, dar paşaportul nostru englez nu ne-a fost restituit. Timp 
de zece zile am căutat să-l obţinem, dar în zadar. Monsieur 
de Keratry ne-a scris că l-a trimis la Paris şi că nu i-a fost 
încă trimis înapoi, deşi fă cuse repetate demersuri în 
acest sens. 

Atunci ne-am dat seama că fuseserăm elibera te din mica 
jandarmerie din Luchon numai pentru a fi întemniţate în 
marea j andarmerie care e Republica lui Thiers. Noi tot mai 
continuam să fim prizoniere. Fără paşaport nu puteam sJ 
plecăm din Franţa ; era evident că urma să fim reţinute în 
această ţară pînă ce un eveniment oarecare ar fi oferit pre
textul pentru a fi din nou arestate. 

Organele poliţieneşti din Toulouse ne aduceau zi de zi 
acuzaţia că activăm ca emisari ai Internaţionalei la graniţa 
dintre Franţa şi Spania. „Dar - adăugau ele - prefectul ia 
măsuri energice pentru a-i linişti (pour rassurer) pe locui
torii din Haute-Garonneu .  Ni se dăduse, ce-i drept, un laisser
passer pentru Spania, dar experienţa pe care o făcuse acolo 
d-na Lafargue nu era de natură să ne încurajeze să căutăm 
refugiu în ţara Cidului. 

Faptele pe care le-am aflat de la d-na Lafargue ne fac 
să ne întoarcem iarăşi la cele întimplate la 6 august. 

Am spus, în cele de mai 6us, că la Fos vizitiul nostru 
fusese silit să ne părăsească. După acest incident, monsieur 
Desagarre, procureur de la Republique, şi cîţiva „gentlemeni" 
de la poliţie au încercat să-l convingă, cu argumente din 
cele mai plauzibile, să se întoarcă la Bosost şi, recurgînd la 
un subterfugiu, să-l determine pe d-l Lafargue să plece la 
Fos. Din fericire, un om cinstit este în stare să facă ceva 
mai bun decît o jumătate duzină de agenţi de poliţie. Isteţul 
flăcău a ghicit că îndărătul acestei vorbării ipocrite se în
tinde o cursă şi a refuzat categoric să se ducă să-l ia pe d-l 
Lafargue ; în consecinţă, j andarmii şi vameşii , în frunte cu 
procureur, au pornit în expediţie la Bosost. Monsieur le baron 
Desagarre, a cărui „cea mai bună latură a vitejiei este pru
denţa" ** ,  declarase mai înainte că fără o escortă suficientă 
nu va pleca la Fos ca să pună mina pe d-l Lafargue şi că 
cu unul sau doi j andarmi nu va putea să facă. nimic împo
triva unui om ca d-l  Lafargue, care, în mod cert, va recurge 

* - permis de liberă trecere. - Nota trad. 
** Această expresie, devenită proverbială e luată din drama lui 

Shakespeare „Henric al IV-iea • ,  partea I, actul V, scena a 4-a. - Nota red. 
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numaidecît la arma de foc. D-l Desagarre s-a înşelat : pe el 
nu-l aştepta un glonte, ci ghionturi în coaste şi un picior în 
spate. La întoarcerea sa din Bosost, el a încercat să împrăştie 
pe nişte ţărani care se adunaseră la o prăznuire a satului lor. 
Vitej ii munteni, care-şi iubesc libertatea tot aşa de mult ca 
ilerul lor de munte, i -au tras nobilului baron o chelfăneală 
zdravănă şi l-au făcut s-o ia din loc, şi dacă după aceastd 
intîmplare el n-a devenit mai înţelept, în orice caz buna dis
poziţie i s-a întunecat oleacă. Dar nu vreau să anticipez. 

Spuneam adineauri că monsieur Desagarre şi însoţitorii 
săi au plecat la Bosost. In scurt timp ei au ajuns în acest 
oraş, unde curînd au dat de hotelul în care locuia familia 
Lafargue, fiindcă cei din Bosost nu aveau decît două hoteluri 
sau, mai bine zis, două hanuri. Ei nu sînt încă destul de civi
lizaţi ca să dispună de numărul cuvenit de cîrciumi. în timp 
t::e monsieur Desagarre stătea postat la intrarea principală 
a hotelului Masse, d-l Lafargue, ajutat de bunii săi prieteni, 
ţăranii, s-a strecurat din casă prin uşa din dos, a pornit în 
munţi şi a luat-o pe nişte poteci care sînt cunoscute numai 
călăuzelor, caprelor şi turiştilor englezi, fiindcă toate dru
murile obişnuite erau păzite de carabinieri spanioli. Politia 
spaniold a sărit cu entuziasm în ajutorul fraţilor ei francezi. 
Doamnei Lafargue i-a fost dat să cunoască, din proprie ex
perienţă, toate binefacerile solidarităţii internaţionale a poli
ţiştilor. Pe la orele 3 noaptea, patru poliţişti spanioli s-au 
năpustit deodată în dormitorul ei, cu carabinele îndreptate 
spre patul în care dormea împreună cu copilul ei. Bietul 
copilaş, bolnav, s-a trezit numaidecît şi, speriat, a început 
să ţipe ; dar asta nu i-a împiedicat pe poliţiştii spanioli să-l 
caute pe d-l Lafargue în toate ungherele. Cînd, în cele din 
urmă, s-au convins că le scăpase prada, ei au declarat că o 
vor ridica pe d-na Lafargue. Atunci a intervenit proprietarul 
hotelului - un om foarte respectabil - spunîndu-le că este 
sigur că guvernul spaniol nu va consimţi să fie extrădată o 
doamnă. Şi a avut dreptate. D-nei Lafargue i s-a acordat per
;misiunea de a rămîne la Bosost, dar ele atunci se află sub 
urmărirea, deosebit de supărătoare, a doi agenţi de politie. 
Un detaşament de spioni şi-a stabilit cartierul său general la  
hotel. Intr-o duminică, pînă ş i  prefectul ş i  le  procureur de la  
Republique şi-au dat osteneala să  facă drumul de la Luchon 
la Bosost pentru a o vedea pe d-na Lafargue. Dar, nereuşind 
să-şi satisfacă curiozitatea, s-au consolat jucînd rouge et 
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noir * , care împreună cu baccarat ** constituie singura ocu
paţie serioasă a versaillezilor petits gras *** care se află acum 
în Pirinei. 

Dar era cit pe-aci să uit să vă explic de ce n-a reuşit 
monsieur de Keratry s-o vadă pe d-na Lafargue. S-a întîm
plat aşa pentru că un ţăran francez din Luchon a informat 
pe cîţiva dintre prietenii săi spanioli din Bosost despre vizita 
proiectată de monsieur de Keratry, iar ei, bineînţeles, au 
prevenit-o imediat pe d-na Lafargue. 

Populaţia franceză şi cea spaniolă din Pirinei formează 
o ligă - --Ofensivă şi defensivă - împotriva propriilor lor 
guverne. In cazul nostru, ţăranii îi spionau pe spionii oficiali 
ai prefectului şi, deşi au fost opriţi în repetate rînduri la 
graniţa franceză, au încercat mereu să ne aducă ştirile care 
ne interesau. In cele din urmă, monsieur de Keratry a dat 
ordin să nu se permită nimănui, nici chiar călăuzelor, să 
treacă frontiera spre Bosost fără paşaportul cuvenit. AceasHi 

1Il.ăsură, bineînţeles, nu ne-a împiedicat să primim ştiri ca 
şi înainte ; ea n-a făcut decît să-i întărite şi mai mult pe 
ţăranii din Pirinei, care şi aşa erau ostili adunării „des 
ruraux" de la Versailles. 

Ulterior am aflat că şi în alte regiuni ale Franţei ţăranii 
nutresc o ură tot atît de aprigă împotriva aşa-zişilor lor re
prezentanţi, moşierii, care sînt la cîrma ţării. D-l Thiers îm
plineşte o importantă omisiune a revoluţiei I Cu ajutorul 
prefecţilor, popilor, gardes champ�tres **** şi jandarmilor săi, 
el o să provoace în scurt timp o răscoală generală a ţă
rănimii I 

Despre fuga d-lui Lafargue am fost informate de d-na 
Lafargue, la cîteva zile după eliberarea noastră din cazarma 
j andarmeriei. Mai tîrziu am aflat de la un locuitor din Bosost 
că d-l Lafargue a fost arestat la Huesca şi că autorităţile 
spaniole au propus să-l extrădeze guvernului francez. Chiar 
în ziua cînd am primit această ştire, judecătorul de pace ne-a 
restituit p aşaportul nostru englez. Atunci, pentru a pune 
capăt îngrijorării d-nei Lafargue, care nu putea să plece 
din Bosost din cauza copilului ei bolnav şi nu ştia nimic din 
tot ce se întîmplase soţului ei, ne-am hotărît să ne ducem 
îndată la Huesca, pentru a afla, de la guvernatorul acestei 

* - roşu şi negru (joc de noroc) . - Nota trad. 
** - bacara (joc de noroc) . - Nota trad. 

*** - feciori de bani gata. - Nota trad. 
** ** - pîntdari, paznLci. - Nota trad. 



Anexe 686 

provincii, care sînt adevăratele intenţii ale guvernului spa
niol în privinţa d-lui Lafargue. Cind am ajuns la San Se
bastian am aflat, spre bucuria noastră, că d-l Lafargue fusese 
pus în libertate. Atunci ne-am înapoiat imediat în Anglia. 

Nu pot să închei această scrisoare fără să amintesc, pe 
scurt, de felul cum au fost tratate gazda noastră, d-na C., şi 
fata din casă, în ziua de 6 august, în timpul cînd am lip
sit noi, fiindcă, în comparaţie cu ele, putem spune că 
faţă de noi poliţia a dat dovadă de o aleasă politeţe. La 
ora 1 1  dimineaţa, prefectul, procureur general, procureur de 
la Republique etc. au întreprins un atac prin surprindere 
asupra casei noastre. Furioşi că nu izbutiseră să pună mina 
pe d-l Lafargue, şi-au descărcat minia pe d-na C., a cărei 
boală de inimă era într-un stadiu destul de avansat, şi pe 
fata noastră din casă. Cu această biată fată s-au purtat în
tr-un chip nemaipomenit de grosolan, pentru că nu voia să 
spună unde plecase stăpînul ei. 

Prefectul a reuşit, totuşi, să afle acest lucru de la un 
băiat care lucra la d -na C. ca grădinar ; acesta a fost trimis 
numaidecît la Fos, ca să ne pîndească acolo, în dosul unui 
gard, şi să înştiinţeze pe procureur de la Republique & Co. 
despre sosirea noastră. 

Dacă în timpul campaniei împotriva prusienilor monsieur 
de Keratry ar fi aplicat aceeaşi metodă pentru a-şi apăra 
flancurile şi a-şi proteja ariergarda împotriva unui atac prin 
sutprindere, în scopul de a ataca pe neaşteptate nişte deta
şamente inamice instalînd posturi de observaţie şi trimiţînd 
înainte cercetaşi, în Bretagne lucrurile ar fi mers mai bine, 
judecind, bineînţeles, după succesele tactice obţinute de 
monsieur de Keratry la Fos I 

Gazdei noastre nu i s„a permis să facă foc în propria ei 
bucătărie ; în loc să doarmă în patul ei, i s-a ordonat să se 
culce pe podea. Dar ea a refuzat să se conformeze acestui 
ordin. Inhăţîndu-1 pe fiul ei, un copil care n-avea nici măcar 
trei ani, prefectul susţinea că el este fiul d-lui Lafargue. 
D-na C. a încercat în repetate rînduri să-l convingă că se 
înşală, dar în zadar ; în cele din urmă, vrînd să dovedească 
identitatea copilului (fiindcă . se temea ca nu cumva să i-l ia) , 
a strigat speriată : „Dar înţelegeţi odată că băieţaşul nu 
vorbeşte decît dialectul local " .  La început se părea că nici 
acest argument nu este destul de convingător pentru pre-
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fect. Poate că monsieur de Keratry, încredinţat că ,,Interna
ţionala este o religieu ,  şi-a amintjt, cu acest prilej , de minu
nea unor limbi ca de foc venite din cer, care s-au împărţit şi 
s-au oprit deasupra apostolilor 502• 

Unul din motivele pentru care s-au purtat atît de gro
solan cu d-na C. a fost acela că dînsa nu auzise niciodată 
despre Internaţională şi, ca atare, nu putea să dea nici un 
fel de informaţii despre activitatea desfăşurată la Luchon 
de către această misterioasă Asociaţie, ceea ce, în treacăt 
fie zis, ar fi fost o imposibilitate chiar şi pentru cel mai bine 
informat dintre membrii ei - cel puţin pînă în momentul cînd 
monsieur de Keratry şi-a început la Luchon activa sa propa
gandă pentru Asociaţia Internaţională. In afară de asta, d-na 
C. se făcuse vinovată de faptul că vorbise în termeni foarte 
elogioşi despre chiriaşul ei, d-l Lafargue. Dar cea mai mare 
fărădelege a ei a fost că n-a putut să arate unde se află 
ascunse bombele şi petrolul. 

Da I Este un fapt că în casa noastră s-au căutat bombe 
şi petrol. 

Dind peste o mică lampă de noapte care era folosită la 
încălzirea laptelui pentru copilaş, aceşti reprezentanţi ai auto
rităţii au ridicat-o în sus şi au examinat-o cu atîta precauţie, 
de parcă ar fi fost o maşină infernală cu ajutorul căreia de 
acolo, de la Luchon, petrolul ar fi putut să fie împroşcat 
pină pe străzile Parisului I Nici Miinchhausen nu s-a lăsat 
vreodată purtat pe aripile unei fantezii atît de extravagante. 
Guvernul francez însă este capable de tout * . Aceste autori
tăţi cred cu adevărat în realitatea năstruşnicelor basme des
pre petrol, care sînt o născocire a creierului lor bolnav. Ele 
sînt serios convinse că femeile din Paris nu sînt „nici fiare 
şi nici oameni, nici bărbaţi şi nici femei u, ci nişte „petro
leusesu 503 - o specie de salamandre care se simt bine numai 
în elementul lor natural, în vîlvătaia focului. 

Aceste autorităţi calcă pe urmele lui Henri de Pene, pro
fetul şi dascălul lor de la „Paris-J ournal u, care, după cum mi 
s-a spus, îşi închipuie într-adevăr că faimoasele scrisori, 
ticluite de el însuşi pe numele tatălui meu, nu sînt scrise 
de Henri de Pene, ci de Karl Marx. 

Am putea să tratăm cu indiferenţă şi dispreţ un guvern 
care şi-a ieşit din minţi şi să rîdem de farsele în care nişte 

* - în stare de orice. - Nota trad. 
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bufoni trîndavi, aflaţi în slujba lui, îşi joacă rolurile confuze 
şi plicticoase, dacă aceste farse nu s-ar transforma într-o 
tragedie pentru mii de bărbaţi, femei şi copii. Gîndiţi-vă nu
mai la acele „petroleusesu care stau în faţa curţii martiale 
-din Versailles şi la femeile care in ultimele trei luni au fost 
lăsate să se stingă cu încetul în temniţele instalate pe 
pontoane. 

Londra, septembrie 1871 

Publicat î n  
„Woodhull & Claflin's Weekly" 
nr. 23175 din 21 octombrie 1 871 

20 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus dm limba engleză 

[Rezoluţie a Consiliului General cu privire 
la Comitetul central al secţiilor din S.U.A. 

ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 504] 

Rezoluţie întocmită de subcomitet 

Avînd în vedere 
1) că fiecare secţie din America are dreptul să fie re

'Prezentată în Comitetul federal pentru Statele Unite, cu sediul 
la New York, care capătă astfel caracterul unui organ cu 
adevărat reprezentativ ; 

2) că organizarea Internaţionalei în Statele Unite şi suc
cesele obţinute de ea se datorează în mare măsură Comite
tului federal din New York ; 

3) că nici Sta tutul Asociaţiei şi nici principiile ei orga
nizatorice speciale pentru Statele Unite nu conţin nimic din 
ceea ce ar putea împiedica o secţie să extindă influenţa In
ternaţionalei în rîndul naţionalităţii ei, 
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Consiliul recomandă să fie prelungită valabilitatea man
datului deţinut de Comitetul central din New York pentru 
Statele Unite, pînă cînd o extindere mai mare a Internaţio
nalei în America v a  face să fie necesară convocarea tuturor 
secţiilor din Statele Unite în vederea alegerii unui nou Co
mitet federal. 

Adoptat de Consiliul General 
la 5 noiembrie 1871 

Publicat în „Le Socialiste" nr. 8 
din 25 noiembrie 1871  
ş i  in „Woodhull & Claflin's Weekly" 
nr. 3/81 din 2 decembrie 1 871 

Se tipăreşte după manu
scrisul lui Eccarius 

Tradus din limba engleză 
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Adnotări 

„Prima Adresă a Conslllulul General al Asocia/iei lnterna/ionale a 
Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian• („The General 
Oouncil of the Intemational Working-Men's Associiation on the Wa.r") 
la fost scrisă de K. Marx între 19 şi 23 iulie 1870. La 19 iulie 1870 -
ootă la care a început războLul franco-prusian -, Consiliul General 
d-a însărcinart ipe Marx să el.a.boreze o adresă în legătură cu acest 
război ; Adresa a fost adoptată de Comitetul perma:nelllt ail Consi
Hrului General i1a 23 iulie şi ulterior ia.probată în unanimitate �a şedinţa 
:din 26 iulie 1870 a COlliSiliului. Prima oară, ea a apărut în publicaţia 
londoneză „The Pall Mall Gazette• m. 1 702 din 28 iulie 1870, iar 
cîtevia zile IIIlai tîrziu a apărut sub foI1I11ă de foaie voLanrtă lntr-un tiraj 
Ide li OOO de exemplare. Adresa a mai fost reprodusă integral sau 
pairţiial de o serie Î!Iltreagă de ziare engleze dilll p!lovincie. Ziiarul 
.,Times", la a cărui redacţie ia fost itrLmisă Adresa, a ·refuzart s-o publice. 

lntruoît prima ediţie a Adresei s...a epuizat irepede, iar tillajul era 
departe de .a satis�ace cererea, la 2 august 1870 Consiliul General a 
hotărlt să scoată un tiraj suplLmellltar de 11 OOO de exemplare. In 
septembr�e 1870, pr.iima Adresă a fost .retLpărită în !limba engleză îm
preună cu o a doua Adresă a C<J'Il:Siiliu1ui General cu priV!ire .La războiul 
ifran-co-prusian ; în această ediţie Marx a corectat în textul primei 
Adrese unele greşeli apărute ÎIIl ediţia intîi. 

La 9 august, Consiliul General a numit o comisie care a primit 
sarcina să tradu<:ă prtma Adresă ÎIIl ilimbille 9eI1I11ană şi  fuia:nceză şi să 
o difuzeze. Din <Jomisie făceau rpaI1te : Marx, Jung, Sel\I'ailler şi  Bcca
rius. In limba germană, Adresa a fost puhli<Jată pent.ru prima oară 
la Leipzig în „Der Volksstaat" m. 63 din 7 august 1870, în traducerea 
.lui W. Liebknecht. Primind textul german ia1 Adresei, Marx l-a schim
bat complet, tradudnd dilll nou mai billle de jumătate din text. In 
această nouă traducere geIIIllJană, Adresa a i(ljpărut la Geneva în 
irevista „Der Vorbote• nr. 8 din august 1870, precum şi sub formă de 
foaie volantă. In 1891 , cu priilejl\lll implilllirii ia 20 de ani de la procla
marea Comunei din Pariis,  F. Engels a publicat prtma şi cea de-<a doua 
Adresă a Consiiliului Generall în ediţia germană a ,,Războiului civil 
din Rranţa•,  scoasă la Berlilll de editura ziarului „VorwăI1ts", Pentru 
această ediţie, traducerea pl\Lmei şi celei de-a doua Adrese a fost 
ifăourtă de Louise Kautsky <SUb îndrumarea lui Engels. 

In limba fren<:eză, Adresa a fost p ublicată în august 1870 în 
„L'egalite" ,  iar la 7 august 1870 în „L'Intemationale" m. 82 şi în 
„Le Mirabeau• nr. 55. Adresa a apărut şi sub f<>rmă de foaie volantă 
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fn limba franceză .in tra'<iucerea fă-c:ută de icomisila numită de Consi· 
liul Genera1. 

�n Jimba rusă prima Adresă .a fost publicată pentru prima oară 
fn august-septembriie 1870 �n „Nairodnoe delo " nr. 6-7 din august· 
septembrie 1870 la Geneva ; în 1905 prima şi cea de-a doua Adresă 
au apărut în „Războiu[ civil din Franţa• ,  edi!Jat sub îngrijirea. lui 
V. I. Lenin în 1891 (vezi iadnobarea L91 ) .  Ulterior, cele două Adrese 
cu privire I.ia războiul �ranco.,prusian au fost publiioate de mai multe 
ori în dim ba rusă împreună cu textul „Războiului civil din Franţa•. 

„Der Volksstaat• - organ cenbriail ,alJ. Partidului muncitoresc social· 
democrat german (al eiseruachienilor) ; a a.părut la Leipzig de la 
2 octombrie 1869 p înă la 29 iSeptembrie 1876 (de două ori pe săptă
mînă, iar ldLn iulie 1873 - de trei ori) . Ziarul ex.prima concepţiile 
vuren Lului 'fevoluţionar din mişcarea muncitoreil5Că din Gerimania. Din 
cauza orientării sa.le xevoluţionare, zLarul a fost supus uno'f perma
nente persecuţii din partea iguvornului şi ·a poliiţiei. Component-a :redac· 
ţiei ziarului se .schimba mereu din cauz,a -arestării .redactorilor, dar 
conducerea generială a zi.arului a irămas în mîinille lui W. Liebknecht. 
Un rOI important IJ.a acest ziar ·a jucat A. Bebe!, care conducea editura. 
„Volksstaat". Marx şi Engels au colaborat la zi�r din momentul fon
dării lui, au ajutat în pelllllanenţă redacţia şi au îndrumait sistematic 
orientarea ziarului. ln pofida unor lipsuri şi greşeli, „Volksstaat" a 
fost unllll dintre cele mai bune ziare muncitoreşti din deceniul ail 8-lea 
al secolului al XIX-lea. 

„Der Vorbote• - revistă lunară, organul ofida1 al 5ecţiilor ger· 
maine din Elveţi·a -aile Internaţionalei ; a apărut în limba geI"Jlllană 
la Geneva din 1866 pînă în 1871 ; redoctor oresponsabil a foSlt 
J. Ph. Becker. In general, revista ia promoV'at linia .lui Marx şi a 
Consiliului General, publidtnd sLstematic documente ale Internaţio· 
na.lei şi date despre activitatea secţiilor Asociaţiei în diferite ţări. 

„L'Egalite" - săptămînal elveţian, organ de presă 1al Federaţiei 
romande a Inter<I1JC1ţionalei ; .a apărut La Geneva în limba hianceză 
din decembrie 1868 pînă în decembrie 1872. In noiembrie 1869 -
ianuarie 1870 bakuniştii iPerron, Robin şi alţii, strecuraţi în iredacţia 
ziarului, au inceroat să.J lio1osească pentru a ia.tare Consiliul General 
iaiJ Internaţionalei. ln ianuarie 1870 însă, ConsilLul ifedera!l oromand a 
reuşit să modifice componenţa redacţiei şi să-i scoată pe bakuniş.ti 
din cadrul ei, după ioare Z'iarllll a !Început să susţină ;linia Consiliului 
General. 

„L'lnternationaJe• - săptămînal belgia.n, oirganul de presă al sec
ţiilor din Belgia ale LntemaţiOil!ailei ; ia apărut la Bruxelles icu parti· 
ci,parea directă a lui De Paepe din ·1869 pînă în ·1873. Ziiarul a 

publicat documente ale Internaţionalei. 
„Le Mirabeau• - săiptăm:inal belgian, -a a.părut la Verviers din 

1 868 pină in 1874 ; organ de presă <al secţiilor din Belgia lillle Inter
naţionalei. 

„Narodnoe delo" - ziar (pină în aprilie 1870 - lfevL5tă) , editat 
din 1868 pînă în 1870 la Geneva de un grup de emigI1anţi ·revoluţionari 
rnşi ; primul număr ia apărut sub îngrij irea lui BakunLn ; din octom
brie 1868, redacţ1a, in care au intrat N. Utin şi alţii, a rupt relaţiile 
cu Bakunin şi s-a pronunţat ianpobriva concepţiilor lui ; din aprilie 
1 870 a fosit organul de ipresă <III secţiei .ruse a Asociaţiei Intern<tţionale 
a Muncitorilor 'Şi a promovat \linia lui Marx şi Iii Consiliului General I' 
a publicat documente .aîe Lnternationailei. - 3. 
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2 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Editura palitidi, 1963, 
pag. 13. - 3 . 

.3 In mai 1870, fncercînd să consolideze regimul celui de-al doilea Im
periu, care se 'Clătina şi care -sthmise nemulţumirea păturilor largi ale 
populaţiei, guvernul lui Napoleon al III.Jea a organiz,at un plebiscit. 
Chestiurnile puse J.a vot erau formulate în aşa fel, incit nu se puted 
ca, exprimîndu-ţi dezaprobarea faţă de politica celui de--al doilea 
Impe11iu, să nu te pronunţi şi împotriva oricăror reforme democratice. 
ln pofida acestor m.anev.re demagogice, plebiscLtul a arătat creş<terea 
forţelor care se opuneau guvemUJlui : 1 500 OOO de voturi au fost 
âmpotriva guvernu.lui, 1 900 OOO de persoane s..au abţinut de Ja vot. 
In timpul pregătirii plebiscitului, guvernul a organizat o vastă cam
panie de represiuni împotriva mişcării anuncLtoreşti, a recurs pe scară 
dargă la oalomnierea organizaţiilor munci1oreşti, denaturindu-le scopu
ri.le şi speriind p ăturHe de mijloc cu „pericolul ll"oşu". 

Federaţia din Paris a Internaţionalei şi Camera federală a asocia
ţiilor munoitoreşti din Paris iau publi:oat la 24 iapriil.ie 1·870 un manifest 
in care demascau plebiscitul ca o manevră bonapartistă şi chemau 
muncitorii să se abţină de la vot. ln ajunul plebiscitu1ui, membrii 
Federaţiei din Paris au fost ·arestaţi sub învinuirea născocită de 
poliţie de a fi pus J.a cale un complot cu scopul de a-l asasina pe 
Napoleon al III.Uea ; guvemul a folosit a.ceastă ·acuzaţie pentru a 
organiz,a în diferite oraşe ale Franţei o largă campanie de persecuţii 
-şi prigoane împotriva membrilor Internaţionalei. La procesul membri
:Jor Federaţiei din ParLs care a avut loc intre 22 iunie şi 5 iulie 1870 
a fost demascată întreaga fialsi1late a acuzaţiei de complot ; totuşi, o 
serie de membri din Franţa ai Intemaţionalei au fost condamnaţi la 
inchisO'are de tribunalele bonapartiste numai pentru că făceau parte 
din Asociaţia Internaţion111lă a Muncitorilor. 

Persecutarea Internaţionalei în Franţa oa ;provocat proteste ln 
masă din 1Partea rola.sei muncitoare. - 3. 

-4 Este vorba de !lovitura de stat a �ui Ludovic Bonaparte din 2 decem
brie 1851 ,  ca.re a pus bazele regimului bonapa11tist aJ celui de-al dc>ilea 
Jmperiu. - 4. 

5 „Le Reveil" - săptăminal, tar din mai 1869 cotidian francez, organ 
de presă al republicanilor de stinga, a 1apărut sub redacţia Jui De
llescluze la Paris din iulie 1868 pină în ianuarie 1871 .  Din octombrie 
1870 s-a pronunţat �mpotriva guvemului apărării naţionale. - 4. 

� „La Marseillaise• - cotidian francez, organ de presă al republica
nilor de stinga ; ia apărut la Paris din decembrie 1869 ipină în septem
brie 1870. Z�aruil publica 1111ater1ale despre activitatea Internaţionalei 
şi despre mişoarea muncitorească. - 4. 

7 Este vorba de Socie tatea 10 decembrie (denumită astfel în cinstea 
•alegerii J.ui Ludovic Bonaparte, protectorul societăţii, ca preşedinte a1 
Republicii Franceze la 1 0  decembrie 1848) - so.cietate bonap artistă 
secretă, înfiinţată în 1849 şi formată mai ales din elemente declasate, 
•aventurieri politici, militarişti etc. Deşi formal Societatea a fost des
fiinţată în .noiembrie 1850, membrii ei iau continuat de fapt să facă 
propagandă bonapartistă şi iau participat activ la lovitura de stat din 
2 decembrie 1851 . Marx a caracterizat amănuntu Societatea 1 0  de-

46 
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cembrie în [ucrarea sa 110ptsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, 1960p 

ipag. 1 15-217) .  
L a  15  iulie 1870, bonapartiştii a u  organizat, c u  concursul poliţief, 

o manifestaţie şovină in sprijinul planurilor de cotropire iale lui Lu
dovic Naipoleon. - 5. 

8 Biitlflla de la Sadova a .avut iloc ila 3 iulie 1866 în Cehia între arrmatele 
austriece şi sax-0ne, pe de o parte, şi cele tpl'usiene, pe de altă parte. 
fiind bătălia decisivă din tlim.puil războiului austro-prusian din 1866. 
care s-ia încheiat cu victoria Prusiei .asupra Austriei. Ln istorie, a.ceastă 
bătălie este cunoscută sub lllumele de bătălia de la Koniggrătz (Hradec
KrăJove) . - 5. 

9 Adunările muncitoreşti convocaite la 16 iulie Ja Bre.unschweig şi la 
17 iulie 1870 la Chemnitz de căllre conducerea PartidUilui muncitoresc 

1socia1l-<lemocrat german (<d eLsenachienilor) au constituit manifestări 
de protest im.potriva pdlibicii expansioniste a claselor guvernante. 

Marx citează rezoluţia adtmării din 16 iulie 1870 de la Braun
iSChweig după m. 58, din 20 iulie 1870, illl ziarului „Volksstaat• . - 6. 

10 „1nsemnifri despre ri1zboi" - una dintre cele mai importante lucrări 
millitare ale lui F. Enge1s, în care el a ana.lizat de pe poziţiile materia
ilismului istoric evenimentele Tăzboiului franco-prusiain din 1870-1871 
- reprezintă o serie de 59 de articole strîns legate Îllltre eile şi scrise 
.sub forma de cronioi de război. Dintre oacestea, 40 de articole sînt 
inti1u1ate 11Insemnări despre război", adăugindu-li-se şi numărul res
pecttv, iar celelalte poartă titluri diferite. 

Articolele cu privire la irăzboiul franco-prlllSian au fost scrise cu 
iprilejul propunerii făic:ute �ui MC!Jl'X: de TibUn (Toaran) - \lJllul dintre 
colaboratorii !Lui "Palii. MaiLl Gazebte" - de a trimite acestui z�arr co
'l'espondenţe de război.  Marx a itransanl.s a.ceastă ipropu.nere dui Engels. 
Acesta a trimis primele trei ariticwe ilui Marx, o0are, după ce a oh11at cu
noştinţă de ele, ile..a trimLs redacţiei. Articolele urmăit-0are au fost trimise 
de Enge1s, pentru a -accelera ipublicarea ilor, direct redacţiei iui 11Pall 
Mall Gazette•.  

Engels a scris aceste iarUcrue despre războiUil franco-prusian pă
şind pe UITIIlele încă proaspete ale evenimentelor în curs de desfă
şurare. El studia amănunţit toate materialele .referitoare la acţiunile 
militare oare îi parveneau : comunicate din presa engleză, germană 
şi franceză, ultimele telegrame sosite din Franţa şi Germania. ln 
rpofida o0ar-a.cterului incomplet şi contiradictoriu a!J. acestor ştiri, Engels 
a II"euşit, cu toate ine:iractităţile asupra anumitoo- amănunte, iillevitabile 
în asemenea condiţii, să reconstituie în articwele sale adevăratul curs. 
al acţiunilor militare. · 

Jncepînd să 11ucreze la „Insemnări despre război• ,  Engels inten
ţioI11a să scrie două articwe pe săptămînă ; după publicoarrea primelor 
trei articwe, care au stîirnit un mare interes în :rîndurile cititorilor şi 
au atras atenţia întregii prese, redactoiluil lui 11Pall Maill Gazette•.  
Greenwood, i-.a propus 1ui  Engels să trimită ziarului un 1I1umăr neli
mitat de articole ; în perioada celor mai active acţiuni militare, 
Engels scria cite llrei şi chiar cite pallru articole pe .săptămî.nă. 

Greenwood a făcut în nenumărate rânduiri modificări în textu} 
articolelor lui Engels fără consimţămîntul autorului. După cum 
observa Engels în scrisorile sale, în „Insemnări despre răzb-Oi. - III„ 
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oau fos-t schimbaţi in mod arbitrar diferiţi termeni miliita.ri 1 schimbă
rile făcute au dovedit că Greenwood nu cunoştea ternninologia mili
tară 1 în ,.Insemnări despre xăzboi. - XIII" a fost arlăugat ultimul 
paragraf (vezi adnotarea 44). 

„Insemnări despre răz.boi• au fost pub1icate în „Pall Mall Gazette• 
incepînd de la 29 iulie 1870 pînă la 18 februarie 1871 1 cu excepţia 
primelor trei 1C11Tticole, semna•te „z•, ele au fost publicate fără semnă
itură ; faptul că autorul for era Engels tl cunoştea numai un cerc 
restrîns de persoane. Arhlcolele J1ui Engels despre războiul franco
prusLan au avut un mare succes. Conţinutu.I lor a fost reprodus in 
-cronic1le unei serii întregi de ziare. In cercul prietenilor săi, Engels 
era numit din ce 1n ce mai insistent „Generalul" .  

In timpul vieţii lui Engels, articolele lui despre războiul franco
prusia.n n""au mai fost republicate. ArUcolele din „Pahl Ma.ill Ga;i;ette", 
semnate chiaa- de Engels in colţul de sus, din dreapta sau stinga, şi 
<:are .se a.fiau in posesia. unuia. dintre conducătorii sociail-demcx:ra.ţiei 
austriece, V. Adler, n-au fost cunoscute ani de ziJe unud cerc larg 
de cititori. Abia la cîţiva. ani după moartea lui V. Adler, in 1923, arti
colele lui Engels au fost publicate 1a Viena într-o ediţie separată in 
�imba engJeză, litografiată, sub titlul „Insemnări despre război•. 

„The Pall Mall Gazette• - cotidian englez, a apărut din 1865 
pînă în 1920 1 in anii 1860-1880 ziaruJ a a.V111t <> orientare conserva
toare. Marx şi Engels au păstrat legătura cu acest ziar din iulie 1870 
pină în iunie 1871 .  

In afara articolelor lui Engels cu privire la războiul franco-pru
sian, ziarul a mai publicat prima Adresă şi extrase din cea de...a doua 
Adresă a Coru;iliului General cu privire �a xăzboiuil franco-prusian. 
După cum remarca Marx, „Pall Mahl Gazette" oa fost cîtva timp 
„smguru.1 ziar incoruptibhl din Londra". Dar lia sfîrşitul dunii iunie 1871 
ziarul s...a încadrat in campania generală de calomniere a. Intema
ţionailei, pornită de pres-a burgheză ca urmaire a. revoluţiei din Paris. 
Aiceasta. i-a obligat pe Man: şi Engeils să rupă orice relatii cu ziaru.I. 
- 9. 

1 1  Confedera/la Germaniei de nord - stat federal german, forniat în 
1867 sub hegemonia. Prusiei, după victoria repurtată de ea in războiul 
austro-prusian, în locul Confederaţiei germane oare se destrămase 
(vezi adnotarea 29). In Confederaţia. Germaniei de nord au intrat 
19 state germane şi 3 oraşe libere germane, declarate în mod formal 
autonome. Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord asigura. situa
ţia dominantă a Prusiei în cadrul ei : iregele Prusiei era declarat 
preşedintele Confede11aţiei şi comandantul suprem a1. forţelor armate 
federale ; tot lui i se încredinţa conducerea politicii externe. Impu
temicirile legislative ale Reichstagului Confederaţiei, ales pe baza 
votultfi universal, erau serios limita.te : legile adoptate de el intrau 
în vigoare după ce erau aprobiate de consiăiUl .federall, reacţionar prin 
componenţa Jui, .şi după ce erau sancţionate de preşedinte. In 1870, 
în Confederaţie au fost incluse Bavaria, Baden, Wilrttemberg şi 
Hessen-Darmstarlt, ca.re rămăseseră înainte în afa.ria ei. Crearea Con
federaţiei G ermamiei de nord ia constituit un pas tna.inte pe calea 
spre unifioarea naţională a Germaniei ; in ianuarie 1871 ,  Confederaţia 
şi-a încetat existenţa in urma formării .Imperiului 9e11Inan. - 1 1 .  

1 � Engels se  referă la ducatele Schleswig ş i  Lauenburg, care au ajuns 
sub dominaţia Prusiei în urma războiului împotriva. Danemarcii din 
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1864, iar apoi i s-au alipit, precum şi la regatul Hanovra, electoratul 
Hessen-Kassel, marele ducat Nassau, oraşul liber F·rankfurt, ducatul; 
Holstein, şi unele părţi din terile>riul Bavariei şi Hessen-Dar!IlJStadtulm 
anexate de Prusia în urma victoriei repurtate de ea în războiul iaustro
prusian .din 1866. - 11 .  

1 3  Sistemul prusian al Landwehrulul - sistem d e  formare a unor unităţi: 
de forţe armate din oameni mai vîrstnici (între 27 şi 32 de ani) supuşi 
serviciului militar, luaţi în Landwehr pe o perioadă de 5 ani dup,i, 
ce au prestat un serviciu activ în armata regulată şi au [ămas un. 
anumit termen în rezervă. Sistemul Landwehrului a apărut pentru. 
prima oară în Brusia în 1 813-1814 ; ulterior a fost introdus şi în. 
alte state germane şi 1n Austria. Tui. timp de pace, unităţile Land
wehrului erau din oind în cînd concentrate pent11u irutrucţie 1 în 
timp de război, Landwehrul era mobilizat pentru serviciu în spatele· 
frontului şi serviciu de garnizoană. In perioada ·războiului franco
prusian din 1870--187 1 ,  Landwehrul a fost folosit pentru acţiuni de· 
!luptă alături de trupele regulate ; în timp de război, în Landwelur 
erau încorporate persoane pînă la vîrsta de 40 de ani. - 11. 

1 4  Mitralieză - armă 'Cle tfoc -0u mai mutlte ţevi şi  cu tragere rapidJ', 
instalată pe un afet greu. Mitralieza cu care era înzestrată armata 
franceză în 1 870-1871 era formată din 25 de ţevi, care trăgeau suc
cesiv icu iaj ntorul unui mecanism special. Experienţa războiului franco
prusian a demonstrat că în condiţii de cîmp mitraliezele sînt inapli� 
ca.bile din pricina .irrnperiecţiunilor 'Cle cOJlstrucţie. - 12. 

15 Zuavl - gen de infanterie uşoară franceză (denumirea de „zuavi• pro
vine de la numele unuia din triburiile algeriene). Unităţile de zuavt 
au fost formate pentru prima oară în anii 1 800-1833 ca trupe colo
niale recrutate în .Ailgerta din rîndurile populaţiei locale, completate 
ulterior cu francezi, păstrînd însă vechea îmbrăcăminte orientală. 

Turcos c;au v1nătorl algerieni - gen de infanterie uşoară fran
ceză, format la începutul deceniului al 5-lea al secolului al XIX--le<k 
şi completat din rîndurile rpopulaţiei băştinaşe algeriene, cu excepţiai. 
ofiţerilor şi, în parte, şi a subofiţerLlor. - 12. 

16 Garda naţională din Franţa se împărţea, potrivit degii din 186B, iru 
mobilă şi locală. Ga11da naţională mobilă trebuia să fie completată din. 
oameni supuşi serviciului militar la  vîrsta rec11utării1 dar care nu-şi 
făceau stagiul şi nici .nu fuseseră trecuţi în rezewă ; ea era destinată 
pazei graniţelor, iSewioiului în .spatele frontului şi serviciului de gar
nizoană. La începutul război\lllui franco..;prusian din 1 870-1811 ,  for
marea gărzii mobile încă nu luase amploare ; in timpul războiului, 
Garda naţională mobilă ouprindea persoane în vîrstă de 20 pînă la 
40 de ani. 

In Garda .naţională locală intrau persoanele scutite de serviciul 
militar activ şi persoanele mai vîrstnice supuse serviciului militar. 

După ce trupele regulate franceze au fost zdrobite, Garda naţio
nală a format nucleul principal al forţelor armate ale Franţei. In 1872, 
Garda naţională a fost dizolvată. - 13. 

17 Această previziune a lui Engels, ca şi multe alte ipronosticuri .ale lt.l 
cu privire la desfăşurarea probabhlă a evenimentelor militare, a fost 
confirmată în întregime. La începutul lunii august, regiunea amintită. 
de Engels a devenit arena primelor mari bătălii din războiul franco-
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prusian (vezi articolul „Vic-toriile prusiene", volumul de faţa, 
pag. 29-33) . - 16. 

18 In bătălla de la Solferina (Italia de nord) de la 24 iunie 1859, din 
timpul războiului dus de Rranţa şi Piemont împotriva Austriei, trupele 
franceze şi piemonteze au înfrî'Ilt armata austriacă, Infrîngerea armatei 
austriece la Solferino a hotărît sfîrşitul războiului în favoarea f'ranţei 
şi Piemontului. Engels a ainailizat desfăşurarea bătăliei în articolele 
„Bătdilia de la Sl)lferino",  „Justiţia istoriei" şi „Bătălia de la Solfe· 
rino" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 13, Editura politică, 1962, 
.pag. 438-450) . - 17. 

1 9  Este vorba de .cartea : G. Cardinal von Widdern. „Der Rhein und 
dia Rheinfeldziige. Militair-geographische und Operations-Studien im 
Bercich des RheLris und der benachbarten deutschen und franzosl· 
1SChen Landscha.ften" .  Berlin, 1869. - 18. 

20 „Le Temps• - cotidian de orienta.re conservatoare, organ al marii 
burghezii franceze 1 a apărut la Paris din 1861 pînă în 1943. Ziarul se
afla în opoziţie faţ.1 de cel de-al doilea Imperiu şi s-a pronunţat împo· 
triva războiului cu Prusia i după .căderea imperiului a sprij init gu
vernul apărării naţionale. - 20. 

2 1  Engels se refer.1 1la articolul de fond din ziarul „Times• din 5 august 
1870 în care, făr.1 a se face trimiterea la sursă, erau reproduse o serie 
de teze din articolul lui Engels „Insemn.lri despre război. - III" ,  pu· 
·blicat Ja 2 august 1870. 

„The Times" - cel mal mare cotidian englez de orientare con· 
iserv.atoare i a fost fondat Ila Londra în 1785. - 24. 

22 In bătălia de la Wissembourg de la 4 august 1870, trupele germane 
din 3 corpuri ale Armatei a treia, de sub comanda prinţului moşte· 
nitor al Prusiei, folosindu-se de dispersarea trupelor franceze, au atacat 
şi au zdrobit divizia franceză de sub comanda lui Douay din corpul 
1 1a.rmată al Iul Mac-Mahon, :mult inferioară for din punct de vedere 
numeric. Această victorie a deschis trupelor germane calea înaintării 
.Lr1 Alsacia. - 26. 

23 Puşca Chassepat - sistem de puşcă care se încarcă pe la culată, de
numită iastfel după numele inventatomlui ei ; a fost �ntrodusă în
aranata franceză în 1868 şi se distingea prin înalte calităţi de luptă 
pentru iacea vreme. - 27. 

24 Bătălia de la Worth (Alsacia) - una din primele mari bătălii din 
timpul războiului franco-prusian, a avut loc la 6 august 1870 ; ea s-a 
încheiat prin înfrîngerea trupelor franceze de sub comanda lui 
Mac-Mahon. - 30. 

25 In bătălia de Ia Magenta, în apropiere de Milano, de la 4 iunie 1859-
din timpul războiului dus de Franţa şi Piemont împotriva Austriei, 
trupele franceze au înfrînt armata austriacă şi  au ocupat Magenta, 
intrînd apoi în Milano i în urma înfrîngerii de Ja Magenta armata 
austriacă a fost nevoită să evacueze cea mai mare parte a Lombar
dlei. Desfăşurarea bătăliei este descrisă în articoilele lui Engels „Eve
Jlimentcle de pe teatrul de acţiuni miilitare", „Infrîngerea austriecilor''" 
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şi „Bătălia de la Magenta• (Vezi K. Marx şi F. EngeLs. Opere, voi. 1 3, 
Edttura ipolitiică, 1962, pag. 408-424) . - 30. 

26 In bătălia de la Forbach (LOO'ena) de la 6 au9ust 1 870, trupele prusiene 
au zdrobit corpul 2 armată francez de sub comanda generalului 
Frossard. ln literatura istorică, bătălia de la Forbach este cunoscută 
şi sub numele de bătălia de la Spichern. Mai departe Engels folo
seşte şi cea de-a doua denUllllire. - 31. 

27 Este voriba de unul din episoadele irăzboiului austro-prusian din 1866. 
După bătălia de la Sadova de la 3 iulie 1 866 trupele austriece s-au 
retras la Olmiitz (Olomouc), 51Contînd să împiedice astfel armata pru
siană să atace Viena. Acest plan a eşuat, deoarece trupele prusiene, 
după ce fi-au asigurat acoperirea în cazul unui atac din direcţia 
Olmiitz, .au pornit abacul �mrpobriva oa.p.iltailei Austriei. - 36. 

28 Engels se referii la manifestările .antibonapartiste ale batalioanelor 
din Pairis ale gărzii mobile, formate din muncitori şi mic-burghezi ; 
aceste manifestări au avut foc in tabăra de .La Chailons Ja începutul 
iunii august 1870. - 37. 

29 Confederaţia germană - uniune de state germane creată în 1815 de 
Congresu.I de la Viena şi care cuprindea iniţial 34 de state şi 4 oraşe 
libere. Confederaţia nu avea nici arunată centralizată, nici fonduri 
băneşti ş i  păstra toate trăsă<turile de bază ale fărîmiţăil'ii feudale ; 
uni.eul ei organ central - Bundestagul - îşi ţinea şedinţele sub 
preşedinţia reprezentantului Austriei, avea drepturi limitate şi era 
instrUllllentUJl forţelor reacţionare în lupta împotriva mişcării revolu
ţionare. Confederaţia germană s..a. destrămat în timpul revoluţiei din 
1848---1 849 şi a fost reînfiinţată în 1 850. Ea şi-a încetat definitiv 
existenţa în timpul războiului austro-prusian din 1 866 şi a fost ·înlo
cuită prin Confederaţia Germaniei de nord (vezi adnotarea 1 1 ) .  -
38 . 

.30 In legătură cu înfrîngerhle suferite de iarmata• franceză la Forbach şi 
Worth, care au scos la iveală putreziciunea regimului celui de-al 
doilea Imperiu, intre 7 şi 9 august 1 870 au avut loc la Paris, Lyon, 
Marsilia şi în alte oraşe demonstraţii antiguvernamenbaJe ale maselor 
populare. O manifestaţie furtunoasă a avut loc la Paris la 9 august, 
cînd o mare mulţime, formată mai ales din m11I11Citori, a înconjurat 
<Jlădirea Corpu.lui Jegislativ, cerind proclamarea republicii şi înar
marea poporului. Pentru a împrăştia manifestaţia, guvernul a folosit 
dm plin j andairmeria şi trupele regulate. In vederea luptei împotriva 
pericolului revoluţionar, în locul guvernului Ollivier a fost format un 
guvern în frunte cu Palibo şi constituit din bonapartişti înfocaţi. 
Republic.anii burghezi, deputaţii ,.de stinga• ai Corpului legistativ 
(Ferry, Gambetta şi allţii), speriaţi de perspectiva unei rev<>.iuţii popu
lare, au refuzat să sprijine acţiunile maselor populaire şi au contribuit 
efectiv la menţLnerea regimului bonapartist. - 44 . 

.:3 1  Este vorba de reorganizarea armatei franceze în perioada dictaturii 
iacobine dLn 1793-1794, înfăptuită de guvernul revoluţionar, Comitetul 
salvării publice, din care făcea parte Carnot. Un rol iimportant �n 
această reorganizare au jucat comisarii Convenţiei numiţi în armată 
tomnai în scopu.l reorganizării. Conifornn decretului Convenţiei din 
23 august 1793 cu privi<re ia re.c:rutairea generală, efectivu!} armatelor 
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xevOlluţionare a crescut brusc spre sfîrşLtuil anu.lui 1793 depăşind 'llumă
orul de 600 OOO de persoane 1 bataJlioanele de voluntari au fuzionat cu 
•armata .regulată, iM vechii comandamţi au fost în!locuiţi cu oameni ca
pabili, -care se bucurau de illlcrederea iSOldaţillor. GuvernUil iecobln a 
organiz.a.t pe scaxă largă producţia de amn�ent şi de muniţii pentru 
armată. Toate aceste măsuri au dat i!!I'lllatei franceze posibilitatea sa 
repUl'teze o serie de victorii şi să cureţe, in primăvara anului 1794, 
teritori.Uil Franţei de intervenţionişti. - 49. 

32 iEngels se referă la bătălia de Ila Colombey-Nouilly (denumită şi bii
tă.lia de la Borny) care a avut loc la 14 august 1 870 la est de Metz. 
Această bătălie este descrisă amănunţit în articolul „Insemnări despre 
război. - XI" (vezi volumul de faţă, pag, 64--67) . - 52. 

33 Bătălia de la Mars-la-Tour (denumită mia! jos, la ipag. 146, bătălia de 
J.a Vlonville) a avut loc la 16 august 1870. In urma ia.cestei bătălii, 
rtrupele germane au reuşM să oprească iretragsrea din Metz a Armate1 
franceze de RLn şi să-i taie apoi oalea de retragere. - 56. 

34 „Le Siecle• - coUdlan de orientare liberală-republicană, a apărut la 
:PaTLs din 1 836 pînă în 1939 1 în 1 870-187'1 a li!Jpărut un timp la Par� 
şi Tours, Lar apoi [a Bordeaux. - 57. 

35 Franctirori (în limba fr(i[lceză franos-tlreu11s - trăgători liberi) - parti
z<mi V10luntari, organizaţi în mici detaşamente şi care au luat parte 
la apărarea ţării de invazia trupelor duşmane în Franţa. Detaşamen
tele de franctirori au început să fie create în perioada războaielor 
iimpotriva coaliţiilor antifranceze de hi sfîrşltul secolului al XVIII-iea. 
- tnceputul secolului al XIX-dea, Îlll timpul invaziei brupelor inamice 
în Franţa. In 1 867, în Franţa au început să ia fiLnţă societăţi ale 
ifranct4rorilor. După începerea războiului franco-prusian şi pătrunderea
•trupelor prusiene pe teritoriul Franţei, membrii acestor societăţi au· 
fost chemaţi sub arme printr-un decret special. Cînd armata regulată
a Franţei a fost zdrobită şi blocată în fortăreţe, numărul detaşamen-
1te1lor de franctirori a crescut considere.bil. - 58. 

36 ln bătălia de la Jena (Turingia) de 'la 14 octombrie 1 806, trupele fran
ceze de sub comanda !ui Napoleon I iau zdrobit o unitate a armatei 
prusiene. In aceeaşi zi, trupele comandate de Davout, mareşalul lu� 
Napoleon, au înfrint principalele forţe ale prusienilor la Auerstedt. 
In timpul urmăririi trupelor prusiene, cea mai mare parte a acestora 
ia fost luată prizonieră de către francezi, ceea ce a atras după sine 
capitulaTea Prusiei in faţa iFranţei napoleoniene. - 60. 

37 Engels citează ·telegre.ma regelui Prusiei, Wilhelm I, cu privire la 
victoria repurtată de trupele germane asupra Armatei franceze de 
Rin ·la 18 augllllt 1 870 la Gravelotte. După această bătă.lie (denumită 
fo literatura istorică şi bătălia de la St. Privat) Armata de Rin a fost 
blocată aa Metz. - 62. 

38 „The Manchester Guardian• - cotidian englez burghez, organ al libe
IJ'.a.lill.or, ia.pare Qa Manchester dLn 1821 . - 64. 

39 In timpul campaniei din Italia a lui Bonaparte (1796-1797), o unitate 
a trupelor franceze a început în Iunie 1796 asediul Mantuei (Italia de 
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nord) , apărată de o garnizoană austriacă, în timp ce forţele princi
pa[e a.le ial11Uatei fran<:eze actionau împotriva itnrpelor austriece care 
încercau să deblocheze fortăreaţa. ln septembrie 1796, la Mantua s-a 
ascuns armata austriacă a lui Wuil!llser, zdrobită de Bonaparte ; în 
februarie 1797, după ce Mantua a fost mult timp asediată şi blocata, 
trupele care se aflau IÎn ea, neavind rezervele de provizii necesare, 
au fost nevoite să ise predea. 

ln octombrie 1 805, în timpul războiului dus de Franţa napoleoniană 
impotriVia celei de-a treia coaliţii a statelor europene, în urma unei 
abiile manevre de marş a lui Napoleon I, armata austriacă de sub 
.comanda lui Mack a fost încercuită şi silită să se predea în fortă· 
xeaţa Ulm. - 68. 

40 „The Standard" - cotidian englez de orientare conservatoare, fondat 
Ja Londra în 1827. - 70. 

4 1  După victoria repurtată în octombrie 1 806 la Iena şi Auerstedt, avan
garda trupelor lui Napoleon I, depăşind trupele prusiene în retragere, 
le-a lipsit de posibilitatea de a ajunge Ja Stettin (Szczecin) şi de a 
trece Oderul ; rămăşiţele armatei prusiene zdrobite în cursul cam· 
rpaniei au fost nevoite isă se predea. - 73. 

-42 .I.a graniţa de sud a regiunii indicate de Engels se află Sedanul, unde 
•la 1-2 septembrie 1 870, după cum a prevăzut Engels, trupele pru
siene au înfrînt armata franceză a •lui Mac-Mahon şi, tăindu-i retra
gerea, au silit-o să capituleze. Astfel, Engels nu numai că a prevăzut 
probabilitatea catastrofei de la Sedan, dar a şi stabilit cu destulă 
exactitate 'locul unde trebuia să se producă. - 73. 

43 „Algerieni" sau „africani" erau numiţi în Franţa generalii şi ofiţerii 
care făcuseră carieră militară în războaiele coloniale duse împotriv:i 
triburilor algeriene care luptau pentru independenţa lor. Mac-Mahon 
a particLpat activ la aceste războaie, în cmsul cărora comandamentul 
francez a folosit pe scară largă tactica atacurilor barbare asupra tri· 
burilor algeriene, urmate de exterminarea ;sălbatică a populaUei băşti
n aşe, şi a încăkat în mod perfid acordurile încheiate, ignorînd cu 
desăvîrşire regulile de ducere a războiului şi nerecunoscînd adver· 
ISarului drepturile de 1Pa�te beligerantă. - 74. 

-H La sfirşitul acestui articol, redactorul lui „Pall Mall Gazette" ,  Green
wood, a adăugat următorul aslineat, omis în ediţia de faţă : „Este 
foarte probabil ca asediul Strasbourgului să se încheie curînd prin 
capitularea fortăreţei. După cit se pare, germanii s-au apucat serios 
de lucru. Pînă în dimineaţa de ieri, bombardamentul dinspre Kehl a 
continuat fără întrerupere zi şi noapte timp de 72 de ore. Concomi
tent prusienii şi-au împins posturile de avangardă pe o distanţă de 
500 pînă la 800 de iarzi de fortăreaţă. Arsenalul a fost incendiat, şi 
citeva tunuri de calibru greu, instalate de curînd pe poziţii, vor des
chide imediat focul împotriva acestui sector". 

Intr-o scrisoare adresată lui Marx la 4 septembrie 1 870, Engels 
observa că, vrînd să completeze un şpalt, Greenwood a adăugat arti
colului „citeva rînduri complet lipsite de sens în legătură cu asediul 
StM.sbourgllllui. Cu prima ocazie voi 'Scrie un iaITtLcoo Jn legătură cu 
aceasta şi voi enunţa o părere exact opusd. •. EngeJs şi-a pus în 
.aplicare această intenţie In articolul „Însemnări despre război. -
XVII" (vezi volumUJl de faţă, pag. 96-99) . - 75. 



45 In martie 1814, în t1mpul rd.zboiului împotriva celei de-a şasea coaliţii 
antifranceze a statelor europene, Napoleon, după eşecul bătăliilor de 
la Laon şi Arcis-,sur-Aube şi după fuzionarea armatelor lui Bliicher şi 
Schwarzenberg, care luptau împotriva sa, a încercat să pătrundă ÎD 
spatele trupelor aliaţi.lor şi, cu ajutorul principalelor sale forţe, să le 
taie liniile de comunicaţie care le făceau legătura cu Rinul, pentru a 
opri astfel înaintarea trupelor a'liate spre Paris. Insă aliaţii, mult supe
riori prin efectivul trupelor lor armatei napoleoniene şi informaţi 
asupra nemulţumirii manifestate la Paris faţă de regimul tiui Napoleon, 
şi-au continuat înaintarea spre capitala Franţei, pe care au ocupat-o 
la 31 martie 1814, ceea ce a grăbit căderea imperiului napoleonian. -
76. 

46 Trupele din Armatele a treia şi a patra (de Meuse) germane au înain
tat, după cum a prevăzut Engels, spre nord, în spatele C1Jrmatei din 
Châlons a lui Mac-Mahon, care a fost ilffipinsă tSpre Sedan, fiind ne· 
ivoită, după ce .a fost împresurată, să capituleze. - 77. 

47 La 31 ( 18) martie 183 1 ,  în timpul răscoalei de eliberare din Polonia din 
1830-1 831 ,  în satul Dembe Wielkie, din .apropierea Varşoviei, a avut 
foc o bătălie intre răsculaţii polonezi şi trupele ţariste, care s-a în
cheiat cu victoria polonezilor ;  trupele ţariste au fost silite să se 
retragă, inregistrind pierderi considerabile, Victoria obţinută de 
polonezi la Dembe Wielkie l-a determinat pe Dibici, comandantul tru
pelor ţariste, să renunte la trecerea Vi">tulel. - 83. 

48 Bd.tălia de la Nouari a avut loc �uni 29 august 1870 intre unităţile de 
avangardă ale corpului 12 nord-german şi corpul 5 francez. 

In bătălia de la Beaumont din 30 august 1870, trupele corpurilor 
4 şi 12 nord-germane şi  1 bavarez au zdrobit corpul 5 francez de sub 
.comanda generalului de Falilly, oare ilupta in cadrul armatei din Châ
ilons a lui Mac-Mahon. Cele două bătălii au constituit etape ale ac
ţiunilor militare duse de prusieni împotriva armatei lui Mac-Mahon. 
.şi s-au incheiat prin zdrobirea acesteia ila Sedan. - 83. 

49 Engels se referă l a  încercarea nereuşită, intreprinsă l a  31 august -
1 septembrie 1870 de Armata de Rin din Metz, de a străpunge fn. 
direcţia nord-est. In urma bătăliilor, care au căpătat denumirea da. 
lupta de la Noisseville, ambele părţi au rămas pe vechile lor poziţii. 
- 86. 

60 Este vorba de bătălia finală de La 1 septembrie 1870 dintre Armatele. 
..i treia şi a ipatra prusiene şi Armata din Châlons a lui Maic-Mahon, în.. 
urma căreia armata franceză, învăluită de trupele p rusiene, a fost zdro
bită. La 2 septembrie, comandamentul francez a semnat actul capitu� 
lării, potrivit căruia cădeau prizonieri mai bine de 80 OOO de soldaţi, 
ofiţeri şi  genera!ll în frunte cu Napoleon iail IIIJlea. 

Catastrofa de Ja Sedan a grăbit falimentul celui de-al doilea Im· 
periu şi a dus la p roclamarea republicii în Franţa la 4 septembrie 1870. 

O dată cu zdrobirea armatelor .regulate franceze şi proclamarea 
republicii, cînd tendinţele de cotropire ale militarismului, iuncherimii 
şi burgheziei prusiene .au ieşit în mod evident la iveală, războiul şi-a 
p ierdut în întregime caracterul de apărare în ceea ce priveşte Prusia. 
Din acest moment, una din principalele sarcini ale proletariatului In
ternaţional a devenit organizarea sprijinirii Franţei în războiul ci de 
apărare împotriva cotropitorilor p rusieni. Problema schimbării carac
terului războiului şi a sarcinilor ridicate în fa.ţa pioletariatului în 
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legă.tură cu a/Ceasta este analizată de Marx în icea de-a doua Adresă a 
Consiliului General cu privire la războiul franco-prusian (vezi volumul 
de faţă, pag. 284-292) . - 86. 

5 1  In timpul războaielor duse de Napoleon I împotriva coaliţiilor anti
franceze ale statelor europene, oraşul Danzig (Gdai>.sk) a fost de două 
ori asediat. 

In martie-mai 1807, în timpul războiului lui Napoleon împotriva 
celei de-a patra coaliţii antifranceze, garnizoana Danzigului, formată 
din trupe prusiene şi dintr-un detaşament aliat rus, a opus o împotri
vire dîrză corpului francez care asedia oraşul. Acţiunile garnizoanei 
au fost sprijinite de un alt detaşament rus, care a încercat să spargă 
blocada. Danzigul s-a predat din pricina lipsei de muniţii, asigurîn
du-se însă ieşirea nestingherită a garnizoanei din fortăreaţă. 

La începutul anului 1 813, trupele Rusiei şi Prusiei, care făceau 
parte din cea de-a şasea coaliţie antifranceză a statelor europene, 
au împresurat Danzigul ocupat de trupele napoleoniene, dar au întim
pinat o rezistenţă înverşunată în împrejurimile oraşului. Danzigul a 
continuat rezistenţa timp de .aproape un an şi a rezistat la trei asedii 
efective, dar in cele din urmă a fost sili!t să o�ituleze. - 92. 

52 Patrulaterul italian, sau vene/ian, de Iortăre/e - cea mai puternică 
poziţie intărită, formată de fortăreţele Italiei de · nord : Verona, Leg
nago, Mantua şi Peschiera. Patrulaterul de fortăreţe a jucat un mare 
rol în războaiele secolului al XIX-iea ca punct de sprijin pentru ac
ţiuni�e trupelor. In timpul revioluţiei burgheze din 1848--ili849 din Ita
lia, Verona, care avea o poziţie strategică avantajoasă şi acoperea 
drumul spre Austria, a servit ca principală bază de operaţii a armatei 
contrarevoluţionare austriece a lui Radetzky în acţiunHe ei împotr�va 
itriupelor �iemonteze (ivezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voil. 13, Editura 
politică, 1962, !Pag. 212-219, 262-266). - 92. 

53 Apărarea eroică de către armata rusă a Sevastopolului, asediat în 
timpul războiului Crimeii din 1853-1856 de trupele Franţei, Angliei , 
Turciei şi Sardiniei, s-a prelungit din septembrie 1854 pină în au
gust 1855. - 92. 

54 Hornwerk şi Kronwerk - fortificaţii auxiliare exterioare, ridicate in 
faţa V1a.l11lui 1Principail ial fortăreţei. - 92. 

55 In băldlia de la Walerloo (Belgia) de la 18 iunie 1815 din timpul răz
boiului dus de cea de-a şaptea coaliţie antifranceză împotriva Franţei 
napoleoniene, armata lui Napoleon I a fost zdrobită de trupele a.nglo
oLandeze de sub comanda lui Wellington şi de armata prusiană de 
sub comanda !ui Bliicher. Infrîngerea de la Wate1foo a dus la că
derea definitivă a imperiului lui Napoleon după restaurarea lui, de 
scurtă duTată, fo martie 1815. - 96. 

56 Engels parafrazează cuvintele din discursul ţinut de Ludovic-Napoleon 
la 9 octombrie 1852 l-a Boroeaux, puţin .înainte de plebiscit şi de 
proclamarea celui de-al doilea Imperiu în Franţa 1 încercind să ou
cerească simpatia populaţiei, Ludovic-Napoleon a declarat demagogic 
că „imperiul unseamnă paice". - 100. 

57 Engels se referă la victoria repurtată de Austria �n războiul austro-ita
lian din 1848--11849 asupra trupelor piemonteze In timpul revoluţiei 
burgheze din Italia şi la o serie de înfrîngeri suferite de trupele 
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.austriece po:rinite să înăbuşe revoluţia burgheză din Ungari.ia din 1 848-
1849, precum şi la acţillillile armaitei ruse, trimisă de .guvernul ţarisl 
in 1 849 în Ungaria pentru a veni în ajutorul Habsburgilor austrieci, 
şi la intervenţia Prusiei în sudul Germaniei pentru reprimarea răscoa
llei din Baden.,Palatinat din 1 849. - 100. 

68 Sistemul înlocuirii în armată a fost multă vreme larg răspîndit în 
Franţa şi reprezenta unul din privilegiile claselor avute, care permitea 
-oamenilor cu st<U"e să scape de serviciul militar şi să-şi găsească 
dn schimbul unei anumite sume un înlocuitor. In perioada revolutiei 
franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea, sistemul înlocuirii a 
fost interzis, dar Napoleon I l-a legiferat din nou. In aprilie 1 855, în 
sistemul înlocuirii în armată au survenit modificări : potrivit noii legi, 
înlocuitorii, dacă nu erau rude apropiate cu irecrutUJl, erau aleşi de 
către organele de stat, iar iSumele de bani depuse pentru înlocuire se 
vărsau la fondul special destinat „dotării armatei" .  Legea din 1 868 a 
sancţionat sistemul înlocuirii. In 1 872 sistemul înlocuirii dn armată 
lin Franţa a fost desfiinţat. - 100. 

69 Este vorba de războiul dus de Franţa şi Piemont împotriva Austriei 
de la 29 aprilie pînă la 8 iulie 1 859. Războiul a fost dezlănţuit de Na
poleon al Iii-lea, care, sub steagul „eliberării" Italiei, năzuia la noi 
cuceriri teritoriaile şi Ja consolidarea regimului borua.partist in Franţa 
cu ajutorul unei campanii militare ,,locale" încununate de succes. 
Marea burghezie şi nobilimea liberală italiană sperau să realizeze în 
urma acestui război unificarea Italiei sub conducerea dinastiei de 
Savoia, care guverna în Piemont. După .infrîngerile suferite de armata 
austriacă 11a Magenta şi Sollferino (vezi adnotările 25 şi 18) ,  Napoleon 
al Ill-ilea, speriat de avîntul mi�ării de eliberare naţională din Italia 
şi nedorind să contribuie la unificarea ei, a încheiat separat cu 
Austria tratatul de pace preliminar de la Villaf:raoca. In urma războ
iului, Franţa a primit Savoia şi Nisa, iar Lomba.rdia a fost anexată 
regatului Sardiniei (Piemontului) . Regiunea Veneţiei a rămas pînă în 
1866 sub stăpînirea austriecilor. - 102. 

60 In 1850, ca urmare a ascuţirii relaţiilor dintre Austria şi Prusia, provo
cată de lupta pentru hegemonie în Germania, a fost declarată mobili
zarea generală a armatei prusiene. Lipsurile serioase dezvăluite de 
această mobilizare în sistemul militar şi armamentul învechit al ar
matei prusiene, precum şi energica opoziţie a Rusiei, care în con
flictul german susţinea Austria, au silit Prusia să renunţe la acţiuni 
militaire şi să capituleze în faţa Austriei (acordul de la Olmutz 
din 1 850). 

Engels compară cu ironie această înfrîngere diplomatică a Pru
siei cu înfrîngerea suferită de romani în Defileul caudin aproape de 
oraşllll Caudium în anul 321 î.e.n. în timpul celui de-aJ doilea război 
cu samniţii. Aceştia au înfrînt legiunile romane şi le-au silit să treacă 
sub furci, ceea ce era considerat ca cea mai mare ruşine pentru o 
armată învil!lsă. De aici expresia, „a trece pe sub furcile caudine",  
adică a fi  supus unei umiliri extreme. - 102. 

61 Este vo.11ba de refu7!ul din februarie 1860 al majorităţii burgheze a 
Camerei inferioare (Camera reprezentanţilor) a Landtagului prusian 
de a sancţiona proiectul de reorganizare a armatei, prezentat de mi
nistrul de război von Roon. Curînd însă guvernul a obţinut de la 
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burghezie aprobarea unor alocaţii pentru „menţinerea pregătirii de 
auptă a armatei",  folosind aceste fonduri pentru punerea în aplicare 
a respectivului plan de reorganizare a armatei. ln martie 1862, cînd 
majoritatea liberală a Camerei a refuzat din nou să aprobe credite 
militare, guvernul a dizolvat Landtagul şi a organizat noi alegeri. La 
sfîrşitul lunii septembrie 1862 a fost foJ'Illat guvernul con trarevolu
ţionar al Jui Bismarck, care în octombrie acelaşi an a dizolvat din 
nou Landtagul ales şi a început să pună în aplicare reforma militară, 
folosind în acest iscop fonduri fără aprobarea Landtagului. - 103. 

-02 Războiul danez - este vorba de războiul pe care Prusia şi Austria 
l-au purtat în 1864 împotriva Danemarcii, -care a fost o etapă impor
tantă în unificarea Germaniei sub hegemonia Prusiei. Guvernul de 
iuncheri al lui Bismarck a căutat să anexeze la Prusia ducatele 
Schleswig şi Holstein, supuse Danemarcil, dar populate în cea mai 
ma.re parte de germani, să sporească influenta Prusiei în Germania, 
să reprime opoziţia burgheziei liberale. La acest război a participat 
Austria, care urmărea, ca şi Prusia, să pună stăpînire pe Schleswig 
şi Holstein. Războiul s-a încheiat cu înfrîngerea Danemarcii. Schles
wigUll şi Holsteinul au fost deelarate p osesiune comună a Austriei 
şi Prusiei, iar după războiul austro-prusian din 1866 au fost anexate 
da Prusi a. - 104. 

63 In deceniile al 6-lea şi ial 7..;lea dilll .secolul <11 XlX-<lea, 1a Paris au avut 
>loc pe scară largă, sub conducerea prefectului departamentului Sena, 
Haussmann, lucrări de resistematizare şi reconstrucţie a oraşului ; în 
afară de înfrumuseţarea cartierelor aristocrate, scopul acestor lucrări 
era oa, !lărgind străzile existente şi deschizînd .noi bulevaooe drepte, 
să inlesnească acţiunile trupelor şi folosirea artileriei dn cazul unor 
•răscoale po,pulare. Fondurile alocate !n acest <SCOp iau fost în bună 
ipar>te sustrase fără ruşine .de Haussmann şi suba[ternii dui. - 104. 

64 Engels se referă la conferinţele „Uber die Ka:mpfweise der Franzosen" 
ţinute de prinţul Frederic carol da !Începutul anului 1860 şi iPUblicate 
tot atunci în broşură. - 111 .  

65 Este vorba d e  următoarele evenimente din istoria războaielor duse de 
cea de-a ş asea şi ce-a de-a şaptea coaliţie a statelor europene împo
triva Franţei napoleoniene în anii 1813-1814 şi 1 815  : capitularea 
Parisului la 31 martie 1 814 după victoria trupelor ruse şi prusiene 
asupra trupelor franceze care apărau Parisul şi capitularea Parisului 
fără luptă în ifia�a rtrupelor Angliei şi Prusiei Ila 3 iulie 1 815. - 1 15. 

6G La 19 septembrie 1 870, corpul 14 francez de sub comanda generalului 
Ducrot a efectuat o Ieşire cu scopul de a împiedica trupele germane să 
ocupe �nălţimile, Importante din punct de vedere strategic, de la sud 
de Paris. Luptele de la Petit-Bicetre şi Châtlllon s-au încheiat cu înfrîn-
9 erea şi retragerea în dezordine ii trupelor franceze şi cu încercuirea 
completă a Parisului de către prusieni. - 1 15. 

67 Tratativele dintre Favre, reprezentantul guvernului apărării na ţionale, 
şi Bismarck au avut loc la 19 şi  20 septembrie 1870 la Haute-Maison şi 
Ferrieres. Bismarck a pus următoarele condiţii p entru încheierea armisti
ţiului : predarea oraşelor Bitche, Toul şi Strasbourg, menţinerea încer
cuirii Parisului sau predarea unora dintre forturile dominante, precum 
şi continuarea acţiunilor militare din faţa Metzului. Ca o condiţie pentru 
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încheierea unui tratat de pace, Bismarck pretindea să i se cedeze 
Germaniei Alsacia şi o parte din Lorena. Tratativele au fost întrerupte, 
deoarece F.avre a '!efu:z:at isă <1.ccepte aceste condiţii. - 1 19. 

-68 In 1perioada celui de-al doilea Imperiu din Franţa, în timp de pace 
toate trupele dintr-un district militar stăteau sub comanda unui coman
dant comun, avînd rangul de comandant de corp de armată, care putea 
.dispune de ele în sprijinul regimului existent şi pentru înăbuşirea 
acţiunilor revoluţionare de masă. Dar în ceea ce priveşte staţionarea, 
organizarea şi instruirea trupelor, atribuţiile lui erau extrem de limitate. 
Corpuri de armată şi armate permanente puteau fi foronate numai în 
caz de război, din care cauză ele erau slab organizate ; aceasta avea 
efecte negative asupra pregătirii Kie �uptă ia trupelor. - 124. 

69 Este vorba de cartea : Th. Lavallee. „Les frontieres de la France".  
iPa!l"is, 1864. - 125. 

10 Armata de Lyon - denumire '<iată de presă trupelor corpului 24 fran
cez formate în acest 0I1aş. Ulterior, acest corp a fost înglobat în Ar
n11ata de est (prima armată de Loara) a 'lui Bourbaki. - 130. 

71 En.gels .se referă la cartea lui Trochu „L'Armee rfram;aise en 1867" .  
Piaris, 1867. - 130. 

72 Datele indicate au fost publicate în „Zeitschrift des Koniglich 
·P.reussischen Statistischen Bureaus" ,  Berlin, IV. J ahrgang, nr. 3 din 
martie 1864. - 131.  

'73 „Poporul înarmat• - denumire curentă dată forţelor armate ale Prusiei 
atît în literatura militară a statului burghez-iuncherist prusian cit şi 
:în documentele oficiale. După cum a arătat Engels în repetate rînduri, 
armata prusiană nu reprezenta cîtuşi de puţin „poporul înarmat•, ci, 
dimpotrivă, era opusă maselor populare şi constituia un instrument 
al politicii de cotropire a statului burghez-iuncherist prusian. Engels 
analizează în amănunţime problema sistemului militar prusian în lu
crarea „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german• 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Editura politică, 1963, 
ipag. 39-83). - 131. 

74 Ersatzreserve era denumită în armata prusiană partea din rezervă 
formată din persoane avînd vîrsta de recrutare, dar care în timp de 
p ace erau scutite din diferite motive de serviciul militar activ ; Ersatz
.reserve, în care aceste persoane figurau timp de 12 ani, era folosită 
1pentru completarea oa.ronatei in caz de !l"ăzboi. - 131.  

75 Este vorba de răscoala din Spania din 1808 împotriva dominaţiei 
napoleoniene, care a constituit începutul războiului de eliberare 
l!l<iţională dus de poporul spaniol împotriva ocupanţilor francezi în 
1.808-1814. ln lupta împotriva trupelor napoleoniene, spaniolii au 
folosit pe scară largă războiul de guerillă (detaşamentele de 
partiz,Mli). - 138. 

76 „The Daily News• - ziar liberal englez ; organ al burgheziei in
dustri<ile 1 a apărut sub acest titlu la Londra din 1846 pînă în 1930. -
139. 

77 Este vorba de linia vechilor fortificaţii ale oraşului, distruse ln secolul 
al XVIII-lea, pe locul cărora au fost deschise bulevarde. - 1 40. 
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78 Palals de Justlce - clădirea tribunaluiui ldin Rarls. - 140. 

79 Sonderburg (Sonderborg) - unul din punctele poziţiei fortificate
Diippel, care aipăra trecerea pe insula Alsen în timpul războiului dus. 
de Prusia şi Austria împotriva Danemarcii în 1864 (vezi adnotarea 62) . 
După un asediu prelungit, trupele prusiene au ocupat la 18 aprilie 1864 
poziţia Diippel, silind armata daneză să se retragă pe insula Alsen. 
Luptele pentru cucerirea poziţiei Diippel au demonstrat rolul crescînd 
a1l artileriei 1n operaţiile de iasediu. - 141. 

80 Este vorba de �ăzboiul civil din S.U.A. din 1861-1865. - 152. 

8 1  Este vorba de acţiunile militare ale ar.matei statelor din Nord c il  
scopul d e  a ocupa cele mai importante poziţii ale statelor din Sud � 
Vicksburg (statul Misslssippi) şi Richmond (statul Virginia, capitala 
Confederaţiei statelor din ·Sud) , In cursul a.nillor 1862-1863, trupele 
statelor din Nord au încercat în repetate rînduri să ocupe Vlcksburgul, 
dar abia la 1 iulie 1863, după acţiunea coordonată a trupelor de uscat 
şi a flotei fluviale şi după un bombaooament susţinut, trupele statelor 
din Nord au pus stăpînire pe una din �edutele fortăreţei. La 3 iulie 1863, 
Vlcksburgul s-a predat. 

Prima încercare de a ocupa Richmondul, întreprinsă de trupele 
statelor din Nord în aprllie 1862, s-a încheiat cu Infrîngerea lor în 
luptele care s-.au dat la barierele oraşului. Cel de-al doilea asediu al. 
Richmondu1ul a avut loc în timpul ofensivei gen&ale a tuturor forţelor 
armate ale statelor din Nord, care a început în mai 1864. Folosind 
tabăra fortificată de la Richmond, trupele statelor din Sud au opus. 
rezistenţă pină la 3 aprilie 1865, cînd oraşul a fost cucerit de trupele 
generalului Grant. - 152. 

82 ln bătălia de la Tudela (nordul Spaniei) , care a avut loc la 23 noiem
brie 1808 în timpul războiului de eliberare naţională dus de Spania 
im.potriva dominaţiei napoleoniene, corpul francez de sub comanda 
mareşalului Lannes, exploatind fărLmiţarea trupelor spaniole, le-a 
tnfrînt. Rămăşiţele trupelor spaniole zdrobite s-au retras la Saragosa. -
153. 

83 Este vorba de războiul austro-francez din 1809, care a silit pe 
Napoleon I să-şi rechema garda şi cavaleria din Spania ; Austria a 
pierdut războiul după înfrlngerea suferită la Wagram la 5-6 iulie 1809. 
Potrivit tratatului de pace de la Schonbrunn, încheiat în octombrie 1809 
între Franţa şi Austria, aceasta din urmă trebuia să cedeze o parte 
considerabilă din teritoriul el şi pierdea, de fapt, Independenţa ei 
politică. - 154. 

84 In vederea c onstruirii pe străzile Parisului a unei a treia linii de 
apărare pentru c azul că inamicul ar străpunge linia forturilor şi valul 
fortificat a fost înfiinţată la Paris, în septembrie 1870, o „comisie a 
baricadelor•, în frunte cu H. Rochefort. Comisia a organizat construirea 
ipe străzile Parisului a unor lucrări de apărare - baricade şi şanţuri -. 
care însă n-a.u fost folosite tn timpul asediului. - 155. 

85 Engels se referă la tratativele care au avut loc înke Bazaine şi 
Bismarck în vederea încheierii unui armistiţiu în perioada septembrie
octombrie 1870 şi care au fost întrerupte la 24 octombrie acelaşi an. 
Cam în acelaşi timp s-au făcut pregătiri pentru ducerea unor tratative 
!ntre guvernul apărării naţionale şi Bismarck pe baza propuneni 



Adnotări 700. 

făcute de Anglia de a media pacea ; tratativele au fost duse de 
Thiers şi Bismarck la Versailles între 1 şi 6 noiembrie 1 870, dar nici 
eile .n�au dus ila vreun .rezultat. - 156. 

86 Este vorba de provinciile Prusia orientală şi cea ocddentaăă, Branden
burigul, iPomera.nia, Shlezia, .Poznanul, Saxonia, WMtfalia, Provincia 
.renană, care făceau pal)te din Prusia înainte de mări.rea teritoriului 
ei prin .aJijpirea UJOor noi ţinuturi in 1 864�1866, - 156. 

-87 Este vorba de delegaţia guvernului apărării naţionale compusă din 
Glais-Bizoin, Cremieux şi Fouricbon, care a fost trimisă la Tours la 
mijlocul •Lunii septembrie 1870 pentru a organiza în provincii rezistenţa 
împotriva invaziei germane şi a determina amestecul unor puteri 
străine. De la începutul lunii octombrie şi pînă la sfîrşitul războiului, 
delegaţia a fost condusă de Gambetta, care era ministru de război şi 
ministru de externe. Delegaţia de la Tours avea sarcina să formeze 
şi să înarmeze noi detaşamente armate. La începutul lunii decem
brie 1870 delegaţia s-a mutat Ja Bordeaux. - 157. 

138 Wasserpolacken - poreclă dată începînd din secolul al XVII-iea 
plutaşilor de pe Oder, care erau în cea mai mare pairte polonezi din 
Silezia Superioară ; aşa erau numiţi mai Urziu polonezii din Silezia 
Superioară, subjugaţi timp de cîteva secole de Prusia. 

Mazuri - polonezi care locuiau în partea de nord-est a Poloniei 
şi în partea de sud a fostei Prusii orientale. In pofida politicii de 
germanizare forţată, polonezii-maZ'Uri din fosta Prusie orientală şi-au 
păstrat particularităţile naţionale. Literatura istorică germană din 
secolul al XIX-iea a răspîndit părerea greşită că mazurii din Prusia 
orienbaJ!ă ar fi pierdut orice �egătură cu poporul polonez. - 159. 

89 Voluntarii badenezl - detaşamente de voluntari care au luptat ln 
rîndurile armatei revoluţionare din Baden-Palatinat împotriva trupelor 
prusiene care invadaseră aceste provincii in timpul insurecţiei din 1849 
din Germania de sud şi occidentală, în apărarea constituţiei imperiului. 
Detaşamentele de voluntari din Ba:den şi Palatinat nu aveau o organi
zare precisă, disciplina lor lăsa de dorit şi nici nu erau pregătiţi din 
punct de vedere militar. La acţiunile de luptă ale detaşamentului de 
voluntari condus de Willicb, care era format din muncitori şi  se 
distingea prin disciplina şi capacitatea sa de luptă, a luat parte şi 
Engels. O caracterizare amănunţită a detaşamentelor de voluntari ale 
anmatei revoluţionare din Baden-Palatinat a fost făcută de Engels fn 
lucrarea sa „Campania germană pentru constituţia imperiului" (vezi 
K. Mane şi F. Engels. Opere, voi. 7, Editura politică, 1962, pag. 1 15-21 1) .  

La 21 iulie 1861 a avut loc •la riul Bull-Run (la 30 km de Washington) 
prima mare bătălie din timpul războiului civil din S.U.A. din 1861-1865. 
In această bătălie, trupele din Nord, formate din voluntari prost 
instruiţi, care în majoritatea for se aflau în rlndurile armatei de 
numai cîteva luni, au fost înfrînte de armatele active ale statelor 
sclavagiste din Sud. 

Voluntarii britanici - miliţie populară teritorială formată în Anglia 
în anii 1859--186 1 .  Potrivit legii din 1863 cu privire la organizarea 
trupelor de voluntari, ei erau obligaţi să participe la cel puţin 30 de 
exerciţii şi puteau fi convocaţi numai în cazul unei invazii a inamicului 
i111 Anglia. In articolele sale cu privire la voluntarii englezi (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 15, Editura politică, 1963), Engels a criticat 
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proasta organizare militară, slaba pregătire a corpului de ofiţeri şl 
sistemul de instrucţie al acestor trupe. - 161.  

90 Guides - unităţi speciale î n  unele armate .clin Europa, care serveau' 
trupelor drept călăuze ; în armata franceză din timpul celui de-al doilea 
Imperiu, p re<:um şi în timpul lui Napoleon I, aceste unităţi aveau 
misiunea de a păzi statul-major şi de a forma garda personală &. 
împăratului. - 164. 

9 1 In bătălia de la Leipzig din 16-19 octombrie 1813, armata lui Napoleon l 
a fost înfrîntă de trupele participanţilor la cea de-a şasea coaliţie 
antifranceză : Rusiia, Prusia, Austria, Anglia, Suedia, Spania etc. Această. 
victorie a dus la eliberarea completă a Germaniei de sub dominaţia. 
napoleoniană. - 165. 

92 După căderea regimului celui de-al doilea Imperiu, la 4 septembrie 1870. 
Bazalne, care renunţase să rupă încercuirea de la Metz, a început Îllt. 
septembrie-octombrie acelaşi an tratatLve directe cu Bismarck (vezi 
adnotarea 85) cu scopul de a obţine ridicarea încercuirii Metzului de
către armata germană şi  de a folosi trupele Incercuite acolo pentra 
restaurarea imperiului. Bismarck a cerut, ca o condiţie p reliminară� 
ca fosta împărăteasă, regenta Eugenie, să recunoască anex�rea Alsaciei 
şi a Lorenei la Germania. T.ratativele au fost întrerupte, deoarece
regenta Eugenie, care se refugiase în Anglia, a refuzat să accepte
condiţia lui iBlsmarck. - 166. 

93 Expedi/ia din Mexic - Intervenţie annatd. intreprinsă de Franţa (iniţi al. 
împreună cu Spania şi Anglia) în Mexic în 1862-1867, cu scopul de a 
înd.buşi revoluţia mexicană şi de a transforma Mexicul într-o colonie
a statelor europene. Anglia şi Franţa urmăreau, de asemenea, să 
folosească Mexicul - odată ocupat - drept cap de pod pentru <>
imixtiune în războiUil civil din S.U.A. de partea Sudului sclavagist. 
Deşi trupele franceze au reuşit să ocupe capitala Mexicului, Mexico� 
şi să proclame „imperiul• în frunte cu protejatul lui Napoleon al III-lea. 
arhiducele austriac Maximilian, ca urmare a eroicei lupte de eliberare 
duse de poporul mexican, Intervenţioniştii francezi au suferit o Jn
frîngere şi  au fost siliţi să-şi recheme, în 1867, trupele din Mexic_ 
Expediţia din Mexic, pentru care Franţa a cheltuit sume uriaşe, a 
adus prejudicii serioase celui de�al doiilea Imperiu. - 166. 

94 Engels se referă la broşura lui Napoleon al III-iea, apărută anonim în 
toamna anului 1870 la Bruxelles şi Intitulată „Campagne de 1870. 
Des causes qui ont amene la capitulallon de Sedan. Par un Offi
cier atbache a J'Etat-Major Generai!, avec Ies plans de la plaice et de 
bataille•. - 168. 

95 , ,Memolres et correspondance polltlque et militai re du rol Joseph•. 
Paris, 1 854, vol. IV, p ag. 425. - 1 7 1 .  

96 Arcadienl - aluzie ironică la  adresa majorităţii bonapartiste din Corps 
legislatif. Această poreală iSe referă, probab�l, pe de o pa['te, la clubul 
pO<iltic din rue des Arcades din Paris, ai cărui membri erau a.depţi 
al lui Napoleon al III-iea, iar pe de a.Hă parte Ila arcadieni, locuitori 
al Ar.cadiei din PeloponesUil antic, care, pot11ivit legendei elene, se 
distingeau p rin naivitate şi simplitate, - 1 7 1 .  
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97 Este vorba de poziţia englezilor în timpul războiului de independenţă 
dus de coloniile americane ale Angliei (1775--1782) , care a fost însoţit 
de o mişcare de partizani a maselor populare şi de acţiuni ale miliţiei 
voluntare, principa."lul element component al trupelor coloniştilor 
americani. - 1 77. 

98 La Mentana, trupele franceze, acţionincl împreună cu garda de mer
cenari a papei, au înfrînt [a 3 noiembrie 1 867 trupele lui Garibaldi, 
care întreprinseseră un marş asupra Romei cu scopul de a uni Statul 
papal cu Italia ; înkîngerea voluntarilor lui Garioaildi a constituit 
semna1lul !Pentru irute!ll.Sifi.carea reactiunii. - 178. 

99 In 1 857�1 859, în India a avut loc o răscoala populara de mari proporpi 
împotriva stăpînirii engleze. Răscoala a izbucnit în primăvara anu
[ui 1 857, printre aşa-<IJ.umitele unităţi de şipai din armata bengaleză, 
recrutate din rîndurile populaţiei indiene, şi a cuprins regiuni întinse 
din centrul şi nordul Indiei. Principala foiţă motrice a răscoalei au 
fost ţărănimea şi meşteşugărimea saraca de la oraşe. Condusă de 
feudalii indigeni, răscoala a fost înfrîntă din cauza fărîmiţării feudale 
a Indiei, a deosebirilor religioase şi de castă, precum şi  din cauza 
superiorităţii tehnice.,mi.Jlit(lre a coloni.ailiştilor, - 1 78. 

I 00 In bătălia de la Coulmiers, în apropiere de Orleans, corpurile 1 5  şi 
16 armată, reorganizate, ale Armatei de Loara, comandate de generalul 
d 'Aurelle de Paladines, au infrînt la 9 noiembrie 1 870 corpul 1 bavarez 
al generalului von der Tann, inferior din punct de vedere numeric. -
180. 

1 0 1  Este vorba de tratate.Ie pe care Franţa a fost nevoită să �e semneze cu 
participanţii I a  cea de-a şasea ş i  a şaptea coaliţie antifranceză -
Anglia, Austria, Prusia şi Rusia - dupd. căderea imperiului napoleonian 
în 1 814 şi a doua detronare a lui Napoleon în 1 815, care a urmat 
după reinstaurarea de scurtă durată a puterii lui. 

Potrivit Tratatului de pace de la Paris încheiat la 30 mai 1 8 1 4 ,  
Franţa pierdea aproape toate teritoriile cucerite î n  perioada republicii 
şi a imperiului şi se limita l a  graniţele de la 1 ianuarie 1792, cu 
f':x:cepţia unor teritorii neinsemnate la graniţele ei din nord, est şi 
sud-est. 

Potrivit Tratatului de pace de la Paris încheiat Ia 20 noiembrie 1 815, 
f'ranţa pierdea puncte strategice importante la graniţele ei de nord, 
est şi sud-est, care-i fuseseră lăsate prin Tratatul de la Paris din 1 8 1 4 .  
I n  vederea consolidării monarhiei restaurate a Bourbonilor, fortăreţele 
de graniţă din nord-estul Franţei au fost ocupate de o armată de 
1 50 OOO de oameni a aliaţilor, care a rfunas aici pîna la sfîrşitul 
.anului 1 818.  - 184. 

I 02 La 15 iulie 1 840, Anglia, Rusia, Prusiia, Austria şi Turcia au semnat 
la Londra, fără participarea Franţei, o co'lvenţie, potrivit căreia se 
angajau să acorde sprijin militar sultanului Turciei împotriva cîrmui
torului Egiptului, Muhamed-Ali, care era susţinut de Franţa. Incheierea 
convenţiei a făcut să se ivească pericolul unui război intre Franţa şi 
coaliţia puterilor europene, însă regele Ludovic-Filip, nedorind războiul. 
a renunţat să-[ mai susţină pe Muhamed-Ali. - 184. 

1 0 3  Barerii demontabile - baterii rele aoedJu destinate distrugerii ambra
zurilor şi !Pieselor de artilerie din fortăreţele asediate. - 187, 

47 - Mux-Engels, Opere, voi. 17 
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I 04 Engels 'Se referd. la criza diplomatică provocată la începutul lunii 
noiembrie 1870 de denunţarea de către Rusia a acelor articole ale 
Tratatului de la Paris din 1856 (tratatul de pace semnat la 30 martie 1856 
de participanţii ·Ia războiul Crimeii : Franţa, Anglia, Austria, Sardinia, 
Prusia şi Turcia, pe de o parte, şi Rusia, pe de ailtă parte), care inter
ziceau Rusiei să aibă o flotă maritimă militară pe Marea Neagră. Ace-st 
procedeu al Rusiei a fost siprijinit de yuvernul Bismarck, care dorea 
să-şi asigure astfel bunăvoinţa guvernului ţarist faţă de condiţiile de 
pace pe care Prusia voia isă Ue ÎiIIl!PUnă Frantei. Angha şi Austro
Ungaria au protestat împotriva revizuirii Tratatului de la Paris, dar 
n-au putut opune o rezistenţă serioasă pretenţiilor Rusiei. La conferinţa 
internaţiona•lă a .reprezentanţilor Rusiei, Angliei, Austro-Ungariei, 
Germaniei, Franţei., Italiei şi Turciei care a avut loc în ianuarie
martio 1871 la Londra a fost semnată la 13 martie o convenţie care 
anula articolele XI, XIII şi XIV ale Tratatului de la Paris din 1856. 
ln felul acesta se permitea tdin nou Rusiei şi Turciei să aibă vase 
militare pe Marea Neagră şi !fortăreţe pe malurile ei, restabilindu-se 
drepturile suver.ane a!le Rusiei !În ·a.cea,stă ;regiune. - 187. 

I 05 Este vorba de articolul redacţional publicat în „Tlie Pall Mall Gazette" 
nr. 1 805 din '25 t11oiembrie 1870. - 193. 

I 06 lmpreună cu fiii sd.i Ricciotti şi Menotti, Giuseppe Garibaldi a comandat 
unităţi ale gărzii naţionale şi a•le voluntari.lor străini care au participat 
incepind din toamna anului 1870 la războiul franco-prusian de partea 
Republicii Franceze. Tr.upele lui Garibaldi, înglobate în Armata din 
Vosgi, au luptat în 5pocial în estul Franţei. 

Unul din deta-;;amentele trupelor lui Garibaldi, comandat de fiul 
său RiocioMi, a înf1'înt în bătălli!le de 'ia ChâtÎl11on, oare e.u început 
la 19 noiembrie 1870 şi s-au prelungit timp de două săptămîni, batalioa
nele Landwehrului gemnan. - 193. 

I 07 „Journal de Bruxelles" - ziar conservator-clerical belgian, organ al 
cercuri'lor oatoH-ce ; .a <Jd>ărut din 1820. - 200. 

I 08 „Monileur• - titlul prescurtat al cotidianului francez „Le Moniteur 
universel" ; a apărut la Paris din 1789 pînă în 1900 ; î•n anii 1799-1814 
ş i  1816-1868 a fost organul oficial a-l 9uver.nului. I n  timpul asediului 
P arisului a apărut .concomitent la Paris şi Tours, iar apoi la Bordeaux, 
fiind organul oficial al delegaţiei guvernului apărării naţionale conduse 
de GaimbeHa. - 205. 

1 09 In bătălia de Ia Loigny-Poupry (aprox. 40 km la nord-vest de Orleans) , 
trupele germane din Armata ducelui de Mecklenburg au înfrînt la 
2 decembrie 1870 corpurile 16 şi 17 franceze, care făceau parte din 
Amna.ta de Loa11a şi care er.au comanda:te Ide generallii Chanzy şi 
Sonis. - 206. 

1 1  O Este vorba de „Berliner-Borsen-Courier• - cotidian, or.gan al bursei 
din Ber1liin, a �ămt în anii 1868---ilo933. - 213. 

1 1 1  „Die Tages-Presse• - cotidian austriac, organ al !Partidului popular 
mic-bunghez german ; .a apăr.ut la Viena în.cepînd din 1869. - 213. 

1 1 2  G. H. Pertz. „Das Leben des Feldmarschalls Grafen N eithardt von 
Gneisenau•. Voi. iii. Bertin, 1865. - 216. 
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1 1 3 Este vorba de persecutarea participanţilor la mişcarea opoziţionistă 
din rindur�le inteJectuallităţii germane, dÎill .perioada de după ră�boaiele 
impotriva Franţei napoleoniene. Mulţi membri ai societăţilor studenţeşti 
de gimnastică, fofiinţate încă în perioada luptei de eliberare împotriva 
dominaţiei J.ui Napoleon şi  care participau activ la această Juptă, s-au 
pro.nun�t împotriv.a regimului reacţioJliar al statelor '9ermane, au 
organizat manifestaţii politice cerind unificarea Germaniei. La Confe
rinţa din august 1 8 1 9  de la Karlsbad a miniştrilor principalelor state 
germane au fost adoptate o serie de măsuri represive împotriva 
partkipanţifor Ila 1acea.stă mişcare, denumiţi „dema.gogi". - 216. 

1 1 4 Este vorba de regimentul gărzii pontlficale, organizat şi  instruit după 
modelul zuavi·lor (vezi adnotarea 15) şi completat cu vo.luntari din 
rîndurile tineretului aristocratic francez. După ocuparea Romei de către 
trupele italiene şi ilichidarea puterii •laice a papei în septembrie 1670, 
zuavii pontificali au fost aduşi în Franţa şi ·reorganizaţi ca „legiune 
a voluntarilor din apus" ; ei au participat la luptele împotriva trupelor 
germane, fiind înglobaţi în prima şi a doua Armată de Loara. După 
temninarea războiului, legiunea a participat la .înăbuşirea Comunei din 
Paris, iar apoi a fost desmnţată. - 219. 

1 1 5 Vezi adnota.rea 79. - 234. 

1 1 6  In bătălia de la Villers-Bretonneux (denumită şi bătalia de ·la Amiens, 
sub care nume a fost amintită de Engels în „lnsemnări despre 
război. - XXIX" ,  vezi volumUJI. de if.aţă, ipag. •198) Î·n Normandia, Ar
mata fMIIl.rceză de nord ra fost î.nfr.intă 1a 27 noiembrie 1 870 de Armata 
1înrbîi germană a generilllulu!i Manrteuffel. - 239. 

1 1 7 „Karlsruher-Zeitung• - cotidian, organ al guvernului din Baden, a 
a,părut la Kairlsruhe .începind din 1757. - 240. 

1 1 8 „Kolnische Zeitung• - cotidian german care a apd.rut sub acest titlu 
la Cofonia din 1 802 pînă în 1 945, eX'ponentul burgheziei liberal
monarhiste ; în timpul războiului franco�prusian a sprijinit activ pre
tenţiile şovine de anexare a Alsaciei şi Lorenei şi a militat împotriva 
republicii în Franţa ; în perioada Comunei din Paris a preconizat 
tînăbuşirea prin fort.a aronelor a revoluţiei de tlta •Parti.s. - 241. 

1 1 9  Presupunerea lui Engels a fost pe deplin confirmată. Bătălia decisivă 
dintre Armata franceză de est de sub comanda generalului Bourbaki 
şi trupele germane de sub comanda generalului Werder a avut loc 
pe riul Lisaine în apropiere de Belfort între 15 şi 17 ianuarie 1 87 1 .  
l n  pofida superiorităţii ilor numerice, trupele franceze n-au putut obţine 
victoria şi  după bătălie au fost nevoite .să se retragă. In cursul 
retragerii, armata lui Bourbaki a fost definitiv zdrobită. Engels descrie 
această bătălie (cunoscută ca bătălia de •la Hericourt) şi retragerea 
francezilor în articolele sale „lnsemnări des.pre război. - XXXVII" 
şi  „Catastrof.a 11ui Bou·rbaki " (vezi vollumud de faţă, pag. 253-254, 
273-276) .  - 242. 

1 20 In bătălia de la Le Mans în Franţa de vest, care a avut loc între 10 şi  
1 2  ianuarie 1 87 1 ,  trupele germane de sub comanda prinţului Frederic 
Carol au înfrunt Armata a doua de Loara, reorganizată, de sub comanda 
generalului Chanzy, care a fost nevoită să se retragă cu pierderi 
considerabile. - 245. 

47* 
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1 2 1  Este vorba de „Konig!icl1-Preussiscl1er Staats-Anzeiger• - cotidian 
german, organul oficial al guvernului prusian ; a apărut sub acest 
titlu Ila Berilin <iin 1 851 pînă în 1 871 .  - 248. 

1 22 Este vorba de mutarea trupelor anglo-franceze în timpul războiului 
Crimeii de la primul lor loc de staţionare .în Turcia - Gallipoli -
la Vama, pentru a veni în ajutorul ar.matei turceşti de pe teatrul 
de acţiuni militare de Ia Dunăre în •legătură cu operaţiile împotriva 
Silistrei începute de armata rusă în mai 1854. Acest plan nu a fost pus 
în aplicare, deoarece Austria ameninţase că va acţiona alături de 
aliaţi şi chiar începuse pregătiri de război, ceea ce a silit guvernul 
ţarist -să ridice asediul Silistrei şi 1Să-şi retragă trupele din Principatele 
dunărene. Trupele aliaţilor sosite în această perioadă la Vama au fost 
folosite mai tîrziu �Illlpotriv.a SeV'ast()fldlului .  - 251 .  

1 23 A. W .  Kinglake „The Invas1on of  the Cri.mea ; i ts Origin, and an 
Account of its Progress down to the Death of Lord Raglan " .  Voi. II, 
pa�. 38-40, Edinburg şi Londra, 1 863. - 251 .  

1 24 ln bătălia de la St .  Quentin, în .noro-estul Franţei, Armata întîi germană 
de sub comanda generalului Goeben a înfrînt la 19 ianuarie 1871  
Armata franceză de nord a generalului Faidherbe. Aceastd. înfringere 
a demoralizat definitiv trupele franceze şi a pus capăt acţiunilor l or 
operative în .această .regiune. - 253. 

1 25 Engels se referd. la rebeliunea regalista din timpul revoluţiei burgheze 
franceze de Ia stîrşitul secolului al XVIII-iea, care a început m 
martie 1793 în departamentul Vendee şi apoi s-a extins în provinciile 
Bretagne şi Normandia. Masa principală a rebelilor o forma ţărănimea 
locală, instigată şi condusă de clerici şi 111obili contrarevoluţionari. 
Rebeliunea din Vendce şi Bretagne a fost înăbuşită în 1795-1796, dar 
încercări de rebeliune s-au produs şi în 1799 şi în anii urmd.tori. -
255. 

1 26 Bătălia de la Buzenval (denumită şi bătălia <ie la Montretout sau de la 
Mont-Vctlerien) a aV'Ut loc la 1 9  ianuarie 1871 ,  la 4 luni de la începerea 
asediului Parisului. Aceasta a fost ultima ieşire din Parisul asediat, 
întreprinsă de Trochu pentru a submina definitiv rezistenţa Gărzii 
naţionale, a o demornliza şi totodată pentru a convinge populaţia 
şi trupele de imposibilitatea de a continua .apărarea oraşului. ln 
timpul ieşirii, efectuate fără pregătirea necesară, am a existat nici o 
coordonare între acţiunile trupelor atacatoare şi au lipsit şi rezervele 
necesare. ln pofida vitejiei trupelor franceze, ieşirea a fost respinsă 
în -toate punctele. - 257. 

1 27 Armata de est, aşa cum a prevăzut Engels, a fost împinsa în timpul 
retragerii după ce ·a ipier1dut bătălia de •1a HericoU11t (15---17 ianua
rie 1 871)  spre gra:ni�a elveţi.ană şi Ila 1 febr.uarie a fost nevoită ISd 
treaca jpe teritoriul elveţian şi să depună armele. - 259. 

1 28 „Provinzial-Correspondenz• 
în 1 862 Ja Benlin. - 261.  

ziar guvernamental prusian, fondat 

1 29 Din ordinul comandantului armatei franceze din Metz, Bazaine, care 
începuse să ducă tratative cu Bismarc1< în vederea restaurării imperiu
lui cu ajutorul trupelor blocate Ia Metz, în septembrie 1 870 Bourbaki 
a plecat Ja Chislehurst în Angliia, unde ise refug�ase festa împărăt„asd., 
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rngenta Eugenie. Această călătorie a fost întreprinsă în urma declara· 
ţiilor făcute lui Bismarck şi Bazaine de un aventurier francez care 
afirma că Eugenie s-ar fi arătat de acord să ducă tratative şi că I-ar 
fi numit împuternicitul ei. Dar misiunea lui Bourbaki a dat greş, 
deoarece Eugenie a refuzat să sancţioneze •cedarea Alsaciei şi Lorenei. 
- 264. 

J 30 Este vorba de Conven/ia cu privire la armisti/iu şi la capitularea 
Parisului semnată de Bismarck şi Favre Ia 28 ianuarie l87 1 .  Refuzul 
guvernului apărării nationale de a mai opune rezistenţă cotropitorilor 
prusieni şi ruşinoasa capitulare a Parisului au însemnat trd.darea intere
selor naţionale ale Franţei. In strădania lor de a folosi toate forţele 
pentru înd.buşirea mişcării revoluţionare din ţară, clasele dominante 
din Franţa au sacrificat interesele naţionale ale ţd.rii. Semuind con
venţia, Favre a acceptat pretenţiile înjositoare formulate de prusieni : 
plata în termen de două săptămîni a unei contribuţii de război de 
200 OOO OOO de franci, predarea celei mai mari părţi a forturilor din 
Paris. a artileriei de cîmp şi a materialului de război al Armatei 
din Paris. Bismarck şi Favre n-au îndrăznit totuş) să includJ. în con
venţie condiţia cu privire la dezarmarea Gărzii naţionale din Paris, 
formată în cea mai mare parte din muncitori. Convenţia prevedea 
ţinerea în cel mai scurt timp posibil a alegerilor pentru Adunarea 
naţională, care trebuia să hotd.rască dacă războiul să fie continuat sau 
să se încheie pace. - 266. 

13 1  Vezi adnotarea 87. - 267. 

1 32 Engels se referd. Ia tendinţa iuncherimii, burgheziei şi militariştilor 
<pru.sieni de a •anexa o iparte din teritoriul .francez, Als11.cia şi Lorena, 
precum şi iLa pretenţia for asupra unei contribuţii uriaşe. - 269. 

1 33 La 19 februarie 1 871  expira termenul armistiţiului încheiat de Bismarck 
şi Favre Ia 28 ianuarie 1871  (vezi adnotarea 130) . D11.r, deşi posibilităţile 
de rezistenţă ale Franţei nu erau epuizate, acţiunile militare împotriva 
prusienilor n-au fost reluate. Thiers, numit de Adunarea naţionald. şef 
al iputerii executive, a început de îndată tratative de pace, care s-au 
încheiat prin semnarea la Versailles, !11. 26 februarie, a tratatului de 
pace preliminar, dictat de Bismaock, Lar mai tîrziu, Ha 1 0  anai 1 87 1 .  
prin semnarea Ia Frankfurt pe Main a tratatului d e  pace (vezi volumul 
de faţă, pag. 377 precmn şi adnotările 21 1 şi .(58) . - 269. 

1 3 4  Convenţia de la Les Verrieres (Elveţia) a fost încheiată la 1 fe
bruarie 1 871  între generalul C!inohant, nu.mit comandant al Armatei 
de est după destituirea lui Bourbaki, şi generalul Herzog, comandantul 
armatei elveţiene ; potrivit condiţiilor stipulate în convenţie, trupele 
franceze erau obligate ca la trecerea pe teritoriul Elveţiei să predea 
a•rnnele, echipamentull şi muniţii/le ilor. - 276. 

1 3 5  Această scrisoare către Comi1etul Cemrail .al Partidului muncitoresc 
social-democrat german a fost scrisă de Marx în calitate de secretar
corespondent pentru Germania, în legătură cu faptul că, Ia 2 au
gust 1 870, Consiliul General, ţinînd seama de izbucnirea războiului 
franco-prusian, a hotărît să amine congresul ordinar, a cărui convocare 
fusese prevăzută pentru ziua de 5 septembrie 1870 la Mainz (în legătură 
cu programul acestui congres, vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, 
Editura politică, 1 963, pag. 470), şi să se adreseze secţiilor Inter
naţionalei pentru a obţine din partea lor aprobarea acestei hotărîri. 
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Intr-o hotărîre adoptată de el, Comitetul Partidului muncitoresc social
democrat s-a declarat !Întru totul de acord cu propunerea de amînare 
a congresului, făcută de Consiliul General. 

Scrisoarea adresată de Marx Comitetului Partidului muncitoresc 
social-democrat s-a păstrat, cu unele omisiuni, în cartea lui W. Bracke
„Der Braunschweiger Ausschuss der sozia!ldemokr•atischen Arberter
�artei in Lotzen u.nd vor dem Ge<richt" ,  Braunochweig, 1872, !Pag. 154-
- 277. 

1 36 Este vorba de rugămintea făcută de conducătorii Partidului muncitoresc 
social-democrat german într-o scrisoare 1aidresată de Bonhorst lui 
Marx Ia 25 octombrie 1869 - de a exiplica iprinda>iiJle politicii pe care 
trebuie s-o ducă -soci.al-democraţia faţă ide ,ţărănLmea ge11mană, şi în 
&pecial de a Jda indicaţii fo aegă�U•ră ICU 1p osibiUtatea de a iaplioca., ·În 
condiţiille existente in Germani.a, rezoluţi.a adoptată de Congresllll de la 
Base! ail Asociiaţiei W.ternaţionaile ia Muncitoriilor (6-.1 1 -septembrie 
1869) .cu privire aa proprietatea obşteaoScă asupra pămintuJui. Ma.rx. 
care voia cu tot dinadinsul să ajute iconducerea •Partidului muncitoresc 
social-democrat să adopte o poziţie justă în problema ţărăhească, in
tenţiona -să iscrie un ră�uns .amănunţit, dar a fost !Împiedicat Ide nume
;roa-sele sanci<ni primLte 'din !Partea lmemaţionalei. O iserie de indicaţii 
fo aceas.tă problemă au fost date de Eng�s in prefaţa sicrisă Ide el, j:n 
lfeb11uarie 1870, da ediţia a doua genmană .a 1cărţii iSale „Războiul .ţără
nesc german" (ivezi K. !Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editu11a po
litică, 1963, pag. 424--432) , precum şi în completarea 1la această pre
faţă, scrisă de el în 11874, ICU prilejul pregătirii icelei Ide-a treia ediţii 
germane a !Cărţii (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 18) .  - 277. 

1 37 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politică, 1963, 
pag. 563-564. - 277. 

1 3 8  Această schiţă de articol a fost scrisă de Marx şi Engels, pe cit se 
rpare, la sfîrşitul lunii august 1870, cu intenţia de a-l demasca în mod 
public pe K. Blind, democrat vulgar mic-burghez, care aluneca tot 
mai mult pe poziţiile naţional-liberaHsmului. Blind, care în polemica 
dintre Marx şi agentul bonapartist K. Vogt j ucase j alnicul rol d1� 
complice al acestuia, s-a apucat, în deceniul al 7-lea, să răspindească, 
prin intermediul presei germane şi a.} celei americane, o serie de . 
insinuări la adresa militanţilor mişcării muncitoreşti, fără a uita, cu 
acest prilej, să-şi ifacă sie însuşi reclamă (vezi scrisoarea lui Marx 
către redactorul ziarului „Beobachter", în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 16, Editura politică, 1963, pag 24-27). In timpul războiului franco
prusian, Blind s-a îndeletnicit cu propagarea ideilor naţionaliste, pan
ge!lmane, în paginile presei engleze şi germane. Intr-o scrisoare adresată 
�ui Engels la 15 august 1870, Marx sublinia influenţa nefastă a articole
lor lui Blind şi îi  propunea lui Engels să folosească legăturile sale cu 
„Pall Mall Gazette" pentru a face critica cuvenită. Marx a căutat şi el 
să demaşte pe Blind în faţa muncitorilor germani în paginile ziarului 
„Volksstaat".  In manuscrisul care s-a păstrat şi care a fost scris, i-n 
cea mai mare parte, de Engels, o serie de completări au fost făcute 
d� Marx. - 278. 

1 39 Este vorba de guvernul provizoriu în frunte cu Brentano, un democrat 
mic-burghez. Acest guvern a fost format în Baden în pnmavara 
anului 1849, în timpul răscoalei din sudul şi vestul Germaniei, în 
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vederea apărării constituţiei imperiului, care fusese adoptată de Adu
narea naţională de la Frankfurt, dar fusese respmsă de o serie de 
state germane, in frunte cu Prusia. Guvernul provizoriu, a cărui 
politică se caracteriza printr-o extremă şovăială, a sabotat de fapt 
acţiunile revoluţionare ale maselor. ln faţa pericolului unei intervenţii 
a trupelor prusiene în Baden şi PaJatinat, el a hotărît să ceară ajutor 
Franţei ; în acest scop a fost trimis Blind la Paris. Dar, după înăbuşirea 
răscoalei din iunie 1,848, starea de lucruri din Franţa s-a caracterizat 
printr-o continuă ofensivă a contrarevoluţiei, iar partidul democraţilor 
mic-burghezi, în frunte cu Ledru-Rollin, în care-şi pusese speranţele 
guvernul din Baden, a fost înlăturat de „partidul ordinii• ,  partid 
·burghez, care se aliase cu bonapartiştii pentru a duce lupta împotriva 
lui. Aceasta a dus la eşecul misiunii, şi aşa destul de şubrede, a 
foi Bliind. - 278. 

1 4  O La 13 iunie 1 849, partidul mic-burghez al „Muntelui" a organizat la 
Paris o demonstraţie paşnică de protest împotriva trimiterii de trupe 
franceze pentru •Înăbuşirea revoluţiei din Italia, întrucit această măsură 
însemna o încălcare a constituţiei Republicii Franceze, care interzicea 
folosirea trupelor franceze împotriva libertăţii unui alt p<>por. Eşecul 
acestei demonstraţii, care a fost împrăştiată de armată, a constituit o 
dO'Vadă a falimentului democraţiei mic-burgheze în Franţa. După 
13 iunie, mulţi dintre liderii „Muntelui" ,  precum şi străinii cu vederi 

democratice mic-burgheze care aveau legături cu ei au fost arestaţi 
şi exiJlati sau au fost •nevoiţi oSă emtgre-ze. - 278. 

1 4  I După ind.buşirea revoluţiei burgheze din Italia, trupele franceze care 
în 1 849 au fost trtmise în Statul papal ca să restaureze puterea laică 
a papei au continuat să ţină Roma sub ocupaţie. Refuzul lui Ludovic
Napoleon de a părăsi acest oraş într-o vreme cind se ducea lupta 
pentru UJilificarea LtaQjei a făicut ca itoate păturiJle populaţiei itaHene 
să adopte o atitudine profund ostilă faţă de guvernul francez, aşa 
cum s�a văzut mai ales iin perioada de izola<re rpe iJjlan extern a Franţei 
la începutul războiu·lui franco�prusian, cind guvernul italian a respins 
propunerea de a încheia o alianţă indreptată împotriva Prusiei, şi 
aceasta pentru că trupele franceze continuau să ţină sub ocupaţie 
Roma. Pmfitînd de infringerile militare ale Franţei, la 20 septem
brie 1870 guvemul it�ian a IÎTllC001p0I1at Roma tla oregatu.I ilta:liei. - 279. 

1 42 Scrisoarea adresată Comitetului Partidului .muncitoresc social-democrat 
german a fost scrisă ca răspuns la cererea adresată lui Marx de 
membrii Comitetu.lui din Braunschweig de a li se da indicaţii cu 
privire la atitudinea proletariatului german faţă de războiul franco
prusian. Marx a considerat necesar să-şi exipună părerea şi în legătură 
cu faptul că redacţia ziarului „Volksstaat• (Liebknecht etc.) . deşi în 
ansaililblu JSe siJtua 0pe o rpoziţie Lnte11noaţi001allistă, a apreciKLt unHateral 
acest război şi a ignorat într-o oarecare măsură sarcina unificării 
naţionale a ţării. 

ln corespondenţa lor, Marx şi Engels au analizat amănunţit această 
problemă. Astfel, în scrisoarea din 15 august 1 870, Engels a trasat 
Unia tactică a social•democraţiei germane, subliniind necesitatea de a 
se lupta împotriva anexării Alsaciei şi Lorenei, participînd la mişcarea 
de unificare a Germaniei, de a se face deosebire intre interesele na
ţionale germane şi interesele dinastice prusiene, de a pune în perma
nenţă pe primul plan unitatea intereselor muncitorilor germani şi 
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francezi. Acordînd o importanţă excepţională rd.spunsului dat con
ducd.torilor Partidului muncitoresc social-democrat, întruoit era vorba 
de „directive care să indice linia de comportare a muncitorilor ger
mani" (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 17 august 1870), 1.\1,irx 
a elaborat textul definitiv .al a<:estui răspuns în icalaborare cu Engels, 
între 22 şi 30 august 1870, în timp ce se aflau la Manchester. Scrisoarea 
il fost trimisă î n  Germania cu semnătura lui Marx. 

O parte a scrisorii adresate Comitetului Pantidului muncitoresc 
social-democrat a fost inclusă în manifestul cu privire la ră.zboi publicat 
�a 5 !Septembrie 1870 sub formă de foaie vo1antă. Manifestul proclama 
fidetl.itatea olasei muncitoare germane faţă ide <:auz:i internatională a 
proletariatului şi propunea muncitorilor germani LSă organizeze mi
tinguri de masă şi  adunări de protest împotriva planuri·lor anexio
niste ale guvernUJlui <prusian. In manifes t se menţiona faptul că textul 
respeotiv a fost sorÎIS de „unUJl .din,tre cei mai vechi şi  mei merituoşi 
tovarăşi ai noştri din Londra" .  

Nouă ne-a parvenit nwnai acea parte din scrisoarea lui Marx şi 
Engels către Comitetul Partidului muncitoresc social-democrat care a 
fost reprodusă în manifest. Exemplarul foii volante care se află la 
Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. conţine 
însemnd.ri ale lui Engels care dovedesc că Marx şi Engels au lucrat 
'Împreună la elaborarea acestui document. - 281. 

1 43 Pacea de la Tilsit - trotate de pace încheie.te Ja 7 şi 9 iulie 1807 
între Franţa napoleoniană şi ţările participante la cea de-a patra coaliţie 
antifranceză, Rusia şi Prusia, care fuseserd. înfrînle în război. Condiţiile 
de pace au fost extrem de grele pentru Prusia, care a p ierdut o 
parte însemnată din teritoriul ei (inclusiv toate posesiunile situate l a  
apus d e  Elba). Rusia n - a  suferit pierderi teritoriale, c i  chiar a primit 
districtul Bielostok, care aparţinuse Prusiei. In schimb însd., Alexandru I 
a trebuit să recunoască cuceririle franceze în Germania şi schimbd.rile 
teri toriiale făcute acolo de N.wpolcon I, să. isc declare Ide acord <:u crea

rea ducatului Varşoviei, care nu era decit o bază de atac foanceză la 
graniţele Rusiei, şi să adere la blocac:la împotriva Angliei (aşa-zisa 
blocadd. continentală). Pacea tilhd.rească de la Tilsit, dktată de 
Napoleon I, a stîrnit profundă nemulţumire în rîndurile populaţiei 
Germaniei, pregătind totodată terenul pentru mişcarea de eliberare 
din 1 813  împotriva dominaţiei napoleoniene. - 281. 

1 44 Naţional-liberali - partid german care reprezenta în primul rînd 
burghezia prusiană şi care a luat fiinţă în toamna anului 1866, în 
urma sciziunii .produse în partidul iprogresiştilor burghezi. Naţional
liberalii au renunţat �a pretenţiile bu,rgheziei 11a dominaţia <politică în 
S<:opul satisfacerii intereselor ei materiale şi şi-au fixat ca principal 
obiectiv unirea statelor germane sub hegemonia Prusiei ; politica lor 
reflecta capitularea burgheziei liberale germane în faţa lui Bismarck. 

Partidul popular german, înfiinţat în 1865, era format din elemente 
idamocratice din rîndurile micii burghe71ii şi în parte din cele ale 
burgheziei, îndeosebi din statele din sudul Germaniei. In opoziţie cu 
naţional-liberalii, Partidul popular german se pronunţa împotriva 
instaurării hegemoniei prusiene în Germania şi sprijinea planul aşa
zisei „Germanii mari " ,  în care urmau să intre atit Prusia cit şi 
Austria. Promovînd o politică antiprusiană şi lozinci general-democra
tice, acest partid era, în acelaşi timp, exponentul tendinţelor particu
lariste ale unor state ger.mane. Propagînd ideea unui stat federativ 
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german, el  se pronunţa în acelaşi timp împotriva unificării Germaniei 
sub forma unei republici democratice unice, centralizate. - 283. 

1 4 5  „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei lnlernaJionale a 
Muncitorilor cu privire la rtizboiul franco-prusian• („Second Address 
of the General Council of the International Working-Men's Association 
on the War") a fost scrisă de Marx între 6 şi 9 septembrie 1870. 

La 6 sep tembrie 1870, analizînd noua situaţie, complicată ca urmare 
a căderii celui de-al doilea Imperiu şi a începerii unei noi etape a 
războiului, Consiliul General al Internaţionalei a adoptat o rezoluţie 
în legătură cu publicarea unei a doua Adrese cu privire Ia războiul 
franco-prusian şi a ales în acest scop o comisie formată din Marx, 
Jung, Milner şi Serraillier. 

Lucrînd la această Adresă, Marx a folosit materialele trimise de 
Engels, în care erau demascate încercările de a j ustifica prin consi
deraţii de ordin militar-strategic tendinţa militarismului, iuncherismului 
şi burgheziei din Prusia de a anexa teritorii franceze. Adresa scrisă 
de Marx a fost adoptată în unanimitate la şedinţa Consiliului General 
convocată în mod special la 9 septembrie 1870 şi trimisă tuturor 
zi arelor burgheze din Londra, care au trecut-o sub tăcere, cu excepţia 
lui „Pall Mall Gazette" ,  care a publicat un extras în numărul din 
16 septembrie 1870. La 1 1-13 septembrie, Adresa a apărut sub formă 
de foaie vOllantă în limba. engleză într-un tiraj de 1 OOO de exem�re ; 
la ,sfîrşituJ. lunii septembrie a apărut o a doua ediţie, [n icare au fost 
publicate laolaltă prima şi a doua Adresă. In această ediţie au fost 
corectate greşelile strecurate în pri.ma ediţie şi s-au făcut unele 

• modificări redacţionale. 
Traducerea în limba germană a celei de-a doua Adrese a fost 

făcută de Marx, care, traducînd textul, I-a completat cu unele fraze 
destinate muncitorilor .ge!'mani şi a omis unele pasaje. In această 
traducere, Adresa a fost publicată în ziarul „Volksstaat• nr. 76 din 
21 septembrie 1 870 şi în revista „Vorbote" nr. 10-1 1 din octombrie
noiembrie 1 870 şi la Genevia sub formă de foaie voi.antă. ln 189 1 ,  
I:n.gels a publicat ,a doua Adresă î n  ediţia germană a „Răiiboiu1ui civU 
d'n Franţ.a" ; pentru această ediţie traducerea a fost făcută de Louise 
Kautsky sub supravegherea lui Engels. 

!n limba franceză, a doua Adresă a fost publicată în ziarele 
„Internationale" (nr. 93 din 23 octombrie 1870) şi parţial (publicarea 
J1-a fost terminată) în „Egalite" (nr. 35 din 4 octombrie 1870) . 

In limba rusă, a doua Adresă a apărut pPntm prima oară în 1905 
in „Războiul civil din Franţa" sub îngrijirea lui V. I. Lenin ; traducerea 
ia fost făcută după ediţi.a germană din 1891 . - 284. 

1 46 In 1618 electoratul Brandenburg s-a unit cu ducatul Prusiei (Prusia 
orientală), care se formase Ia începutul secolului al XVI�Iea din 
posesiunile Ordinului teutonilor şi era vasal al Rzeczpospolitei. Ca 
principe prusian, electorul de Brandenburg a fost vasalul Poloniei 
pînă în 1657, cînd, profitînd de dificultăţile pe care aceasta le întîmpina 
în războiul cu Elveţia, a obţinut recunoaşterea drepturilor sale suverane 
asupra posesiunilor prusi ene. - 286. 

1 4 7  Este vorba de Tratatul de pace de la Basel, încheiat separat de Prusia 
cu Republica Franceză Ia 5 aprilie 1795 ; cu acest tratat a început 
destrămarea primei coaliţii antifranceze a statelor europene. - 286. 
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1 48 In octombrie 1 865, în cadrul întrevederii de la Biarritz cu Napoleon 
al III-iea, Bismarck a obţinut consimţămîntul efectiv al Franţei la o 
alianţă între Prusia -şi ltailia şi U,a războiul Prusiei îrn,ipotriva Austriei. 
Dind acest consianţăirnînt, Napoleon 1al III-iea sconta să obţină avantaje 
intervenind în conflict în caz că Prusia ar fi fost î nfrîntd.. 

La începutul războiului franco-prusian din 187Q-.1871 ministrul 
de externe din guvernul ţarist, Gorceakov, a declarat în cadrul tratati
velor duse cu Bisma11ck la Ber!Ln că Rusia Via iPăJstra o neutralitate 
Mnevoitoare IÎn ră7lboi şi va exe11cita ipresi\JJili dLplomatice asup11a Aus
triei ; Ja J!Îndu.l său, guvernul prusLan s-a obligiat să nu stingherească 
Rusia ţaristă în ipolitic.a ei în problema orientaJ!ă. - 288. 

1 49 Marx se referă la triumful reacţiunii feudale în Ge!1ffiania după p răbu
şirea dominaţiei napoleoniene. 

Rezultatele războiului de eliberare împotriva dominaţiei lui 
!Napoleon I,  la care alături de popoarele dintr-o serie de ţări europene 
au participat pături largi ale poporului german, au fost folosite de 
suveranii statelor feudale-absolutiste din Europa, care se sprijineau p e  
nobilimea reacţionară. Soarta statelor europene era hotărîtă d e  alianţa 
-contrarevoluţionară a monarhilor - Sfînta Alianţă, al cărei nucleu îl 
formau Austria, Prusia şi Rusia ţaristă. Prin crearea Confederaţiei 
germane (vezi adnotarea 29) , în Gel111lania s-a menţinut fărîmiţarea 
feudală, în statele germane s-a consolidat regimul feudal-absolutist, 
s-au păstrat toate privilegiile nobilimii, s-a intensificat exploatarea 
semiiobăgistă a ţăranillor. - 290. 

1 50 „Manifest des Ausschusses der social-demokratischen Arbeiterpartei. 
An alle deutschen Arbeiter /M Manifestul a fost publicat sub formă de 
foaie volantă la 5 septembrie 1870 şi în ziarul „Volksstaat" nr. 73 
din 1 1  septembrie 1870 {vezi şi adnotarea 1 42) . - 290. 

1 5 1  .Este vorba de eroica insurecţie din 23-26 iunie 1848 a muncitorilor 
din Paris. - 290. 

1 52 Marx se referă la mişcarea muncitorilor englezi sub lozinca luptei 
pentru recunoaşterea Republicii Franceze instaurate la 4 septembrie 1870 
şi pentru acordarea de ajutor diplomatic acesteia. Incepînd de la 
5 septembrie au avut loc la Londra, Birmingham, Newcastle şi în alte 
oraşe mari mitinguri şi demonstraţii Ia .oaire au ipairtiicipat m 111se ilargi 
ale oamenilor muncii ; un rol activ în cadrul acestei acţiuni au j ucat 
trade-unionurile. Participanţii la mitinguri şi demonstraţii şi-au expri
mat isimpatia ifaţă de poporul francez, şi .în rez01Luţii şi ipetiţii au -cerut 
guvernului englez să recunoască neinnîrziat Republica Franceză. 

Consiliul General al Internaţionalei şi Marx personal au participat 
-activ Ja această aniş.oare. - 291.  

1 53 Marx face aluzie la participarea activă a Angliei burghezo-aristocrate 
•la formarea coaliţiei statelor feudal-absolutiste, care în 1792 au 5nceput 
războiul împotriva Franţei revoluţionare (Anglia a intrat în acest 
ră7lboi în 1 793) , precum şi la faptul că oligarhia guvernantă engleză 
a fost prima din Europa care a recunoscut regimul bonapartist din 
Franţa, instaurat în unna loviturii de stat din 2 decembrie 1851 a lui 
LudoviJC Bona.parte. - 291 .  

1 54 Prin arestarea lui Bracke, Bonhorst, Spier, Khiin ş i  Gralle, membri ai 
Comitetului Partidului muncitoresc social-democrat german, şi a tipo-
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grafului Sievers, Ia 9 septembrie 1870, pentru că scoseseră un manifest 
in legătură cu războiul (vezi adnotarea 1 42) , autoritaţile militare şi 
poliţieneşti au căutat sCi dea o lovitură mişcării muncitoreşti şi să 
împiedice aceste acţiuni îndreptate împotriva planurilor militariste ale 
guvernului prusian. 

lndată ce a primit veste, din partea lui W. Liebknecht, că a fost 
arestat Comitetul din Braunschweig, Marx a luat măsuri pentru a 
aduce la cunoştinţa opiniei publice acest act de samavolnicie al auto
rităţilor germane, care a deschis calea pentru o sălbatkă prigoană 
poliţienească împotriva social�democraţilor din Gemnania. lnştiinţarea 
în legătură cu arestarea Comitetului din Braunschweig a fost trimisa 
la „Pall Mall Gazette" ,  la „The Echo", ziar burghezo-liberal, şi la o 
serie de alte ziare. La 20 septembrie 1870, la o şedinţă a Consiliului 
General, Marx a făcut cunoscută arestarea membrilor Comitetului din 
Braunschweig, subliniind că ea nu avea nici o justificare 1uridică. ln 
octombrie 1 871 ,  după multe luni de închisoare, membrii Comitetului 
din Braunschweig au fost trimişi în judecată pe baza acuzaţiei, ticluite 
de poliţie, că au încălcat legile ordinii publice. Unul dintre principalele 
puncte de acuzare l-a constituit apartenenţa - interzisă de legile pru
siene - la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. Tribunalul i-a 
condamnat pe membrii Comitetului din Braunschweig Ia închisoare pe 
diferite termene. In ciuda represiunilor poliţieneşti, Partidul muncitoresc 
social-democrat, în frunte cu Bebe! şi Liebknecht, a desfăşurat o largă 
campanie împotriva planurilor de cotropire ale Prusiei, pentru înche
ierea unei păci ono11abille icu Franţa. - 293. 

1 55 Această scrisoare, adresată celui de-al VI-lea Congres al Federaţiei 
belgiene a Asociaţiei Internaţionale a Mu.ncito'!"�lor, a fost sor�să de 
Engels din însărcinarea Consiliului General, după ce, la şedinţa din 
20 decembrie 1870 a acestuia, ia fost dezbătută 1problema secţi�lor dLn 
Belg�a. La ,publi<iarea ISlcrilsorii .au fost om�se ultianele trei para.grafe 
din ciorna scrisă de ff:ngels, care nu erau destinate ipublicării şi aveau 
caracterul unei comunicări confidenţiale. 

Al VI-lea Congres ordinar semestrial al Federaţiei belgiene a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor a avut Ioc Ia 25--26 decembrie 
1 870, la Bruxelles ; la congres au fost prezentate darea de seamă 
financiară, darea de seamă cu privire la activitatea ziarului „L'Interna
tionale" ,  organul Federaţiei (vezi adnotarea 1 ) ,  şi raportul cu privire 
la situaţia Asociaţiei lntemaţionaile a Muncitor�lor în Belgia. - 294. 

1 56 „Moniteur• - <denl.IJffiire prescurtată a oficiosului prusian pentru popu
laţia franceză, a apărut de la 15 octombrie 11870 pină la 5 martie 187 1 ,  
I a  Versailles ş i  s-a aflat sub controlul lui Bismarck. l n  perioa,da cînd 
a fost publicat a·rticolull de faţă, el iljpărea sub denumirea de : „Moni
teur officiel du Gouvernernent general du Nord de la f'rance et de la 
Prefeoture rele Seine-et-Oise" .  - 297. 

157 „Der Volksstaat• - vezi adnotarea 1. - 297. 

1 58 Tratatul de la Londra cu privire la neutralitatea Luxemburgului a fost 
încheiat la 1 1  mai 1867 între Austria, Belgia, f'ranţa, Anglia, Italia, 
Ţările de Jos, Luxemburg, Prusia şi Rusia, pun.indu-se astfel capăt 
aşa-zisei crize a Luxernbur,gului, -care fusese provocată de încercarea 
lui Napoleon al III-iea de a determina Prusia să-şi dea consimţămîntul 
pentru anexarea Luxemburgului de către Franţa ca o compensaţiP 



711! Adnotări 

pentru neutralitatea păstrată 'Cle ea în timoul războiului austro�rustan 
din 1866. Prin acest tratat, Luxemburgul era declarat stat permanent 
neutru, iar neutralitatea lui era garantată de statele care au semnat 
tratatul. 

La 9 decembrie 1 870, Bismarck, considerind că Luxemburgul are o 
poziţie prea amicală faţă de Franţa, a declarat că nu are de gînd să 
recunoască :neutralitatea acestui stat, dar încă de la 1D decembrie, sul> 
presiunea Alngiliei, <a renUinţat la această ameninţare. - 298. 

1 59 „GoJos• - cotidian politic şi literar rus, care exprima interesele bur
gheziei iliberalle, a apă.rut Ja Petersburg din • 1863 (pÎnă în 1 881. - 299. 

1 60 Acest proiect de rezoluţie a fost scris de Engels şi prezentat de el 
la şedinţa din 31 ianuarie 1 871 a Consiliului General, ca bază de dis
cuţie în legătură cu poziţia pe care urma s-o adopte clasa muncitoare 
din Anglia în etapa respectivă a războiului franco-prusian. Această 
dezbatere, care a fost pregătită de Marx şi Engels şi s-a desfăşurat sub 
conducerea lor, avea drept scop să asigure influenţa Internaţionalei 
asupra mişcării ipentru apărarea Republicii Franceze, care în cursul lunii 
·i anuarie 1811 căpătase o mare amploare în Anglia (vezi adnotarea 1 52) . 
Cu toate că republica instaurată la 4 septembrie 1 870 în Franţa era 
condusă de reprezentanţi ai burgheziei contrarevoluţionare, Marx şi 
Engels considerau că, în condiţiile intervenţiei Prusiei in Franţa, pro
letariatul trebuie să ia parte activă la mişcarea pentru recunoaşterea 
diplomatică a Republicii Franceze, întmcît ea era menită să contrib.uie 
la întărirea apărării naţionale a Franţei şi la dezvoltarea rezistenţei 
populare împotriva cotropitorilor prusieni. Totodată, Marx şi Engels 
au subliniat în permanenţă necesitatea de a duce o politică proletară 
de sine stătătoare faţă de Republica Franceză, supunînd unei critici 
nimicitoare guvernul ei antipopular şi capitulard şi avînd în vedere 
perspectiva intensificării continue a luptei revoluţionare de clasă a 
proletariatului în Franţa. 

Rezoluţiile prezentate de Engels erau îndreptate împotriva poziţiei 
adoptate de radicalii pozitivişti burghezi (Beesly, Congreve etc.),  c are 
pretindeau să li se recunoască lor rolul de conducător în mişcarea 
pentru apărarea Republicii Franceze ; căutînd, în ultimă instanţă, să 
supună influenţei sale mişcarea proletară, acest grup a încercat să 
atragă masele iprin revendicarea - cu caracter aventurist în condiţiile 
înfrîngerii armatei regulate franceze - a unei intervenţii armate a 
Angliei de partea Franţei, ceea ce a dus la scindarea şi slăbirea mişcării 
pentru recunoaşterea Republicii Franceze. 

Marx şi Engels au iparticipat activ la dezbaterile în legătură cu 
poziţia clasei muncitoare din Anglia în etapa respectivă a războiului 
franco-prusian, care au avut loc în şedinţele din 31 ianuarie, 7, 14 şi 
21 .februarie, 7 şi 14 martie ale Consiliului General. Cuvîntările rostite 
de Marx şi Engels, în forma în care s-au păstrat în :Procesele-verbale, 
ca şi 'În rapoartele publicate în ziarul „Eastern Post•,  sînt incomplete şi  
conţin numeroase inexactităţi. 

La 14 martie 1 871,  Consiliul General a adoptat în unanimitate cea 
de-a treia rezoluţie, întrucît, o dată cu încheierea armistiţiului între 
Franţa şi Germania şi recunoaşterea guvernului contrarevoluţionar al 
lui Thiers de către Anglia, primele două rezoluţii nu mai răspundeau 
unei necesităţi. 
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„The Easlern Post• - gazetă săptămînală muncitorească, a apărut 
la Londra din 1868 pînă în 1873. Din februarie 1811 şi pînă în iunie 
1872 a fost organllll de presă al Consiilill!lui Generail ail Internaţionalei. 
- 300. 

1 6 1  Engels se referă la „Declaraţia cu privire la principiile dreptului ma
ritim in ternaţional",  care a fost anexată la tratatul de pace de la Paris 
(vezi adnotarea 104) şi semnată, la 16 aprilie 1856, de reprezentanţii 
Austriei, Franţei, Angliei, Prusiei, Rusiei, Sardiniei şi Turciei. ln aceastd 
declaraţie erau stabilite regulile războiului pe mare, bazate pe prin
cipiile neutralităţii armate, care fuseseră proclamate în 1780 ele gu
vernul Ecaterinei a II-a şi care prevedeau interzicerea pirateriei, invio
labilitatea încărcăturilor aparţinînd unui stat neutru şi aflîndu-se pe 
vasele unei ţări inamice, a încărcăturilor aparţinînd unui stat inamic 
şi aflîndu-se pe vasele unui stat neutru, cu exceptia contrabandei de 
război, şi recunoaşterea numai a blocadei efective. 

lnscriiml în proiectul său de rezolutie cerinţa ca Anglia să renunţe 
la Declaraţia de la Paris, Engels pornea de la condiţiile situaţiei inter
l!laţionale ce se .creaseră in 1811 şi în cadru.I căreia, după părerea .lui 
Marx şi Engels, acest act ar fi servit dropt mijloc de prevenire a unei 
intervenţii a Rusiei ţariste în războiul european de partea Prusiei şi 
ar fi putut fi folosit în lupta împotriva influenţei crescînde a guver
IIlelor contmrevoluţionare aile Rusiei şi Prusiei. - 300. 

1 62 Scrisoarea către Consiliul federal din Spania a fost scrisă de Engels 
în calitate de secretar-corespondent provizoriu pentru Spania al Con
siliului General ca răspuns Ia scrisoarea din 14 decembrie 1 870 a 
Consiliului federal din Spania. Stabilind legătura cu sectiile din Spania 
ale Internaţionalei, Engels le-a ajutat în lupta �mpotriva bakunismului, 
a cărui arenă devenise de la începutul anului 1871 şi Spania. ln această 
ţară, bakuniştii au înfiinţat, în cadrul Internaţionalei, organizaţii ale 
Alianţei democraţiei socialiste şi au încercat să acapareze conducerea 
Consiliului federal din Spania, în care, ipînă la Congresul de la Sara
gossa al secţiilor din Spania ale Internaţionalei (4--->1 1  aprilie 1872), 
predominau partizanii Consiliului General. ln pofida activităţii scizio
niste a bakuniştilor, în Spania ideile Internaţionalei au cîştigat tot mai 
mult teren în rîndurile clasei muncitoare, ceea ce şi-a găsit expresia 
în înfiinţarea a numeroase secţii noi ale Asociaţiei Internaţionale a 
Murucitorilor. - 301. 

163 „La Federacion• - săptămînal muncitoresc spaniol, organ al federa
ţiei de la Barcelona a Internaţionalei, a apărut la Barcelona din 1869 
pînă în 1873 ; s-a aflat sub influenţa bakuniştilor. 

„La Solidaridad" - ziar spaniol, organ al secţiilor din Madrid ale 
Internaţionalei ; a apărut 1a Madrid începînd din ianuarie 1870 ; în 
ianuarie 1871  a fost interzis de guvern. 

„El Obrero• - săptămînal spaniol, a apărut la Palma (insula 
Mallorca) din 1870 pînă în 1871.  După ce în ianuarie 1871 a fost interzis 
de guvern a continuat să apară sub numele de „La Revolucion social" .  
Sub acest nume au  apărut însă numai trei numere, deoarece redactorul 
ziarului a fost deferit justiţiei sub învinuirea de „ofensă adusă re
gelui".  - 301. 

1 64 Engels se referă la ziarul muncitoresc argentinian „Anales de la So
ciedad Tipografica Bonaerense•, care a apărut din 1871 pînă în 1 872. 
- 303. 
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1 65 Este vorba de Uniunea naţională a muncitorilor, fofiinţată în S.U.A. în 
august 1 866 la Congresul de la Baltimore ; la crearea acestei Uniuni 
a luat iparte activă W. Sylvis, militant de seamă al mişcării muncito
reşti americane. Uniunea, care a jucat un rol important în lupta des
făşurată în S.U.A. pentru o politică de sine stătătoare a organizaţiilor 
muncitoreşti, pentru solidaritatea dintre muncitorii negri şi cei albi, 
pentru ziua de muncă de 8 ore şi drepturile femeilor muncitoare, a 
stabilit curînd legătura cu Asociaţia Internaţională a Muncitorilor. In 
1 869, Cameron, delegat al Uniunii, a participat la ultimele şedinţe ale 
Congresului de la Base! al Internaţionalei, iar în august 1 870, la Con
gresul de la Cincinnati, Uniunea a adoptat o rezoluţie in care se vorbea 
despre fidelitatea ei faţă de principiile Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor şi despre intenţia de a se afilia la IA.sociaţie. Dar această 
hotărîre n-a fost 'Înfăptuită. Curînd, coniducerea Uniunii naţionale a 
muncitorfilor şi-a 1concen<t11at toată atenţ�a a.supra unor iproiecte utopice 
de refo11mă monetară •prin care se urmărea desfiinţarea sistemului 
bancar şi  asigurarea de către stat a unui credit ieftin. In 1 870-1 871 
trade-unionurile s�au despărţit 1de Uniune, iar în 1 872 aceasta şi-a în
cetait efectiv extstenţa. - 304. 

l 66 Acest az>ticol all Uui •Erugels a fost 1Prillejuit ide lf.apturl că rl·a bursa de efecte 
din Anglia a fost !Lansat, în anaz>tie 1 871,  un îma:>rumwt pentru Rusia Îill 
valoare de 1 2  OOO OOO l. st. Articolul lui Engels, publicat pentru prima 
dată la 16 martie 1 811 , în ,,Pall Mall Gazette",  a fost inclus in ediţia 
fotolitografiată a seriei de articole ale lui Engels apărute, sub titlul 
„Însemnări despre război", la Viena în 1923, şi, ulterior, a fost tipărit 
laolailtă ou „Tnsanmări despre irăzboi •. - 305. 

1 67 „Journal de Saint-Pelersbourg• - organ al ministerului de externe al 
Rusiei ; a apărut, sub acest titlu, in limba franceză, de trei ori pe 
săptăm.înă, din •1825 şi a>înă iÎn 1914. - 305. 

1 68 Este vorba de Conferinţa de la Londra din ianuarie-martie 1 871  a 
marilor puteri, care a examinat chestiunea denunţării de către Rusia 
a unor articole din tratatul de la Paris din 11856, prin care era delimitată 
suveranitatea ei 1La Ma!rea Neagră (vezi .adnotarea 1 04) . - 306. 

1 69 „Oslsee-Zeitung• - •cotidi<L!l .genma�. a raipărut Ja Stebtin (S:oczecin) cu 
înce;pere di.n '1'835. - 307. 

t 70 Textul acestei scrisori a fost pregătit .de Engels, la rugămintea lui Marx, 
cu prilejul apariţiei iin .iParis-Journal •, ziar poliţist francez, a unei 
scrisori false atr1buite lui Marx, pe care ziarul o prezenta drept o 
„dovadă" de existenţa unor contradicţii tîntre membrii de naţiona
litate franceză şi cei •de naţionalitate germană ai Internaţionalei ; 
această scrisoare plăsmuită a fost reprodusă în presa burgheză din 
diferite ţări, care a făcut uz .de ea în campania de calomnii împotriva 
Internaţionalei. La şedinţa din 21 martie 1 8�1 a Consiliului General, 
Marx a demascat .ştirea publicată de „Paris-Journal" ,  califioînd-o drept 
o născocire provocatoare, şi a declarat că a şi trimts o dezminţire 
redactorului ziarului „Times", care a reprodus această ştire din „Paris
Journal". 

O expunere a conţinutului acestei scrisori a fost publicată de 
„Times• în numărul său din 22 martie 1 81'11 , dar după aceea ziarul, 
continuîndu-şi .campania sa de calomnii î mpotriva Internaţionalei, a 
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jpublicat o notă a colaboratorului ziarului bonapartist „La Liberte" ,  
care denatura sensul scrisorii lui Marx. L a  şedinţa din 2 8  martie a 
Consiliului General, Marx a demascat acest nou atac calomnios al 
ziarului „Times" .  

„Paris-Journal" - ziar reacţionar care avea legături c u  poliţia, 
a illpărut la Paris din 1868 pînă în 1874, aviînd ca editor pe Henri 
de Pene. A susţinut politica celui de-al doilea Imperiu, iar dupd 
.căderea acestuia a sprijinit guvernul apă.rării naţionale şi guvernul 
lui Thiers ; s-a făcut propagatorul calomniilor murdare la adresa 
Internaţionalei şi a Comunei din Paris şi a îndemnat la actiuni repre
sive împotriv1a comttnil'rzÎllor. - 309. 

1 7 1  Această declaraţie a fost prilejuită de o versiune calomnioasă şi pro
vocatoare în legătură cu excluderea germanilor din secţiile de Ja 
Paris ale Internaţionalei, care a .fost pusă în circulaţie de 11Paris
Journal" 1 ziar reacţionar. Această versiune a fost dezminţită într-o 
scrisoare specială trimisă de Consiliul federal de la Paris, la cererea 
Consiliului General. Textul declaraţiei Consiliului General către re
da.cţia ziarului „Times" şi a altor ziare, care a fost scris de Marx, a 
fost aprobat în unanimitate de Consiliul General în şedinţa din 
21 m artie. Declaraţia a fost publicată in ziarul „Times" cu data de 
23 martie 1 871 .  Textul ei a fost inclus în scrisoarea lui Marx din 
23 martie 1 8n către redacţia ziarului 11Volksstaat• (vezi volumul de 
faţă, �ag. 312-31 4) .  - 310. 

1 72 Jockey-Club - club airi.stocratiic din Par�s. înfiinţat în 1833. - 310. 

1 73 ln martie 1 871 ,  cu prilejul victoriei obţinute de Germania în războiul 
franco-prusian, a fost organizată la Ziirich o adunare solemnă a ger
maniilor ld.in acest maş, memb.r� iai da.selor avute. ln tiim.pul adunării 
s-a produs o ciocnire între germani şi un grup de ofiţeri francezi 
internaţi Jn Elveţia. Presa reacţionară, care îşi continua campania ei 
de provocare menită să submineze legăturile internaţionale ale mun
citorilor din diferite ţări, a încercat să atribuie aceste evenimente 
activităţii desfăşurate de Internaţională. Secţia elveţiană a Interna
ţionalei, într-o declaraţie a ei specială, a demascat calomniile debi
tate de presa burgheză. De asemenea, o serie de sindicate ale mun
citorilor din acest oraş au declarat că la ciocnirea de la Ziirich n-au 
!ParticiJpat şi membri .ai Internaţionaolei. - 310. 

1 74 „Le Courrier de Lyon" - cotidian burghezo-republican, a apărut din 
1 834 pînă în 1939. 

„Courrier de la Gironde" - zia.r reacţionar, a apărut din 1792 la 
Bordeaux. 

„La Liberte• - ziar de searii cu orientare conservatoare, organ 
al marii burghezii, a apărut la Paris din 1865 pînă în 1944 ; în anii 
1 870-4871 , în timpul asediului Parisului, a apărut la Tours, iar după 
aceea la Bordeaux. In anii 1 866--1 872 a avut ca proprietar pe Emile 
de Girardin ; a sprijinit politica celui tle-al doilea Imperiu, a pledat 
pentru războiul cu Prusia şi a luat atitudine împotriva guvernului 
1apărării naţionalle. - 310. 

1 75 In scrisoarea sa către redacţia ziarului „Der Volksstaat",  Marx a in
clus (cu unele - neînsemnate - modificări în traducerea germană} 
textul declaraţiei din 21 martie a Consiliului General către redacţia. 
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ziarului „Times" şi a altor ziare, care fusese scrisă tot de el (vezi 
volumul de craţă, pag. 310-3 1 1 ) .  Scrisoarea adresată iredacţiei ziarului 
„Der Volksstaat" a fost publicată în l imba germană în nr. 26 din 
29 martie 1 871 al ziarului „Der Volksstaat" şi  în nr. 4 din 23 aprilie 
1 87 1  al revistei „Der Vorbote",  iar în limba franceză în nr. 6 din 
31 martie 1 871 al ziarului „L'�galite" ; în această publicaţie, primele 
două pasaje au fost expuse într-o variantă prescurtată. Scrisoarea a 
fost publicată, în aiară de organele Internaţionalei, în ziarul „Die 
Zukunft" cu data de 26 martie 1 871 .  

„Die Zukuntt• - ziar gerunan de  orientare burghezo-democratică, 
organ al Partidului popular, a apărut din 1867 la Konigsberg, iar dm 
1868 Ila Berilin. - 312. 

1 76 „Haupl-CheJ• - aşa l-a numit, la procesul de la Colonia, din 1852, 
al Ligii comuniştilor (vezi adnotarea 373) , unul dintre funcţionarii 
poliţiei prusiene, Stieber, ipe agentul provocator Cherval, căutînd să-i 
atribuie, în scop provocator, rolul de conducător al Ligii şi să creeze 
astfel aparenţa că acesta ar fi întreţinut legături cu Marx şi acuzaţii 
de la proces (vezi, în !legătură cu .aceasta, pamfiletuil :lui Marx „Dez
văluiri asupra llJrocesului icomuniş.tilor tde 1la ColonLa" ,  în K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 8, Editura politică, 1 960, pag. '443-457) .  - 312. 

1 77 Scrisoarea către redacţia ziarului „De vVerker" a fost scrisă de Marx 
ca răspuns la rugămintea •făcută de Ph. Coenen, secretarul de re
dacţie, de a demasca falsurile care erau publicate de „Paris-J ournal" 
ş i  reproduse în  presa reacţionară din diferite ţări cu scopul de a 
calomnia Internaţionala. ·La această scrisoare a lui Marx, care a fost 
tradusă din franceză în flamandă şi publicată în ziarul „De Werker",  
redacţia a adăugat .următorul pasaj introductiv : „După cum se ştie 
de multă vreme, adversarii noştri nu se dau în lături de la nici un 
fel de mijloace atunci cînd e vorba să-şi atingă scopurile. Cu toate 
acestea, n-am crezut că ei sînt atît de neruşinaţi incit să ticluiască 
scrisori false în numele membrilor Internaţionalei. Şi totuşi, ei au 
recurs la acest procedeu. Cu oîtva timp în urmă, în toate ziarele mari 
s-a putut citi o scrisoare «a lui Karl Marx» în legătură cu atitudinea 
murucitoriJor francezi. Ca 1UI1II!Jare, secţia din Ainvers s-a adresat dui 
Karl Marx, cerindu-i să. dea unele Id.muriri. - Iată ce a răspuns acest 
membru al Consiliului General al Internaţionalei". 

„De Werker• - gazetă săptămînală, organ de presă al secţiei 
flamande a Internaţionalei, apoi al Partidului socialist belgian, iar 
după aceea al Partidului muncitoresc belgian ; a apărut în limba 
flamandă, la Anvers, din 1868 pînă în 1914.  In paginile lui erau pu
blicate documentele 1Internaţionalei. - 315. 

1 78 O scrisoare analogă a fost trimisă de Marx ziarului „Daily Newsn, 
în care a fost :publica•tă 1La 6 .aprillie 18'f1.  - 316. 

1 79 „Le Gaulois" - ziar de orientare conservatoare şi  monarhistă, organ 
de presd. al marii burghezii şi al aristocraţiei, a apd.rut la Paris din 
1 867 pînă î.ri 1 929. - 3 1 6. 

1 80 „Le Figaro• - ziar conservator francez ; apare la Paris începînd din 
1826 ; avea legături cu guvernul celui de-al doilea .Imperiu. - 316. 
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l 81 Marx şi Engels au aflat despre greva muncitorilor din industria 
tutunului din Anvers din scrisoarea lui Ph. Coenen, unul dintre orga
nizatorii secţiilor din Belgia şi Olanda ale Internaţionalei, datată 
29 martie 1 87 1 .  Marx şi EngeLs au luat imediat măsuri pentru a orga
niza un ajutor internaţional pentru muncitorii grevişti din industria 
tutunului. La propunerea lui Engels, care a făcut o comunicare asupra 
grevei în şedinţa din 4 aprilie 1 871  a Consiliului General, s-a adoptat 
hotărîrea de a trimite în acest scop scrisori trade-unionurilor din 
Anglia, precum şi delegaţii. La 5 aprilie 1 87 1 ,  Consiliul General a 
lansat un apel către trade-unionurile din Anglia chemîndu-le să ajute 
pe muncitorii din industria tutunului din Anvers, care a fost publicat 
î.n foaie voJ.antă, 'Semnat <le J. G. Eccarius. ln acelaşi scop, Engels 
i-a scris lui W. Liebknecht, propunîndu-i să contribuie la organi
zarea ajutorului în favoarea muncitorilor din industria tutunului din 
Anvers. 

Ca răspuns la apelul Consiliului General, greviştii din Anvers au 
primit ajutor bănesc din partea unor sindicate din Anglia şi a mun
citorilor din Bruxelles, unde muncitorii din industria tutunului au 
intrat, <le asemenea, în grevă. Ajutorul dat de Consiliul General 
muncitorilor din industria tutunului din Anvers, care s-au ridicat în 
apărarea sindicatului lor, le-a permis să continue greva pînă în sep
temb�ie 1 87 1  şi .să obţ1nă satisfacerea revendicărilor lor. - 318. 

1 82 Rezoluţia adoptată de Consiliul federal al secţiilor din Paris ale Inter
naţionalei cu privire la excluderea lui Tolain din Asociaţia Interna
ţională a Muncitorilor ca trădător al cauzei clasei muncitoare a fost 
publicată la 16 aprilie 1 871  în ziarul „La Revolution politique et so
ciale", organul uneia din secţiile din Paris ale Internaţionalei. Ales, 
în februarie 1 87 1 ,  deputat în Adunarea naţională în calitate de repre
zentant al muncitorilor din Paris, Tolain, după proclamarea Comunei 
din Paris, a continuat să rămînă în Adunarea de la Versailles, a cărei 
activitate era îndreptată spre înăbuşirea revoluţiei din Paris, şi a 
refuzat să se conformeze dispoziţiei date de Comund. ca deputaţii 
muncitorilor să părăsească această adunare reacţionară. Trădarea lui 
Tolain a însemnat trecerea făţişă a proudhoniştilor de dreapta de 
partea contrarevoluţiei. lncă înainte de primirea rezoluţiei adoptate 
de Consiliul !federal al secţiilor din Paris ale Internaţionalei, Consiliul 
General, bazîndu-se pe informaţiile apărute în ziarele londoneze în 
legătură cu trecerea lui Tolain de partea burgheziei, în şedinţa de la 
2 aprilie a dezbătut în prealabil problema atitudinii trădătoare a lui 
Tolain şi a hotărît ca trădarea comisă de el să fie înfierată în mod 
public. La 25 aprilie, primind textul rezoluţiei, Consiliul General a 
luat din nou în cercetare cazul Tolain şi a aprobat rezoluţia cu pri
vire la excluderea lui din Internaţională. 

In manuscrisul rezoluţiei Consiliului General cu privire la exclu
derea lui Tolain, scris de Engels, unele modificări au fost făcute de 
Marx. Rezoluţia a fost publicată în limba engleză în ziarul „Eastern 
Post" nr. 1 35 din 29 aprilie ; în limba franceză în ziarul „L'Interna
tionale" nr. 122 din 14 mai ; în limba gennand. în ziarul „Der 
Volksstaat• nr. 42 din 24 mai şi în revista „Der Vorbote• nr. 7 din 
iulie 1 871 .  Ultimul pasaj din rezoluţie, care s-a păstrat în textul 
manuscris, a fost reprodus numai în textul apărut în ziarul „L'Inter
nationale", care a publicat această rezoluţie cu semnătura lui F. Engels 
în oailitate 'Cle seoretar-corespondent iprovizoriu pentru Belgia. - 319. 
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183 A11tkd!UJl lui Engeds „focă o dată «Domnul Vagi»" este legat de ,pam
fletul „Domnul Vogt" al lui Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 14, Editura politică, 1963, pag. 42H-738) , apărut în 1860, în care 
Marx l-a demascat pe democratul vulgar mic-burghez K. Vogt ca pe 
un agent plătit al lui Bonaparte şi ca pe un colportor de născociri 
calomnioase în legătură cu revoluţionarii proletari. 

Prilejul nemij locit pentru scrierea acestui articol l-a constituit 
apariţia în toamna anului 1870, după căderea celui de-al doilea Im
periu, a unei noi broşuri a lui Vogt : „Scrisori politice adresate lui 
Friedrich Kolb",  Biel, 1870, în care autorul făcea încercarea de a 
camufla legăturile sale din trecut cu bonapartiştii. In acest articol, 
Engels a folosit noile informaţii apărute în presă, care veneau să 
confirane concluzia la care ajunsese Marx în 1860 că Vogt este un 
agent plătit al lui Bonaparte. Incă înainte de apariţia articolului Im 
Engels, Marx a transmis aceste informaţii ilui W. Liebknecht, într-o 
scrisoare cu data de 10 aprilie 187"1.  ln nr. 31 din 15 aprilie al ziarului 
„Der Volksstaat" a apărut o scurtă informare care reproducea în 
linii mari un fragment din scrisoarea adresată de Marx lui Liebknecht : 

„In <�Papiers et correspondance de la familie imperiale», publi
cate oficial într-un raport al guvernului francez, în capitolul rezervat 
persoanelor care au primit bani de la Bonaparte şi care sînt citate 
în ortline aliabetică, la litera «V» se spune textual : 

« Vogt i ii lui est remis en aout 1 859 40 OOO Fr.» 
1(Vogt - i s-au remis în august 1859 40 OOO de franci) • .  
Această informaţie, publicată in numele lui Marx, redacţia ziaru

lui „Volksstaat" a însoţit-o cu o notă în care se spunea : 
„Acei membri de partid care ne-au reproşat că n-am ţinut seama 

de articolele lui Vogt îndrepta•te îrrnpotriv,a ianexării Ailsaoiei şi  Lorenei 
�i nu s-au declarat sat1sfăcuţi de referi•rile ;noastre la cunoocuta broşură 
ia ilui Marx, de data ia.sta vor fi, desigur, .sati5făcuţi. Rugăm, totuşi, pe  
prietenii noştrii din 1Paris isă  ne trimită întreaga aistă : sîntem con
vinşi că vom găsi în ea pe careva din vechile noastre cunoştinţe, 
care la timpul lor au prontat de pe urma 1bcmaipartismului în calitate 
de «părtaşi» ai lui Vogt, iar acum, împinşi de aceleaşi imboLduri şi 
cuprinşi de aceeaşi însufleţire, fac comerţ ambulant cu patriotism 
bi-sm<11rcki-an •, - 320. 

184 „Ccunpania din Augsburg" - denumire ironică dată de Marx, în pam
fletul său „Domnul Vogt",  eforturilor depuse de Vogt în 1859 pentru 
trimiterea în judecată a lui „Allgemeine Zeitung" din Augsburg pentru 
vina de a fi publicat manifestul „Avertisment" ,  care îl demasca pt 
Vogt ca agent bonapartist. Tribunalul a respins acţiunea intentată de 
Vogt, care după aceea a publicat broşurica sa infamantă „Procesul 
intentat de mme 1ui «1A.J.lgemeine Zeitung»" ,  în care ioailomnia pe revo
'1uţionarii proletari. Drept răspuns, Marx a scris pamfletul său împo
triva lui Vogt. - 320. 

185 Banda pucioasei - denumire dată iniţial, în deceniul al 8-lea al seco
lului al XVIII-iea, unei asociaţii studenţeşti de la UniVersitatea din 
Jena, care avea o proastă reputaţie din pricina scandalurilor provo
cate de .membrii ei. Vogt i-a gratilicat în mod calomnios cu acest 
epitet, �n 11859, pe revolluţionarii ;prdletari ad�ţi .ai ilui Marx (vezi 
K. Marx şi F. iEngels. Opere, vol. 1 4, EdLtur-a politică, 1963, pag. 428-
437). - 320. 
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J 86 „Napoleon cel Mic" („Napoleon le Petit") - poreclă dată de Victor 
Hugo lui Ludovic Bonaparte într-un discurs rostit în 1851 ,  la o şedinţă 
a Adunării legislative franceze. După apariţia, în 1852, a p amfletului 
„Napoleon le Petit" al lui Hugo, această poreclă a căpătat o largă 
răsp'ÎII!ldke. - 321 .  

J 8 7 Engels d ă  ziarului „Schweizer Handels..Courier" denumirea ironică de 
11MoniteUă" ail 1lui Vogt, prin analogie cu 11Moniteur universel", iJlUrtă
torul de cuviint al guvernului francez. 

„Schweizer Handels-Courier• - cotiidian burghez, a apărut din 
1853 pină în 1909, la Biel (cantonul Berna). In deceniile al 6-lea ş1 
al 7.,Jea era un exponent ail 1concepţiilw bonaipa•rtiste ; iredacţia a-cestui 
zi·ar avea 5triinse ·legături cu Vogt. - 321 .  

1 88 C .  Vogt. 11Stl.lldien zur gegenwărtigen Lage lluropas". Geneva şt 
Berna, 1859. O caracterizare a acestei cărţi a fost făcută de Marx m 
pamfletul său „Domnul Vogt",  cap. VIII (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 14, Editura politică, 1963, pag. 533-584). - 322. 

J 89 „Norddeulsche Allgemeine Zeitung• - ziar reacţionar, în deceniile 
7-9 ale secolului trecut a fost organul oficial al guvernului Bismarck 1 
ia apărut la Beni.în din 18&1 pînă în 1918. - 322. 

J 90 Citat luat de Engels din c artea sus-menţionată : 11Papiers et corres
pon.dance de Ja !famme imperiale", voi. II, 1Paris, 11871, pag. 161. - 326. 

J 9 1  „Războiul civil din Fran ta• este una dintre cele mai importante lucrări 
ale comunismului ştiinţific, în care - pe baza experienţei Comunei 
din Paris - au fost dezvoltate principiile fundamentale ale învăţăturii 
marxiste despre lupta de clasă, stat, revoluţie şi dictatura proleta
riatului. Această lucrare a apărut ca o Adresă a Consiliului General 
al Internaţionalei către toţi membrii Asociaţiei din Europa şi Statele 
Unite. 

Incă din primele zile care au urmat după ·proclamarea Comunei 
din Paris, Marx culege şi studiază cu atenţie toate ştirile referitoare 
la activitatea ei : materiale din ziare franceze, engleze şi germane, 
informaţii cuprinse în scrisori sosite din Paris ş.a.m.d. La 18 aprilie 
1871 ,  în cadrul şedinţei Consiliului General, Marx a propus să se 
trimită o Adresă către toţi membrii Internaţionalei în legătură cu 
„tendinţa generală a luptei" din Franţa. Consiliul General l-a însăr
cinat pe Marx cu pregătirea acestei Adrese. Marx a început după 
18 aprilie şi a continuat toată luna mai să lucreze la această Adresă ; 
el a ISlCrÎIS iJlrima şi a doua ciornă aile 11Ră2lboiului civill din Franţa • ,  care 
reprezintă variante pregătitoare ale acestei lucrări (vezi volumul de 
faţă, pag. 521--041 şi .adnotarea 375), după care Ma.rx a trecut la în
tocmirea text.uLui definitiv ail. Adresei. La 30 mai 1871 ,  1două zile după 
ce uil.tima bairicadă din Paris a căzut, Cons1liul General a a.probat în 
unanimitaite textuil. finit <111 „Războiului dvÎ'l din FrCIJilţa• cit1t de Marx. 

„Războiul civil din Franţa" a fost publicat pentru prima oară la 
Londra în jurul datei de 13  iunie 1871 în limba engleză, sub forma 
unei broşuri de 35 de pagini, într-un tiraj de 1 OOO de exemplare. 
Intruoît prima ediţie s-a epuizat repeide, 'Clupă scurt timp s-a scos o 
a doua ediţie în limba engleză, într-un tiraj de 2 OOO de exemplare, 
care au fost difuzate printre muncitori la un preţ redus. In această 
ediţie, Marx a corectat unele greşeli de tipar strecurate în prima 
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ediţie ; de asemenea, „Anexele• au fost completate cu încă un 
document. ln lista membrilor Consiliului General care au semnat 
Adresa au fost facute modificări ; au fost şterse numele trade-unioniş
tilor Lucraft şi Odger, care, în coloanele presei burgheze, au dez
aprobat Adresa şi au ieşit din Consiliul General, şi au fost adăugate 
numele unor noi membri ai Consiliului General. In august 1871 a 
apărut a treia ediţie în limba engleză a „Războiului civil•,  cu care 
prilej Marx a eliminat unele inexactităţi apărute în ediţiile anterioare. 

In 1871-1872, „Războiul civil din Franţa• a fost tradus în limbile 
franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă şi olandeză şi publicat în 
�eriodice şi sub foI'I11ă de broşură în diferite ţări !din Europa şi în Sta
tele Unite. 

Traducerea în limba germană a fost făcută de Engels şi publicată 
în ziarul „Volksstaat• în iunie-iulie 1871 (nr. 52----01 din 28 iunie, 
1 ,  5, 8, 12, 16, 19, 22, 26 şi 29 iulie) şi parţial în revista „Vorbote", 
numărul august-octombrie 1871 ; de as�menea a apărut sub formă de 
bro�ură la Leipzig. In traducerea sa, Engels a introdus în text unele 
modificări neînsemnate. In 1876, cu prilejul aniversării a cinci ani 
de la Comuna din Paris, a apărut o nouă ediţie în limba germană a 
„RăzboiUJ!ui civil.• ,  în textul acesteia au fost �ntroduse wnele 'Pre
cizări. 

In 1891 . la pregătirea ediţiei j ubiliare în limba germană a „Răz
boiului civil din Franţa• , scoasă cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a Comunei din Paris, Engels a făcut o nouă redactare a trad11eerii şi 
a scris o prefaţă la această ediţie, în care a subliniat însemnătatea 
istorică ipe care o prezintă experienţa Comunei şi generalizarea teore
tică fd.cută de Marx în „Războiul civil din Franţa• ; de asemenea, a 
făcut unele completări referitoare la activitatea blanquiştilor şi proud
honiştilor care au participat la Comună. In această ediţie, Engels a 
inclus prima şi a doua Adresă ale Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian, 
scrise de Marx, care, în ultimele ediţii apărute în diferite limbi, au 
fost de regulă publicate împreună cu „Războiul civil din Franţa •.  

In limba franceză, „Războiul civil din Franţa• a apărut pentru 
prima oară în ziarul „Internationale• din Bruxelles, în perioada iulie
septembrie 1871 . In 1872 a apărut la Bruxe!Jles o ediţie separată în 
limba franceză într-o traducere redactată de Marx, care a introdus 
un mare număr de modificări fo corectura ce i·a fost trimisă, refăcînd 
complet numeroase pasaje din text. 

In 1871 a 'apărut la Ziirich prima ediţie în limba rusă a „Războiului 
civil din Franţa",  care a stat la baza unei serii de ediţii tipărite şi lito
grafiate apărute ulterior. In 1905, „Războiul civil din Franţa• a apărut 
in limba rusă, redactarea traducerii după ediţia în limba ger.mană din 
1891 fiind făcută de V. I. Lenin (Editu11a „Burevestnik• ,  Odesa) . In redac
tarea traducerii „Războiului civil din Franţa•,  V. I. Lenin a introdus în 
text o terminologie economică şi politică exactă, a eliminat numeroase 
falsificări şi inexa'Otităţi apărute lin ediţia anterioară din 1905, a reintro
dus numeroase pasaje oare Îlll ediţia anterioară fuseseră scoase de 
către cenzura ţaristă. Modificări deosebit de imporbante a făcut 
V. I.  Lenin in redactarea traducerii CaJ>itolului 111 a11 „Războiului civil 
din Franta•.  Ultterior, el a rt:radus din nou 'În ilimba rusă multe pasaje 
din , ,Războiul civil din Franţa• (după ediţiile .germane din 1876 şi 1891) ,  
pe oare le..a citat în lucrarea s a  „Statul ş i  revoluţia• ş i  într-o serie 
de alte opere. - 329. 
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1 92 Scrisoarea lui Alphonse-Simon Guiod către Suzanne a fost publicată 
in „Journal Officiel" nr. 1115 din 25 aprilie 1871 . a 

„Journal Oificiel" este tiblul iprescurtat al ziarim.ti „Journal Officiel 
de la Republique Franc;aise " ,  care a apărut de la 20 martie pină Ia 
24 mai 1871 şi a fost organul oficial al Comunei din Paris ; a păstrat 
denumirea ziarului oficial al guvernului Republicii Franceze, care a 
apărut Ia Pariis începînd de La 5 septembrie 1870 (in timpul Comunei 
din Paris sub acelaşi titlu a apărut la Versames ziarul guvernului lui 
Thiers) . Numărul din 30 martie a apd.rut sub titlul „Journal Officiel de 
la Commune ide Paris " .  - 337. 

l!J.3 La 28 ianuarie 187 1 ,  Bismarck şi Favre, reprezentantul guvernului apă
rării naţionale, au semnat „Convenţia cu p rivire la armistiţiu şi la 
capitularea Parisllllui" (vezi adnotarea 130) . - 337. 

1 94 Capitulards (capitularzi) - poreclă de dispreţ dată adepţilor capitu
lării Parisului in timpul asediului din 1870-1 B71 .  Ulterior acest cuvînt 
-a i.ntrat în J;mba fraruceză pentru dese..:rnnarea capitulanilor în gene
rai!. - 337. 

1 95 Manifestul a fost publicat în ziarul „Le Vengeur" nr. 30 din 28 apri
lie 187 1 .  - 337. 

1 96 „L'Etendard" - ziar francez de orientare bonapartistă, a apărut la 
Paris idin 1866 pînă în 1868. Şi-a încetat apariţia în urma descoperirii 
unor imaşiJJiaţii fr.a.uduloase care -au servit dre.pt sursă de finanţare a 
ziarului. - 337. 

1 97 Este vorba de Sociele generale du Credit mobilier - mare bancă pe 
acţiuni din Franţa, fondată în 1852. PrincLpala ei sursă de venituri o 
constituia specularea Ia bursă a titlurilor diferitelor societăţi pe acţiuni 
infiinţato de ea. Credit mobilier avea legd.turi strînse cu cercurile gu
vernante ale celui de-al doilea lmperiu. In 1867 bdnca a dat faliment 
şi în 187 1 a fost lichidată. !ntr-o serie de articole publicate în ziarul 
„New York DaiJy Tribune" (vezi K. Marx şi F. Bngels. Opere, vol. 12,  
Editura politică, 1962, pag.  21-38, 205-213, 292-296) , Marx dă la 
iveailă esenţa tlui Credit mobilier. - 338. 

I !JS „L'Electeur libre - săptămînal (în timpul războiului franco-prusian de
vine cotidian) , organ al republicanilor de dreapta, a apărut la Paris din 
1868 pînă in 1871  ; în 1870-187 1 a avut legături cu ministerul de fi

nanţo all guvemwui apd.rării naţiona1Je. - 338. 

1 99 Esto vorba de acţiun1le antilegitimiste şi anticlericale care au avut loc 
la 1 4  şi 15 februarie 1831 la Paris şi care au avut răsunet în iprovincie. 
In semn de protest împotriva demonstraţiei legitimiste organizate cu 
prilejul slujbei religioase celebrate în memoria ducelui de Berry, mul
ţimea adunată a distrus biserica Saint-Germain l'Auxerrois şi palatul 
arhiepiscopului Quelen, cunoscut ca -simpa�izam.t al 1legitimişthlor. Gu
vernul orleanist, care dorea să lovească în partidul vră.jmaş, al legit1-
rniştilor, nu a luat nici o măsură pentru a opri acţiunile mulţimii ; 
Thiers, care asistase la distrugerea biserici� şi a ipalatului arhiepiscopu
lui, a sfătuit Garda naţională să nu împiedice acţiunile mulţimii. 

In 1832, din ordinuJI lui Thiers, ipe atunci mini<!;tru ide interne, a 
fost arestată ducesa de Berry, mama contelui Chambord, pretendentul 
.legitimist la tronul Franţei. Ulterior aceasta a fost pusă sub suprave-
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ghere riguroasă şi supusă unui exatIIlen medica1l umilitor, pentru a o 
sili să dea pu:b,lioităţii căsătoria ei secretă şi a o compromite politi-
ceşte. - 339. 

· 

200 Marx se referă la rolul detestabil jucat de Thiers (pe atunci ministru 
de interne) în reprimarea răscoalei muncitorilor dm Paris şi a păturilor 
mic-burgheze care li s-au alăturat ; răscoala din 13-14 aipriilie 1 834 era 
îndreptată IÎi!npotri'Va regimului monarhiei din iulie şi era condusă de 
Societatea republicană secretă a drepturilor omului. lnăbuşirea răscoa
lei a fost î.nsoţită de acte bestiale la care s-a dedat soldăţ[mea, care a 
măcelărit, printre alţii, pe locatarii unei case de pe strada Transnonain. 
Thiers a fost iprinc1pailul inspirator 1a11 cruntelor represiuni IÎ.mpotriv·a 
democraţilor in 1timpul răi.scoalei şi 'Clupă înăbuşirea ei. 

Legile din septembrie - legi reacţionare promulgate de guvernul 
francez în septembrie 1 835 ; ele îngrădeau activi1atea curţilor cu juri 
şi introduceau măsuri aspre împotriva presei. Referitor la presă, aceste 
aegi prevedeau majorarea sumei depuse drept cauţiune pentru publi
caţiile periodice şi introduceau pedeapsa cu închisoare şi amenzi im
portante pentru orke atcrcuri împotriva proprietăţii şi a orînduirii 
de stat existente. - 339. 

20 1 Jn ianuarie 1 841 ,  Thiers a prezentat CatIIlerei deputaţilor un proiect de 
creare în jurul Plarisului a unor întărituri - un zid de fortificaţii şi 
cîteva forturi. Cericurhle reivO'luţiona.r-democrate au văzut în acest 
proiect o măsură preliminară în vederea înăbuşirii mtLşcărilor populare, 
propusă sub pretextul întăririi apărării Parisului. S-a relevat că în acest 
scop proiectul lui Thiers prevedea .construirea unor forturi foarte pu
ternice şi în număr mare în apropierea cartierelor muncitoreşti din 
partea tde est şi nord-est a Parisui1ui. - 339. 

'202 ltn i anuarie 1 848, trUipele naipolitaine ale 1lui iFerdi•nand rul 11-'lea - care 
in urma boonbarciării sălbatice a Messinei, în toamna aceluiaşi an, a 
primit poreola de .regeile�boonbă - au supus 'l.lnui bombarddment de 
ar>ti1lerie or.aş.ul iPailermo, tinceroînJd .să imăbuşe răscoaJ!a poplll1ară care 
a servit drept isemnall pentru începerea revoluţiei burgheze din 1 848-
1 849 în istatele i.ta.liene. - 339. 

203 Jn aprilie 1 849, guvernul burghez francez, în alianţă cu Austria şi Nea
polul, a organizat o intervenţie împotrirva Republicii romane, în scopul 
răsturnării ei şi a!l instaurării JPUterii J.aice ia ipaipei. In urnna i!lltervenţiei 
armate şi a asediului Romei, pe care trupele fra!llceze au supus-o unm 
bombar>dament sălbatic, cu toată rezistenţa sa ero�că, Republica romană 
a fost răsturna•tă, �a.r Roma a fost ocupată de trupele tfiroanceze. - 339. 

'204 Marx se referă la reprimarea sîngeroasă de către guvernul republicani
lor burghezi a insurecţiei proletariatului din Paris care a avut loc la 
23-26 iunie 1 848. lnăbuşirea răscoalei a fost însoţită de dezmăţul for
ţelor contrarevolu�ionare şi a avut ca rezultat întărirea poziţiilor cercu
rilor conservatoare mo.narhiste. - 340. 

205 Partidul ordinil - partid al marii burghezii conservatoare, apărut în 
1 848, reprezenta coaliţia celor două fracţiuni monarhiste din Franţa : 
legitimiştii (adepţii dinastiei Bourbon) şi orleaniştii (adepţii dinastiei 
Orleans) ; d�n 1 849 1pînă J•a .lovitura de sta1 din 2 decembrie 1 851 a 
avut o poziţie 'COruducătoare Îlil Adunarea legisloatirvă a celei de-a doua 
Republici. Clica lui Ludoviic Bo.naparte a profitat de falimentul politicii 
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antipopulare a parti.dului ordinii pentru a instaura regimul celui de-al 
doilea Imperiu. - 340. 

206 Vezi adnotarea 102. - 341. 

207 In dorinţa de a întări armata de la Versailles în vederea repnmaru 
Parisului revoluţionar, Thiers s-a adresat lui Bismarck cu rugămintea 
de a-i îngădui să sporească contingentul de trupe, al căror efectiv, 
!potrivit tratatului de pace preliminar, semnat la 26 februarie 187 1 ,  nu 
trebuiia să depăşească 40 OOO de oameni. Drupă ce l-a asigurat pe Bis
marck că trupele vor fi folosite e:ioclusiv pentru inăibuşirea insurecţiei 
din Paris, guvernul Thiers, prin convenţia încheiată La Rouen �a 28 mar
tie 187 1 ,  a obţinut permisiunea de a mări efectivul trupelor de la Ver
sailles pin<i la 80 OOO, iar ceva mai tirziu pină la 100 OOO de oarmeni. In 
conformitate cu aceste convenţii, comandamentul german i�a repatriat 
în grabă pe prizonierii francezi, în special pe cei din armatele care au 
icaipitulat la Sedan şi Metz. GuvernUll de Ja Versailles a încartiruit 
aceste unităţi în tabere iochi\Se, unde au fost supuse unei prelucrări 
ideologice pentru a Ji se insufla ura împotriva Comunei din Paris. 
- 341. 

208 Legitimiştii - partidul adepţilor dinastiei Bourbon, care a fost răstur
nată în Franţa în 1792, reprezenta interesele marii aristocraţii funciare 
şi ale înalţilor demnitari ai bisericii ; s-a format ca partid în 1830, 
duipă a doua răsturnare a acestei dinastii. In perioada celui de-al doilea 
,Imperiu, legitimiştii, care nu se bucurau -de l!liici un fel de sprijin din 
partea populaţiei, s-au limitat la o tactică de expectativă şi la editarea 
unor pamflete critice ; au devenit activi abia în 187.1 , integrindu-se î n  
campania generală pornită d e  forţele contrarevoluţionare împotriva 
Comunei dilll iParis. - 343. 

209 „Chambre inlrouvabJe• - Gamera deputaţilor 'ClilJl Franţa în 1815-1 816 
(<primii ani a i  regimului Restauraţiei), alcătuită din reacţionari extre
mişti. - 343. 

21 O In original, Marx foloseşte „assembly of rurals" („rurals" corespunde 
cuvîntului francez „Ies ruraux") - „adunarea nobililor de la ţară" -, 
·denlliffiire i.roniJc<i dată Adunării naţionale din 1811,  formată în icea mai 
mare parte din reacţionari-monarhişti : nobhli dLn provincie, funcţio
nari, rentieri şi negustorii, a'leşi în drcumsar�pţrnle electorale ruraile. Din 
cei 630 de deputaţi ai adunării, aproximaUv 430 erau monmhişti . - 343. 

2 1 1 Este vorba de pretenţia lui Bismarck la ,plata contribuţiei, pretenţie 
formUJlată ca una dintre condiţiile tratatului preliminar de pace. Trata
tul a fdsit semna•t la 26 februa•rie 1871 l1a Versail1les de Thiers ş i  
J .  Favre, p e  d e  o ipar·te, ş i  d e  IBisimarck ş i  ireprezentanţii statelor din 
sudul Germaniei, pe de altă parte. Confo.11Ill acestui tratat, Franţa trebuia 
să cedeze Germaniei Alsacia şi Lorena de est şi să plătească o contri
buţie in vailoare tle 5 mil1a11de de franici ; ipină la pliata ia.cestei sume, 
o parte a teritoriului francez răminea sub ocupaţia trupelor germane. 
Tnatatul de pace -definitiv ia fost semruat Ila Fra1J1kfurt Ja 10 mai 1871  
{vezi volumuJ d e  lfiaţă, p-ag. 372-373) . - 343. 

2 1 2  La 10 martie 1871 Adunarea naţională a adoptat legea „Cu privire la 
ami111area plăţilor scadente" . In conformitate icu această lege, pentru 
plata obligaţiilor contractate intre 13 august şi 12 noiembrie 1870 se 
stabilea tern1enul de 7 luni, socotit din ziua încheierii lor ; pentru 
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plata obligaţiilor contractate după 12 noiembrie nu se acorda amîn:are. 
Aşadar, de fapt, legea nu acorda aminare celei mai mari părţi a debitori
lor, ceea ce a constituit o grea lovitură pentru muncitori şi  păturile 
neavute ale populaţiei şi a dus Ia falimentul unui mare număr de mici 
industriaşi şi  •negustori. - 344. 

'2 1 3  Decembriseur - participant la lovitura de stat bonapartistei de la 2 de
cembrie 1851 şi adept al acţiunilor intreprinse în spiritul acestei lovituri . 
Vinoy a participat direct la lovitura de stat, înăbuşind cu ajutorul 
armatei încercările de răscoală republicană dintr-unrul din departamen
tele Franţei. - 344. 

:2 1 4  Potrivit relatărilor presei, din împrumutul intern pe care guvernul 
Thiers hotărîse să-l contracteze, Thiers însuşi şi alţi membri ai guvernu
Jui său trebuiau să primească peste 300 OOO OOO de franci sub formă 
„de comision•. Ulterior, Thiers a recunoscut că reprezentanţii cercurilor 
financiare cu care se duceau tratative în vederea împrumutului cereau 
înăbuşirea grabnică a revoluţiei de la Paris. La 20 iunie 18? 1 ,  după 
zdrobirea Comunei din Paris de către trupele de la Versailles, legea 
cu privire la  împrumut a fost adoptată. - 344. 

2 1 5  Cayenne - oraş în Guyana Franceză (America de Sud), loc de depor
tare a deţinuţilor politici. - 346. 

"2 1 6  „Le NalionaJ• - cotidian francez, a apărut la Paris între 1830 şi 1851 ; 
organ al repubilicanidor burghezi moderaţi. - 347. 

:2 1 7  La 31 octombrie 18?0, după ce s-a primit ştirea despre capitularea 
Metzului, despre înfrîngerea de la Le Bourget şi  tratativele cu pru
sienii, începute de Thiers din însărcinarea guvernului apărării naţionale, 
muncitorii din Paris şi  partea revoluţionară a Gărzii .naţionale au pornit 
insurecţia şi, ocupînd primăria oraşului, au creat organul puterii 
revoluţionare - Com�tetul salvării publice - în frunte cu Blanqui. 
Sub presiunea muncitorilor, guvernul apărării naţionale a fost nevoit 
să pwmită că-şi va da demisia şi  Ia  1 noiembrie va ţine alegeri pentru 
Comunei. Dar, profitînd de faptul că forţele revoluţionare ale Parisului 
erau insuficient organizate şi de divergenţele dintre blanquişti şi 
democraţii-iacobini mic-burghezi care se aflau în fruntea insurecţiei, 
guvernul, ajutat de batalioanele Gărzilor naţionale rămase de partea 
sa, şi-a încălcat promisiunea de a-şi da demisia, a ocupat primăria şi 
şi-a reinstaurnt puterea. - 348. 

:2 1 8  „Bretonii" - garda mobHă bretonă, folosită de Trochu ca trupe de 
j andarmi pentru înăbuşirea mişcării revoluţionare la Paris. 

Corsicanii în timpul celui de-al doilea Imperiu formau o bună parte 
a cor,pului de j anda.rmi. - 348. 

:2 1 9  La 22 ianuarie 1871, din i.niţiativa blanquiştilor, a avut loc o acţiune 
revoluţionară a proletariatului din Paris şi a Gărzii naţionale. Din 
ordinul guvernului apărării naţionale, demonstraţia, ai cărei partici
panţi cereau răsturnarea guvernului şi crearea Comunei, a fost repri
mată de către garda mobilă bretonă care păzea clădirea primăriei. 
Guvernul a operat arestări în rîndurile participanţilor la demonstraţie, 
a tlispus închiderea 1tuturor cluburilor din 1Paris, interzicerea adunărilor 
populare şi  interzicerea unei serii de ziare. După ce a înăbuşit prin 
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teroare mişcarea revolu ţionară, guvernul a trecut l a  pregatirea capltu
larii J>arisului. - 349. 

2-0 Somma tions - formă de avertizare folosită de autoritdţi la împrăş
tiPrea demonstraţiilor, adunărilor, mitingurilor ş.a. Potrivit legii dm 
1 831 , cererea de imprd.ştiere se repeta de trei ori în bătaia tobelor sau 
în sunetul trompetelor, după aceea autorităţile aveau dreptul să recurgd 
la forţă. 

„Legea cu privire la răzvrătiri" (Riot act), care a intrat în vigoare 
în Anglia în 1 7 1 5, interzicea orice ,„adunări icu caracter isubversiv" a 
imai mult de 12 oameni ; în asemenea cazuri , .reprezentanţii autorilăO
lor erau obligaţi să dea citire unei !Somaţii 1Specia:!e şi sa .Dacă uz de 
forţă da.ca cei adunaţi nu se impraştiau în decurs de o oră. - 349. 

22 1  In timpul e\ enimentclor de la 31 octombrie (vezi adnotarea 217),  cind 
membrii guvernului apărării naţionale au fost sechestraţi în primărie, 
Flourens a împiedicat împuşcarea lor, cerută de unul d ' ntre partici
p.anţii I.a insureoţie. - 351.  

222 Voltaire. „Candide " ,  capitolul 22. - 351. 

223 Marx citează apelul Comunei din Paris din 5 april ie 1 87 1 ,  publicat 
în „Journal Officiel" nr. 96 din 6 aprilie. 

Decretul cu privire l a  ostatici,  menţionat de Marx şi adoptat de 
Comună la 5 aprilie 1 871 a fost publicat în „Journal Officiel" Ia 
6 aprilie (ca dată a decretului, Marx indkă data la care a fost publicat 
în presa engleză) . In conformitate cu acest decret, toate persoanele 
învinuite de a avea legaturi cu Versailles-ul, în caz.ul cind vina lor 
era dovedită, erau declarate ostatici. Prin aceasti măsură, Comuna 
din Paris urmd.rca să împiedice împuşcarea comunarzilor de către 
tru.pele din Versailles. - 351.  

224 Marx citează „Journal Officiel de la RE.publique Fran<;:aise" nr. 80 
din 2 1  martie 1 87 1 .  - 353. 

223 Investitură - îcri evul mediu, actul prin oare seniorul preda pămîntul 
vasalului sd.u, sau prin care era numită o faţă bisericească. Carac
teristic pentru si;:; temul de investitură era totala dependenţă a persoane
lor situate pe treptele inferioare ale scării ierarhice faţă de feudalii 
1laicl şi cei IC!in icadrul bisericii. - 358. 

226 Girondinii - în perioada revoluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea, partidul marii burghezii comercial-industriale 
şi al celei funciare ridicate în anii revoluţiei ; li s-a dat această denu
mire după numele departamentului Gironde, reprezentat în Adunarea 
legislativă şi în Convenţie de un mare număr de aideri ai acestui 
partid. Girondinii luptau împotriva guvernului iacobin şi a maselor 
revoluţionare care-l susţineau sub lozinca apărării drepturilor departa
men1elor Ja autonomie .şi federaţie. - 358. 

227 „Kladderadatsch• - săptăminal satiric ilustrat ; a apărut la Berlin 
începind din 1848. 

„Punch" - denumirea prescurtată a săptămînalului umoristic 
englez de orientare burghezo-liberală „Punch, or the Lonrlon Ch arivari" ; 
a apărut •la Londria începind din 1 841 . - 359. 
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228 Este vorba de decretul Comunei din Paris din 16 aprilie 1 871 cu 
privire la eşalonarea pe timp de trei ani a plăUi tuturor datoriilor şi 
la anularea dobinzii cuvenite la aceste datorii. Prin acest decret se 
uşura considerabil situaţia foinanciară a micii burghezii, fiin'd în deza
vantaj1.11l mar1lor oeapita!lişti, ic:Me erau credi1tori. - 361. 

229 Marx se referă la respingerea de către Adunarea constituanta, la 
22 august 1848, a proiectului de lege cu privire la „concordatele prin 
bună înţelegere" („concordats a l'amiabde") ,  proiect �n care se prevedea 
a.minarea scadentei plăţilor pentru debitorii care dovedeau că nu pot 
plăti din cauza stagnării în afa'Ceri provocate de revoluţie. Ca urmare, 
o bună parte a micii burghezii s-a ruinat complet, ajungind la discreţia 
creditor�lor din anarea buJ:1ghezie. - 361 .  

230 Freres ignoranlins - poreclă dată ordinului religios apărut la Reims 
IÎn 1680, ai cărui membri se obligau să se consacre instruirii copiilor 
săraci ; în şcolile ordinului, elevii căpătau în special o educaţie reli
gioasă, însuşindu-şi cunoştinţe foarte sumare în ceJelalte domenii. 
Prin folosirea acestei expresii, Marx face aluzie la nivelul scăzut şi 
la .caracterul oleriioall al învăţămÎJiltului elementar .în .Franţa burgheza. 
- 361.  

2 3 1  Uniunea republicană a departamentelor - organizaţie politică, alcatuită 
din reprezentanţi ai păturilor mic-bur,gheze, originari din diferite re
giuni ale Franţei, care trăiau la Paris ; acţionind sub steagul Comunei, 
ea chema la luptă împotriva guvernului de la Versailles şi a Adunării 
naţionale monarhiste, precum şi la sprijinirea Comunei din Paris în 
.toat� departamente.ile. - 362. 

232 Este vorba, probabil, de apelul Comunei din Paris „Către muncitorii 
de la sate" („Aux travailleurs des campagnes"),  publicat în aprilie
începutul lunii mai 1871 în ziarele Comunei şi editat sub formă de 
.foaie volantă. - 362. 

233 Marx se referă la legea din 27 aprilie 1 825, emQsă de guvernul re
acţionar al lui Carol al X-lea, cu privire la plata unor despăgubiri 
foştilor emigranţi pentru moşii·le ce le-au fost confiscate în anii 
revoluţiei burgheze f1"a.nceze. Cea mai mare parte din aceste despăgu
biri, care se ridicau la aproximativ 1 miliard de franci şi erau plătite 
sub iorma unei rente de stat de 30/o, erau acordate înaltei aristocraţii 
de ·1a curte şi mairiilor ipropri.eta'fi funciari 1ai iFr.anţei. - 362. 

234 Este vonba de decretul cu privire la împărţirea Franţei în districte 
militare, oare aconda oeomantdanţilor districtelor cele mai llairgi împuter
niciri ; de legea iou 1Pr1vir.e loa idreptul p-reşedintelui Republicii de a-i 
Lnilocui şi numi iPe iprimari ; de J.egea .cu iprivire Ila !Învăţătorii de la 
sate, puşi ISUb iconr!Jro1ul iprefecţi1lor ; de 1legea oCU (privire [a Învăţă
mînrtlll'l public, ipri.n care se .i.nte111Sifica infiluen� IO!erului .asUiPra orien
tării învăţămîntuJ!ui. IM.arx a l()arederi�at 1Cl!Ceste 1egi 1Îlll Jucrarea „LUiJ>tele 
de clasă IÎn fa.anta (1848--1850) • (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
rvol. 7, Editura 1P�lit1că, 1 960, a:>ag. 89). - 363. 

235 Coloana Vendâme - a iost ridicată în 1 806-1810 .în Piaţa Vendome 
din Paris în amintirea victoriilor Franţei napoleoniene. La 16 mai 1 871 ,  
în urma unei hotărîri a Comunei din Paris, coloana Vendome a fost 
darîmată. - 364. 
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236 In ziarul „Mot d'Ordre" din 5 mai 1 871  au fost relatate fapte care 
dovedeau fărădelegile ce se săvîrşeau în mănăstiri. In urma cercetărilor 
'întrepriru;e Ila mănăstirea iPÎIClpus !dLn ,suburbia Samt AntoLne, .a ieşit 
�a iverulă Cd nU1IDeroa1se dilugă.riţe iau fost închise a.ni de-a rîndul în 
chilii, s-au găsit instrumente de tortură ; în biserica Saint Laurent a 
fost gd.sit un cimitir secret, mărturie a crimelor săvîrşite. Aceste fapte 
au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice şi în broşura „Les Crimes 
des congregations reli9ieuses" 1 scoasă de Comună în scopul propagan
dei antireligioase. - 365. 

237 Wilhelmshăhe (lîngă Kassel) - castel al regilor prusieni, unde între 
5 septembrie 1870 şi 19 martie 1 871  a stat fostul împărat Napoleon 
al III-dea, .Juat prizonier de prusieni. - 366. 

238 Absenteişti (de la cuv.intui „ absent") - mari proprietari funciari care 
nu trăiau, de regulă, pe proprietăţile lor ; în cazul de fată, este vorba 
do proprietarii funciari care trăiau în Anglia din veniturile domeniilor 
din Irlanda, administrate de agenţi funciari sau date în arendă unor 
speculanţi-intermediari, care, la rîndul lor, le dădeau în subarendă în 
.condiţii înrobitoare micitlor arendaşi.  - 366. 

239 Francs-fileurs (textual „fugari liberi ") - poreclă ironică dată burghe
zimii pariziene, care a fugit din oraş în timpul asediului lui. Ironia 
acestei porecle consta în consonanţa cu cuvintul ,Jrancs-tireurs" 
(trăgd.tori l iberi) - denumirea partizanilor france:z;i, care au participat 
activ [a �uptă Îm[>Otriva prusieni·lor. - 368. 

240 Koblenz - oraş din Germania, în timpul revoluţiei burgheze franceze 
ide la sfîrşitul secolului al XVIII-iea - centru al emigranţilor nobili 
monarhişti şi al p regătirii unei intervenţii împotriva Franţei revolu
ţionare ; la Kob�enz se afla guvernul emigrant în frunte cu de Calonne, 
reacţiondr inveterat, fost ministru al lui Ludovic al XVl-lea ; acest 
guvern era sprij init de statele feudal-absoluUste. - 368. 

241 „Chouans• - în timpul Comunei din Paris, comunarzii numeau astfel 
detaşamentul monarhist al aI'!Ilatei din VersaH!es, recrutat în Bretagne, 
prin analogie cu participanţii la rebeliunea contrarevoluţionară care a 
avut loc în nord-vestul Franţei în perioada revoluţiei burgheze franceze 
de 1la s!firşitul secolului ai! XVLIHea. - 368. 

242 Sub influenţa revoluţiei proletare de la Paris, al cărei rezultat a fost 
crearea Comunei din Paris, la Lyon, Marsilia şi într-o serie de alte 
oraşe din Franţa au avut loc manifestări revoluţionare ale maselor 
populare. La 22 martie, Garda naţională şi oamenii muncii din Lyon au 
'OC1.1Jpat pr�măl1i a. După 1sosirea 'ia Lyon, în ziua de 26 martie, a unei 
delegaţii din Paris, a fost proclamată Comuna, dar comisia provizorie, 
înfiinţată în vederea pregătirii alegerilor pentru Comună, care nu 
dispunea de mari forţe militare şi nu aveau suficiente legături cu 
masele populare şi cu Garda naţională, a renunţat la mandatul ei. 
O nouă acţiune a oamenilor muncii din Lyon, care a avut loc Ia 
30 aprilie, a fost crunt reprimată de armată şi poliţie. 

La Marsilia, populaţia răsculată a oraş.ului a ocupat primăria şi 
l-a arestat pe prefect ; în oraş a fost creată o comisie a departamentulut 
şi s-a fixat ziua, 5 apr1lie, d1I1d UllIIllaU să aibă foc aJiegerile pentru 
.Comună. Mişcarea revoluţionară de la Marsilia a fost înăbuşită Ja 
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4 aprilie de trupele guvernamentale care au supus oraşul unei 
canonade. - 370. 

243 Este vorba de activitatea lui Dufaure, îndreptată spre întărirea regimu
l ui monarhiei din iulie, în perioada intervenţiei armate a Societăţii 
anotimpurilor în mai 1839 şi de rolul lui Dufaure în lupta împotriva 
partidului mic-burghez de opoziţie Muntele în timpul celei de-a doua 
Republici din iunie 1849. 

Acţiunea revoluţionară întreprinsd la 12 mai 1 839 de Societatea 
anotimpurilor, societate secretă republican-socialistă, condusă de 
Blanqui şi  Barbes, nu s-a sprijinit pe mase şi a avut un caracter 
complotist ; acţiunea a fost înăbuşită de trupele guvernamentale şi de 
Garda naţională. In vederea luptei împotriva pericolului revoluţionar 
s-a format un nou guvern, în care a intrat Dufaure. 

In iunie 1849, î.n condiţiile creşterii crizei politice, provocată de 
acţiunile opoziţioniste ale partidului Muntelui împotriva lui Ludovic 
Bonaparte, preşedintele republicii (vezi adnotarea 140) , Dufaure, care 
ocupa postul de ministru de interne, a fost iniţiatorul adoptării unor 
legi represive împotriva părţii revoiuiionare a Gărzii naţionale, 
democraţilor şi <Socia•lişUlor. - 370. 

2H Este vorba de legea „Cu privire la urmărirea delictelor de presă", 
adoptată de Adunarea naţională, prin care erau repuse m vigoare 
articolele legilor reac\ionare anterioare cu privire la presă (1819 şi 
1 849) şi care prevedea sancţiuni severe, mergînd pînă Ia interzicerea 
orgdm:ilor do presă pentru ata<Juri Lmpotriva 1autorităţilor ; de asemenea 
este v.orba de reinstalarea în funcţii a funcţionarilor ceaui de-al doilea 
Imperiu concediaţi a.nterior şi de legea specială cu privire la restituirea 
proprietciţilor confiscate de Comună şi la stabilirea unor pedepse pentru 
confiscarea \lor, considerată ·11Il delict rpenal. - 371. 

'.!-1-5 Legea cu privire la procedura tribunalelor militare, prezentată de 
Dufaure Adunării naţionale, reducea încă şi mai mult această procedură 
faţă de codul de legi militare din 1857. Legea sancţiona dreptul coman
dantului armatei şi al ministrului <le război ca, la aprecierea lor, sa 
pornească o acţiune judiciară fără instrucţie prealabilă ; în aceste 
cazuri, procesul, inclusiv j udecarea apelului, precum şi executarea 
!Sentinţei trebu1au 1Să •aibă iloc în decurs de 48 de ore. - 371. 

246 Este vorba de tratatul comercial semnat de Anglia şi Franţa la 23 ia
nuarie 1860. Prin acest tratat, Franţa renunţa la politica vamală prohi
bitivă şi o înlocuia prin introducerea unor taxe vamale care nu puteau 
depăşi 300/o din valoarea md.rfurilor. Tratatul acorda Franţei dreptul 
de a exporta lfără vamă majoritatea mărfurilor destinate Angliei. O 
consecinţă a încheierii acestui tratat a fost brusca intensificare a 
concurenţei pe piaţa i.nternă ca urmare a afauxului de mărfuri din 
Ang11a, ceea ice a stîrnit nemulţumirea indust·r1aşilor francezi. - 372. 

24 7  Este vorba de atmosfera de teroare şi de represaliile sîngeroase din 
perioada ascuţirii luptei sociale şi politice în Roma antică în cursul 
diferitelor stadii ale crizei prin care a trecut Republica romană sclava
gistă în secolul I î .e.n. 

Dictatura lui Sul/a (82-79 î .e.n.),  favoritul aristocraţiei, al nobilimii 
sc1ava9iste, a fost însoţită de exterminarea în masă a reprezentanţilor 
grupării sclavagiste potrivnice. In timpul lui Sulla au fost introduse 
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pentru prima oară proscripţiile - lista persoanelor pe care orice 
roman avea dreptul să le ucidă fără judecată. 

Primul şi al doilea triumviral roman (60-53 şi 43-36 î.e.n.) -
dictatura celor mai influenţi comandanţi de oşti romani, care au că7ut 
de acord să împartă între ei puterea, în primul caz - Pompei, Cezar 
şi Crassus, în al doilea - Octavian, Antoniu şi Lepi<lus. Domnia 
triumvirilor a marcat o etapă în lupta pentru lichidarea Republicii 
romane ş i  instaurarea puterii monarhice unice la Roma. Triumvirii au 
folosit pe scară largă metoda exterminării fizice a rivalilor lor. După 
decăderea primului şi celui de-al doilea triumvirat, au urmat războaie 
dvile singeroase. - 374. 

248 „Journal de Paris" - săptămînal, a aipărut la Paris începînd din 1867 ; 
avea -0 orientare monarhist-orleanistă. - 375. 

249 Marx dă extrase din articolul publicistului francez Herv6, apărut în 
„Journal de Paris" nr.  138 din 31  mai 187'1 , în care este reprodus un 
citat din �ucrarea 1lui Tadtus „Istoria" (oairtea .a III-.a, capitolul 83) . 
- 375. 

250 In august 181 4, în timpul războiului dintre Anglia şi S.U.A., trupele 
en9leze, ocu,pind Wash1ngtonUJl, iau incendi.at Capitolill!l (olă<l1rea Con
gresului), Casa Albă şi alte clădiri publice din capitală. 

In octombrie 1860, în timpul războiului colonialist de cotropire dus 
de Anglia şi  Franţa împotriva Chinei, trupele anglu-franceze au prădat 
şi apoi au incendiat palatul de vară imperial din �ropierea Pekinului -
o foarte bogată colecţie de comori ale arhitecturii şi artei chineze. 
- 376. 

25 1  Pretorieni - în Roma .antică, gard.a person<!!lă întreţinută de împăr-at 
sau de comandanţii de oşti ; în perioada Imperiului roman, pretorienii 
au participat in repetate rinduri la tulburările interne şi  adesea şi-au 
instalat pCl tro.n protej aţii .  Ulterior, cuvîntul „pretorieni" a devenit 
s imbolul venalităţii şi samavolniciei didi ani'lita•riste. - 378. 

252 Marx numeşte „chambre introuvable" din Prusia - prin analogie cu 
ultraTea<:ţionaria „chaanbre introuV<tble" din 1815-1 816 din Franţa -
Adunarea aleasă în ianuarie-februarie 1 849 pe baza constituţiei acordate 
de regele Prusiei în ziua loviturii de stat contrarevoluţionare din Prusia 
de la 5 decembrie 1 848. In conformitate cu constituţia, Adunarea era 
formată din aristocria-tic.a „Cameră a senioriilor", priviilegiată, şi  Camera 
a doua, în care, la alegerile în două trepte aveau dreptul să participe 
111unHli .aşa-numiţii „prusieni independenţi • ,  ceea ce asiiguna prepon
derenţa în cadrul ei a elementelor iuncherist-birocrati-ce şi burgheze 
de dreapta. Bismarck, ales în Camera a doua, era unul din liderii 
grupării iuncheriste de extremă dreaptă. - 378. 

253 „The Evening Standard" - ediţia <le seară a ziarului „Standard" (vezi 
adnotarea -40) ; a apărut .ia Londra între 1857 şi 1905. - 383. 

254 Declaraţia Consiliului General al Internaţionalei, scrisă de M arx şi 
Engels !n legătură cu circulara lui Jules Favre din 6 iunie 1871 ,  a fost 
inclusă în ediţia a doua şi  a treia în l imba engleză a „Războiului civil 
din Franţa• şi  în ediţiile germane din 1 871 , 1876 ş i  1891 . Declaraţia 
a .apărut, de asemenea, intr-o iserie de ziare (vezi volumul de fată, 
jpag. 387-389). - 383. 
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255 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Editura politică, 1963r 
;pag. 15-16. - 383. 

256 Este vorba de scrisoarea circulară scrisă de Marx „Asociaţia Inter
naţionailă a M11ncitorhlor şi Alianţa democraţiei sociaJliste• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vod. 16, :Editura ipolHUcă, 1963, ipag. 363-
365). - 384. 

257 „The Spectator• - săptămînal englez de orientare liberală, apare la 
Londra în.cepîond din 1 828. - 387. 

258 Circulara lui Jules Favre împotriva Internaţionalei, care a fost adresată 
la 6 iunie 1871  guvernelor europene şi care făcea apel la organizarea 
în comun a unei �anii de ipensecuţii IÎ!llllPotriva Asociaţiei I!ll'terrui

ţionaie a MUJnciotorblor, a format obieotul !dezbaterilor din şedinţa de 
ila 1 1 l•unie 1 871  a Comitetuilui permainent ail ConsÎlliu1ui Gener.a.I ; acesta 
a aprobat itextUJl doolaraţiei .resipective, c 11Jre fusese scris de Marx şi 
Engels. Acea.stă declaraţie a fost trimisă •redacţiÎllor organelor de ipresă 
<11le Jn.temaţionailei şi zi0are1lor burgheze din tAinglia. i.a 13 iunie 1871 ,  
tex;tul e i  a fost ciotit 1în şedlnţa Consiliului Gener.Cljl, care 11-a aprobat ; 
o oomuniioare în Jegăit11ră icu această chestiune a fost făcută Ide Engels, 
care a oremaroat că, dintre cotidi.ainetle burgheze, numai „Times" şi, 
în parte, „Paiiil Malil G.azette• cu doata de 13 iunie 187'1 au ipublbcat de
oiaroa\ia. Ul�erior, deolaraţia Co111Siliului General 1in legătură cu ciocu-
1ara .lui JuJles F.av.re a fost publiloată IÎ.n Ubmba e111gleză !În zÎlarul „The 
Ea9tern Post" •nr. 142 din 17 iunie 1871 ; în 1lbmba iiranceză în ziarele 
,.L'Intemationilile" nr. 127 din 18 iunie 1871 ,  „La i.iberte • nr. 57 din 
t7 iunie 1871 şi „L'Egailite• nr. 1>1 dm 27 fonie 1871 ; în •limba germoană 
în ziarul „Der Volksstaat• nr. 50 di·n 21 iunie 11811 ; în 'limba spaniolă 
î n  zioarwl ,,La Emeinicilpaicion • nr. 2 din 26 1unie 1 8'jl:1 .  

„La Liberte• - ziar democrat belgian, a apărut la Bruxelles din 1865 
pină in 1873 ; incepind din 1867 a fost unul din organele de presă 
ale Internaţionalei în Belgia. 

„La Emancipacion" - gazetă săptămînală, organ al! secţii·lor din 
Madrid ale Internaţionalei, a apărut în acest oraş din 1871 pînă în 1873 ; 
a iclus luptă împotriva bakunismului în Spania. tn anii 1872-1873, î n 
paginile acestei gazete au fost publicate diferite fragmente din „Mizeria 
ifilozofiei " ,  , ,ManifestuU Partidului Comunist" şi „Capitalul" şi o serie 
de articole ale lui Marx şi Engels ; începînd din 1872 a avut ca redactor 
şi  !Pe P. Lafargue. - 387. 

259 Deolaraţia Consiliului General către redacţia ziarului „Times" a fost 
scrisă de Marx în urma apariţiei, în numărul din 19 iunie al acestui 
ziar, a unui articol de fond care conţinea atacuri calomnioase împotriva 
Comunei din Par�s şi a Internaţionalei ; autorul acestui articol pro
slăvea ,,meritele" lui Ludovic Bonaparte în înăbuşirea mişcării munci
toreşti revoluţionare. Redacţia ziarului „Times• a refuzat să publice 
declaraţia. ln originalul declaraţiei, care a fost scris de Marx, au fost 
!făcute, de către Engels, unele modificări l!'edaicţionaUe. - 390. 

260 Funcţia de preşedinte permanent al Consioliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor a fost desfiinţată la 24 septembrie 1867, 
printr-o hotărîre a ConsLliului Generai!. - 39 1.  
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261 ln uUimul p aragraf din ciorna scrisorii lui Marx -au ifost făcute, de 
către Engels, unele modificări redacţionale. Ziarul „Standard" n-a pu
blicat scrisoarea. - 392. 

262 Această declaraţie a Consiliului General a fost scrisă de Engels cu 
prilejul apariţiei, în numărul din 20 iunie 1871 al ziarului „Daily News" , 
a scrisorii UI11Ui reformist englez, G. Holyoake, ·oare, încercî·nd să dÎJ5Cre
diteze „Adresa cu privire la războiul civil din Franţa• şi să slăbească 
i.nfiluenţa ei asUJ.Pra muocitoridor din .Afilgtlia, a.fimna că autorii acestei 
.Aidrese nu aveau nici o legătură cu mişcarea muncitorească engleză. 
Căutînd să flateze pe liderii trade-unionurilor engleze, Holyoake, care 
îi avea în vedere pe Odger şi Lucraft, a declarat că semnăturile lor 
pe apel nu sînt legale ; în felul acesta, el căuta să-i determine să 
se pronunţe împotriva Adresei. Potrivit dorinţei exprimate de Marx, 
în această declaraţie se comunică, în numele Consiliului General, că 
autorul „Aidresei cu pr·ivire la războiul civil• este Marx. Declaraţia a 
,fost aproba tă tde ConsLliul Genera� in şedinţa din 20 iunie 1 87 1 .  
- 393. 

263 Această scrisoare, scrisă de Engels la propunerea lui Marx şi trÎIIIlisă 
redactiei ziarelor „Spectator" şi „Examiner" ,  a fost prilejuită de repro
ducerea în aceste ziare a unor informaţii apărute în presa reacţionară 
franceză în legătură cu aşa-zisele mani.feste a'1e Internaţionalei (care 
erau ticluite de poliţia franceză) . Propunerea tlui Mairx de a trimite 
cuvenita dezminţire sus-numitelor ziare a fost aprobată de Consiliul 
General în şedinţa din 20 iunie 1871 . Scrisoarea a fost trimisă Ia 
reda•cţii, dar ele nu au ;publicat-o. 

„The Examiner• - săptămînal englez de orientare burghezo
liber>illlă, a a,pă•r.ut 1Ia il.Ollldr.a din 1808 ipî!Ilă itn 1001.  - 395. 

264 Această scrisoare a lui Marx către redactorul ziarului „Dai•ly News• 
a fost prilejuită de publicarea, în numărul din 26 iunie 1871 al acestui 
ziar, a scrisorilor tr·imise de preotul englez L. Darvier, de trade-unionistllll 
B. Lucraft şi de G. Holyoake. Acesta din urmă, după publicarea declara
ţiei din 2·1 iunie a Consiliului General, s-a lansat din nou în atacuri 
calomnioase împotriva ,,Adresei cu privire la războiu•! civil din Franţa• ; 
în scrisoare.a sa, Lucraft declara în mod deschis că nu este de acord 
cu tezele din „Adresă" şi că se retrage din Consiliul General. Dat 
fiind că redacţia ziarului „Dably News• a refuzat să tipărească a 
doua jumătate a scriSIOrii lui Marx, în care era demascată presa 
burgheză engleză, scrisoarea a fost trimisă la ziarul „Eastern Post•, 
în care a fost publicată, la 1 iulie 1871 , împreună cu o informaţie în 
legătură cu şedinţa din 27 iunie 167'1 a Consiliului General, în cursul 
căreia Marx a atr.as atenţia asupra atitUKlinii arbitrare pe care a 
manifestat-o redacţi.a ziarului „Daily News " faţă de scrisoarea lui. Un 
extras din această scrisoare a fost publicat în „Pall Mall Gazette• 
cu data de 27 iu'Ilie 1871 .  - 396. 

265 Este v.orba de articolele şi documentele care demascau politica externă 
a lui Pa1merston .şi care au fost publicate, în deceniile al 4-lea şi 
al 5-lea ale secolului al XIX�lea, de David Urquhart, publicist conser
vator şi om politi>c englez ; aceste materiale au apărut în culegerea 
de documente diplomatice „The Portfolio" , editaită de el, precum şi 
în diferite organe de presă. Marx, care ducea o luptă neobosită pentru 
demascarea diplomaţiei claselor guvernante, in seria de artioole acuza
toare „Lordul Palmerston",  scrise de el în 1853 (vezi K. Marx şi 
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F. Engels. Opere, voi. 9, Editura politică, 1959, pag. 365-435) ,  pe 
lînqă alte izvoare a folosit şi documentele publicate de Urquhart. In 
acelaşi timp, el a criticat cu asprime şi concepţiile reacţionare ale 
acestuia. - 397 . 

.2b6 Această declaraţie a Consiliului General, scrisă de Engels cu prilejul 
apariţiei în „Daily News" din 26 iunie 1871 a unor scrisori ale lui 
Holyoake şi Lucraft, a fost aprobată în şedinţa Consiliului General 
din 27 iunie 187 1 .  La această şedinţă, Consiliul General în unanimi
tate a înfierat atitudinea de renegaţi a trade-unioniştilor Lucraft şi 
Odger, care s-au dezis de „Adresa Consiliului General cu privire la 
războiul civil din Franţa ",  şi, drept răspuns la declaraţia lor c.l se 
retrag din Consiliu, a adoptat hotărîrea de a-i scoate în mod efectiv 
din rîn<lurL1e I:ntemaţionalei. - 398. 

267 „Neue Freie Presse• - ziar burghez austriac, a apărut din 1864 pînă 
în 1939 la Viena. - 400. 

268 „Die Presse• - ziar burghez austriac de orientare liberală, a apărut 
din 1848 pînă în 1896 la Viena ; în anii 1861-1862, cînd s-a situat 
pe o poziţie antibonapartistă, a publicat şi articole şi  core5pondenţe 
1111e lui Marx. - 400. 

269 Greenwood, redactorul lui „Pall Mall Gazette", a refuzat să publice 
aceastd scrisoare a lui Marx ; de aceea ea a fost trimisă la „Ea.stern 
Post",  care a publicat-o în nr. 145 din 8 iulie 1871 .  După ce în „Pall 
Mall Gazette" au apărut articole în care era a tacată „Adresa Consiliu
lui General cu privire la războiul civil din Franţa" ,  Marx şi Engels 
au rupt orice Jegături cu ,a;cest ziar. - 401 .  

2i0 „The Daily Telegraph• - ziar liberal englez, iar c u  începere din de
ceniul al 9-lea al secolului al XIX-lea ziar conservator ; sub această 
denumir e a apărut la Londr-a din 1855 pînă în 1037 ; după fuzionarea 
sa cu ziarul „Morning Post", apare sub denumirea de „Daily Telegraph 
anJ Morning Post" .  - 402. 

27 1 Este vorba de articolele şi  de „documentele" false ticluite de presa 
poliţistă din Paris cu scopul de a ponegri Comuna din Paris şi  Inter
naţionala. Ele erau asemănătoare cu falsurile la care recursese, în  
lupta ei împotriva mişcării revoluţionare, poliţia prus.„ină, sub con
ducerea lui Stieber, wml dintre principalii -0riga.nizatori ai procesului 
provocator de la Colonia, intentat în 1852 unor activişti ai Ligii 
comrmiştilor. - 402. 

272 Este vorba de „Wanderer",  ziar burghez austriac care a apărut în 1 809 
la Viena. - 403. 

273 In adresa „Domnul Washburne, ambasadorul american Ia Paris•,  trimisă 
de Co:ns1liul Generai! Comitetului •Centnail din New York .al secţiilor 
din S.U.A. ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, Marx a folosit 
(in partea I) o scrisoare a lui Reid, corespondentul din Paris al ziarului 
englez „Daily Telegraph", şi (în partea a II-a) o comunicare a lui 
Serraillier, membru al Comunei din Paris şi  al ConsHiului General. 
Intorclndu-se în Anglia, Reid a stabilit legătura cu Marx şi cu Consiliul 
General pentru a se alătura acţiunii de apărare a Comunei din 
Paris, cu care el începuse să simpatizeze în timpul şederii sale la 
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Paris. Comitetul permanent al Consiliului General al Internaţionalei, 
dezbătînd, la 7 iulie, problema acţiunii de subminare desfăşurate de 
Washburne împotriva Comunei, a adoptat Adresa, după ce a fost 
citită de Marx. La 1 1  iulie, ea a fost aprobată in unanimitate de 
Consiliul General şi publicată, pentru prima oară, la Londra sub formă 
de .foaie volan1ă. PrimLnd textl.lll. .Aidresei, Comitetul central de la 
New York al secţiilor din S.U.A. ale Internaţionalei a izbutit s-o 
'Publice, La 1 august 1871 , Îlll 11The Sun",  ziar burghez de mare populari
tate, care apărea la New York. In această publicaţie, Adresa era 
însoţită de o prefaţă scrisă de Sorge şi de alţi membri ai Comitetului 
din New York, in care era explicată adevărata importanţă a Comunei 1 
rn prefaţă, Washbume era caracterizat ca reprezentant al unei vaste 
categorii de paraziţi, care trăiesc pe seama societăţii ; Comitetul din 
New York ii sfătuia pe muncitori să nu dea crezare informaţiilor 
apărute in presa venală burgheză, care erau lansate de duşmanii clasei 
muncitoare. 

Adresa 11Domnul Washburne, ambasadorul american la Paris" a 
fost publicată in limba engleză in ziarul 11Eastern Post" nr. 151 din 
19 august 187 1 ,  in ziarele americane 1 1The Workingman's Advocate" 
din 5 august 1871 ,  11The National Standard" din 9 septembrie 187 1 ,  
precum ş i  i n  săptăminalul 11Woodhull and Claflin's Weekly" nr. 20/12 
din 30 septembrie 1 871 ; in limba germană în ziarul 11Der Volksstaat• 
nr. 60 din 26 iulie 1871 ; in limba franceză in ziarul 11La Liberte• nr. 88 
din 19 iulie 187 1  ; în limba spaniolă în ziarul 11La Emancipacion" nr. 14 
din 1 8  septembrie 187 1 .  

Guvernul Thiers, care căuta s ă  impiedice demascarea lui Wash
burne, a luat, prin agenţii săi, măsuri pentru interzicerea publicării 
acestei Adrese a Consiliului Gene.ml. - 405. 

274 „The New York Herald" - ziar american, organ al partidu1ui repu
blican ; a apărut la New York din 1 835 ipînă în 1 924. - 405. 

275 Este vorba de refuzul categoric al lui Washburne de a interveni pe 
lingă guvernul Thiers şi a•l determina să accepte propunerea Comunei 
din Paris ca, în schimbul arhiepiscopului Darboy şi al altor ostatici 
arestaţi de Comună ca răspuns la împuşcarea unor comunarzi, să�l 
dea pe Blanqui, aruncat în închisoarea de la Versailles (vezi volumul 
de faţă, '�g. 378) . După executarea arhiepiscopului, Washburne, in 
articolele şi conferinţele sale, a folosit in mod fariseic această măsură 
care era îndreptată spre lichidarea terorii celor de wa Versailles -
şi pe care Comuna din Paris fusese silită s-o ia - pentru a se deda 
la calomnii împotriva Comunei. - 407. 

276 „The Morning Advertiser• - ziar englez, organ al burgheziei radicale, 
a .apărut la Londra din 1794 ipînă în 1934. - 410. 

277 „La Gazette de France• a apărut rra Paris din 1631  pînă în -1914 1 
începînd din 1792 a apărut în fiecare zi ; în deceniul al 4-lea al secolu
lui al XIX-lea avea o orientare legitimistă. In timpul războiului franco
prusian şi al Comunei din Paris a fost unul dintre principalele ziare 
deri-0al.,inonarhLste. - 4 1 1 .  

278 Articolul „Atacul lui Mazzini împotriva Internaţionalei" a fost scris 
de Engels în urma campaniei de calomnii impotri.Jva Internaţionalei 
şi a Comunei din Paris întreprinse de Mazzini cu puţin înainte de 

•9 - Man-Engels, Opere, vol. 17 
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cel de-al Xll-lea Congres al Asociaţiilor muncitoreşti italiene (care 
a avut loc la 1-U noiembrie 187 1 ) .  cu scopul de a împiedica influenţa 
Internaţi�malei asupra mişcării muncitoreşti italiene şi crearea unei 
organizaţii de clasă a proletariatului în Italia. 

1Pirianind din [partea UID.uia dLntre iconducd.torii secţiei ldiJil. Neapole a 
Internaţionalei, C. Cafiero, o scrisoare şi apelul lui Mazzini „Către 
muncitorii italieni • ,  apărut în nr. 20 din 13 iulie 1871 al ziarului 
„La Roma del Po.polo" ,  în care Mauini calomnia Internaţionala, pre
zentind într-o formă denaturată istoria întemeierii ei, programul şi 
principiile ei, Engels a rostit, la şedinţa din 25 iulie a Consiliului 
General, o cuvîntare în legătură cu atitudinea lui Mazzini faţă de 
Internaţională (vezi 'VO.lurm1.11l de faţă, [pag. 662-Q63) . BrincipaJele teze 
ale acestei cuviintări au fost dezvoltate de Engels în articolul de faţă, 
pe care i l-a trimis lui Cafiero într-o scrisoare cu data de 28 iulie 187 1 .  
I n  această scrisoare, e l  stăruia asupra necesităţii d e  a face cunoscute 
muncitorilor fapte concrete din activitatea lui Mazzini şi de a dezvălui 
adevăratul sens al propagandei desfăşurate de el. Cafiero a trimis 
articolul lui Engels la o serie de ziare şi, folosindu-se de el şi de o 
copie - trimisă de Engels - a procesului-verbal de la şedinţa Consiliu
lui General, s-a apucat să scrie şi el un articol împotriva lui Mazzini, 
însă nu l-a terminat, întrucît a fost arestat ; ciorna articolului a fost 
luată de poliţie. - 412. 

279 Este vorba de retragerea italienilor adepţi ai lui Mazzini din Consiliul 
General în aprilie 1865, cînd acesta a luat în discuţie chestiunea 
conflictului din secţia de la Paris a Internaţionalei. Elementele burgheze 
au încercat să se folosească în interesul lor de acest conflict, ivit 
între ziaristul A. Lefort, de o p arte, şi proudhoniştii Fribourg, Tolain 
şi alţii, de altă parte. In urma discuţiilor pe marginea acestui conflict, 
Consiliul General .a oadoptat rezoluţiile scrise de Marx (vezi K. Marx 
şi tF. Engels. Opere, voi. 1 6, Editura politică, 1 963, pa.g. 86-88) . - 413. 

280 Este vorba de o scrisoare adresată de Jung, în februarie 1 866, redactoru
lui ziarului burghezo�democrat „L'.f:cho de Verviers" ,  drept răspuns la 
un articol publicat în acest ziar de către Vesinier, un republican 
mic-burghez care se deda la atacuri calomnioase împotriva conducerii 
Inter111aţion.alei. Scrisoarea era tl"edaicllată .de Marx (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 16, Edi1ura ,politică, 1963, pag. 552-561). - 413. 

281  Scrisoarea de însoţire cu data de 7 august 1 871 ,  adresată de Marx 
redacţiei ziarului „Times" şi trimisă împreună cu scrisoarea lui Engels 
publicată mai j os, a fost scrisă în urma apariţiei în acest ziar, la 29 iu
lie 1 87 1 ,  a unui articol care, pe lingă îndemnul de a trece la represalii 
împotriva conducătorilor Comunei din Paris, conţinea şi o recunoaştere 
a foptului că în temniţele de la Versailles se află închişi de două 
luni de zile, fără a fi anchetaţi şi judecaţi, un mare număr de cetăţem 
bănuiţi că au participat la revoluţia din Paris ; ziarul a fost nevoit să 
menţioneze condiţiile îngrozitoare în care se aflau deţinuţii şi trata
mentul inuman la care erau supuşi. Articolul din „Times" ,  ca şi 
încercarea de dezminţire făcută de „Journal Officiel" al lui Thiers au 
stîrnit un puternic ecou în publicaţiile din diferite ţări, care au ţinut 
să [protesteze împotriva regimului barbar la care erau supuşi comunarzii 
arestaţi. Dar încercarea lui Marx şi Engels de a folosi polemica iscată 
între „Times • şi „J-0urnal Officiel • al lui Thiers şi a lua, în paginile 
popularului ziar englez, apărarea victimelor terorii de la Versailles 
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n-a reuşit. Redacţia ziarului „Times• n-a publicat scrisoarea lui 
Engels. - 415. 

282 In ciorna acestei scrisori a lui Marx către redactorul ziarului „L'Intcr
national" ,  unele completări sînt făcute de mina lui Engels. 

„L'lnternalional" - ziar în limba franceză, a apărut la Londra 
din 1 863 pînă în 1 871 ; oficios ail guvernUJlui fraJIJ.cez. - 418. 

283 „Publi'c Opinion• - săptămînal englez de orientare burghezo-liberală, 
fondat în 1861 la Londra. In „Public Opinion• nr. 518  din 26 august 1871  
a apărut scrisoarea deschisă a lui Marx, anexată acestei scrisori 

iparliculare, dar în acelaşi timp redacţia acestei reviste a fost nevoită 
să satisfacă cererea lui şi să publice o notă în care-i cerea scuze 
i>entru reproducerea unui pamflet din „National-Zeitung• care era 
îndreptat împotriv.a lui Marx şi -a Internaţionalei. - 419. 

284 „Nalional-Zeilung• - ziar burghez german care a apărut sub această 
idenumiire din 1 848 pînă in 1915 la Berlin ; în anii 1870-1871 a cerut 
să se treacă la anexarea de teritorii franceze şi la înăbuşirea prin 
forţă a Comlllilei din Paris. - 420. 

285 Scrisoarea adresată de Marx redactorului lui „Le Gaulois" a fost pri
lejuită de apariţia în acest ziar a unor extrase din convorbirea care a 
avut loc, la 20 iulie 1871 , între Marx şi un corespondent al lui „New 
York Herald" şi care a fost publicată în acest ziar la 3 august 1 871 .  
Această convorbire, în forma in care era redată de corespondent, 
conţinea denaturări dintre cele mai grosolane. - 422. 

286 Această scrisoare constituie un răspuns al lui Marx la scrisoarea ce i-a 
fost trimisă la 6 iulie 1871 de Charles Dana, fost membru al redacţiei 
lui „New York Daily Tribune•, care îl cunoştea bine pe Marx de pe 
vremea cînd colabora la acest ziar. Dana s-a adresat lui Marx în 
calitate de redactor al ziarului „Sun •, rugindu-l să scrie oîteva articole 
despre Internaţională. Marx a hotărît să se folosească de această 
i>ropunere, în primul rînd, pentru a demasca guvernul Thiers şi regimul 
de teroare poliţistă înscăunat de el în Franţa şi, în acelaşi timp, să 
facă cunoscut adevărul asupra persecuţiilor la care au fost supuse, în 
Franţa şi în Spania, fiicele sale şi P. Lafargue (mai tîrziu el a trimis, 
!n acelaşi scop, presei americane o scrisoare a fiicei sa'1e Jenny, vezi 
vdl:umul de faţă, pag. 675-687) . Răsipunzîndu-i aui Dana, Marx îşi făcea 
socoteala că, într-o formă sau alta, acesta va da publicităţii faptele 
relatate de el în scrisoare cu privire la actele de persecuţie ale autorită
ţilor franceze îndreptate împotriva membrilor familiei Marx. Scrisoarea 
lui Marx a ajuns la New York o dată cu zvonurile despre moartea 
lui, care fuseseră răspîndite de unul dintre ziarele bonapartiste, ceea 
ce l-a determinat pe Dana să publice, în ziarul „Sun• cu data de 
9 septembrie 1 871 ,  nu numai materialul din scrisoare care era destinat 
pentru tipar, ci întreaga scrisoare, urmată de un scurt necrolog. Ulterior, 
Marx a dezminţit în mod special în presa americană zvonurile false 
în legătură cu moartea sa, indictnd, totodată, şi sursa lor (vezi violumul 
de faţă, pag. 457) . 

49• 

„The Sun• - ziar bur.ghez american cu orientare progresistă, a 
apărut la New York, sub conducerea redacţională a lui Charles Dana, 
�l!lcepind din 1868. - 423. 
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287 „La Verile" - ziar burghez republican de nuanţă radica,lă, a apărut 
la Paris din octombrie 1 870 pînă la 3 septembrie 187 1 .  La început a 
susţinut Comuna, dar după aceea a combătut măsurile ei cu caracter 
social. - 427. 

288 PropunerLle fă<JUte Consiliului Generall dn vederea pregătirii Conferinţei 
de la Londra a Internaţionalei au fost prezentate de către Marx spre 
eXJaminare CoI1JSiliului Gene11al şi aprobate de acesta în şedin�a din 
5 septembrie 1 87 1 .  In manuscrisul cu propunerile, care au fost întocmite 
de Engels, Marx a făcut o îndreptare. Nota de la începutul manuscrisu
lui - „Dare de seamă financiară" - se referă la propunerea făcută 
Consiliului General de a pregăti o asemenea dare de seamă pentru 
conferinţă. - 430. 

289 Proiectele preliminare de rezoluţii pentru Conferinţa de la Londra au 
fost prezentate de către Marx Comitetului permanent al Consiliului 
General şi aprobate de acesta la 9 septembrie 1811 . Ulterior, aceste 
iproiecte au fost completate ; între altele, au fost introduse punctele 
cu privire la înfiinţarea de secţii ale femeilor muncitoare şi la alcătuirea 
unei statistici generale a clasei muncitoare. La 12 septembrie, după 
expunerea făcută de Engels, proiectele de rezoluţie au fost dezbătute 
şi aprobate de Consiliul General. La conferinţă, aceste propuneri au 
fost prezentate de Marx în numele Consiliului General. Ulterior, o parte 
din ele, într-o formă revăzută, au fost incluse în ediţia oficială a 
rezoluţiilor conferinţei (vezi rezoluţiile II, III, IV şi X ale Conferinţei 
de Jia Lond11a, în volumufl de faţă, pag. 443-444, 444-445, 448) . A doua 
numerotare făr.ută ipe manuocris, a proiectelor 1Prelimi1Ilare de rezoluţU 
(cifrele oSÎ.nt cwlese cu caractere oSemigrase) ia fost, probab�l, făcută 
după dezbaterea Jor IÎlil şedinţa ConsiliUllui General şi refJectă schim
bă,rile intervenite .în ordinea ce fusese propusă pentr.u examinarea lor 
aa conferinţă. 

In manuscrisul lui Engels se af.lă şi comple1ări1le făcute .de Marx. 
- 431. 

290 Această referire la rezoluţia Congresului de la Basel nu este exactă. 
Congresul de la Base! (1869) n·a adoptat o rezoluţie cu privire la denu
mirea organizaţiilor locale ale Internaţionalei ; o asemenea rezoluţie 
a fost adoptată la Conferinţa de la Londra din 187 1  şi mai tîrziu a fost 
introdusă în Regulamentul de organizare al Asociaţiei Internaţionale a. 
MuncitoriJ.or (vezi vOllumul de faţă, pag. 473, 480) . - 432. 

291 Conferinţa de la Londra a Internaţionalei, care a marcat o etapă 
importantă în lupta dusă de Marx şi Engels pentru crearea unui partid 
proletar, a avut loc între 17 şi 23 septembrie 1871. 

Potrivit unei hotărîri a Congresului de la Basel (1 869) , Congresul 
ordinar al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor trebuia să aibă 
lor. la Paris. Dar măsurile de represiune poliţistă luate de guvernul 
bonap artist împotriva secţiilor din Franţa ale Internaţionalei au de
terminat Consiliul General să aleagă alt loc pentru congresul ordinar, 
şi anume oraşul Mainz din Germania (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 16, Editura politică, 1963, pag. 461).  Izbucnirea războiului franco
prusian a făcut imposibilă convocarea congresului ordinar, şi el n-a 
mai putut fi convocat nici în condiţiile sălbaticelor represalii care au 
fost dezlănţuite împotriva membrilor Internaţionalei în timpul războiului 
civil din Franţa şi care s-au înteţit mai  ales după înăbuşirea Comunei 
dm Paris. In aceste condiţii, majoritatea federaţiilor naţionale s-au 
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pronunţat pentru amînarea congresului, acordînd Consiliului General 
dreptul de a fixa, la liberă apreciere, data convocării lui. In acelaşi 
timp, necesitatea de a adopta unele hotămri colectirve care să contribuie 
la unitatea ideologică şi întărirea organizatorică a Internaţionalei, 
sarcina, deosebit de arzătoare, de a duce lupta împotriva bakuniştilor 
şi a celorlalte elemente sectare, care-şi înteţeau activitatea lor sci
zionistă, precum şi alte sarcini urgente făceau necesară convocarea 
unei conferinţe a reprezentanţilor Internaţionalei din toate ţările. Pro· 
blema convocării unei conferinţe a fost ridicată în Consiliul General, 
dm iniţiativa lui Marx şi Engels, încă din timpul războiului, şi anume 
la 2 august 1870. Dar posibilitatea reală de a convoca o asemenea 
conferinţă s-a ivit abia în vara anului 1 871 .  Majoritatea federaţiilor 
s-au declarat de acord cu propunerea Consiliului General de a convoca 
o conferinţă închisă a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. In 
şedinţa din 25 iulie 187 1  a Consiliului General a fost adoptată, la pro· 
punerea lui Engels, hotărirea de a convoca o conferinţă închisă la 
Londra în a treia duminică a lunii septembrie. Marx şi Engels au 
desfăşurat o amplă muncă de pregătire a acestei conferinţe. La şedinţele 
din 15 august, 5, 12 şi 16 septembrie ale Consiliului General au fost 
dezbătute probleme legate de organizarea conferinţei şi de programul 
lucrărilor ei. 

Date fiind condiţiile în care a avut loc conferinţa, numărul particl· 
panţilor a fost destul de redus : la lucrările ei au luat parte 22 de 
delegaţi cu vot deliberativ şi 10 delegaţi cu vot consultativ. Ţările 
care n-au putut trimite delegaţi au fost reprezentate de secretarii· 
corespondenţi. Marx a reprezentat Germania, iar Engels Italia. S-au 
ţinut în total 9 şedinţe, care au a'Vut caracterul unor şedinţe de lucru, 
închise. S-a hotărît să nu se publice informaţii în legătură cu lucrările 
conferinţei. 

ln volumul de faţă, pe lingă rezoluţiile Conferinţei de la Londra, 
au fost publicate şi intervenţiile lui Marx şi Engels, care s-au păstrat 
pînă azi în însemnările lui Engels. O parte dintre cuvîntările lui Marx, 
care s-au păstrat în procesele-verbale, incomplete, scrise de Rochat 
şi Maritin, sînt 1PUblicaite ()a ainexe (vezi pag. 666--675) . - 433. 

292 Această cuvîntare, în legătură cu activitatea A1ianţei democraţiei 
socialiste, a fost rostită de Marx la 18 septembrie 1 87 1 ,  la o şedinţă 
a comisiei - alese de Conferinţa de la Londra - pentru examinarea 
problemei activităţii scizioniste a bakuniştilor în secţiile din Elveţia 
romaiidă ale Internaţionalei. După ce la Congresul din 1869 de la 
Base! au făcut încercarea - nereuşită - de a obţine transferarea 
Consiliului General la Geneva, cu scopul de a acapara astfel condu· 
cerea Internaţionalei, bakuniştii şi-au continuat activitatea lor de 
subminare împotriva Consiliului General, folosind ziarele „La Solidarite• 
şi „Le Progres" ,  precum şi ziarul „L'Egalite" ,  care căzuse pentru cîtva 
timp sub influenţa lor, pentru a se deda la atacuri împotriva Consiliului 
General şi a propaga ideile bakuniste. La Congresul de la Chaux-de
Fonds din 4-6 aprilie 1870, bakuniştii au reuşit să obţină, prin diverse 
maşinaţii, o majoritate neînsemnată de mandate de delegaţi 1 drept 
răspuns la încercarea făcută de bakunişti de a include suplimentar 
în numărul delegaţilor pe unii partizani de-ai lor, reprezentanţii 
secţiilor de la Geneva, care sprijineau Consiliul General, au declarat 
că refuză să se supună hotărîrilor luate de o majoritate bakunistă 
fictirvă. Consiliul General a zădărnicit încercările bakuniştilor de a 
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obtine ca funcţiile de organ conducător central al Internaţionalei din 
Elveţia să fie transmise comitetului Federaţiei jurasiene, organizaţie 
bakunistă, care se formase în urma sciziunii produse la Congresul de 
la Chaux-de-Fonds. In urma asprei critici a activităţii scizioniste a 
bakuniştilor, făcută de Marx şi Engels, a căror poziţie era susţinută 
de majoritatea secţiilor Internaţionalei, conducerea Alianţei democraţiei 
socialiste, neputîndu-se hotărî ca la următoarea conferinţă să ia atitu
dine făţişă împotriva Consiliului General, la citeva săptămtni după 
Conferinţa de la Londra a declarat că Alianţa se dizolvă, dar în 
realitate ea avea de gînd să-şi continue pe ascuns activitatea ei de 
subminare în cadrul Internaţionald. 

Marx şi  Engels considerau că o sarcină primordială a Conferinţei 
de la Londra era aceea de a demasca activitatea bakuniştilor şi ideile 
propagate de ei, care provocau dezorganizare şi dezbinare ln rîndurile 
mişcării muncitoreşti. Comisia Conferintei de la Londra s-a declarat 
de acord cu concluziile trase de Marx în cuvîntarea sa şi a demascat 
încercările făcute de bakunistul Robin de a camufla activitatea sci
zionistă desfăşurată de bakunişti în Elveţia. După ce a fost examinată 
de către comisie, problema AUanţei bakuniste a fost dezbătută în cadrul 
şedinţei de la 21 septembrie a Conferinţei de la Londra, care a aprobat 
raportul prezentat de Marx în numele comisiei şi a adoptat în una
nimitate rezoluţiile propuse de el (vezi volumul de faţă, pag. 450-451 
şi 453-456). - 435. 

293 Vezi K. Marx. „Asociaţia Internaţională a Muncitorilor şi Alianţa 
democraţiei socialiste" şi „Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor către biroul central al Alianţei democraţiei socialiste" ,  
în  K. Marx şi F.  Engels. Opere, vol. 16, Editura politică, 1963, 
pag. 363-365, 373-374. - 435. 

294 Vezi K. Marx. „Consiliul General către Consiliul federal al Elveţiei 
romando", în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Editura politică, 1963. 
pag. 413-421 .  - 435. 

295 „L'Egalile" - vezi adnotarea 1 .  
„Le Progrei,• - ziar bakunist, a luat poziţie făţişă împotriva 

Consiliului General ; a apărut în limba franceză, sub redacţia lui 
Guillaume, în oraşul Le Loole, din decembrie 1868 pînă in aprilie 1870. 

„La Solidarile - săptămînal bakunist ; a apărut din aprilie pînă 
în septembrie 1 870 la Neuchâtel şi din martie pînă în mai 1 87 1  
1la Geneva. - 435. 

296 In manuscris s-a strecurat o greşeală : este vorba de congresul Feclera
ţiei romande a Internaţionalei care a avut loc la Chaux-de-Fonds în 
zilele de 4--6 a.pr1lie 1870 (vezi a.dnota.rea 292). Le Locle, de care este 
vorba în manuscris, eria unul dintre centrele activităţii bakiuniste. 
- 435. 

!297 Este vorba de apelul 11Cd.tre secţiile Internaţionalei• ,  care a fost scris 
de bakuniştii J. Guillaume şi G. Blanc şi publicat la Neuchâtel (Elveţia) 
la 5 septembrie 1870. In acest apel, republica burgheză din Franţa era 
caracterizată, de pe poziţii în afara claselor, ca o „întruchipare a 
libertăţii europene•, iar membrHor Internaţionalei li se propunea să 
organizeze detaşamente de voluntari şi să lupte cu arma in mină 
pentru apărarea ei. - 436. 
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298 Problema activităţii politice a clasei muncitoare, care a ocupat locul 
rprincipa.l în lucrările Conferinţei de la Londra şi a fost elucidută 
multi1ateral în cuvîntările lui Marx şi Engels, a fost discutată la 
şedinţele a 6-a şi a 7-a ale conferinţei din 20 şi 21 septembrie. Baku
niştii B astelica şi Robin, care au participat la conferinţă, precum şi 
reprezentantul secţiilor din Spania, Lorenzo, au încercat să zădăr
nicească discutarea acestei probleme, declal'Înd că acest lucru n-ar fi 
de competenţa conferinţei. In cursul dezbaterilor, bakuniştii au fost 
demascaţi şi izoluţi. Cu majoritate de voturi, ieonferLnţa a însărcinat 
Consiliul General să elaboreze textul definitiv al unei rezoluţii (vezi 
vo:lumul de faţă, pag. 446---448) . In afară de !Planul cuvîntării lui Engels 
cu :privire la iaotivitwtea politică a ICllasei muncitoare .care s-a păstrat, 
se ,pu\Jllică rezumatul cuvintării rostite ide En9els tLa şedinţa di.n 21 sep
tembrie 1 871 făcut chiar de ro şi anexat ila procesul-verbal ; această 
1CUV1ÎnLare s-a păstrat şi îrn ilimba ifranceză într-un rezumat mai sumar 
făcut de 1Ma11tin. - 437. 

299 Rezoluţiile Conferinţei de la Londra au fost scrise în cea mai mare 
parte de Marx şi Engels şi au fost prezentate tot de ei la şedinţele 
conferinţei. La baza unora din rezoluţii au stat proiectele preliminare 
de rezoluţii pregătite de Marx şi Engels (vezi volumul de faţă, 
pa,g. 4311-432) , pre.cum şi cuvîntări.Je rostite de ei la conferinţă ; de 
aceea poziţia 1ui MCIJfX şi Engels s-a l!"elilectait şi în unele di.n rezoluţiile 
prezentate de ailţi delegaţi. Un rol deosebit fo foI11Ilularea şi l!"edoctarea 
rezoluţiHor i-a revenit lui Engels, care ca secretar al conferinţei avea 
atribuţia de a le redacta şi a le traduce. 

La proipunerea lui Marx, conferinţa a trasat ca sarcină delegaţilor 
să facă, �n cadrul secţiilor Internaţionalei, comunicări verbale cu pri
vire la rezoluţiile adoptate. Misiunea editării oficiale - în limbile 
eRgleză, franceză şi germană - a rezoluţiilor adoptate de Conferinţa 
de ia L'Ondra a revenit Consiliului General, care, la rîndul său, l-a 
însărcinat pe Mwrx să pregătească !Pentru tipar rezoluţiiile care, potrivit 
hotărîrii Consiliului, trebuiau să fie date publicităţii. Marx şi Engels 
au efectuat întreaga muncă de fo!'Illulare şi redactare a textului defi
nitiv al rezoluţiilor conferinţei, care în multe cazuri fuseseră adoptate 
în ifonma de 1Concept. Traducerea for IÎll limbile franceză şi germană s-oa 
făcut, de asemenea, sub supravegherea directă a lui Marx şi Engels. 

ln limbile engleză şi franceză, rezoluţiile Conferinţei de la Londra 
.au fost publicate sub formă de circulară a Consiliului GenerCIJl al Aso
ciaţiei Lntemaţionalle a Muncitorilor, \la începutul Junii rnoiembrie 1 871 ,  
la  Londra. ln limba engleză, circulara a apărut sub titlul : „Resolutions 
of the Conference of Delegates of the International Working Men's 
Aisociation. Assembled at London from 17th to 23th September 1 871 •. 
Londra, 1 871 i în limba ge!'Illană ea a apărut la Leipzig, pe cit se pare, 
la sfîrşitul anului 1 871 i rezoluţiile au mai fost publicate în limba 
franceză în ziarele ,,L'Egalite• nr. 22 din 19 noiembrÎe 1 871 şi în 
„L'Internationale" nr. 150 din 26 noiembrie 1871 i în limba germană 
în ziarul ,,Der Volksstaat• nr. 92 din 15 noiembrie 1 871 şi în revista 
„Vorbote• nr. 12 din decembrie 1 811 ; în limba spaniolă în ziarul 11La 
Emancipacion• nr. 24 din 27 noiembrie 1 871 ; în limba italiană, ziarul 
11La 1Plebe" nr. 136 din 23 noiembrie 1 871 a publicat în formă prescurtată 
rezoluţLa a IX-a a conferinţei. - 443. 

300 Rezoluţia I - „Cu privire la componenta Consiliului General" - a fost 
iJrezentată de Verryken şi De iPaepe şi, după o dezbatere �n care au. 
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intervenit Marx şi Engels, a !fost adoptată la 22 septembrie, la cea 
de-a VIII-a şedinţă a Conferinţei de la Londra i din cele !Patru rezo
luţii cu privire la 'Componenţa Consiliului General, care au fost adop
tate de iconferinţă, au fost publicate numai prima (cea de faţă) şi a 
patra (vezi punctul 1 din capitolul XIII. „Rezoluţii speciale ale confe
rinţei " ) .  Rezoluţiile a II-a şi a III-a, care prevedeau prelungirea la trei 
să[.>tămîni a termenului de verifLcaire cUrprins între data pro.punerii Ca!Il
di.daiturii unui membru ail Consilliullui şi data a!legerii lui şi care acoroau 
secţiilor din diferite ţări dreptul de a desemna candLdaturile respec
tivilor secretari-corespondenţi, s-au păstrat în procesele-verbale ale 
Conferinţei de la Lonidra, precum şi �n registrul de procese-verbale al 
Conshliului Generall (şedinţa din 16 octombrie 1 871 ) .  - 443. 

301  Rezoluţia a II-a - „Cu privire la denumirile consiliilor naţionale etc.• 
- a fost prezentată de Marx în numele Consiliului General şi adoptată 
la 1 8  septembrie 1 871 ,  la icea de-a doua şedinţă a Conferinţei de la 
Londra. Punctul 1 al acestei rezoluţii a !fost inclus, cu unele modificări, 
în Regulamentul de organizare ca punctul 1 al capitolului II i punc
tele 2-4 - respectiv ca punctele 2-4 ale capitolului V (vezi volumul 
de faţă, !Pag. 470--471,  473) . Rezoluţia era îndrreptată împotriva încer
cărilor separatiste a.Ie elementelor mic-bmrgheze (proudhoniştii de 
dreapta, oare se Lntitllllau mutualişti, adică adepţi ai rezolrvării problemei 
sociale prin ajutorare :reciprocă i bakuniştii, care se dădeau drept 
apărători ai colectivismului i pozitiviştii, discipolii .filozofului burghez. 
A. Comte, ş.a.) de a-şi dmpune prLncipiiile for sectare organizaţiiJor 
locale ale Internaţionalei, în opoziţie cu programul şi Statutul ei 
general, şi de a reflecta această tendinţă în denumirea secţiilor 
focale. - 443. 

302 Rezoluţia a III-a - „Delegaţii Consiliului General" - a fost prezen
tată de Marx, în numele Consiliului General, la 19 septembrie 1 871,  
i n  cea de-a patra şedinţă a Conferinţei d e  l a  Londra i formularea 
iniţială a rezoluţiei se află cuprinsă în proiectele preliminare ale rezo-
11uţiilor, scrise de Marx şi Engels (vezi volumul de faţă, pag. 432) ; 
rezoluţia a fost inclusă în Regulamentul de organizare ca punctul 8 
ldin capitolul Il (vezi volumul de rfaţă, pag. 472) . - 444. 

303 Rezoluţia a IV-a - „O cotiza/ie de 1 penny de fiecare membru, plalilă 
Consiliului General" - a rfost prezentată de Frankel, in calitate de 
raportor din partea comisiei de elaborare a măsurilor pentru o înca
sare mai regulată a icotizaţiilor de membru, şi a fost adoptată în cea 
de-a şasea şedinţă, de la 20 septembrie, a Conferinţei de la Londra. 
ln perioada de pregătire a conferinţei, problema cotizaţiilor de membru 
a fost pusă şi într-o intervenţie a lui Marx lin şedinţa de la 9 septem
brie 1 871 a Comitetului permanent al Consiliului General. Această 
rezoluţie a fost inclusă, cu unele m odificări, 1n Regulamentul d e  
organizare sub foruna capitolului III (vezi volumrUrl d e  faţă, !Pag. 472) . 
- 444. 

304 Rezoluţia a V-a - „Constituirea unor secţii de lemei-muncitoare• -
a ifost prezentată de Marx, în nl.llIIlele Consiliului General, şi adoptată 
la 19 septembrie 1 871 la cea de-a treia şedinţă a Conferinţei de la 
Londra. In expunerea de motive la această rezoluţie, Marx a subliniat 
necesitatea înfiinţării unor secţii de femei �n ţările unde în industrie 
lucrează multe femei. Această rezoluţie a fost inclusă în Regulamentul 
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de organizare ca punctul 6 din capitolul V (vezi volumul de faţă, 
pag. 473) . - 445. 

305 Rezoluţia a VI-a - „O statistică generală a clasei muncitoare• - a 
fost prezentată de Marx, ca propunere a Consiliului General, la 19 sep
tembrie 1 87 1 ,  la cea de-a treia şedinţă a Conferinţei de la Londra şi 
adoptată cu adăugirile făcute de Utin şi Frankel. 

In expunerea sa de motive la această rezoluţie, Marx atrăgea 
atenţia că statistica generală este deosebit de importantă pentru orga
nizarea sprijinirii muncitorilor grevişti de către muncitorii din alte 
ţări, ca şi a altor acţiuni comune în sP._iritul solidarităţii proletare inter
naţionale. Rezoluţia a fost inclusă .în Regulamentul de organizare ca 
punctele 1 -4, capite>lull VI (vezi vo�umu1l de .faţă, pag. 474) . - 445. 

306 Este vorba de textul Statutului Asociaţiei Internaţionale a Muncitori
lor, editat de CoillSiliul General în 1 867, 11a Londra, iin care figurează 
modtficările introduse 'În Statut la Congresul de la Geneva ( 1866) şi 
la cel de la Lausanne (1867) . In textul Statutului provizoriu, publicat 
în 1 864, acest articol - fără ultima frază, care a fost adăugată ulte
rior - poartă numărul 6 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16,  
Editura politică, 1 963, pag. 17) .  

La baza sus..menţionatei rezoluţii a Congresului de l a  Geneva al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (textul ei e cuprins în capi
tolul VI al Regulamentului de organizare ; vezi volumul de faţă, 
pag. 474-475) 'a fost pus ca.pitolul 2 (c) din ,,Instrucţiuni pentru dele
gaţii Consiiliului Central provizoriu" ,  scrise de Marx (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politiică, 1963, pag. 203-204) .  - 445. 

307 Rezoiluţia -a VlI ... a - „Cu privire la legăturile interna/ionale ale sindi
catelor" - a fost prezentată 11a 20 <Septembrie 1 87 1 ,  �a cea de-a cincea 
sedinţă a Conferinţei Ide Ila Londra, de către Frankel, BC1JStelica, UtLn, 
Serraililier, Lorenzo şi De .Plaepe, în cursul ldezbaterii ipe marginea pro
punerii 1lui Delahaye, care a fost miticată de Marx şi de alţi delegaţi ai 
conferinţei şi resp�nsă (vezi ad.notarea 488). Redactarea definitivă a 
rezoluţiei ia fost făcută tde Marx şi Engels. - 446. 

308 Rezoouţia a VILI..,a - „Cu privire la agricultori• - a fost prezentată 
de Marx şi adoptată la 22 septembrie 1 81 1 ,  la cea de-a opta şedinţă 
a Conferinţei de la Londra. In intervenţiile sale, Marx a subliniat 
necesitatea de a !desfăşura activitate de propagandă la sate şi a 
propus să se dezbată problema asigurării alianţei dintre clasa mun
citoare şi masele de ţărani muncitori. - 446. 

309 La 20 septembrie 1 87 1 ,  la cea de-a şasea şedinţă a Conferinţei de la 
Londra, Vaillant a prezentat un proiect de rezoluţie în care se vorbea 
despre legătura indisolubilă dintre problema politică şi cea socială 
şi se arăta că e necesar să fie unite forţele muncitorilor pe o bază 
politică. In cursul dezbaterii lor pe m arginea rezoluţiei lui Vaillant şi 
a amendamentelor aduse de Serrathlier şi Frankel, Marx şi En.gels au 
rostit cuvîntări în legătură cu activitatea politică a clasei muncitoare 
{vezi 1Vooumul de faţă, ipag. 437-441 ,  669-672 şi adnotarea 298) . Aceste 
cuviîntăJri au stait la baza rezoiluţiei „Cu privire la activitatea politică a 
clasei muncitoare• (IX), cu a cărei redactare conferinţa a însărcinat 
Consiliul General, care la 7 octombrie 1 87 1  a nlllIDit, în acest scop, 
o comisie, din care făcea parte şi Engels. Marx şi Engels au întocmit 
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noul text al rezoluţiei, în care era clar formulată teza că e necesară 
organizarea unui partid politic al clasei muncitoare ca o condiţie in
dispensabilă pentru asigurarea victoriei revoluţiei socialiste şi atin
gerea scopului ei final - construirea unei societăţi fără clase. 

La 16 octombrie 1 87 1 ,  Consiliul General a aprobat referatul lui 
Engels in legătură cu rezoluţia cu privire la activitatea politică a 
clasei muncitoare. 

Mai tîrziu, Congresul de la Haga (1 872) a hotărît ca în Statutul 
general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor să fie introdus 
articolul 7a, în care era reprodusă p artea principală a rezoluţiei 
a IX-a a Conferinţei de la Londra cu privire la activitatea politică a 
clasei muncitoare (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 8) .  - 446. 

3 1 0  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Editura politică, 1963, 
rpag. 15, 10. - 447. 

3 1 1  „Proces-verbaux du congres de J'AJSsociation Internationalle des Tra
ivailleurs reuni ia Lausanne du 2 au 8 septembre 1 867" . Chaux-de
Fonds, 1 867, pag. J9. - 447. 

3 1 2  K. Marx. „Cu privire la persecuţiile împotriva membrilor secţiilor 
franceze ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor• , in : K. Marx 
şi F. Engels. Opere, val. !J6, Editura politică, 1 963, pag. 456---459. 

Pretinsul complot al membrilor din Fran/a ai lnterna/ionalel -
vezi adnotarea 3. - 447. 

3 1 3  „Rezolu/ia generală cu privire la /ările în care guvernele împiedică 
organizarea reglementară a lnterna/ionalei• (X) a fost prezentată de 
Marx, în numele ConsilliuJui General, Ja 22 septembrie 1 871 ,  la cea de-a 
noua şedinţă a Conferinţei de la Londra. Conţinutul acestei rezoluţii 
a fost expus în proiectele preliminare de rezoluţii care au fost elabo
irate de Marx şi Enge1s (vezi volumul de !faţă, pag. 431) . Făc.Lnd 
o expunere de motive la rezoluţia propusă de el, Marx a rostit o 
cuvîntare în legătură cu societăţile secrete (vezi volumul de faţă, 
.pag. 674-675) . - 448. 

3 1 4  „Rezolu/iile cu privire la Franta• (Xl) au fost prezentate de Utin la 
22 septembrie 1871 , la cea de-a opta şedinţă a Conferinţei de la 
Londra, în oadrul dezbaterii cu privire Ila stadiUJl de organizare al 
Internaţionalei în Franţa. Ele erau bazate pe principiile expuse de 
Marx la această şedinţă. Dintre rezoluţiile în această problemă adop
tate de conferinţă au fost publicate primele două, care au fost repro
duse în ten 1 a treia rezoluţie obliga consiliul federail belgian, pe ceL 
spaniol şi pe cel dilil Elveţia l!OIDJ.-andă să asigure legătura între secţiile 
fr.anceze şi Conshliul General şi să incaidreze în respectivele federaţii 
secţiiJe create de emigranţii fraocezi. A patra rezoluţie proplllllea Con-
1SiJiului General să publice un aQJel căotre muncitwi!i francezi, pe care 
să-i cheme la luptă deschisă împotriv-a guvem1.!Jlui contra.revoJuţionar 
şi, în ciuda prigoanei dez-lănţuite 'Împotriva Jor, să creeze organiz-aţii 
ale Internaţionailei în confoI11Ditate cu preveder�le Statllitului ei. Ultima 
rezoluţie n-a fost pusă în practică, deoarece la şedinţa din 24 octom
brie a ConshliU!ui General s-a ajuns la concluzia că trebuie să se 
renunţe la publica.rea apelului pentru a nu pricinui astfel vreun ră.u. 
comunarz�lor întemniţaţi. - 448. 
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3 I 5 „Rezoluţia cu pnvire Ia Anglia• (XII) a fost prezentată de Marx I.a 
22 septembrie 1 871 ,  la cea de-a opta şedinţă a Conferinţei de la 
Londra. ln expunerea sa de motive la această �ropunere, Marx a 
ţinut să sublinieze că înainte Consiliul General era ÎJlllpotriva for
mării unui comitet federal sau a unui consiliu pentru Anglia, întrucît 
reprezentanţii muncitorilor englezi în Ct>nsiliul General au contribuit 
la educarea acestora în spiritul internaţionalismului şi al doctrinei 
proletare socialiste şi totodată au zădărnicit incercările burgheziei de 
a pune mina pe conducerea mişcării muncitoreşti din Anglia. Dar, 
după cum a arătat Marx, marea amploare pe care a căpătat-o activi
tatea Consiliului General în timpul Comunei a dus la necesitatea de 
a înfilinţa în Anglia un consiliu federal. - 449. 

3 1 6  „Rezoluţiile speciale ale conferinţei• (XIII} : prima rezoluţie a fost 
prezentată de De Paepe şi adoptată �a 22 septembrie, la cea de-a opta 
şedinţă a Conferinţei de la Londra. ii.a baza celei de-a doua rezoluţii, 
care a fost adoptată la 22 septembrie, la cea de-a noua şedinţă a 
conferinţei, stau concluziile trase de Marx în cuvîntarea sa cu pri
viTe 1a .situaţia rnternaţionalei în Gel1ID3nia şi Anglia - în care releva 
soliidaritatea muncitorilor .germani cu Comuna din Paris -, precum 
şi propunerea făcută de Utin. A treia rezoluţie a fost adoptată la 
20 septembrie, la cea de-a cincea şedinţă, după ce participanţii la 
conferinţă au luat cunoştinţă de propunerea Federaţiei spaniole cu 
privire la organizarea Internaţionalei în Spania. A patra rezoluţie 
a fost prezentată de De Paepe '1a 22 septembrie, la cea de-a noua 
şedinţă a Conferinţei de la Londra, dn legătură cu comunicarea făcută 
de Utin cu privire la procesul lui Neceaev ; 1n această comunicare 
erau demascate uneltirile bakuniştilor în Rusia. Luînid cuvîntul î n  
<i.ceaslă problemă, Marx a arătat c ă  presa burgheză a profitat de 
complotul lui Neceaev pentru a se deda la calomnii împotriva Aso
ICi.aţiei Jnternationaile .a Mund!lorHor (vezi şi volumuil de ifaţă, pag. 461) .  
- 449. 

3 1 7  Rezoluţiia a XJ:V-a - „Instrucţiuni pentru delegatul Utin• - a fost 
prezentată de Vaillant şi adoptată la 22 septembrie 1 871,  la cea de-a 
noua şedinţă a Conferin\ei de la Londra, în legătură cu comunicarea 
făcută de Utin în procesul lui Neceaev ; Marx a făcut propunerea 
să i se prezinte Consiliului General un raport fo legătură cu procesul 
lui Neceaev. - 449. 

3 1 8  Rezoluţia a XV-a - „Convocarea viitorului congres• - a fost pre
zentată, într-o formă oarecum deosebită, de De Paepe şi Steens la 
22 septembrie 1 871 ,  la cea de-a noua şedinţă a Conferinţei de Ia 
Londra. - 450. 

a I 9 Rezoluţia a XVI-a - „Alianţa democraţiei socialiste- - a fost pre
zentată de Marx la 21 septembrie 187 1 ,  Ia cea de-a şaptea şedinţă 
a Conferinţei de la Londra. La această şedinţă, după ce problema a 
fost dezbătută în c.adrul comisiei (vezi volumul de faţă, pag. 435-436, 
şi adnotarea 292) , Marx a prezentat un raport despre Alianţă şi 
despre activitatea scizionistă desfăşurată de bakunişti în Elveţia, în 
urma căruia a fost adoptată această rezoluţie, cît şi rezoluţia a XVII-a. 
- 450. 
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320 „Association Internationale des Travailleurs. Compte-rendu du IV" 
Congres International, tenu a Bâle, en septembre 1869" .  Bruxelles, 
1869, pag. 1 72. - 450. 

32 1  Rezoluţia a XVII-a - „Cu pnv1re la sciziunea din Elvetia romandă• 
- a fost prezentată de Marx la 21 septembrie 187 1 ,  la 'Cea de-a şaptea 
ş edinţă a Conferinţei de la iLondra. Textul prescurtat al acestei rezo
luţii a fost publicat într-o ediţie specială. In formă completă, rezoluţia 
a fost tipărită în nr. 20 din 21 octombrie 187! al ziarului „L'Egalite" 
(vezi volumul de faţă, pag. 453--456) . - 451. 

322 Este vorba de rezoluţia scrisă de Marx şi adoptată de Consiliul Ge
neral, potrivit căreia Comitetul federal al Elveţiei romande, în ciuda 
pretenţiilor formulate de bakunişti, .îşi păstra denumirea sa, precum 
şi situaţia de organ conducător al secţiei Internaţionalei din Elveţia 
romandă (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 1 6, Editura politică, 
1963, rpag. 465) . - 451 .  

323 „Association Internationale des Travailleurs, Compte-rendu du IVa 
Congres lnternational, tenu a Bâle, en septembre 1869".  Bruxelles, 
1869, ·pag. 172. - 453. 

324 Vezi adnotarea 322. - 454. 

325 Scrisoarea de !Însoţire adresată de Marx editoarelor săptămînalului 
„Woodhull and Cloafiin's Weekily" a epămt în aceaistă gazetă la 21 oc
tombrie 1 87 1  împreună cu o scrisoare scrisă de J enny, fiica lui Marx, 
care se publică in anexele la 'Volumul de faţă (vezi pag. 675-687) .  

„Woodhull and Clallin's WeekJy• - gazetă săptămînală, editată 
la New York în anii 1870-1876 de feministele burgheze V. Woodhull 
şi T. OlafJin ; organ al .secţiei amerioane nr. 12 a Intennaţiona.lei. 
Această secţie, care era formată din reformişti burghezi, a fost exclusă 
din Internaţio.noală de cătrn ComiHUil. General în martie 1872. - 457. 

326 Cu'V'întarea lui K. Marx cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a Inter
naţionalei a fost rostită la adunarea specială consacrată acestei ani
versări care a avut loc la Londra la 25 septembrie 1871 ; la această 
adunare, la care preşedinte a fost ales Marx, au participat membri ai 
Consiliului General al Internaţionalei, participanţi la Comuna din 
Paris, tovarăşi ai lui Marx şi Engels. Corespondenţa cu privire la 
adunarea din 25 septembrie a fost publicată tn ziarul „The World" ; 
aici cuviintarea lui Marx este redată într-o formă pre9Curtată. In. 
volumul de faţă se publică numai partea corespondenţei �n care este 
expus conţinutul cuvîntării. 

„The World" - cotidian american, organ al partidului democrat, 
a a.părut la New York din 1860 ,pînă fo 193 1 .  - 458. 

327 Este vorbii de revoluţia din .februarie 1848 din Franţa. - 459. 

328 Problema activităţii de spionaj desfăşurate de Durand, care se afla 
în slujba poliţiei franceze şi care se strecurase în J:nternaţională în 
1871 în calitate de conducător al secţiei franceze, a fost examinată 
la 7 octombrie 187 1 ,  .într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Ge
neral, căruia i-a fost prezentată corespondenţa purtată de Durand cu 
nişte funcţionari de poliţie. Potrivit instrucţiunilor date de poliţie, 
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.Ournnd trebuia să se strecoare, oa agent e.l ei, ila Conferinţa de la 
Londra şi să facă să fie ales în Consiliul General. Rezoluţia cu pri
vire la excluderea lui Durand a fost redactată de Engels şi prezentată 
de el la şedinţa Consiliului General. 

Ea a apărut în limba germană, sub semnătura lui Marx, 'În ziarul 
„Der Vo1ksstaat• nr. 83 din 14 ootOIIllbrie ; în limba �ranceză în ziarele 
„La Liberte" nr. 174 din 15 .octombrie, „L'Egalite" nr. 20 din 21 octom
brie şi „Mirabeau " nr. l d8  din 22 octombrie ; 1n limba italiană în 
ziarul 11La Flebe" nr. 122 din 19 octombrie ; IÎn limba spaniolă în 
ziarul „La Emancipacion• nr. 19 din 23 octombrie 187 1 .  Impreună cu 
textul publicat în „La Plebe" a fost tipărită şi următoarea notă de 
�nsoţire a lui Engels : „Londra, 13 octombrie. Cetăţene redactor al 
ziarului «La Plebe» I Consiliul General m-a însărcinat să vă trimit 
următoarea rezoluţie cu rugămintea de a o publica 'În paginile onora-
1bilului dv. ziar. Primiţi ş.a.m.d. Friedrich Engels, secretar pentru 
Hali a". 

„La Plebe* - ziar care a apărut din 1 868 pînă în 1875 la Lodi, 
iar din 1875 la Milano, sub conducerea redacţională a lui E. Bignami 1 
în 1871 apărea de trei ori pe săptămină. La început era organ al  
aripii de stinga a democraţilor republicani burghezi, iar  în anii 
1871�1873, ca organ al secţiilor Internaţionalei, a urmat linia trasată 
de Consiliul General ; a publicat o serie de articole ale lui F. Engels 
şi doownente ale Internaţiona1lei. - 460. 

829 Camera federală a asociaţiilor muncitoreşti (Charobre federale des 
Societes ouvrieres) - uniune de sindicate şi de alte asociaţii munci
toreşti la Paris ; a fost înfiinţată, din iniţiativa Internaţionalei, în 
1869 şi cuprindea peste 50 de sindicate şi asociaţii muncitoreşti, care 
trimiteau în Camera federală 1-3 delegaţi. Camera federală a orga
nizat ajutorarea reciprocă a muncitorilor grevişti şi a întreţinut o 
1strînsă ilegătură cu Inrtemaţionala. - 460. · 

830 Această declaraţie a rfost scrisă de Marx în urma unei hotărîri adop
tCIJte de Conferinţa de Ila Londra, care a însăncinat Consmul General 
să publice o declaraţie în sensul că Asociaţia ilnternaţională a Mun
dtorilor e complet străină de aşa-zisul complot al lui Neceaev. Textul 
declaraţiei a fost aprobat de Consiliul General la 16 octombrie 167 1 .  

I n  1869, Neceaev, după ·ce a stabilit legătura c u  Bakunin, a în
ceput să desfăşoare activitate îndreptată spre înfiinţarea, într-o sene 
de oraşe ale Rusiei, a unei organizaţii complotiste cu numele de 
„Narodnaia rasprava" („Răfuiala pe>porului") .  ln cercurile organizate 
de el era propagată ideea anarhistă vulgară a ,,distrugerii totale" şi 
se difuzau manifeste anarhiste. Reprezentanţi ai tineretului studen
ţesc cu stare de spirit revoluţionară şi ai raznocinţilor intrau în 

·organizaţia lui Neceaev, fiind atraşi de critica ascuţită îndreptată 
împotriva regimului ţarist şi de chemarea la luptă hotărîtă împotriva 
lui. Folosindu-se de un mandat de reprezentant al „Alianţei revolu
ţionare europene", primit de la Bakunin, Neceaev a încercat să se 
dea drept reprezentant al Internaţionalei, inducind astfel în eroare 
pe membrii organizaţiei înfiinţute de el. 

In legătură cu nimicirea organizaţiei lui Neceaev şi procesul in
itentat membriJor ei, care a avut loc în vara anului 187 1 la Petersburg, 
au fost date publicităţii metodele aventuriste folosite de Neceaev 
pentru a-şi atinge scopurile : şantajul, intimidarea, înşelăciunea etc. 
Presa burgheză a denaturat în mod intenţionat materialele procesului 
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cu scopul de a ponegri Internaţionala, cu care în realitate Neceaev
nu avea nici o legătură. 

Traduoerea iin .limba franiceză a declaraţiei ConsiUu'lui General a 
fost făcută de Engels. Declaraţia a fost publicată fo limba germană î� 
ziarul „Der Volksstaat" nr. 88 din 1 noiembrie 1 871 (sub semnătura 
lui Marx, dn calitate de secretar pentru Germania şi Rusia) ; în limba 
franceză - iin ziarul ,,L'Egalite• nr. 21 din 5 noiembrie 1 87 1  şi „Qui 
vilve I" nr. 14 din 18 octombrie 1871 ; in italiană - în „Gazzettino 
Rosa• nr. 306 din 3 noiembrie 11871 şi ,,La !Plebe" nr. 122 din 19 octom
brie 1 87 1 .  - 461. 

3 3 1  Rezolu/ia cu privire la statutul sec/iei franceze din 1871 a fost scrisă 
de Marx şi aprobată 1în unanimitate de Consiliul General la 17 octom
brie 1 871.  

Secţia franceză din 1 87 1  s-a format la Londra în septembrie 1 87 1  
din emigranţi francezi. I n  această secţie s-a strecurat spionul Durand, 
care curind după aceea a fost demascat de Consiliul General. Condu
cerea secţiei a stabilit o strinsă legătură cu bakuniştii din Elveţia şi 
a acţionat !În colaborare cu ei, asociindu-se la atacurile lor dmpotriva 
principiilor organizatorice ale Internaţionalei. Statutul secţiei franceze 
din 1 871 a fost prezentat Consiliului General în şedinţa extraordinară 
de la 14 octombrie 1 87 1  şi transmis spre examinare unei comisii a 
Consiliului General. In şedinţa de la 17 octombrie Marx a făcut o 
-comunicam în ijegăitură cu sta-tutui secţiei franceze din 1 871 şi a pre
zentat rezoluţia de faţă. Textul rezoluţiei s-a păstrat în manuscrisul 
lui SerraiUier, care :n cadrul Consiliului General îndeplinea funcţia 
<le secretar-corespondent !Pentru .Franţa. - 462. 

332 Vezi adnotarea 320. - 462. 

333 „Rules of the International Working Men's Association. Founded Sep-
1tember 28th. 1864", Londra, {1867}, pag. 5. - 462. 

334 „Rules of the International Working Men's Association . .Founded Sep
tember 28th, 11864•, Lond:na, f 1867], pag. 5. - 463. 

335 „Rules of the International Working Men's Association. Founded Sep
tember 28th, 1864" , Londra, [1867] , pag. 7. - 463. 

336 Textul iniţial al Statutului Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor a 
fost scris de Marx in octombrie 1 864 în limba engleză şi aprobat de 
Consiliul Central la 1 noiembrie acelaşi an ca Statut provizoriu [vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politică, 1 963, 
pag. 1 5--18] .  La Congresul de la Geneva din 1 866 Statutul a fost 
confirmdt cu unele co'l1pletări şi modificări împreună cu Regulamen
tul de organizare care i-a fost anexat. In toamna anului 1 8G6 Statutul 
şi Regulamentul de organizare au fost traduse în lirrnba franceză de 
-cdlre Marx şi Lafargue şi la sfîrşitul lui noiembrie au apărut la 
Londra sub formă de broşură ţiu.indu-se seama de prim.cLpaleile modifi
dri aduse ia Congresul de la Geneva (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere·, vol. 16, Editura politică, 1963, pag. 562-566). Dar aceastci 
broşură n-a fost răspîndită. ln 1 867 a apăru<t la Londra traducerea în 
�imba engleză a Statutului şi Regulamentului de organizare, în oare 
s-a ţinut seama de modificăride introduse <lin momentul adoptării 
Statutrnlui provizoriu .în 1 864 :de .către congresele de Ja Geneva şi de la 
Lausa.nne. La congresele următoare ale Internaţionalei - de la 
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Bruxelles ( 1868) şi Base! (1869) - s-au adoptat o serie de hotănn care 
rnprezintă ;completări Ila Statut. ln circulaţie se a.f.lau însă exemplare din 
Statut în oare ·nu se ţ�nuse seama de aceste completări şi modi11cări. 
O serie de inexactităţi esenţia,Je au rămas şi în ediţi1le engleze publicate 
după congresele de la Geneva şi de la LaULSanne. ln afară de aceasta 
lipsea o ediţie oficială a Statutului în diferite limbi, ceea ce a facut 
ca într-o serie de ţări să apară traduceri inexacte ale Statutului ; în 
traducerea apărută în limba franceză în 18G6 şi semnată de prou
dhonistul de dreapta Tolain, a fost denaturată teza deosebit de impor
tantă a rolului luptei politice în eliberarea clasei muncitoare. Ţin:înd 
seama de toate aceste împrejurări, Marx şi Engels, pregătil!ld Confe
rinţa de la Londra, au întocmit un proiect de rezoluţie cu privire la 
o nouă ediţie a Statutului Asociaţiei Internaţionale a Munc'torilor 
tvezi volumul de rfată, pag. 432) , Conferinţa de la Londra a adoptat 
rezoluţia propusă de Marx cu privire la publicarea unei noi ediţii 
autentice a Statutului şi Regulamentului de organizare in limbile 
engleză, germană şi fra.nceză, hotărînd totodată ca toate �roducerile 
în alte limbi să fie aprobate de Consiliul General. 

La sfirşitul lunii septembrie-octombrie 1871 Marx şi Eagels au 
pregătit o nouă ediţie a Statutului şi Regulamentului de organizc.re, 
care au fost revizuite în lumina rezoluţiilor tuturor congreselor Inter
naţionalei şi ale Conferinţei de la Londra. Concomitent au fost scoase 
din Statut şi Regulament tezele care nu mai erau actuale. A fost 
scrisă din nou secţiunea „Anexe" ,  în care sînt dmănunţit argumentate 
toate modificările şi completările introduse. Sub supravegherea ne
mijlocită a lui Marx şi Engels a fost pregătittl traducerea Statutului 
şi Regulamentului în limbile germană şi franceză. Ediţia oficidlă a 
Statutului general şi a Regulamentului de organizare („General Rules 
and Administrative Regulations of the International Working Men's 
Assodatien") a apărut J..a Londra în limba engleză sub formă de broşură, 
la inceputul lunii noiembrie, în limba franceză - 'in decembrie 1 871 ; 
în J.imba germană Statutul şi Regulamentul .au apărut sub formă de 
broşură la Leipzig, precum şi tn ziaruH „Volksstaat" nr. 12 din 10 fe
brua.rie 1 872. Ediţia oficială a Statutu.lui şi Regulamentu.lui �n limba 
italiană, pregătită cu particiiParea lui Engels n-.a eyărut deoarece 
Consill.iul General nu dispunea de fondurille necesare. Ln formă pre
scurtată, Statutul şi Regulamentul au fost publioate în limba italiană 
da edituri�e „Plebe" şi „Eguaghanza" .  - 466. 

337 Acest pasaj şi <:el precedent, care au un caracter de declaraţie, au 
fost introduse de Marx în partea introductivă a Statutului provizoriu 
în 1864, la insistenţa unor membri ai comisiei alese de Consiliul Cen
tral pentru redactarea documentelor-program ale Internaţionalei. La 
pregătirea ediţiei Statutului general din 1 87 1 ,  Marx a scos din acest 
pasaj tot textull pînă La cuvin.tele „nici drepturi făTă datwii • 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 16,  Editura politică, 1963, 
pag. 1 6) .  - 467 . 

.838 Marx enumeră următoarele ediţii ale documentelor Internaţionalei : 
,,Address and Provisional Rules of the Working Men's Interna

tional Association, Established September 28, 1 864, at a public meeting 
held at St. Martin's Hall, Long Acre. London•, 1864. 

„Rules of the International Working Men's Association. Fountletl 
September 28th, 1864" ,  London, [1867]. 
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„Congres ouvrier de !'Association Internationale des Travailleurs, 
tenu â Geneva du 3 au 8 septembre 1866". Geneve, 1866. 

,1Proces-verbaux du congres de !'Association Internationi!,le des 
Travailleurs reuni â Lausanne du 2 au 8 septembre 1867". Chaux-de· 
Fonds, 1 867. 

„Troisieme Congres de !'Association Internationale des Tra
va��leurs. Compte-rendu offkiel" .  BllUxelles, 1 868. 

„The International Working Men's Association. Resolutions of 
tbe Congress of Geneva, 1866, and the Congress of Brussels, 1 866", 
London, [1869). 

„Association Internationale des Travailleurs. Compte-rendu 
du IV-e Congres International, tenu a Bâle, en septembre 1 869" .  
Bruxelles, 1869. 

„Report of the Fourth Annual Congress of the International 
Working Men's Association, beLd at Basle, in Swi tze11lamd. From 
the 6th to 1 l th September, 1 869".  Published by the General Councii. 
London, [1869). 

„Quatrieme Congres de !'Association Internationale des Tra
vailleurs, tenu â Bâle, du 6 au 1 1  septembre 1 869. Rapport du delegue 
des Secticms de la Fab11ique â Ganeve•. Geneve, 1 869. 

„Resolutions of the Conference of Delegates of the International 
Working Men's Association. Assembled at London from 17th to 
23th September 187ll •. London, 187 1 .  - 477. 

339 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politică, 1963, 
pa9. 16-16, şi vOllllilllul de faţă, 1pa9. 467. - 418. 

340 Vezi K. Marx şi F. EngeLs, Opere, voi. 16, Editura politică, 1 963, 
pag. 16. - 418. 

3 4 1  Marx se referă la rezoluţia Congresului de la Basel, care a confirmat 
hotărirea din 24 septembrie 1 867 a Consiliului General cu privire la 
desfiinţarea funcţiei de preşedinte a.I Consilillllui General. - 418. 

342 Prezenta declaraţie a fost scrisă de Engels ca răspuns la o scrisoare 
a lui A. B. Cochrane, deputat conservator lin parlamentul englez. 
Această scrisoare, publicată în ziarul „Times" cu data de 31 octom· 
brie, reproducea o serie de născociri cu privire '1a Internaţională, pe 
care le luase din presa reacţionară franceză şi engleză, şi �ncerca să 
ponegrească Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, folosind în acest 
scop documentele Alianţei democraţiei socialiste, organizaţie baku· 
nistă. Declaraţia a fost citită de Engels şi aprobată in şedinţa de la 
31 octombrie a Consiliului General. Intrucît redacţia ziarului „Times• 
a refuzat să publice această declaraţie, ea a apărut în „Eastern 
Post•. - 482. 

343 „Journal de Geneve• - rz:iar ide orientare conservatoare, a.<paire din 
11 826. - 483. 

344 Este vorba de un fragment extras de O. Testut dintr-o circulară con
fidenţială, adresată de Consiliul General Consiliului federal din 
Elveţia romandă, şi publicat de el în 1871, pentru uzul palitiei, 

.
i�tr-<� 

culegere de documente ale foternaţionalei. ln circulara Cons1hulm 
General, care era scrisă de Marx, erau respinse născocirile calom
nioase puse de bakunişti pe seama conducerii Internaţionalei {vezi 
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K. Marx şi F. En9els. Opere, voi. 16 ,  Editura politică, 1 963, pag. 4 13-
421) .  Această circulară a fost trimisă de Consiliul General tuturor 
:secţiilor şi purta semnătura secretarilor-corespondenţi respectivi. 
Fragmentul publicat de Testut a fost luat dintr-un exemplar al circu
larei care fusese confiscat de poliţia franceză şi care purta semnătura 
lui E. Dupont !:a secretar-corespondent pentru Franţa (vezi O. Testut. 
„L'Internationale", 3e edition. Paris - Versailles, 1 87 1 ,  pag. 237-
238) . - 483. 

345 Uniunea vamală a statelor germane, care stabilea o graniţd. vamală 
comună, a luat fiinţă în 1 834, sub conducerea Prusiei. Cu timpul, ea 
a înglobat toate statele germane, cu excepţia Austriei şi a unor state 
mici. Această Uniune vamală, impusă de necesitatea creării unei pieţe 
germane comune, a contribuit la unificarea politică a Germaniei, care 
a fost desăvîrşită în 1 87 1 .  - 486. 

346 Este vorba de înlăturarea unor îngrădiri impuse expansiunii comer
ciale a Angliei, S.U.A. şi Franţei în urma \încheierii tratatului de la 
Nankin din 1 844 şi a acordurilor din 1 844 dintre China şi S.U.A. şi 
dintre China şi Franţa. Tratatul de l a  Nankin a fost impus Chinei de 
colonialiştii englezi după înfrîngerea ei �n primul război „al opiului• 
(1 839-1 842) . Prin acest tratat i se ceda Angliei insula Hongkong, 
comerţului englez îi erau deschise cinci porturi chineze importante 
(Canton, Amoi, Fucijou, Ninbo şi Şanhai) . se prevedea introducerea 
unor noi tarife vamale, avantajoase pentru comerţul englez. La 8 oc
tombrie 1 843 ChÎIIlei i·a fost impus un tratat suplimentar, care acorda 
Angliei dreptul de a înfiinţa în porturile deschise aşezări ale ei spe
ciale pentru străini (settlements) . dreptul de exteritorialitate pentru 
ele şi dreptul de a beneficia de clauzele naţiunii celei mai favorizate. 
!n 1844, sub ameninţarea războiului, China a fost nevoită să semneze 
tratate cuprinzînd condiţii similare, cu S.U.A., iar apoi şi cu Franţa. 
Aceste tratate au pus bazele transfomnării ei lntr-o semicolonie a 
cau:iitaliştilor străini. - 486. 

347 Consiliul General, în şedinţa sa de Ia 17 oc tombrie 1 87 1 ,  a adoptat 
o rezoluţie cu privire la statutul secţiei franceze din 1 87 1 ,  în care 
arăta că contradicţia dintre statutul secţiei şi Statutul general împie
dică iprLmirea ei .în 1Intel1Illaţională (vezi volumul de faţă, pag. 462-465) . 
In scrisoarea sa de Ia 31 octombrie, secţia declara că nu este de 
acord cu rezoluţia Consiliului General şi a început să se dedea la 
atacuri împotriva acestuia. Conţinutul acestei scrisori a secţiei a fost 
diocutat în comisie şi apoi, la 7 noiembrie 1 87 1 ,  a fost prezentat spre 
examinare Consiliului GeneI'al. 

so 

O comunicare în această problemă a fost făcută de secretarul
corespondent pentru FI'anţa Serr.aL1lier, care a prezentat rezoluţia scrisă 
de Marx şi aprobată în unanimitate de Consiliu. 

Această rezoluţie s-a păstrat IÎn două manuscrise, unul al lui 
Marx, iar celălalt al lui Ser•ra�llier. ln manuscrisul lui Serr.aillier, ca.re, 
după cit se pare, reprezintă textul definitiv al rezoluţiei adoptate, 
ultimul paragraf, care figurează în proiectul iniţial al lui Marx, este 
şters, iar în penultimul paragraf se spune că rezoluţia de la 17 octom
brie a Consiliului General are un caracter definitiv. Pe la începutul 
anului 1872, secţia franceză din 1 871 s-a destrămat. La Londra a fost 
formată o nouă secţie a emigranţilor francezi, care sprijinea Consiliul 
General. - 488. 
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348 Vezi K. Marx : „Comunicare confidenţială tuturor secţiilor" în K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politkă, 1963, pag, 469. - 488. 

349 Vezi adnotarea 323. - 491. 

350 Vezi adnotarea 1 55.  - 492. 

351  „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt• - cotidian de orientare de
mocratică mic-burgheză ; a apărut la Frankfurt pe Main începind din 
1 856 (sub acest titlu din 1866) pînă în 1943. 

In textul declaraţiei se vorbeşte de Liga republicană generală, 
organizaţie mic-burgheză înfiinţată în Anglia în 187 1 .  Ea avea printre 
conducătorii ei pe radicalul burghez Bradlaugh, pe trade-unionistul 
Odger, ipe publiciştii mic-burghezi Le Lubez, V esinier etc. Liga, care 
declara că scopul urmărit de ea este să ajungă la un regim de bună
stare generala prin unirea republicanilor din toate ţările, a promovat 
un program destul de pestriţ, în care revendicările democratice se 
imbinau cu îndemnul la instaurarea unei republici federative mon
diale etc. Liderii acestei Ligi aveau pretenţia să deţină un rol condu
cător în mişcarea muncitorească internaţională şi, împreună cu alte 
elemente ostile marxismului, au dus luptă împotriva Consiliului Ge
neral al Internaţionalei. - 494. 

352 Este vorba de maşinaţiile bakuniştilor, care în anii 1 870-1871 au 
înfiinţat, într-o serie de oraşe din Spania, secţii ale Alianţei demo
craţiei sociailiste (vezi adnotarea 162). - 495. 

353 Aceasta declaraţie a fost scrisă de F. Engels cu prilejul apariţiei, la 
23 noiembrie 187 1 ,  în ziarul „Proletario Italiano " a aşa-zisei decla
raţii a muncitorilor din Torino, în care erau reluate atacurile baku
niştilor impotriva Consiliului General al Internaţionalei şi a hotărîri
lor adoptdte de Conferinţa de la Londra. 

„li Proletario Italiano• - ziar italian, care apărea de două on 
pe săptărrnînă �a Torino în 1 871 , sub îngrijirea �ui C, Terzaghi, agent 
secret al poliţiei ; a luat apărarea bakuniştilor împotriva Consiliului 
General şi a hotărîrilor Conferinţei de la Londra. Din 1 872 pînă în 
1874 ra aparut sub titlul „II Prolet.ario" . - 496. 

354 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politică, 1963, 
pag. 1 6. - 497. 

355 ,,Proces-verbaux du Congres de !'Association Internationale des Tra
vailleurs reuni a Lausanne du 2 au 8 septembre 1867" . Caux-<le-Fonds, 
1 867, pag. 19. - 497. 

356 „La Revolution Sociale" - gazetă săptămînală, a apărut la Geneva, 
din octombrie 1871 pînă .în ianuarie 1 872 ; începînd din noiembrie 
1371 a fost organ oficial al Federaţiei j urasiene, care avea o orientare 
bakunistă. - 497. 

-357 Această împuternicire acordată lui G, Boriani de a primi noi membri 
în Asociaţia Internaţională a Muncitorilor a fost întocmită de Engels 
ca răspuns la scrisoarea din 14 noiembrie 1871 a lui E. Bignami, 
unul dintre conducătorii secţiei din Lodi a Internationalei, care făcea 
cunoscut că organizase citeva secţii ale Internaţionalei la Ferrara şi 
în alte oraşe din Italia şi cerea să i se trimită, pe numele mai multor 
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cetăţeni din Romagna, printre care şi G. Boriani, împuterniciri în 
vederea înfiinţării unor noi secţii ale Asociaţiei Internaţionale a 
Mundtoriil<Jr. - 498. 

358 Această notă a lui Engels a fost inserată in ziarul „La Plebe•, la 
rubrica „Ultimele ştiri ".  Ea începea cu cuvintele : „Un membru al 
Internaţionalei ne scrie din Londra".  Această notă, pe cit se pare, 
reprezintă o parte dintr-o scrisoare pe care Engels a trimis-o Iul 
E. Bignami, redactorul acestui ziar, şi care lllU s-a păstrdt. - 499. 

359 „La Emancipacion• - vezi adnotarea 258. - 499. 
360 Această declaraţie a Consiliului General, scrisă de Engels cu prilejul 

apariţiei unor articole ale lui Mazzini - care conţineau atacuri calom
nioase împotriva Internaţionalei - şi adresată ziarului „Roma del 
iPopoio•, după cum reiese dintr-o notă din manuscrisul lui Engels, a 
fost trimisă intre 5 şi 1 decembrie 1811 şi altor ziare : „II Motto 
d'Ordine", „II Ciceruacchio " ,  „L'Eguaglianza•, „La Plebe•, „II Prole
tario Italiano", „Gazzettino Rosa".  

„La Roma del PopoJo• - gazetă săptămfnală democrată mic-bur· 
gheză pentru probleme de filozofie religioasă, politică şi literatură, a 
apărut la Roma din 1871 pină in 1812 ; a publicat articolele lui Mazzini 
fadreptate împotriva Intemationailei. - 500. 

3 6 1  Engels se referă la hotărirea adoptată de Congresul de la Bruxelles 
al .Aisociiaţiel Internaţionale a MUl'llCitorhlor (5---"13 septembrie 1868) 
de a nu accepta invitaţia de a p articipa oficial la apropiatul congres 
al Ligii păcii şi libertăţii, c are urma să aibă loc la Berna. Rezoluţia 
permitea membrilor Internaţionalei să participe la acest congres doar 
ca simpli particulari (vezi „Troisieme Congres de l.'Association Inter
nationale des Travailleurs. Compte-rendu officiel". Bruxelles, 1868, 
pag. 40) . 

Liga păcii şi libertăţii - organizaţie pacifistă burgheză, înfiinţată 
în 1861, în Elveţia, de republicanii burghezi şi mic-burghezi şi de 
Uberali (printre care V. Hugo, G. Garibaldi ş .a.) . In anii 1 861-1868, 
la activitatea ei a luat parte şi Bakunin. La începutul activităţii ei, 
Liga, sub influenţa lui B akunin, a încercat să folosească în propriile 
ei scopuri mişcarea muncitorească şi Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor. Declaraţiile ei, potrivit cărora există posibilitatea de a pune 
capăt războiului prin crearea unor „State Unite ale Europei", semănau 
iluzii false în sinul maselor şi abăteau proletariatul de la olupta de 
clasă. La cel de-al doilea Congres al Ligii păcii şi libertăţii, care a 
avut loc la B erna între 21 şi 25 septembrie 1868, Bakunin a propus o 
rezoluţie în care era proclamată necesitatea unei ,,egalizări a clase
lor" din punct de vedere economic şi social. Nefiind susţinuţi de 
participanţii la congres, care au respins cu majoritate de voturi 
această rezoluţie, Bakunin şi adepţii săi s-au retras din Liga păcii ş! 
libertăţii şi, in acelaşi an, au înfiin tat Alianţa democraţiei socia
liste. - 501 .  

3 6 2  Această scrisoare adresată redactorului ziarului „Eastern Post• a fost 
scrisă de Marx ca răspuns la afirmaţiile calomnioase pe care le făcuse 
radicalul burghez Ch. Bradlaugh, editorul ziarului „The National Re
former", într-o conferinţă ţinută de el la Londra la 1 1  decembrie 
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1871,  precum şi într-o scrisoare adresată ziarului „Eastern Post• (care 
a publicat-o în numărul din 16 decembrie) . La şedinţa din 19 decem
brie 1871 a Consiliului General, Marx a subliniat strînsa legătură 
dintre atacurile lui Bradlaugh şi campania de persecuţii împotriva 
Internaţionalei, care .fusese pornită de oamenii politici şi presa bur
gheză şi care se înteţise in mod deosebit după apariţia Adresei cu 
privire la războiul civil din Franţa, şi a atras totodată atenţia asupra 
legăturilor lui Bradlaugh cu cercurile venale ale ziariştilor burghezi 
din Franţa. 

După ce în ianuarie 1872 „National Reformer• a mai publicat şi 
alte scrisori oaloonnioaise aile lui Briadlaugh, Marx a scris o iserie de 
declaraţii, în care demasca conţinutul lor (vezi volumul de .faţă, 
pag. 51 1 ,  512-S13) . - 503. 

363 Engels a scris acest articol ca răspuns la o drculară adoptată în 
noiembrie 1871 de Congresllll de 11a Sonvilier al  Federaţiei jurasiene 
a bakuniştilor din �lveţia ; această circulară, care era adresată tuturor 
secţiilor Internaţionalei, era fadreptată împotriva hotărîrilor Confe
rinţei de la Londra a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Arti
colul a fost trimis de Engels, împreună cu o scrisoare adresată lui 
Liebknecht, la 3 ianuarie 1872, în care stăruia asupra necesităţii ca 
el să fie publicat imediat. După apariţia articolului în „Volksstaat•, 
Engels l-a rugat pe Liebknecht să-i trimită citeva exemplare din 
numărul respectiv pentru a le expedia dn Italia, unde bakuniştii, cu 
.circulara lor de la Sonvilier, porniseră o cam.painie de oailomnii împo
triva Consiliului General şi a hotărîrilor adoptate de Conferinţa de la 
Londra. Impotrivoa .circu.larei de la Sonv�lier au luat !Poziţie o serie 
de organe ale ilnternaţionalei ; în ziarul „L'Egalite" din 24 decembrie 
1 871 a apărut o hotărîre adoptată de Comitetul federal din Elveţia 
ramandă, în care era condamnată această circulară, ca o încercare 
de a provoca sciziune în rîndurile Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. ln Spania, ziarul „La Emancipacion• a publicat, 'in nr. 24 din 
27 noiembrie 1871 , un articol al lui Lafargue, lin care erau demascate 
afirmaţiile calomnioase cuprinse în circulară. 

Secţiile din Germania, Anglia, . Olanda şi S.U.A. ale Internaţiona
lei, .precum şi secţia milaneză din Italia au respins circulara de l a  
Sonvilier ; o serie d e  secţii din Spania care s e  aflau sub influenţa 
bakuniştilor nu s-au arătat nici ele dispuse să adere .în mod deschis 
la circulara de la Sonvilier. Pentru a demasca definitiv activitatea 
sectară, dezorganizatoare desfăşurată de bakunişti, Marx şi Engels au 
început în ianuarie 1 872 să elaboreze o circulară a Consiliului General. 
„Pretinsele sciziuni din Internaţională" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Qpere, vol. 18) .  - 504. 

364 Vezi „Report of the Fourth Annual Congress of the International Wor
k.ing Men's Association, held at Basle, în Switzerland. From the 6th 
to the l Hh September, 1 869", Londra, [1869J, ipag. 21 . - 506. 

365 Tribunalul penal din Braunschweig - este vorba de Tribunalul dis
trictual ldin Braunschweig, unde în octombrie 11871 a avut foc !Procesul 
membrilor Comitetului Partidului muncitoresc social--Oemocrat care 
fuseseră arestaţi de autorităţile prusiene (vezi aidnotarea 1 54) . - 506. 

366 Cabinetul negru - instituţie secretă care funcţiona pe lingă depar
tamentul poştei din Franţa, Prusia, Austria şi o serie de alte state, 
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şi care se ocupa cu perlustrarea corespondenţei ; asemenea cabinete 
.au 11.uat fiinţă pe vremea monarhiitlor absolute din Europa. - 507. 

367 „The National Reiormer• - revistă săptămînală engleză, organ al 
.radicalilor burghezi ; a apărut la Londra din 1 860 pînă în 1 893. - 5 1 1 .  

368 „Criminal-Zeitung• - denumire prescurtată a săptămînalului 1 1Belle
tristisches Journal urud New Yorker Oriminal-Zeitung" ,  oare a fost 
fondat la New York în 1852 de nişte reprezentanţi ai emigraţiei mic
burgheze germane. Sub această denumire a apărut de la 18 mar
tie 1853 pînă la 10 martie 1854. In 1853 a publicat articole cu continut 
calomnios împotriva lui Marx şi a revoluţionarilor proletari care aveau 
legături cu el. 

„Moskovskie Vedomosli" - cotidian cu o orientare reacţionară, 
care era susţinut de birocraţia funcţionărească şi de vîrfurile moşie
•rimii ; a apărut din 1756 pînă în 1917. - 512. 

369 Această scrisoare adresată redacţiei lui „Gazzettino Rosa" a fost scrisă 
de Engels în urma campaniei de calomnii împotriva Internaţionalei care 
a fost pornită în Italia de „II Libero Pensiero". Această revistă a apărut 
la Florenţa din 1 866 pînă în 1876, sub conducerea redacţională a lui 
L. Stefanoni, un democrat mic-burghez, membru al Alianţei bakuniste. 

Vrînd să submineze infiluenţa Internaţionalei, Stefanoni s-a ;pro
nunţat pentru crearea unei aşa-zise „Societăţi universale a raţionalişti
lor". Afirmînd în mod demagogic că o asemenea societate este che
mată să pună .în aplicare principiile Internaţionalei, însă , 1fără laturile 
ei slabe", Stefanoni propovăduia idei utopice mic-burgheze, ca, de 
pildă, aceea că trebuie cumpărată proprietatea funciară de la moşieri 
şi înfiinţate colonii agricole, ca mijloc universal de eliberare totalii a 
oamenilor muncii de orice exploatare. Programul lui Stefanoni a fost 
respins de muncitorii italieni ; proiectul de infiinţare a unei „Societăţi 
a raţionaliştilor",  preconizat de el, n-a fost !Înfăptuit. 

Enge1s ii numeşte in ironie pe raţionalişti : „prebendari" (de Ia 
latinescul 11praebenda" - posesiuni ale bisericii catolice, care sînt 
formata din donaţii şi moşteniri) , făcind aluzie la planul lor de rezolvare 
a problemei sociale prin crearea unui fond agrar alcătui t din donaţii. 

Jn afară de 11!1 Gazzettino Rosa" ,  scrisoarea lui Engels a fost publi
cată (fără comentarii) şi  de revista „11 Libero Pensiero" din 22 fe
bruarie 1872. 

„11 Gazzellino Rosa• - ziar italian, a apărut la Milano din 1 867 
pină rîn 1873 ; în anii 1 871-1872 a luat apărarea Comunei din Paris, 
a publicat informaţii şi documente ale Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; începînd din 1872 s-a aflat sub influenţa bakuniştilor. - 514. 

370 „Neuer Social-Demokrat• - ziar german, ia apărut ii.a Berlin în anii 
1871-11876, de trei ori pe săptărnînă ; organ de presă al Uniunii gene
rale a muncitorilor germani, organizaţia lassalleenilor ; orientarea lui 
reflecta dntru totul politica promovată de lassalleeni, care căutau să se 
adapteze la regimul bismarckian şi să intre în graţiile claselor domi
nante din Germania, precum şi oportunismul şi naţionalismul liderilor 
!lassalleeni. Acţionînd de pe poziţii sectare, acest ziar a dus -0 luptă 
sistematică împotriva conducerii marxiste a Internaţionalei şi  împo
triva Partidului muncitoresc social-democrat german, a sprijinit activi
tatea, ostilă Consiliului General, desfăşurată de bakunişti şi de repre
zentanţii aJtor curente antiproletare. - 51 5. 
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..371  Este vorba de Liga comuniştilor - prima organizaţie comunistă inter
naţională a proletariatului, înfiinţată sub conducerea lui Marx şi Engels 
la începutul lunii iunie 1 847, la Londra, în urma reorganizării Ligii 
celor drepţi, o organizaţie conspirativă a muncitorilor şi meseriaşilor, 
care a luat lfilnţă în deceniul al 4•lea şi avea comunităţi tn Germania, 
Franţa, Elveţia şi Anglia. Principiile programatice şi  organizatorice ale 
Ligii comuniştilor au fost elaborate cu p articiparea directă a lui Marx 
şi Engels. Din însărcinarea icelui de...ail doillea Congres al Ligii (29 no
iembrie-8 decembrie 1847) , Marx şi Engels au scris documentul-pro
gram „Manifestul Partidului Comunist", care a fost publicat în februa
rie 1848 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, &litura politică, 
1 958, pag. 461-500) . 

La sfirşitul lunii februarie 1848, după ce a izbucnit revoluţia în 
Franta, Organul Central de la Londra al iLigii a transmis conducerea 
acesteia Comitetului de circumscripţie de la Bruxelles, care se afla sub 
.conducerea lui Marx. După expulzarea lui Marx din Bruxelles şi sta
bilirea sa la .Paris, la �nceputul lunii martie, noul Organ Central îşi 
mută sediul în acest oraş. iEngels este şi el ales în Organul Central. 

ln jumătatea a doua a lunii martie--începutul lunii aprilie 1848, 
Marx, Engels şi clteva sute de muncitori germani, în cea mai mare 
parte membri ai Ligii comuniştilor, se întorc în Germania pentru a 
participa la revoluţia care î ncepuse. „Revendicările partidului comunist 
lin Germania•,  formulate de Marx şi Engels la sfîrşitul lunii martie, 
.au constituit .pliatforma 1Politiică a Ligii comuniştiloT în această revoluţie 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Editura politică, 1 959, 
pag. 3-5) . Centrul conducător şi îndrumător al membrilor Ligii comu
niştilor era pe atunci „Neue Rheinische Zeitung",  care era redactat de 
Marx. 

Deşi înfrîngerea revoluţiei a dat o lovitură iLigii comuniştilor, în 
anii 1849-1850 ea a fost reorganizată şi şi-a continuat activitatea. I n  
„Adresa Organului Centr>al către Liga comuniştilor" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1, Editura politică, HIBO, pag. 263-273), sorisă de 
Marx şi Engels în martie 1 850, s-a făcut bilanţul revolutiei din 1 848-
1849 şi s-a trasat sarcina de a crea un partid de sine stătător al prole
tariatului. ln vara anului 1 850, în cadrul Organului Central al Ligii co
muniştilor s-au accentuat divergenţele de principii în problema tac
ticii. Majoritatea membrilor Organului Central, in 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 legile obiective şi de situaţia politică reală. Ac
tivitatea scizionistă a fracţiunii Willich-Schapper a dus, la mijlocul lunii 
septembrie 1850, la o ruptură. In şedinţa de la 15 septembrie 1850 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Editura politică, 1 960, pag. 595--000) , 
la propunerea lui Marx, împuternicirile Organului Central au fost 
transmise Comitetului de circumscripţie de la Co.lonia. Persecuţiile 
poliţieneşti şi arestarea unor membri ai Ligii au dus, în mai 1851,  la 
'Încetarea de fapt a activităţii ei în Germania. La 17 noiembrie 1852, 
la propunerea lui Marx, Liga s-a declarat dizolvată, dar membrii ei 
şi-au continuat munca lor de formare a cadrelor pentru viitoarele lupte 
revoluţionare. 

Liga comuniştilor a avut un important rol istoric ca şcoală a revo
luţionarilor proletari, ca germene al partidului proletar, ca precursor 
al Asociaţiei Internaţionale .a Muncitorilor (Internaţionala I) . - 515. 
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372 „Wiesbadener Zeilung• - ziar conservator german, a apărut din l!J72 
pină în 1 88 1 .  - 516. 

373 Procesul comuniştilor de la Colonia (4 octombrie-12 noiembrie 1 852) 
a avut un caracter provocator, fiind înscenat de guvernul prusian. ln 
faţa Curţii cu juri au compărut 1 1  membri ai Ligii comuniştilor, care 
erau acuzaţi de „înaltă trădare".  Drept corp delict împotriva acuza
ţlolor a servit „dosarul originail cu procesele-verbaile" ale şedintelor 
Organului Central - dosar ticluit de agenţii politiei prusiene - ş1 
alte acte false, precum şi o serie de documente sustrase de cd.tre politie 
de la fracţiunea aventuristă Willich-Schapper, care fusese exclusă dm 
Liga comuniştilor. Pe baza documentelor false şi a mărturiilor minci
noase, şapte dintre acuzati au fost condamnaţi la 3-6 ani detenţiune 
într-o fortăreaţă. Actiunile provocatoare ale organizatorilor acestui pro
ces şi metoâele mîrşave folosite de statul poliţienesc prusian împotriva 
mişcării muncitoreşti internaţionale au fost complet demascate de Marx 
şi Engels (vezi articolul lui Engels „Recentul proces din Colonia" şi 
pamfletul lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la 
ColOillia •, în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi.. 8, Editura politică, 1960, 
pag. 422-428 şi 429-501 ) .  - 516. 

374 Această declaraţie, scrisă de Marx şi Engels, a fost sanctionată la şe
dinţa din 20 februarie 1872 a Consiliului General. S-a păstrat copia 
acestei declaraţii, scrisă de mina lui Jung. In afară de ziarele engleze 
amintite la sfîrşitul articolului, declaraţia a fost publicată în S.U.A., in 
săptămînalul „Woodhull and Claflin's Weekly " nr. 99 din 6 aprilie 1872, 
şi în  Portugalia, fo ziarul sectiilor din Lisabona ale Internationalei, „O 
Pen5amento Social" nr. 6 di.n martie 1872. - 51'1. 

375 „Ciornele «Războiu/ul civil din Fran/a» •, care reprezintă variantele 
preliminare ale acestei lucrări, au fost scrise de Marx în aprilie
mai 187 1 .  lncă în primele zile după revoluţia din 18 martie, Marx 
înce-pe să studieze minuţios toate materialele legate de evenimentele
de la Paris, adună tăieturi din ziare, face numeroase extrase din ziare 
francezo şi engleze. In a doua j umătate a lunii aprilie, Marx începe să 
scrie prima ciornă, continuă să lucreze pînă pe la 10 mai, apoi scrie a 
doua ciornă a „Războiului civil din Fran ta" , pe care o termină la jumă
tatea lunii mai, lucrind apoi la redactarea definitivă a textului „Răz
boiului civil din Franţa•, sub forma de Adresă a Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Tăieturile din ziare şi ex
!Jraisele făcute de Marx in caietele sale care se referă la ultima sd.ptd.
mină a existenţei Comunei din Paris au fost folosite nu în cea de-a 
doua ciornă, ci chiar în textul Adresei. 

Prima şi cea de„a doua ciornă a „RăzboiUlui civil din Framţa• au 
fost scrise pe file de format mare. Manuscrisul primei ciorne, mai 
amplă, s-a păstrat, se pare, în întregime şi reprezintă 1 1  file scrise pe 
ambele părţi sau 22 de pagini de la 1 la 22, numerotate de Marx, cu 
excepţia paginilor 6 şi 13. Din manuscrisul celei de-a doua ciorne, care 
cuprinde, după cit se poate deduce din paginaţia făcută de Marx (nu. 
sînt numerotate toate paginile), 13 file, s-au păstrat 1 1  (dintre acestea, 
8 sfat scrise pe o singură parte, iar 3 pe ambele pd.rţi). Paginile lipsă 
conţineau, se pare, paragraful 4 al lucrării, dinaintea paragrafului 5, 
oare s...a păstrat : „lnceputul războiului civil. Revoluţia dLn 18 mar
tie. Clement Thomas Lecomte. Ciocnirea din piaţa Vend6me" .  Ultimele 
trei pagini nenumerotate (vezi vOtlumul de faţă, pag. 636-641) cuprind, 
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in special, noua redactare a unor pasaje din cea de-a doua ciornă. Cea 
mai mare parte a textUJlui din manuscrisul primei şi celei de-a doua 
ciorne a fost tăiat ide Marx icu ilinii verlioale şi oblice cu care, de obicei, 
.a însemmat ipasajele pe ica,re �e-a folosit în textul definitiv a:l „Războiului 
civil din Franţa•. In ediţia de faţă n-au fost reproduse cuvintele şi fra
zele !din manUJscris icare au fa.st 1ăiate de Marx cu o i!inie orizontală. 
In ambele manuscrise există numeroase însemnări marginale, însemnări 
în paranteze, paranteze drepte s.a.m.d., care au caracterul unor ob
servaţii de 1ucru (în ediţia de ·Faţă, ele nu sînt reproduse) . 

Citînid sau menţionînd în ciornele saile decrete şi proc!C11IT1aţii ale 
Comunei, Marx se referă adesea la data publicării lor sau la data 
anunţării lor în ziarele londoneze. 

„Ciornele «Războiului civil din Franţa»" n-au fost publicate în 
timpul vieţii lui Marx şi Engels şi multă vreme după moartea întemeie
torilor marxismului. Unele fragmente din prima ciornă au fost publicate 
pentru prima oară în U.R.S.S. în ziarul „Pravda• nr, 72 şi 76 din 14 şi 
18 martie 1933. Textul integral al celor două ciorne a fost publicat pen
tru prima oară în U.R.S.S., în 1 934, în 'limba originalului (engleză), şi 
în traducere rusă in „Arhiva Marx-Engels" ,  voi. III (VJII) , editată de 
Institutul de marxism-J.eninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. - 52 1 .  

3 7 6  Bătălia de  la  Buzenval sau Mont-Vailerien - vezi adnotarea 126. - 523. 

377 La 5 octombrie 1870, în !faţa primăriei din Paris a avut loc, sub con
ducerea lui G. Fdourens, o demonstraţie a bat111lioanelor muncitoreşti 
ale Gărzii naţionale. Muncitorii cereau guvernului apărării naţionale 
să efectueze alegeri pentru Comună, să adopte măsuri 1n vederea 
întăririi republicii şi să lupte cu hotărîre împotriva duşmanului care 
invadase ţara. Guvernul a respins aceste revendicări şi a interzis 
Gărzii naţionale să se întrunească fără ordin şi să organizeze demonstra
ţii armate. 

In ceea ce priveşte răscoala de Ia 31 octombrie 1870 - vezi adno-
tarea 217. - 524. 

378 Capitulards - vezi adnotarea 194. - 524. 

3 79 Vezi adnotarea 197. - 525. 

380 Vezi adnotarea 213. - 527. 

38 1 Este vorba de introducerea unor noi cenzuri electorale potrivit legii 
din 31 mai 1850, adoptată de Adunarea legislativă a Republicii fran
ceze din iniţiativa partidului ordinii în frunte cu Thiers, care era spe
riat de succesele obţinute de democraţi şi socialişti la alegerile par
ţiale pentru Adunare în martie şi aprilie 1850. Noua lege electorală, 
care era î ndreptată împotriva muncitorilor de la oraşe şi sate şi a sără
cimii de la sate, prevedea ca cetăţenii să domicilieze timp de 3 ani în 
localitatea respectivă ; la alegeri puteau participa persoanele care 
plăteau impozite directe ; oa urmare, în Franţa numărul allegătorHor 
s-a redus cu aproape 3 OOO OOO de oameni. 

Curînd după adoptarea legii elcctor111le din 1850, adunarea a mărit 
suma ce se plătea din vistierie preşedintelui republicii, Ludovic Bona
parte, pe anul 1850, de la 600 OOO la 3 OOO OOO de franci. - 528. 

382 Jncercările fabricanţilor normanzi de a reduce s alariul muncitorilor 
textilişti cu scopul de a face concurenţă fabricanţilor englezi au provo
cat, la sfîrşitul anului 1868 şi începutul anului 1869, o mare grevă a 
muncHorilor din această ramură a industriei de la Sottevi!le-les-Rouen. 
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Greviştii s-au adresat Consiliului General al Internaţionalei cerind aju
tor, iar acesta a organizat în rîndurile trade-unionurilor din Londra şi 
ale sindicatelor franceze strîngerea de fonduri pentru muncitorii 
aflaţi �n grevă. Aşa cum relevă Marx în „Raportul prezentat de Con
siliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor" Ua cel 
de-al IV-dea Congres general de la Basel (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 16, Editura p olitică, 1960, rpag. 400--402) , greva, deşi a fost 
infrîntă, .a contribu�t J a  organiziairea şi unirea mun1Citor1lor din industria 
lf:extilă din Normandia, a dus la înfiinţarea de sindicate 1a Rouen, 
Elbeuf, Dameta1l etc., a întărit aliainţa frăţească dintre muncitorii englez! 
ş1 cei francezi. - 528. 

383 „Le Rappel" - cotidian republican de stînga, fondat de V. Hugo şi 
H. Rochefort ; a apărut din 1 869 pînă în 1928. A criticat vehement cel 
de-al doilea Imperiu ; în timpul Comunei din Paris s-a pronunţat în 
apărarea ei. - 529. 

38'i .Este vorba de acţillille a  organizată la 12 m ai 1839 de Societatea blan
quistă a .anotimpurilor (vezi ia.dnotarea 243) . - 530. 

385 In manuscrisul lui Marx este o greşeală : la 13 octombrie 1848, Du
faure a devenit ministru de interne, i ar Vivien - ministrul lucrărilor 
publice în guvernul lui Cavaignac. La 2 iunie 1849, Dufaure a fost 
111umit mini.stru în guvernul Jui Odilon Barrot. - 530. 

386 Este vorba de Comitetul din strada Poiliers - organul conducător 
al aşa-numitului partid al ordinii (vezi adnotarea 205). Rolul preponde
rent ân cadrul Comitetului din strada Poitiers îl jucau orleaniştii, în 
!frunte cn Thiers. - 530. 

387 Vorbind tles.pre „Union liberale• din 1847, Marx are în vedere grupul 
aşa-nUJlliţilor „conservatori 1progresişti" din Camera deputaţilor din 
iFranţa, format după alegerile din 1846. Figurile ieentraJe ale acestui 
grll{P erau orleani.ş.tii Girardin, Tocquev1Lle, Dufaure etc. „Conserva
torii progresişti" cereau guvernului Guizot .refo!1llle economice în inte
Tesul marii burghezii dndustriaJle şi o oarecare lărgire a dreptului elec
toral .în scopllll c ollJSoJidării l!Ilonarhiei din iulie. iPronunţîndu-,se împo
triva ilui Guizot, ei iau recurs 1la demasca.rea aspectelor scandaloase ale 
a.ctivLtăţii membrilor g11vemulu1 acestuia. 

Union liberale - coaliţie a. republicanilor burghezi, a. orueaniştilor 
şi a unei părţi a legitimiştilor, formată pe baza. opoziţiei comune faţă 
de qeriu în timpul alegerilor din 1863 rpentru Corpul ilegisJativ. In
cercarea de a organiza din lllOU Union ilLberale în timpul campaniei elec
toraile din 1869 a eşuait din ieau'Zla divergenţelor dintre partidele care 
intraJSeră în această .coailiţie în 1 863. Jn 1 869, .republicanii burghezi mo
ideraţi (J. Favre, J. Simon etc) s-au rpronunţat rpentru alian�a cu monar
hiştii şi au susţinut candidatura orleanistului Dufaure, care 6nsă n-a 
fost ales. - 531. 

388 Aluzie la rolul jucat de Thiers, în acel moment ministru de Jnterne, 
lin reprimarea sălbatică a insurecţiei republicane de la Paris din 13-
14 aprilie 1834 şi îndeosebi în reprimarea sîngeroasă a populaţiei Jn 

strada Transnonain (vezi adnotarea 200) . - 533. 

389 iEste vorba de acţiuni în spiritul loviturii de stat bonapartiste din 
!2 decembrie 1851. - 533. 
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390 „Journal Officiel de la Republique .Franc;:aise" nr. 96 din 6 apri
:lie 1 87 1 .  - 534 . 

.3 9 1  „Journal Ofiiciel de Ja Republique Franc;:aise• 1u. 96 dLn 6 apri
lie 1 87 1 .  - 534 . 

.302 Comisia celor 15 a fost numită de Adunarea naţională la 20 martie 1 871  
c u  scopul de a sprijini guvernul Thiers în lupta împotriva Parisului 
revoluţionar. In comisie au intrat în special monarhişti, precum şi re
publicani burghezi care 11 susţineau pe Thiers. Conusia a făcut apel la 
1provincii pentru a forma unităţi de voluntari care să lupte IÎmpotriva 
Comunei ; acest apel nu a fost sprij init. După înfrîngerea Comunei, 
comisi.a şi-<a încetat .activitatea. - 535. 

393 După cîit se pare, Marx intenţiona isă folosească 1n „Războiul civil din 
Franţa• .exemple care caracterizau uneltirile monarhiştilor în Adunarea 
naţională de la Versailles. Extrasele făcute de Marx din ziarele din 
acea perioadă cuprind date despre intrigile ţesute de ducele d'Aumale 
şi de fratele său, prinţul <ie Joinville, la Versailles, despre zvonurile 
în legătură cu unirea liniilor Bourbon şi Orleans şi despre proiectele 
de aducere la tronul Franţei a ducelui <i'Aumale, - 536. 

3 Q 4  ,.Jounnal OffiK:iel de la Commune de Paris " n r. 1 din 30 anartie 1871.  
- 536. 

395 Chouannerie - rd,scoală a chouans-iJor ; vezi ad.notarea 125. - 538 . 

.396 „Municipali" sau gardă municipală (din 1 87 1  - gardă republicană) -
poliţia militarizată din Paris, pedestră şi călare, formată în 1830 de gu
vernul monarhiei din iulie pentru a reprima mişcarea revoluţionară ; 
în 1 871 a constituit forţa de şoc a armatei contrarevoluţionare de l a  
Versailles. 

Zuavii pontificali - 'Vezi adnotarea 1 1 4. 
Chouans - vezi adnotarea 241 . - 538. 

39 7  fo 1 840, ca urmare a faptului că Rusia, Anglia, Austria, Prusia şi Turcia 
au semnat Convenţia de la Londra, care prevedea sprijinirea sultanului 
Turciei împotriva lui Muhamed-A1li, cîrnnuitorul Egiptului (vezi adno
itan�a 102) , F.!1illlţa, care-l susţinea pe acesta din urmă, is-a văzut izOllată 
pe iplan extern şi 1ameninţată ca forma rea unei coaliţii anitifranceze a 
puterilor europene. Cu preţul refuzului de a�l sprijini pe Muhamed-Ali, 
ceea ce a !Însemnat o mare înfrîngere a politicii franceze în Orientul 
Apropiat, guvernul francez a obţinut participarea Franţei la Convenţia 
de la Londra din 1 841 cu privire la închiderea în timp de pace a strîm
torilor din Mdrea Neagră pentru vasele militare străine. Convenţia a 
fost semnată la 13 iulie 1 841 de reprezentanţii Rusiei, Angliei, Franţei, 
Austriei, Prusiei, pe de o parte, şi Turciei, pe de altă parte. 

In cea de-a treia ediţie engleză a „Războiului civil din Frianţa • , 
Ma1x citează ca exemplu de înfrîngere diplomatică a Franţei prima 
dintre ConvenţiiJle <ie la Londra (Convenţia din 1840) . - 539. 

398 „La Silualion• - cotidian de orientare bonapartistă, a apărut la Londra 
în limba francezd. din septembrie 1870 pînă la 2 august 1 871 ; era în 
opozitie !faţă de guvernUil apărării naţionale şi de Thiers. - 540. 

399 Francs-fileurs - vezi adnotarea 239. - 543. 

-400 Emigra/ia de la Koblenz - vezi ad.notarea 240. - 543. 



Adnotări 76& 

401 Tratatele de la Viena - tratate încheiate la Viena in mai-iunie 11315-
între statele participante l a  războaiele napoleoniene în urma lucrări
lor Congresului de la Viena (1814-1815) . Tratatele de la Viena au 
schimbat harta Europei în scopul restaurării monarhiilor legitimiste 
în pofida intereselor de unificare naţională şi independenţă ale
popoarelor. 

Tratatul de la Paris - tratatul de pace preliminar dintre Franţa şi 
Germania semnat la 26 februarie 1871 (vezi adnotarea 21 1 ) .  - 544. 

402 Vezi adl!lotarea 101 .  - 545. 

403 Marx se referă la reformele burgheze ciuntite, efectuate în Prusia în 
1807-181 1  după înfrîngerea ei  în 1806 în războiul cu Franţa napoleo
niană, infrîngere care a scos la iveală putreziciunea orînduirii social
politice a .statului feuda<l-iobăgist prusian. Ca urmare a acestor reforme 
a fost desfiinţată dependenţa personală iobăgistă a ţăranilor, dar s-au 
menţinut toate servituţile feudale, care puteau fi răscumpărate numai 
cu asentrmentul proprietarilor funciari 1 Ln Prusia a fost introdusă 
.autoguvernarea locailă LimLtată, au fost reorganizate armat.a şi organele 
administTative centrale <11le statului. - 545. 

404 Eroica apărare a Sevastopolului, luarea de către armatele ruseşti a 
fortăreţei Kars şi eşecurile aliaţilor în Marea Baltică au permis diplo
maţiei ruse ca, folosind contradicţiile dintre Anglia, Austria şi Franţa 
la Congresul de la Paris (februarie-martie 1856) ,  care a pus capăt 
războiului Crimeii, pierdut de Rusia ţaristă, să obţină o considerabilă 
atenuare a condiţiilor de pace r au fost substanţial limitate teritoriile 
cedate Turciei, Rusia şi-a păstrat posesiunile din Caucaz şi dreptul 
de a avea .lilotă în Nfiarea de Azov şi fortăreţe pe coastele acesteia. 
Congresul a hotărît încetarea ocupaţiei austriece în Moldov.a şi Mun
tenia, ceea ce a îngreuiat sLmţitor exipansiunea Austriei în Balcan i.  

Vorbind despre reformele efectuate de guvernul ţarist după înfrîn
gerea Rusiei în răZ'boiul Crimeii, Marx are în vedere : reforma ţără
nească din 186 1 ,  reformele în domeniul administraţiei locale (reforma 
zemstvelor din 1864 şi reforma administraţiei orăşeneşti din 1870) , in
troducerea unei noi proceduri judiciare în 1864 şi reforma sistemului 
financiar. Aplicarea acestor reforme a însemnat un pas înainte pe calea 
transformării Rusiei într-o monarhie burgheză. - 545. 

405 „Marele neplătit • („Great Unpaid") - expresie ironică folosită în. 
Anglia pentru persoanele care îndeplineau funcţia de judecători de 
pace fără a fi retribuite. - 550. 

40G „Le Mol d'Ordre• - cotidian de orientare republicană de stînga, a 
apărut l a  Paris sub redacţia lui H. Rochefort începînd de la 3 februa
rie 187 1 .  La 1 1  martie, printr-un ordin al guvernatorului Parisului. 
Vinov, ziarul a fost suspendat 1 şi-a reluat apariţia f a  8 apriJle în 
timpul Comunei din Paris şi a continuat pînă Ja 20 mai 187 1 .  Zi.arul 
s-a pronunţat cu hotCirîre impotriva guvennului de la Versailles şi a 
majorităţii roonaThiste a Adunării naţionâle, dar nu a fost Îll1tru totul 
de partea Comunei, rldioîllldu-se împotriva măsurilor îndreptate spre 
Teprimarea elementelor contrarevoluţionare din Paris. - 551. 

407 Ştirile despre rezultatele cercetărilor intreprinse de o comisie a Co
munei în legătură cu împuşcarea unor membri ai Gărzii naţionale au 
fost publicate l a  29 aprilie 1871 tn nr. 1 19 al ziarului „Journal Officlel 
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de la Republique ifranr;aise" şi în nr. 65 al ziarului „Mot d'Ordre" .  
Marx citează ra.portUJl comisiei publLoat dn  „Mot d'Ordre" .  - 551 . 

408 „New York Daily Tribune• - ziar american care a apărut din 1841  
pină în 1924. ,P.înă la  jumătatea deceniului al  6-lea al  secolului trecut, 
ziarul a fost organul de presă al whigilor americani, iar apoi al parti
dului republican. Marx a colaborat la acest ziar din august 1851 şi 
pînă în martie 1862. Un mare număr de articole pentru „New York 
Daily Tribune" au fost scrise de Engels Ia rugămintea lui Marx. In 
perioada de reacţiune care începuse în Europa, Marx şi Engels au 
folosit acest ziar american, pe atunci progresist şi larg răspîndit, pen
tru a demasca, pe bază de fapte concrete, racilele societăţii capitaliste. 
Colaborarea lui Marx la acest ziar a încetat definitiv la începutul răz
boiului civil din S.U.A. La ruperea legăturilor lui Marx cu „New York 
Daily Tribune" a contribuit fo mare măsură creşterea, �n cadrul re
dacţiei, a influenţei adepţilor unui compromis cu statele sclavagiste, 
precum şi faptul că ziarul s-a abătut de la linia lui progresistă. Ulterior, 
ziarul s-a situat într-o măsură tot mai mare pe poziţii de dreapta. 
- 551.  

409 Marx citează declaraţia delegaţilor Camerelor sindicale după ziarul 
„Rappel • nr. 669 din 13 aprilie 187'1 .  

Liga uniunii republicane pentru drepturile Parisului („Ligue de 
l'Union republioaine pour Ies idroits de Flaris") - organizaţie burgheză 
înfiinţată la Paris la începutul lunii aprilie 1871 .  Liga a dncercat să 
contribuie la încetarea războiului civil, socotind că o înţelegere între 
Versailles şi Paris pe baza recunoaşterii republicii şi libertăţilor mu
nicipale ale Parisului va duce la lichidarea Comunei pe cale paşnică. 

Manifesta/ia francmasonilor - a fost organizată la 29 aprilie 1871  
de  fra1I1amasonii din Paris care s-au îndreptat spre fortificaţiile oraşului 
cu 9CopUJl de a obţine încetarea de către cei din Versaililes a acţiunilor 
militare. La 26 şi 29 aprilie, Comuna a organizat înbî�niri cu francma
sonii Ja prLmăria oraşului pentru a cîştiga sim,patia burgheziei repu
blicane mici şi mijfocii, ale cărei vederi ereu e:xiprimate de fralllCIIlaso.ni. 
La aceste întîQniri, francmasonii, ale căror propuneri de armistiţiu 
flllSeseră respinse de Thiers, au declarat că sprijină Comuna. După 
întîlnirea de Qa 29 aipriHe a .avut loc manifestaţia aanintită ila oare a 
participat şi o delegaţie a Comunei. - 552. 

4 1 O Marx citează hotărîrea Ligii uniunii republicane pentru drepturile Pa
risului publicată în ziarul „Raippel" nr. 673 din 17 oa.prillie 1871 .  - 553. 

4 1 1  Marx se referă la „Moniteur des communes• ,  ziar guvernamental.  fran
cez aipărut în timpul Comunei din Pallis ila Ve.11sailles ca supliment de 
seară al organului · de a>resă ail guvernului Thiers „Journal Officiel •. 
- 553. 

4 1 2  Marx se referă la ziarul republican francez „La De/ense republicai ne•, 
care a apărut Ja Limoges î111 1871 .  - 553. 

4 1 3 Este vorba, probabil, de aprecierea rezultatelor alegerilor pentru con
siliile municipale de la 30 aprilie 187 1 ,  făcută în ziarul „Vengeur" din 
6 mai 1871 .  

„Le Vengeur• - cotidian republican de stînga. A apărut la Paris 
începînd de la 3 februarie 1871 ; la 11 martie a fost interzis din ordi
nul guvernatorului ,Parisului, Vinoy. Ziarul şi-a reluat apariţia la 
30 martie, în timpul Comunei din Paris ; a apărut pînă la 24 mai 1871 .  
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A sprijinit Comuna, i-a publicat documentele oficiale şi rapoarte 
despre şedinţele ei. - 554. 

4 1 4  Marx se referă la „legea cu privire la suspecţi",  adoptată de Corp le· 
giSl.atif ila 19  lfebrua.rie 1858, oare taieonda impăr.atului şi guvernului său 
dreptul nelimitat de a trimite la închisoare sau în diferite localităţi 
din F.ranţa şi din Afgeria, sau chiar de a expulza de pe teri.toriul Fran
ţei pe toţi cei bănuiţi de atitudine ostilă faţă de cel de-al doilea 
Imperiu. - 554. 

4 1 5  In adresa consiliului municipal din Lyon, prezentată Adunării naţionale 
de deputatul Greppo, era :formulată revendicarea încetării războiului 
civil şi a împăcării intre Versailles şi Paris. Adresa propunea, de ase· 
menea, o împărţire riguroasă a .funcţiilor între Adunare şi Comuna din 
Paris, iar activitatea Comunei să se limiteze la problemele munici
ipa.le. - 554. 

-4 1 6  Este vorba de consiliile municipale alese în 1865, în timpul imperiului, 
in condiţii1le unei puternice presiuni din partea autorităţilor. - 554. 

-4 1 7  Liga oraşelor (denumirea completă Liga patriotică a oraşelor republi
cane) - org:inizaţie pe care au încercat s-o :înfiinţeze, in aprilie
mai 1871 ,  republica.nii burghezi care, după înfrîngerea Comunei din 
Paris, se temeau de restaurarea monarhiei. Cu participarea activă a 
Ligii uniunii republicane pentru drepturile Parisului (vezi adnota· 
rea 409) , Comitetul provizoriu al Ligii a orga.nizat Ja 9 anai 1 871 ila 
Bordeaux un congres al reprezentanţilor consiliilor municipale cu 
scopul de a contribui la încetarea războiului civil şi la consolidarea 
republicii, precum şi cu scopul de a definitiva organizarea Ligii. Gu
vernul de la Versailles a interzis congresul Ligii oraşelor, iar comitetul 
provizoriu al acesteia şi-a încetat curînd activitatea. 

Programul proiectatului congres al Ligii oraşelor a fost publicat în 
„Rappel" dtn 6 mai 1 871 .  - 555. 

4 1 8  „Journal Officiel de la Republique Franc;:aise" nr. 103 din 13 apri
�ie 1871 .  - 561. 

4 1 9  Marx citează raportul comisiei privind alegerile pentru Comună, pu
blicat în „Journal Offidel de la Republique Fra.nc;:aise" .nr. 90 din 
31 martie 1871 .  - 561. 

420 „Journal Officiel de la Republique Franc;:aise" nr. 95 din 5 apri
lie 1 871 .  - 562. 

4 2 1  Sub influenţa ştirilor despre cata.stroLa de la Sedan şi revoluţia de la 
Paris, care a dus la căderea imperiului la 4 septembrie 1870, în multe 
oraşe din Franţa au avut loc acţiuni revoluţionare ale muncitorilor. In 
unele oraşe - Lyon, Mars�lia, Toulouse - au fost create organe 
populare ale puterii - comunele. In pofida existenţei ilor scurte, co
munele din provincie, îndeosebi comuna din Lyon, au înfăptuit o serie 
de măsuri revoluţionare importante (înlocuirea aparatului poliţienesc 
şi birocratic, eliberarea deţinuţilor politici, introducerea învăţămîntului 
laic, impunerea marilor proprietari, restituirea gratuită a obiectelor 
amanetate etc.). Guvernul apărării naţionale a reprimat cu cruzime 
comunele locale. - 565. 
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422 La 3 noiembrie 1 870, incercînd să-şi consolideze poziţia - a cărei 
şubrezime fusese scoasă la iveală de evenimentele revoluţionare de la 
31 octe>mbrie 1870, - guvernul apărării naţionale a organizC1Jt la Paris 
un plebiscit în problema sprijinirii guvernului. Deşi o parte conside
rabilă a populaţiei Parisului a votat împotriva politicii guvernului, 
acesta a reuşit să obţină majoritatea de voturi datorită presiunii făcute 
asu,pra populaţiei, dC1Jtorită neîntreruptei propagande demagogice, stCirii 
de a.sediu et<:. - 565. 

423 Marx citează proclamaţia din 22 martie a Comitetului central al 
Gărzii naţionale către popu1aţia Parisului ; proclamaţia a apărut în 
foaie vohmtă şi a fost tipărită în „Journail Officiel rte Ia Republique 
Franc;ai.se• nr. 84 di.n 25 martie 1871 .  - 573. 

424 In această frază, Marx redă conţinutul unui articol care reflectă poziţia 
Comitetului central al Gărzii naţionale în problema plătirii contribuţiei ; 
articolul a fost publicat în „Journal Officiel de la Republique Fran
c;.aise" nr. 83 <lin 24 martie 1871 .  - 579. 

425 Vezi adnotarea 233. - 579. 

4 26 Impozitul adiţional de 45 de centime la fiecare franc plătit ca impo
zit direct a fost fixat de guvernul provizoriu al celei ele-a doua Repu
blici la 16 martie 1 848. Impoz.itul, a cărui greutate apăsa asupra ţără
nimii, a stîmit în rondurile acesteia o profundă nemulţumire, care a fost 
folosită de marii proprietari funciari şi de clerul catolic pentru agitaţia 
împotriva democraţilor şi muncitorilor din Paris şi pentru transformarea 
ţărănimii într-o rezervă a contrarevoluţiei. - 579. 

�27 Vezi adnotarea 234. - 580. 

428 Este vorba, probabil, de Uniunea republicană a departamentelor (vezi 
adnotarea 231 ) .  - 583. 

429 „Concordats d J'amiable" - vezi adnotarea 229. - 583. 

430 La 20 iunie 1789, ca răspuns la încercarea guvernului lui Ludovic 
al XVI-iea de a împiedica ţinerea şedinţei ordinare a Statelor Generale, 
care se iproclamaseră Adunare naţionatlă, deputaţii stării a treia, strînşi 
în sala de jocuri cu mingea de la Versailles, au jurat să nu părăsească 
sala pinii cînd nu va fi elaborată constituţia. Jurărnîntul din sala de 
jocuri .cu mingea a reprezentat unul dintre evenimentele care au consti
tuit prologul revoluţiei burgheze franceze de la sfirşitul secolului 
al XVlII-lea. - 585. 

4 3 1  Este vorba de Societe des proletaires pozitivistes din Paris, care a 
inclus !n programul său o serie de principii în spiritul filozofiei bur
gheze a lui Auguste Comte. La începutul anului 1 870, dat fiind că 
această organizaţie avea o compoziţie muncitorească, Consiliul Ge
neral a primit-o !n Internaţională cu drepturi de secţie ; în a<:elaşi 
timp, programul ei a fost aspru criticat. - 585. 

'432 Falanstere - colonii în care, potrivit ideilor socialistului utopist fran
cez Ch. Fourier, trebuiau să trăiască şi să muncească membrii asocia
ţiilor de producţie şi consum în societatea socialistă ideală. 

lecuia - ţară comunistă fiantastică, înfăţişată in romanul social ş.i 
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filozofic al reprezentantului comunismului utopic E. Cabet „Călătorie 
'Îil il.cairi.a.". - 587. 

433 Marx citează „Journal Officiel de la Republique Fran<;aise• nr. 80 din 
21 martie 1871 . - 588. 

434 Marx citează articolul redacţional din „Journal Officiel de la Repubh
que Fran<;aise• nr. 91 diin 1 a:prilie 1871 . - 591 .  

435 S a  citează manilestul Comunei din Paris „Către poporul francez• dm 
19 aprilie 187 1 ,  publicat în „Journal Officiel de la Republique Fran
�aise• llll", 1 1 0  !din 20 .aprilie 1871 .  - 591 .  

4 3 6  Manifestul adresat provinciei - vezi adnotarea -435. - 595. 

4 3 7  Vezi 1a(inotarea 435. - 595. 

-t38 „L'Association generale des defenseurs de Ia Republique• - organi
zaţie burghezo-democratică, creată în februarie 1871 la Paris ; scopul 
ei era lupta pentru republică. Asociaţia a sprijinit Comuna şi a con
damnat politica guvernului de la Versailles. Hotărîrea Asociaţiei citată 
aici a fost publicată în „Journal Officiel de la Republique Fran<;aise• 
nr. 129 ldin 9 mai 1571 .  - 596. 

439 Ch. Montesquieu. „De .l'esprit des loix" .  Geneve, 17-48, voi. II, pag. 165 
- 596. 

440 „Journal Officiel de la Republique Fran<;aise • nr. 79 din 20 martie 
1 8711 . - 597. 

44 1 Ch. Montesquieu. „De l'esprit des loix". Geneve, 1748, voi. I, 
pag. 204-206. - 599. 

442  Constituţia din 1793 - constituţia Republicii Franceze adoptată de 
Convenţie 1n perioada dictaturii revoluţionare a iacobinilor în timp1d 
revoluţiei burgheze franceze, cea mai democrată constituţie burgheză 
din isecolMe ia.I XVIII-ilea şi al XIX�lea. - 599. 

443 Vezi adnotarea 220. - 600. 

444 Marx citează !fragmente din apelul din 2 aprilie 1871 al com1S1e1 exe
cutive a Comunei „Către Garda naţională din Paris",  publicat în „Jour
nal Officiel de la Republique Fran<;aise• nr. 93 din 3 aprilie sub formă 
de foaie vo'lantă. - 602. 

445 Declaraţia lui Milliere este citată după ziarul „Vengeur• nr. 6 din 
4 ia.pri:l.ie 1871 . - 602. 

446 Capitulards - vezi .a.dnotarea 194. - 605. 

447 „Vengeur" nr. 30 din 28 a.prHie 18r1 .  - 605. 

448 Societe generale - vezi a'dnotairea 197. - 606. 

-449 Convenţia de la Londra - vezi adnotarea 397. - 608. 

450 Măcelărirea republicanilor din rue Transnonain şi legile din septem
brie - vezi adnotarea 200. - 608. 

451 Este vorba de invadarea Franţei în 1814 şi 1815 de către trupele celei 
de�a �asea şi ale celei de-a şaa>tea coaliţii antilronceze in frunte cu 
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Anglia, Austria, Prusia şi Rusia cu scopul de a răsturna imperiul lui 
Naipoleon I şi de a restaura monarhia ilegitimă a Bourbonifor. - 613. 

452 Decembriseur - vezi adnotarea 213. - 613. 

453 Comunele din Lyon, Marsilia, Toulouse - vezi adnotarea 421 .  - 621 .  

454 Este vorba de  influenţa pe care a avut-o asupra dezvoltării comerţului 
internaţional descoperirea, la mijlocul secolului al XIX-lea, a unor noi 
.miJ!le de aur tn California şi Ausl!ralia. - 625. 

455 Mane face aluzie, în mod ironic, la cunoscuta e:x;presie atribuită rege
lui Franţei Ludovic al XIV-lea : „Statul sint eu" , care a devenit deviza 
absolutismului. - 628. 

456 Vezi adnotarea 409. - 633 . 

.(57 Francs-Jileurs - vezi adnotarea 239. 
Emigraţia de la Koblenz - vezi adnotarea 240. - 633. 

•58 Tratatul de pace de la Frankfurt, încheiat la 10 mai 1871 ,  a stabilit 
·Conidiţiile definitive ale păcii dintre Franţa şi Germania, confirmind 
cedarea către Germania a Alsaciei şi Lorenei de est, care fusese pre
văzută prin Tratatul de pace preliminar de la 26 februarie 1871 (vezi 
adnotarea 21 1 ) .  Potrivit Tratatului de la Frankfurt se înrăutăţeau con
diţiile de plătire a contribuţiei de război de către Franţa şi se pre
lungea ocuparea teritoriului ei de către trupele germane, ceea ce repre
z�nta preţul ajutorului acordat de Bismarck guvernului de la Versail
les în infringerea Comunei. Prin faptul că a jefuit Franţa, Tratatul de 
la Frankfurt a făcut inevitabilă o nouă ciocnire intre Franţa şi Ger
mania. - 634. 

•59 Este vorba, probabil, de „Legea cu privire la organizarea municipală• 
din 1831 ,  care limita riguros drepturile municipalităţilor, precum şi de 
„Legea cu privire Ila organizarea municipală" din 1855, icare interzicea 
consiliilor municipale să intre în relaţii unele cu altele. 

1n ceea ce priveşte proiectul de convocare a unei adunări a dele
gaţilor municipali da Bordeaux, vezi adnotarea 417. - 635. 

•60 Această cuvintare, rostită de Marx la şedinţa de la 17 ianuarie 1871 
a Consiliului General, era îndreptată împotriva elogiilor exagerate 
aduse de catre Odger guvernului apărării naţionale şi ministrului de 
interne J. Favre în cadrul unui miting care a avut loc la 10 ianua
rie 1871 la St. James'Hall din Londra. Jules Favre era aşteptat. sa so
sească la Londra în legătură cu apropiata conferinţă internaţională 
pentru revizuirea articolelor din tratatul de la Paris din 1856 cu pri
vire la neutralizarea Mării Negre. Odger a propus o rezoluţie care 
proslăvea guvernul apărării naţionale şi era în contradicţie cu aprecie
rea de clasă care fusese dată acestui guvern în „A doua Adresă a 
Consiliului General cu privire la războiul franco-prusian• .  Consiliul 
General a folosit prilejul oferit de critica rfăcută de Marx atitudinii lui 
Odger pentru a subJinia necesitatea ca, la diferite mitinguri şi adunări, 
membrii Internaţionalei să a ibă o comportare principială. Această cu
vîntare, ca şi alte cuvintări �i intervenţii ale lui Marx şi Engels in ca
drul şedinţelor Consiliului General, s-a păstrat sub formă de fosemnări 
ln registrul de procese-verbale al Consiliului General. Aceste însemnări, 
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care în perioada icuprinsă în volumul de rată au fost făcute pîna m 
mai 1 871  de J. G. Eccarius, iar apoi de J. Hales, au un caracter de 
extrase şi de conspecte şi conţin adesea serioase inexactităţi. De ace
leaşi neajunsuri suferă şi informaţiile cu privire la şedinţele Consiliului 
General care au fost scrise de J. G. Eccarius pe baza proceselor
verbale şi publicate în ziarul 11Eastern Post•. Uneori, aceste informaţii 
sint mai complete decît procesele-verbale, şi de aceea, în unele cazuri, 
in ediţia de faţă, cuvîntările lui Marx şi Engels sînt reproduse după 
aceste informaţii. Potrivit unei reguli încetăţenite în Consiliul Ge
neral, însemnările pentru procesele-verbale erau regulat confirmate în 
şedinţa următoare a Consiliului, iar, la cererea lui Marx şi Engels, 
în procesele-verbale erau adeseori consemnate declaraţiile lor prin 
care semnalau existenţa unor greşeli în aceste însemnări. - 645. 

461 E.ste vorba de demonstraţia populară organizată la Paris, la 15 mai 
1848, de cluburile revoluţionare. La această demonstraţie au luat parte 
1.50 OOO de persoane, în majoritate muncitori. Demonstranţii s-au in
dreptat spre Adunarea constituantă, care urma să dezbată în ziua aceea 
problema poloneză, au pătruns în sala de şedinţe şi au cerut si se 
acorde sprijin militar Poloniei, care lupta pentru independenţa ei, şi  
totodată să se ia măsuri hotărite în vederea luptei împotriva şomajului 
şi a mizeriei. lntrucît aceste cereri au fost respinse, participanţii la de
monstraţie au proclamat dizolvarea Adunării constituante şi formarea 
unui guvern revoluţionar. Demonstraţia a fost împrăştiată de trupe şi 
de detaşamentele burgheze ale Gărzii naţionale. - 645. 

462 Este vorba de Comisia executivă - guvernul Republicii Franceze, care 
a fost creat de Adunarea constituantă la 10 mai 1 848 ; ea a luat locul 
guvernului provizoriu, care a renunţat la împuternicirile sale. A existat 
pînă •la 24 iunie 1 848, cînd a fost instaurartă diotatura htl Cavaignac. 
- 646. 

463 Este vorba de legile reacţionare cu privire la presă care au fost 
adoptate de Adunarea constituantă la 9 şi 1 1  august 1 848. Potrivit 
prevederilor acestor legi, organele de presă trebuiau să depună drept 
-cauţiune o .sumă foarte ridioată, ceea .ce avea drept urmare .suspen
darea ziarelor şi revistelor progresiste şi muncitoreşti, precum şi aspre 
pedepse (închisoare şi amenzi) pentru atacuri împotriva guvernului, a 
regimului existent şi a proprietăţii private. Aceste legi au fost elabo
rate pe baza unor legi similare care datau de pe vremea Restauraţiei 
şi a .monarhiei din iulie. - 646. 

464 Expediţia împotriva Romei - vezi adnotarea 203. - 646. 

465 Această cuvîntare a lui Engels inaugurează seria cuvîntărilor şi a 
comunicărilor făcute cu regularitate de el şi de Marx la şedinţele 
Consiliului General în legătură cu revoluţia proletară din Paris de la 
18 martie 1 871,  cu lupta eroică a comunarzilor şi  cu activitatea Co
munei din Paris. La începutul acesle1 cuvîntări, Engels, folosindu-se de 
scrisorile primite de la Paris, dezminte informaţiile apărute în presa 
burgheză, care denaturau adevăratul caracter al evenimentelor de la 
18  martie. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului General în care era 
consemnată cuvîntarea rostită de Engels a fost la început datat - în 
mod greşit - 14 martie în loc de 21 martie ; ulterior, această gre
şeulă a fost îndreptată de către Marx, care a revăzut procesul-verbal 
- 646. 

51 - Marx-Enge!s, Opere, voi. 17 
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466 Engels se referă la Adunarea naţională, extrem de reacţionară prin 
componenţa ei, care a fost aleasă la 8 februarie şi care şi-a dncepul 
IU!CrăTile la Bordeaux, la 12 februarie 1 811 (vezi adnotarea 210). - 647. 

467 ln cuvîntările lor despre mişcarea republicană din Anglia, Marx şi 
Engels au Id.cut bilanţul concluziilor trase din dezbaterea acestei pro
bleme, în şedinţa de la 28 martie a Consiliului General, pe marginea 
raportului prezentat de o delegaţie a Consiliului, formată din Hales, 
Weston, Jung şi Serraillier, care participase la mitingurile republicane. 
ln raportul delegaţiei se arăta că cuvîntarea rostită de Serraillier l a  
mitingul d e  la Wellington Music Hall a fost întimpinată c u  căldură de 
cei prezenţi, care au adoptat în unanimitate o rezoluţie în sprij inul 
muncitorilor parizieni. In acela.şi timp, delegaţia a arătat că la acest 
miting a fost adoptată o rezoluţie, prezentată de Odger, care era ex
trem de moderată şi nu depăşea cadrul revendicărilor burgheze repu
blicane. 

In cadrul discuţiilor, membrii Consiliului General au criticat po
ziţia adoptată de Odger şi de alţi lideri oportunişti ai trade-unionuri
lor, care limitau programul mişcării republicane la lozinca instaurărh 
republicii burgheze. - 648. 

468 Este vorba de alegerile pentru Comună care au avut loc la 26 mar
tie 1 87 1 .  După victoria insurecţiei populare de la J>aris, de la 1 8  pînă 
l a  28 martie 1871 s-a aflat la putere Comitetul central al Gărzii naţio
nale, care a transmis apoi Comunei împuternicirile •sade. - 650. 

469 Această observaţie a lui Engels, care a fost consemnată extrem de la
conic dn procesul-verbal, se referă la discursul rostit de Favre în Adu
narea naţională la 10 aprilie 1 87 1 .  Jn acest discurs, Favre .încerca să 
apere guvernul de la Versailles de învinuirea că a încheiat in•  mod 
efectiv o alianţă cu Bismarck în vederea !Înăbuşirii Comunei din 
Paris. Favre susţinea că guvernul a refuzat să primească ajutorul 
oferit de Bismarck, ceea ce nu era adevărat. Convenţia trădălodre în
cheiată de burghezia contrarevoluţionară franceză cu duşmanul extern 
în vederea înăbuşirii mişcării muncitoreşti a fost demascată de Marx 
şi Engels într-o serie de cuvîntări şi -scrieri ale lor, şi în primul rînd 
in lucrarea lui Marx „Războiul civil din Franţa" (vezi volumul de faţă, 
!Pag. 371-381 ) .  - 650. 

470 Serraillier a fost ales în Comună la alegerile parţiale de la 16 apri
lie 1 87 1  din p artea arondismentului 2 din Paris. A fost de asemenea 
propusă candidatura lui E. Dupont, membru al Consiliului General, 
însă n-a fost pusă la vot, intrucît el n�a putwt veni din Anglia, unda
se afla. Din partea arondismentului 1 7  a fost ales în Comună J.M.A. 
DUJ>ont. - 651 .  

471  Din însărcinarea Consiliului General, Marx i-a scris l a  26 aprilie lui 
L. .Frankel, la Paris, o scrisoare în care demasca calomniile răspîndite 
pe seama lui Serraillier de către F. Pyat, un radical mic-burghez 
ifrancez. - 651.  

472 Este vorba de Comitetul permanent sau Subcomitetul Consiliului 
General al Internaţionalei, format din comisia care fusese aleasă încCi 
din 1 864, cînid îşi 'Începuse a�tivitatea Asociaţia lntemaţională a 
Muncitorilor .în vederea elaborării programului şi a Statutului ei. 
Din Comitetul permanent făceau parte secretarii-cores-pondenţi pentru 
diferite ţări, secretarul general al Consiliului General şi casierul. Comi-
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tetul permanent, care nu era prevăzut în Statutul Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor, avea rolul de organ executiv permanent 1 
sub conducerea lui K. Marx, el a adus la dndeplinire un număr mare 
de sarcini impuse de activitatea de conducere de zi cu zi a Inter
naţionalei, a pregătit docum�nte care după aceea au fost prezentate 
.s,pre examinare ConsHiului General. - 652. 

<1 73 Vezi adnotă'l"ile 417 şi 459. - 653. 

<174 Această cuvîntare, rostitCi de Marx la şedinţa din 23 mai 1 871  a 
Consiliului General, a deschis discuţiile în legătură cu demascarea 
guvernului de la Versailles şi cu protestul împotriva cruntelor represalii 
împotriva comunarzilor puse la cale de Thiers. ln cuvintarea rostită 
de Engels iÎn legătură cu această chestiune (în procesul-verbal s-a 
păstrat doar o consemnare extrem de sumară a acestei cuvintări) a 
fost dată la iveală ipocrizia lui Thiers, care, la timpul său, făcuse 
promisiunea că cei ce se află de partea Comunei din Paris vor fi 
.graţiaţi. Ln aceeaşi şedinţă, Consiliul Generai! a oadoptat hotărîrea de a 
institui o comisie p entru stabilirea măsurilor care ar putea fi luate 
în Anglia pentru a face să înceteze acţiunile barbare ale guvernului 
de la VeI1Sailles. - 653. 

<175 Frăţia feniană - frăţia revoluţionară irlandeză - organizaţie secretă 
înfiinţată, la s.fîrşitul deceniului al 6-lea al secolului trecut, de emi
granţii irlandezi în America, iar apoi în Irlanda. Membrii acestei 
organizaţii luptau pentru independenţa Irlandei şi pentru formarea 
unei Republici irlandeze. In mod obiectiv, Jenienii reflectau interesele 
ţărănimii irlandeze, dar prin componenţa lor socială ei aparţineau în 
special micii burghezii de la oraşe şi intelectualităţii cu vederi de
mocratice. Marx şi Engels, care în repetate Ilînduri au subliniat laturile 
slabe ale mişcării feniene şi i-au criticat pe fenieni pentru tactica lor 
icomplotistă, pentru greşelille lor sectaire şi burghezo-1Il.aţionaHste, au 
apreciat totuşi în mod deosebit de favorabil caracterul revoluţionar al 
acestei mişcări şi au căutat s-o 'îndrepte pe fiigaşul unei lupte de masă 
şi al 'lJJilor acţiuni organizate în cOlffiun cu da.sa muncitoare engleză. 

Carbonarii - membrii unei asociaţii conspirative secrete care a 
desfăşurat activitate în Italia în rprLmeile •trei decenii aile secolului 
al XIX-lea şi în Franţa în deceniul al 3-lea al aceluiaşi secol. 

Marianne - denumirea unei societăţi republicane secrete din 
Franţa, înfiinţată în 1 850 ; în perioada celui de-al doilea Imperiu a 
iluptat împotriva lui Napoleon al lll-lea. - 655. 

476 „The Conlemporary Review• - revistă lunară engleză de orientare 
burghezo-liberală, apare la Londra din 1866. Articolul lui Mazzini, men
ţionat de Marx, a fost rpubliieat în numărul din iunie 1 871  ail revistei. 
- 655. 

4 77 Acest interviu luat lui Marx a fost s·cris de R. Landor, corespondentul 
din Londra ail ziarului „The Wor1d" din New York, şi p ub1icaJI: in 
nmnărul din 18 iulie 1 871 al acestui ziar ; el a fost de asemenea 
reprodus în săptămînalul „Woodhull and Claflin's Weekly" nr. 13/65 
din 12 august 1 87 1 .  Inceputul şi uilthmul rpasaj ail interviu1ui arpărut în 
ziar, dn care sint descrise împrejurările în care a arvut loc convorbirea 
şi sînt redate reflecţiile personale ale corespondentului, au fost lăsate 
la o parte. La sfîrşitul articolului, Landor menţionează că desfăşurarea 
acestei convorbiri a trainsoris-o din memorie. - 656. 

51* 



774 Adnotări 

4 78 Este vorba de originalul dialect anglo-german în care sînt scrise 
umoristicele „Balade ale lui Hans Breitmann•, al căror autor este 
scriitorul satiric american Chanles Godfrey Leland (182�1903). - 656. 

479 Pe cit se vede, în dnsemnăriJe corespondentului ziarului „The World" 
s-a strecurat aici o greşeală. In primăvara anului 1871 a avut loc la 
Barcelona o grevă a textiliştilor, iar nu a muncitorilor de la fabricile 
de ţigări. O grevă a muncitorilor de la fabricile de ţigări a avut loc 
în 1871 la Anvers şi în alte oraşe aile Belgiei (vezi adnotarea 181) .  
- 659. 

480 La şedinţa Consiliului General, înainte de a lua Engels cuvîntul, Marx 
a făcut o comunicare dn legătură cu atacurile papii Pius al IX-iea 
împotriva Internaţi()Ilalei. - 662. 

4 8 1  Engels se referă la aşa-zisul „principiu al naţionalităţilor", care fusese 
lansat de cercurile guvernante ale celui de-al doilea Imperiu şi care 
era folosit de ele ca un paravan ideologic pentru planurile lor expan
sioniste şi pentru aventurile lor în politica externă. Prezentîndu-se 
drept „apărător al naţionalităţilor• ,  Napoleon al Iii-lea a speculat 
interesele naţionale ale popoarelor asuprite cu scopul de a consolida 
hegemonia Franţei şi de a extinde graniţele ei. „Principiul naţionalităţi
lor" nu avea nimic comun cu recunoaşterea dreptului naţiunilor la 
autodeterminare, ci, dimpotrivă, urmărea să provoace dnvrăjbirea na
ţională, să transforme mişcarea naţională, în special aceea a popoarelor 
mici, într-un instrument al politicii contrarevoluţionare a marilor state, 
care rivalizau tintre ele. „Principiul naţionalităţilor• ,  în forma lui 
bonapartistă, a fost dema-scat de K. Marx în pamfletul său „Domnul 
Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Editura politică, 1963, 
pag. 533-584) şi de Engels în articolul său „De oee poartă clasa 
muncitoare interes Poloniei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, 
Editura politică, 1963, pag. 163-174). - 663. 

4 �2 Adoptînd, la 25 iulie 1871 ,  propunerea lui F. Engels de a convoca 
Conferinţa de la Londra, Consiliul General a însărcinat Comitetul 
permanent să elaboreze programul lucrărilor ei ; în aceeaşi şedinţă 
s-a luat hotărîrea de a pune pe ordinea de zi a conferinţei şi chestiunea 
activităţii scizioniste desfăşurate în Elveţia romandă de Alianţa demo
craţiei .socialiste, orgalllizaţie bakunistă (vezi -adnotarea 292) . - 664. 

483 Marx a rostit această cuvîntare a sa îndreptată împotriva lui Odger, 
unul din liderii oportunişti ai trade-unionurilor engleze, după ce acesta 
trecuse definitiv pe poziţiile burgheziei, respinsese în mod făţiş princi
piile Internaţionalei şi în coloanele presei, <:a şi în prelegerile ţinute 
de el, făcuse aserţiuni calomnioase la adresa Consiliului General şi a 
Comunei din Paris. - 665. · 

484 Liga pămîntului şi a muncii (Land and Labour League) a fost întemeiată 
la Londra în octombrie 1869, cu participarea Consiliului General. In 
comitetul executiv al Ligii au intrat peste 10 membri ai Consiliului 
General. Programul ei, care a fost elaborat de Eccarius potrivit indica
ţiilor date de Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura 
politică, 1963, pag. 613-619) ,  cuprindea, pe lingă unele revendicări 
general-democratice (reforma sistemului financiar şi fiscal, a învăţă
mîntului public etc.), şi pe aceea a naţionalizării pămîntului, reducerii 
zilei de munici., precum şi revendicările caPtiste cu privire la dreptul 
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de vot universal şi crearea de colonii agrare. Marx iconsidel!a că Liga 
poate să joaiee un rCJll in revoluţionarea clasei muncitoare engleze şi 
vedea �n ea una din căile oare duc Ja formarea în Anglia a unui 
ipartild p!!Oletar de silne stătător. Dar încă di.n toamna anului 1870, in 
cadrul Ligii s-a intărit influenţa elemenrtelor burgheze, iar ea a pierdut 
treptat ilegăitura cu Internaţionala. - 665. 

485 Hotărîrea cu privÎlre ILa desfiinţarea funcţiei de ipreşedi.nte al Consiliu
llui General, .oare a fost adopta.tă la şedin�a din 24 septembrie 1 867 a 
Consiliului Generail, a fost apr-0bată de Congresul ide la Base! al 
Internaţionallei (septembrie 1869) . - 666. 

486 .Aiceastă cuVIÎntare a lui Marx, oa şi alte ouvîntări rostite }a Conferinţa 
ide Jia Londra, se află consamnate în !Procesele-verballe ale conferinţei, 
!Care iau fost întocmite de secretarii ei MaTtin şi Rochat în limba 
:li!!anc:eză ; însemnările în aimba engleză, făcute ide Hales, nu s..au 
ipăist.rat. Jn afu.ră de iprocesele-ve.I1baile ll'edaietate rle Marttn şi Rochat 
(oare �;,au păistrat fie în consemnarea unuLa din ei, !fie lin două 
viada.nrte, alle unuia şi ale celuhlalt) dispunem şi de ciornele fiecăruia 
din ei. !Pentru cuvÎ!IlrtăJrile ipublicate în anexele la volumuil de faţă 
s-a !folosit textul proceselor-verba1le in forma lor finită. - 666. 

487 Marx se referă la procesull unor membri ai organi2laţiei �ui Neceaev 
(vezi adnot<trea 330) , oaire a început Ila 1 iulie 187 1 ,  la Petersburg. 

- 667. 

488 Mairx a vorbit despre trade-unionuri în caidml discuţiillor care au avut 
loc pe ma<rginea proiectU!lui de �ezoluţie prezentat ide Delahaye la 
20 ,septembrie 187 1 ,  la cea de�a cincea şedinţă a Conferinţei de la 
Lonldra ; Îlil acest proiect se făcea propunerea de <a forma o federaţie 
internaţională a ,sindicatelor ipen1:ru a ,se ajunge Ja o „descentralizare 
ad.ministmativă• şi la crearea unei „adevărate Comune a viitorului" ; 
propunerile utopice aile lui Delahaye, oare anrtiicipau ideile anarho
sindicalismului şi doceau Ila negarea rolului statuilui jpooletar şi al 
!Partidului !Politic ial proletariatului, au fost crtticate de Marx, care 
ân icuvîntarea :sa a atras atenţia şi asupra închistării de castă a 1:ra.de
unionurilo.r engleze, oaire s-au îndepărtat de masele l argi ipo,pulare şi  
au renunţait Ia �uptă ipolitică. In ace1aşi timp, Marx a subliniat impor
tanţa !luptei d1.1JSe de Internaţională pentru atragerea t!1ade-unionurilor 
fa aJCtivitatea pCJ1!1tică, !Penflru reeduoarea membrilor for în spiritul 
�evoluţiei proletare şi .al internaţionalismului proletar. Conferinţa a 
respiI15 proiectul lui Detahaye şi a adoptat o rezoluţie care chema la 
întărirea legăturilor internaţionale ale sindicatelor pe baZ'a sarcinilor 
reale care ,stau in faţa mişcării muncitoreşti (vezi vmumul de faţă, 
pag. 446) . - 667. 

489 Este vorba de rezd.luţia Congresului de Ia BaJSel ou iprivire Ia smdi.cate. 
Intr-unul din punctele ei, rezoluţia wărdna Consiliul General să în
făptuiască unitatea internaţională a sindicatelor (vezi „Report of the 
Fourth Annuall Congress of the International Working Men',s Associa
tion, held at Basle, in Switzerland. From the 6th to the 1 1  th Septem
ber, 1869 ",  Lond!'a [1 869), pag. 30) . - 667. 

4 !l0 Luîin<l cuvîntu� în cadrul dezbaterilor cu iprivire la legăturile inter
naţionale aile sindicatelor, delegatul Belgiei, Steens, şi-ia exprimat te
merea că, în caz că ise va ajunge la o uniune internaţională, asociaţiile 
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siin.dicale naţionale ar putea să fie înghiţite ide trade-unionurile 
engleze. - 668. 

491 Este vorba de caatism - mişcare IJlolLtică a muncitor�lor englezi din 
deceniul al 4-lea şi pînă ila mijlocUll deceniului al 6-lea ia! secolului 
trecut, organizată sub Joziruoa �uptei pentru 1ad0!ptMea unei Carte a 
poporului, care prevedea acondarea dreptului de rvot universal şi o 
!Serie de ccmdiţii menite să •asigure ·acest drept ipentru mundtori. 
OartismUJI, după o definiţie dată de V. L Lenin, 1reiprezen.ta ,,cea 
dintîi mişcare revo'1uţionară p'!"oletară, mişcare .Largă, cu aldevărat de 
masă, închegată din punct de vedere pOilitic" (V. I. Lenin. Oipere, vol. 29, 
•IJditura politică, 1959, pag. 293) . Declinul mişicării cartiJste a fost legat 
de .întărirea monopoluJlui industrial şi comerciaJI •al Amgliei şi de 
coruperea vî rfurilor dasei muncitoare engleze (,1aristoo11atia muncito
rească") de către burghezia engleză ipe seama 1suipraprofiturilm, ceea 
ce a dus la o •accentuare, în rîndurile ei, •a tendinţelor opo•rtuniste, 
care şi-au găsit exipresia,  intre .altele, 1în '!"efuzwl [itderilor tr.ade
unionurilor de a sprijini cartismul. - 668. 

4&2 Este vorba de comitetul exe<:utiv al Ligii pentru reformă din Anglia. 
Liga !Pentru '!"eformă ra fost înfiinţată în primăvara •a;nuJlui 1865 la 
Lomfoa, din iniţiativa şi cu particuparea directă a Consid·iului General 
al  Intemaţionalei, care forma cen�rul .politi{: ail conducerii mişcării de 
masă a muncitorilooc- pentru o a doua reformă ele.ctonală. Din org.anele 
de ccmducere ale Ligii - consiliul şi 1comitetul executiv - făceau ipa'!"te 
membri ai Consiliului General, şi în primul rîrud liderii trade-unionu.roi'lor 
engleze. In <Jpoziţie cu burghezia, oare ·cerea ca dreptul de vot să fie 
extins numai asuprd ca,pilor de famme - cu locuinţă proprie sau 
chiriaşi -, Liga peilJtru reformă, sub unfluenţa lui Marx - icare ma 
pentru înfăptuirea unei politici de sÎJne stătăotoare a clasei muncitoarr> 
englezo -, revendica dreptul de vot universal pen�ru toţi bărbaţii  
iadulţi din ţară. Această aozincă a avut un iputernic răsunet în rîndurile 
c<lasei muncitoare tdin Anglia şi a asigu!lat Ligii sprijinul trade-unionuri
lor, care pînă atunci se arătaseră indifernnte faţă de problemefo 
politice. Dar şovăielile manifestate de radi{:aJ!ii burghezi din conducerea 
Ligii pent-ru refomnă, oa şi conciliatorismul diderilor oportunişti ai tr.ade
unionurLior, au făou.t ca Liga să nu poată urma llinia ce-i fusese indicată 
do Coruiliul Gene11al ; burghezia engleză a reuşit să provoace scindarea 
mii;.cd.rii, şi în 1867 ia fost introdusă o reformă ciuntită, 1care acorda 
drepturi eleotorale numai micii burghezii şi vîrfurilor clasei munci
toare. � 668. 

4q3 In legătură cu dezbaterile cu 1privire la activHa,tea polHică a clasei 
muncitoare .oare au avut loc la Conferinţa de la Londra a Internapona
lei, vezi adnotările 298 şi 309. - 669. 

494 Marx se referă la Statutul Internaţionalei, care a fost editat �a Londra 
tn 1867, preicum şi la Statutul proviz,oriu, oare ia fost tipărLt la Londra 
iin 1 864 împreună cu Manifestul constitutiv (vezi adnotarea 338). - 669. 

495 Vezi adnotarea 336. - 669. 

496 Mane se referă la pătrunderea unor elemente dubioase şi itrădătoare în 
Com1tetul central al Gărzii naţionale din Pans, 10are iavea o compo
nenţă destUJl de pestriţă (el era alcătuit din blanqui�ti, neoioac-0bin1, 
proudhonişti etc.) . Prezenţa unor asemenea elemente în Comitetul 
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.central - oare de 'la 18 martie pînă la 28 martie 187 1 ,  cînd a fost 
procloamată Comuna, ia .îndeplinit funcţia de .guvern xevoouţionar -, 
precum şi 11psa de unit-arte poliUcă i.in II'îndurvle sale au constituit una 
.din principalele icaiuze iale serioaselor greşeli oa:re iau !fost JSăvîrşite de 
.a.cest comitet IÎl!l aictivilliatea sa (refuzul de ia IJ>orni imediait 1ataicul îm
potriva celor de 11a Versailqes etc. (vezi volumul de faţă, pag. 598) . 
Aceste greşeli -sînt totodată rezultatul periculoasei doctrine ,proudho
niste a abţinerii de lia politică, care a fost urmată, 1pînă J1a evenimenrtele 
de Ila 18 martie, de lll.Umeroşi reprezentanţi ai Federaţiei de La Pa.ris 
a ilnternationalei şi pe care ei :n�au putut s-o evite în întregime nici 
în perie>a<la activi•tăţii lor !În Comitetul centrai! ail Gărzii naţionale şi 
IÎn Comuna din Pari.s. - 669. 

497 Este VDII'ba de Congresul Uniunii naţionale ia munJCitor�Lor din America 
•oare a illVUt loc la 7-10 august 1187'1 (vezi adrnotarea 165) . - 669. 

498 Este vorba de IJ>ropunerea tăcută de Utin de ia însă11cina Consiliul 
Genexal JSă II'edaJCteze o rezoluţie „Cu iprivke la 1activitartea 1J>ol1tică a 
oLasei mUJn.citoare" ,  ţinîrud seama de propunerea făcută de Vaillant cu 
pr�lejul dez.baterii 1acestei proiblleme �n oadml conferinţei, precum şi 
de amendamentelle iaduse de Serra�llier şi Firankel. Propunerea lui Utin 
ia foot adaptată de 'conferinţă. - 672. 

499 Acea.stă cuvîntare fo llegătură icu situaţia Asociaţiei iinternaţionale a 
Muncitorilor dn Gemmni1a şi Angliia reprezintă un JSCUJ'lt raport al lui 
Marx oa secretar-corespondent ,al Co.nsiliUJlui General IJ>entru Germania ; 
el 1a fost prezB!ltat o dată icu ra.poairtele rultor secretari,corespondenţi 
şi dellegaţi din 'Cliferite ţări. ,Partea din e:iqpunere oare e consacrată 
AngUei este o completare la cuvîntările sale despre trade-unionuri 
(vezi volumul de faţă, pag. 667-668) . - 672. 

SOO Congresul de la Dresda al Partidului muncitoresc sooial-democrat 
german (al eisenachienilor) •a •avut Joc între 12 şi 15 august 1871 .  La 
acest congres ,au fost adoptate hotărîri cu iprivire la lupta pentru 
reducerea zvlei de muncă şi pentru introducerea dreptului de vot cu 
adevăralt .universal ebc. Atitudinea faţă de Internaţională •a fost expri
mată de congres în II'e:t:o.luţLa sa cu privire aa ziarul „VIO!ksstaat" ,  organul 
partidullui, recunosioînd Uinia lui justă în problemele politice şi sociale. 
Rezoluţia a aprobat cu căldură legătura „ideologică, întreţinută de 
ccVolkssbaat», dntre social·democraţia germană şi Asociaţia Inter
naţională a Muncitori!lor" .  Prin această rezoluţie congresul a sancţionat 
de fapt hotărî.rea de ,arnliere la Illlternaţionailă, care :fusese adoptată în 
1Septembrie 1868, la Congresul de la Nilrnberg, de Uni.unea Asociatiilor 
muncitoreşti ge!1ffia;ne ; din aiceastă Uniune, care ise afLa sub conducerea 
ilui Bebe!, a fost constituit în 1 869, ila Eisenach, PartiduJ muncitores-c 
social•democrat. - 672. 

5 0 1  K. Marx a tdmis această scrisoare a fiicei sale Jenny e.ditoarelor revistei 
„WoQldhuU & Glaflin"s Week.ly", care au publioat-o împreună cu 
scrisoarea lui de însoţire (vezi volumul de faţă, pag. 457). - 675. 

502 Aluzie la o legendă creştină în care se ipovesteşte reum, printr-o mi
nune, apostolii au putut să vorbească în diverse !limbi necunoscute 
de ei. - 686. 
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503 Petroleuses - poreclă dată de presa reacţionară muncitoarelor din 
�aris, acuzate pe nedrept de tribunallele de aa Veraaitlles că în timpul 
lUJptelor de str.adă din mai 1871 dădeau fac li.ii. clădirile dj.n Piaris. 
- 686. 

604 Această rezoluţie cu privire la ComitetUil central <111 secţiil0>r din S.U.A. 
ale Asociaţiei Lnternaţionale ia Muncitori.!lor a fost întocmită de Co
mitetul permanent (vezi adnoturea 472) , icu ajutQll"Uil Jui K. Marx, şi 
adoptată de Consiliul General la 5 noiembrie 1 871 . 

ln decembrie 1 870 s-<a format la New York, 'Clin .reprezentanţii mai 
multor secţii, un Comiitet centI•al oa organ conducător al Internaţionalei 
în Statele Unite cu împuterniciri pe un •an. Secţiile nr. 9 şi 12 au 
aderut în 1 871 la aceste secţii şi, sub conducerea unor feministe 
burgheze - V. Woodhu'Ll şi T. 01.aJflin -, au început, în numele 
Intennaţionalei, să facă propagandă în favoarea unor reforme burgheze. 
Opunîndu-se „i;ecţiiilor străine• (germane, franceze, irlandeze), în special 
secţiei genmane nr. 1 dLn New York, ca,re era condusă de F. A. Sorge, 
adepţii lui WoodhuU şi Claflin au inceilO&t să supună influenţei lor 
organizaţiile din S.U.A. ale Jnternaţioruailei. La 27 septembrie 1871, fără 
ştirea Comitetului central de la New York, secţia nr. 12  s..a adresat 
Consiliului General, cerindu-i s-o recunoască drept secţie -conducătoare 
a Internaţionalei în America şi în acelaşi timp a 'Cle2llănţuit o campanie 
de presă î<ID1Potriva acelor secţii ia.le Asociaţiei oare apărau caracterul 
proletar 1al organizaţiei. 

In rezo'1uţia &a tlin 5 noiembrie 1 87'1 , Consiliul General a respins 
pretenţiile >Secţiei nr. trl şi a -confirmat împuterniciri[e .acordate Co
mitetll!lui centraJ din New York. Dar nici după aceea secţia nr. 12 nu 
şi-a încetat atacurile ei împotriva Comitetului central, încerdnd să 
interpreteze rezoluţia Consilliului Generial ca un sprijin  pentru pre
tenţiile ei. 

Activitatea membrilor secţiei nr. 1 2  ia avut oa urmare întărirea 
elementelor mic-burgheze în organizaţiile din S.U.A. aile Internaţionalei, 
ceea ce a dus aa o sciziune între secţiile proJetare şi cele mk-burgheze 
şi li.a formarea, în decembrie 1 87 1 ,  ia două consillii federele. Consiliul 
General a sprijinit cu hotărîre aripa proletară ia Federaţiei nord
a.mericane şi în martie 1 872 a exclus din ilnternaţională secţia m. 1 2. 

Rezoluţia din 5 noiembrie 1 871  a ConsiliUilui General s-a păstrat 
în manuscrisul llui J, G. Eooairius cu îndreptările făcute de Marx. Ea a 
fost publicată în •limba franceză în „Le Socialiste•, organul asociiaţirlor 
republicane franceze (din decembrie 1 871 ,  organul secţiilor fu'anceze 
ale Internaţionallei în AmeriQa) , ,la 25 noiembrie 1 871 ,  i•ar în limba 
engleză - cu comentarii care îi denaturau sensul - în săptămînalul 
„Woodhu11 illlilld Olaflin's Weehly• din 2 decembrie 1 871 . Mai tîrziu ea 
a fost inclusă în oartea : „Briefe und Auszilge 1aus Briefen von Joh. 
Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u, A. an 
F. A. Sorge und Andere•, Stuttgart, 1906, pag. 36. - 687. 
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Marx participă la şedinţa Consiliului General al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. El prezintă un raport 
asupra situaţiei din Franţa în legătură cu izbucnirea 
războiului franco-prusian. Consiliul General îi trasează 
lui Marx sarcina de a scrie o adresă cu privire la poziţia 
Internaţionalei faţă de acest război. 

Marx scrie prima Adresă a Consiliului General cu pri
vire la războiul franco-prusian. 

Marx îi  comunică lui Engels într-o scrisoare că există 
posibilitatea de a publica cronicile militare �n cotidianul 
londonez burghez „The Pall Mall Gazette• ; el il infor
mează pe Engels despre lupta dusă de Consiliul General 
împotriva bakuniştilor. 

Engels analizează într-o scrisoare adresată lui Marx 
raportul de forţe dintre părţile beligerante şi ajunge la 
concluzia că înfrîngerea Franţei bonapartiste în războiul 
franco-prusian este inevitabilă. El arată că este de acord 
să scrie pentru „Pall Mall Gazette• articole despre 
război. 

Marx dă citire în faţa Consiliului General Adresei scrise 
de el cu privire la războiul franco-prusian. Consiliul 
General aprobă Adresa şi ia hotărîrea de a o publica 
în limba engleză :într-un tiraj de 1 OOO de exemplare şi 
de a o traduce în alte limbi. Adresa apare suh formă 
de foaie volantă în limbile engleză, franceză şi germană 
şi, �n plus, este publicată [n organele de presă ale 
Internaţionalei şi în alte ziare. 

Marx subliniază într-o scrisoare adresată lui Eugen 
Oswald, democrat german emigrat la Londra, care îl 
rugase să semneze o declaraţie de protest împotriva 
războiului, că numai clasa muncitoare reprezintă o forţă 
activă capabilă să opună rezistenţă dip1e>maţiei claselor 
domiinante şi antagonismelor naţionale provocate de 
aceasta. 
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Engels scrie, aşa cum se înţelesese cu redacţia lui „Pall 
Mall Gazette" ,  seria de 59 de articole despre războiul 
tranco-prusian, care apar în acest ziar de la 29 iulie 1 870 
pînă la 18 februarie 1 87 1 .  ln aceste articole, Engels 
urmăreşte cu atenţie desfăşurarea acţiunilor militare şi 
face o serie de pronosticuri cu privire la evoluţia celor 
mai însemnate evenimente militare, pronosticuri care, 
în majoritatea cazurilor, s-au adeverit. Cea mai mare 
parte din aceste articole au fost publicate în ziar sub 
titlul „Insemnări despre război " .  

Marx, într-o scrisoare către Paul ş i  Laura Lafax.gue, ana
lizează situaţia politică din Franţa şi Germania şi men
tionează că lupta de clasă din ambele ţări a ajuns la o 
asemenea treaptă de dezvoltare, incit nici un război nu 
poate să întoarcă înapoi, pentru un timp mai îndelungat, 
roata istoriei. El arată că .îrufrîngerea în acest război a 
celui de-al doilea Imperiu poa.te provoca o revoluţie în 
Franţa. 

Marx trimite lui Wilhelm .I..iebknecht textul primei 
Adrese a Consiliului General cu privire la războiul 
franco-prusian pentru a-l publica în organul ide presă al 
Partidului muncitoresc soci al-democrat german, „Der 
Volksstaat" ; el îi comunică, de asemenea, că Consiliul 
General a aprobat protestul e:x;primat în Reichstag de 
Wilhelm Liebknecht şi August Bebe! împo.triva politicii 
cercurilor guvernante din Prusia, care a contribuit la 
dezlăntuirea răizboiului. 

In şedinţa Consiliului General, Marx - ridicîndu-se îm
potriva propunerii, inspirată de Bakunin, a reprezentanţi
lor seaţii·lor din Belgia de a se convoca congresul o.roi
nar al Inter.naţionalei Ila 5 s�tembrie la Amsterdam în 
•loc de Mainz - rpropune să .se amine convocarea con
gresului din cauza izbucnirii •războiului. Oon.silLul General 

aprobă propunerea •lui Marx .şi hotără-şte să ceară secţiilor 
împuternicirea de a convoca congresul cind va socoti 
oportun. Dat fiind că eaiţiitt 1in�îi a primei Adrese cu 
privire la războiul franco-prusian s-a epuizat repede, 
Consiliul General hotărăşte să se tipărească o ediţie 
suplimentară de 1 OOO de exempliare. 

Marx, lin scl'Î5oarea către Coonitetul din Braunschweig 
al Partidului moocitoresc social-.deanocra•t german expune 
motivele pentru care este necesară amlÎnarea congresului 
Internaţionalei şi roagă Comitetul să sprijine această 
propunere ia Consiliului General. Cu aceeaşi rugăminte 
se adresează Marx lui Johann Philipp Becker, conducă
torul secţiilor .germane din Elveţia. El dl roagă pe 
Becker să-l pună în mod amănunţit la curent asupra 
intrigilor ţesute de Alianţa bakunistă în Elveţia şi in
formează Comitetul secţiei ruse despre activitatea lui 
Bakunin în anii 1848 şi t 849. Această informaţie este 
necesară pentru scrierea unei broşuri împotriva lui 
Bakunin. 
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(i august 

9-31 august 

10 august 

12 august 

15 şi 1 7  
august 

20-22 august 

lnlre 22 şi  
30 august 

Marx se adresează prin Becker membrilor secţiei ruse 
cu rugămintea de a i se trimite volumul IV al Operelor 
lui Cern�şevski, care apăruse tocmai atunci la Geneva. 
După primirea volumului, Marx citeşte lucrarea lui 
Cernişevski „Schiţă a economiei politice (după Mill) " .  

Marx ii scrie o scrisoare lui Hermann Jung, secretarul
corespondent pentru Elveţia, şi ii trimite copiile rezolu· 
ţii1or Consiliului General cu privire la Alianţa democra
ţiei socialiste atlO!ptate la 9 martie 1869, rugindu-l să le  
transmită secretarului Consiliului federal romand, Henry 
Perret, cu scopul de a le publica la Geneva. 

Din cauza stării proaste a sănătăţii sale, Marx împreună 
cu famiJlia -sa se afola !La tOdihnă la Ramsgate, continuînd, 
în acelaşi timp, să se ocupe de treburile Internaţionalei. 

Engels, în scrisoarea către Marx, �şi exprimă ferma sa 
convingere cu ,privire la iminenta cădere a celui de-al 
doilea Imperiu şi ii comunică ultimele ştiri in legătură 
cu evenimentele militare. 

Marx redactează traducerea în limba germană a primei 
Adrese a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian. 
Secretarul Consiliului General, Johann Georg Eccarius, 
trimite Adresa la Geneva .lui Johann Philipp Becker. 
Ea este publicată în numărul din august al revistei 
„Der Vorbote" ,  organul de presă oficial al secţiilor 
germane din Elveţia .ale Internaţionalei. 

Marx ii trimite lui Jung la Londra, pentru a le supune 
Consiliului General, prO!punerile oficiale cu privire la 
aminarea congresului Internaţionalei, pe icare le-a primit 
din partea secţiei germane din Geneva şi a Comitetului 
din Braunschweig al Partidului muncitoresc social-demo
crait germaill.. 

Marx şi Engels îşi 1împărtăşesc reciproc în scrisori 
părerile lor cu .privire la taotica proletariatu1ui german 
în războiul franco-prusian, subliniind necesitatea de a se 
releva necontenit comunitatea de interese a muncitorilor 
germani şi a celor francezi. 

Marx se află la Londra pentru a consU11ta un medic. 

Marx ii face lui Engels o scurtă vizită la Manchester : 
ei întocmesc o scrisoare către Comitetul Partidului mun
citoresc social-democrat german, în care caracterizează 
prima etapă a războiului Iranco-iprusian, care era pe 
sfîrşite, şi menţionează că existd pericolul transformării 
lui într-un război de jaf din partea Germaniei. Atrăgînd 
atenţia asupra urmărilor grave ale politicii anexioniste 
pentru viitoarea pace în Eurnpa, Marx şi Engels fun
d<:.mentează saocinile internaţionale ale proletariatului 
ţtennan ca luptător de ·avangardă dmpotriva politicii de 
11nexiuni şi contribuţii. Comitetul Partidului muncitoresc 



782 Date din viaţa şi activitatea 1lui K. Marx şi F. Engels 

social-democrat foloseşte scrisoarea lui Marx şi Engels 
şi reproduce extrase din această scrisoare în manifestul 
său cu privire la război adresat tuturor muncitorilor 
germani, publicat sub formă de foaie volantă la 5 sep
tembrie şi fo ziarul „VolkiSstaat• Ia 1 1  septembrie. 

25 august Engels scrie articolul XII din seria „Insemnări despre 
război • ,  în care, examinînd retragerea trupelor 1 ui Mac· 
Mahon din Reims, prevesteşte catastrofa de la Sedan_ 
Articolul apare în „Pall Mall Gazette" la 26 august. 

31 august Mane se întoarce de la Ramsgate la Londra. 

1 septembrie Mane, în calitate de secretar-corespondent al Consiliului 
General pentru secţiile germane din America, îi scrie 
o scrisoare lui F. A. Sorge, conducătorul secţiei din 
Hoboken a Internaţionalei i expunîndu-şi în scrisoare 
părerea cu privire la urmările războiului franco-prusian, 
el ajunge la concluzia că un viitor conflict între Rusia 
şi Prusia, care va grăbi revoluţia socială în Rusia, este 
inevitabil. 

4 septembrie Engels, într-o scrisoare adresată lui Marx, vorbeşte 
despre situaţia din Paris după înfrîngerea armatei fran
ceze la Sedan şi analizează desfăşurarea acţiunilor mili
tare care au dus la catastrofa de la Sedan. 

5 septembrie Marx primeşte o telegramă din Paris din partea lui 
Charles Longuet, membru al Internaţionalei, prin care 
acesta îl încunoştinţează despre căderea celui de-al doi
lea Imperiu din Franţa şi proclamarea republicii. 

5-10 septembrie Marx conduce activitatea Cons11Luilui General în vederea 
organizării mişcării muncitorilor englezi pentru apărarea 
Republicii Franceze, pentru recunoaşterea ei de către 
guvernul englez. 

6 septembrie Marx îi comunică lui Engels că intenţionează să scrie 
o a doua Adresă a Internaţionalei cu privire la războiu! 
franco-prusian, pentru ca să demaşte pretenţiile expan
sioniste ale iuncherilor prusieni şi ale burgheziei ger
mane asupra Alsaciei şi Lorenei i el îl roagă pe Engels 
să-i trimită datele strategice-militare necesare în acest 
scop. 

Marx primeşte o scrisoare din partea Consiliului fede
ral din Paris al Internaţionalei, în care ConsiUul General 
este rugat în mod insistent să emită un nou manifest c a  
privire la război, adresat în mod special germanilor ;
în scrisoarea sa de răspuns, Marx caracterizează situaţict 
politică şi militară şi eXiplică sarcinile carn stau în acel 
moment in faţa secţiilor din Franţa ale Internaţionalei. 

Marx se întîlneşte cu Auguste Serraillier înaintea ple
cării acestuia din urmă la Paris în calitate de reprezen
tant al Consiliului General. El discută cu acesta cum s-ar 
putea veni in ajutorul secţiilor de la Paris ale Inter
naţionalei pentru ca acestea să adopte o poziţie justă. 
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Intre 6 şi g 
septembrie 

7 septembrie 

g septembrie 

12 septembrie 

13 septembrie 

13 şl 14 sep
tembrie 

Aprox. 14 sep
tembrie 

Marx, la şedinţa Consiliului General, participă la dez
baterea problemei legate de ipregăitirea celei de-a doua 
Adrese cu privire la războiul franco-prusian. In cuvintul 
său, Marx demască planurile anexioniste ale guvernului 
prusian şi ale burgheziei germane şi precizează sarcinile 
clasei muncitoare şi ale Internaţionalei în condiţiile 
începerii noii etape a războiului franco-prusian. Consiliul 
General trasează ca sarcină lui Marx, Jung, Milner şi 
Serrail!lier să scrie cea de-a doua Adresă a Consiliului 
General cu privire la războiul franco-prusian. Marx 
sprijină propunerea lui Serraillier de a-l alege pe re
voluţionarul rus G. A. Lopatin ca membru al Consiliului 
General. 

Marx lucrează la cea de-a doua Adresă a Consiliului 
General ail Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu 
privire la războiul franco-prusian. El foloseşte pentru 
aceasta materialele despre Alsacia şi Lorena trimise de 
Engels. 

Engels se întîlneşte la Man.ohester cu Eugene Dupont, 
membru al Consiliului General. Ei discută despre situaţia 
din Franţa şi despre crearea unui partid muncitoresc ca 
saroină esenţială a proletariatului francez. 

Engels, într-o scrisoare către Marx, face o caracten
zare a situaţiei din Franţa. El critică şovinismul unor 
reprezentanţi ai mişcării muncitoreşti franceze şi dez
văluie uneltirile elementelor monarhiste şi planurile de 
restaurare a dominaţiei orleaniste. El prevede că politica 
guvernului burghez al apărării naţionale va duce la 
grabnica capitulare a Franţei. 

La o şedinţă extTaordinară a Consiliului General, Marx 
prezintă cea de-a doua Adresă cu privire la războiul 
franco-prusian, întocmită de el. Ea este aprobată de 
Consiliul General şi tipărită în limba engleză într-un 
tiraj de 1 OOO de exemplare. 

Marx îl roagă printr-o scrisoare pe Edward Spencer 
Beesly, om politic, radical burghez englez, să sprijine 
mişcarea peilltru recunoaşterea de către guvernul englez 
a Republicii Franceze. 

Engels arată, în scrisoarea sa către Marx, ce tactică 
trebuie să folosească proletariatul francez în cazul în
cheierii !Păcii cu Prusia. 

Marx participă la un miting al muncitorilor din Londra 
convocat în apăraTea Republicii Franceze. 

Marx şi Engels îşi împărtăşesc unul altuia, prin scrisori, 
părerile în legătură cu arestaTea membrilor Comitetului 
Partidului muncitoresc social-democrat german. 

Marx traduce în limba germană cea de-a doua Adresă 
a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian. Trr-
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14 septembrie 

16 septembrie 

20 septembrie 

27 septembrie 

Octombrie 

4 octombrie 

1 1  octombrie 

ducerea este publicată în organele germane de presă aîe 
Internaţionalei. 

Marx trimite o notă despre arestarea membrilor CQmitc
tUJlui Partidului muncitoresc sociail-democrat german mai 
multor ziare engleze. Această notă, în care sînt de
mascate autorităţiJ!e iprusiooe, a:pare la 15 septembrie î n  
„Pall Mall Gazette " .  

Marx trimite membrilor din Belgia, Elveţia şi  Statele 
Unite ale Americii ai Internaţionalei instrucţiuni amă
nunţite privind tactica muncitorilor în lupta .pentru re
cunoaşterea RepubJicii Franceze şi, în •afară de •aceasta, 
el trimite adepţilor săi din diferite ţd.ri textul celei de-a 
doua Adrese a Consiliu�ui General cu privire la războiul 
franco-prusian. 

Engels scrie arti.colul „Cum trebuie dusă lupta împotriva 
prusienilor", din seria de articole „lnsemnări despre 
război",  în care analizează problema reorganizării siste
mului militar francez :în vederea apărd.rii ţării. Articolu� 
apare în „Pall Mall Gazette" la 17  septembrie. 

Dat fiind că presa burgheză trece cu totul sub tăcere 
cea de-a doua Adresă, Marx se adresează iPrintr-o scri
soare lui Beesly şi îl -roagă să scrie pentru .revista bur

ghezo-liberală „The Fortnightly Review" un articol despre 
Internaţională, despre adresele Consiliului General! cu 
privire la războiul franco-prusian şi despre atitudinea 
presei engleze faţă de cea de-a doua Adresă. Marx pro
mite că va avea grijă ca -organele de presă ale Inter
naţionalei, atît din Europa cit şi din S.U.A., să publice 
acest articol. 

Engels, durpă ce a încheiat definitiv toate treburile legate 
de încetarea activităţii sale la fkma „Ermen & Engels" ,  
s e  mută d e  l a  Manchester l a  Londra ş i  .se stabileşte î n  
apropiere de Marx. 

Marx propune ca .Engels să fie a•les membru al 
Consiliului General ; .  el înştiinţează Consiliul General 
despre arestarea Comi·tetului Partidului muncitoresc so· 
cial-democrat .german. 

Marx face in şedinţa Consiliului General citeva expunerr 
cu privire la măsurile represiv.e luate împotriva munci
torilor in Saxonia. 

Marx primeşte din partea lui A. Slepţov, redactorul re
vistei progresiste ruse „Znania •, propune.rea de a scrie 
pentru revistă artiJColc de economie politică. 

Engel.s este ales în unanimitate ca membru al Consiliului 
General. 

Engels participă pentru prima oară la o şedinţd. a Consi
l iului Genera\!. Marx face un raport aslllPra Jnsurecţiei 
din Lyon, care, datorită toc.tilcii a>ucisite a conducătorilor 
ei, bakuniştii, s-a soldat cu un eşec. 
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Aprox. 1 5  oc
tombrie 

A doua jumătate 
a Junii octom
brie-începutul 
lunii decem-
brie 

18 octombrie 

25 octombrie 

1 noiembrie 

Aprox. 10 noiem
brie 

17 noiembrie 

29 noiembrie 

Lucrarea lui Engels „Războiul ţăranesc german• apare 
sub formă de broşură în editura ziarului 11Volksstaat• 
cu o prefdţă scrisă de el pentru noua ediţie. 

Engels studiază l ucrarea istoricului militar german Georg 
Heinrich iPertz „Viaţa contelui .feldmareşal Neithardt von 
Gne.isenau• penitru seria sa de artioole 11lnsemnări despre 
război •. El foloseşte acest material în articolul său 
„Franctirorii prusieni" ,  în care fundameilltează necesita
tea războiului de partizani ca o formă de împotrivire a 
poporului faţă de cotrnpitorii străini. 

La propunerea lui Marx, Consiliul General dezaprobă, 
într-o rezoluţie a sa, faptull că Consiliul .federal belgian, 
din care fac rparte mulţi bakunişti, trece sub tăcere do
cumenteJe oficiale ale Consiliului General, şi mdi cu 
seamă cea de-a doua Adresă a Consiliului General cu 
privire Ia războiul fraru:o-prusian. 

La o şedinţă a Consiliului General, Marx relatează faptul 
că L<lfargue propagă qa Bordeaux ideile Internaţionalei. 

In şedinţa Consiliului General, Marx ;prezintă scrisori şi 
documente dn care este caracterizată situaţia mişcării 
mundtoreşti în America. E'1 menţionează că ascuţirea 
antagonismutlui dintre cl asa muncitoare şi caipita!lîşti, în 
S.U.A. creează posibiilităti largi pentru propagarea prin
dpiilor J:ruteMaţiona!lei. Marx comunică, de C1JSemenea, că 
secţrnle gernnană şi frainiceză din New York ale Inter
naţioruallei iau editat un manifes.t cu privire la războiul 
frainco11rusian. 

Engels scrie articolul „Războiul din Fran�a· din seria 
de ·articole 1 1InsemnăTi ides.pre război • ,  în care !înfierează 
comandamentul suprem prusian pentru atrocităţile săvîr
şite iîmpOltriJVa franctirorilOtl' şi a populaţiei franceze. Ar
ticolul ainare la 1 1  noiembrie dn „Palil Mall Gazette" . 

In legătură cu acuzaţia de inaltă trădare adusă conducd.
torilo.r Partidului mundtoresc social-democrat, Marx, Ia 
rugămintea social-'de.rnocratului gerrruan Wilhellm Bracke, 
atestă în faţa lordului-mayo.r din Londra că acest partid 
nu a cerut niciodată să facă parte din foternaţională ca 
o secţie a acesteia şi că mul�i membri ai sus-numitului 
Partid mun'C:itoresc social-democrat au intrat în Asociaţia 
ln1emaţională a Muncitorilor în mod individual. Depozi
tia lui Marx a -seTVit apărării în procesul j udiciar intentat 
membrilor Comitetului acestui partid 

Tntr-o şedinţă a Consiliului General, Marx vorbeşte 
despre stabilirea unor legături cu Consiliul trade-unionu
rilor din Manchester şi Salford, despre procesul judiciar 
ce urmează să fie intentat membrilor Comitetului Partidu
lui muncitoTesc social-democrat, precum şi despre atitu
dinea luată de muncitorii ger.mani împotriva 'OOn.tinuării 
războiului. 



786 Date din viata şi activitatea �ui K. Marx şi F. Engels 

Decembrie 

13 decembrie 

Aprox. 18 
decembrie 

19 decembrie 

23 decembrie 

A doua jumă
tate a lunii 
decembrie 
1870-mijlo
cul lunii 
martie 1871 

Sfirşitul 
lunii de
cembrie 

Sfirşitul lu
nii decembrie 
1870-începu
tul lunii ia
nuarie 1871 

Ianuarie 

Marx ii trimite lui Sorge la Hoboken diferite publicaţii 
ale Consiliului General. 

Marx comunică Consiliului General că la Haga a fost 
formată o secţie a Internaţionalei. 

Marx se adresează membrilor din Olanda şi din Flandra 
ai ilnternaţionalei icu rugămintea de a trimite Consiliului 
Gene11al 7Jiarele Jocale ale .Aisodaţiei. Un scurt anunţ în 
această p;rivinţă apare �a 18 decembrie în ziarul „L'Inter
nationale", organllll secţiilor din Belgia. 

lntr-o scrisoare adresată soţiei lui Wilhelm Liebknecht 
(care fusese tocmai arestat �mpreună cu August Bebel 
pentru că s-au opus în Reichstag votării creditelor de 
război) , iEngels relevă înalta conştiinţă proletară de care 
au dat dovadă muncitorii .germani şi conducătorii lor în 
timpul războiului. In acelaşi timp, iEngels itrimite .familiilor 
lui Liebknecht şi Bebell, precum şi ale altor social-de
mocraţi germani arestaţi, sumele de bani colectate de 
muncitorii englezi şi germani din Anglia. 

iEngels scrie, din însărcinarea Consiliwlui General, un 
mesaj de salut celui de�al VI-lea Congres al secţiilor din 
Belgia ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Me
sajul este publicat în ziarul „L'Internationale" la 1 ia
nuarie 1 87 1 .  

Marx se î'lltîlneşte în repetate rînduri cu ;revoluţionara 
rusă Elisaveta L. Tomanovskaia, care a fost trimisă la 
Londra de comitetul secţiei ruse de la GeneV'a a Inter
naţionalei pentru a-l informa pe Marx şi (pentru a căpăta 
indicaţii în ce priveşte activitatea (pe mai departe a 
secţiei ruse. La aceste întîlniri, Marx discută cu ea 
probleme legate de dezvoltarea obştii săteşti în Rusia. 
Intre familia Marx şi Tomanovskaia se stablles.c relaţii 
de prietenie. 

Marx primeşte o scrisoare din Petersburg de la Lopatin, 
care plecase în Rusia pentru a organiza evadarea lui 
Cernîşevski din exilu� siberian ; Lopatin îl informează 
pe Marx despre planurile sale de a pleca în Siberia şi 
îl anuntă că în Rusia a fost confiscată revista ,.Arhiv 
sudebnoi mediţinî" din cauza. unui articol în care era 
citat de mai multe ori „Capitalul" ; el îl pune, de ase
menea, l a  curent cu stadiul în care se află editarea vo· 
lumului I din „Capitalul" în Rusia. 

Marx citeşte operele lui Cernîşevski cu privire la pro
prietatea în obşte asupra pămîntu1ui în Rusia. 

1 8 7 1  

Marx primeşte din partea deputatului Reichstagului nord
german, Johannes Miquel, informaţii despre greutăţile 
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Prima jumă
tate a lunii 
ianuarie 

1 ianuarie 

16 ianuarie 

11 ianuarie 

20 ianuarie 

21 ianuarie 

24 ianuarie 

52 

pe care armata prusiană le întîmpină în Franţa ; el le 
trimite, prin Engels, lui Lafiargue la Bordeaux, deoarece 
consideră că pot fi de folos � organi7larea rezistenţei 
populare împotriva agresiunii prusiene. 

Marx şi Engeils organizează 1Prin intermediul Consiliului 
Generail. ajutoare financiare pentru familiile social
democraţilor gemnani întemniţaţi. 

Marx primeşte de Jia Elisaveta Tomanovskaia o scrisoare 
care conţine icîteva fapte privitoare la politica agrară a 
guvernului ţarist, precum şi un număr din ziarllll „Na
rodnoe delo",  organul de presă al secţiei �use a Inter
'Ilaţionalei, în care e publicat un articol despre reforma 
agrară şi 1Proprietatea în obşte asupra pămîntului în 
Rusia. 

Marx trimite articolul său „Liberllatea presei şi a cuvîn
ttJlui în Germania" ziarului liberal fondonez „Daily 
News".  ln acest amico!, el demască regimUJl poliţienesc 
al J.ui Bismarck şi menţionează fapte care dovedesc per
secuţiile la care au fost supuşi social-<lemocraţii, care 
cereau semnarea unei păci onorabile cu Republica Fran
ceză. A1.1ticolul oa.pare la 19 ianuarie. 

Marx rosteşte la şedin�a CoJlJSiliUilui General o cuvîntare 
în oare�! critică pe George Od.ger, membru al Consiliu
lui General, unul dintre .liderii trade-unionurilor engleze, 
penrtru elogiLle aduse guvemului .apărării naţionale ; 
Marx ia.rată, luînd ca exemplu a.ctivitatea contrarevolu
ţionară anteriQară a aui Jules Favre, adevăra<ta faţă a 
•acestui guvern. 

Eccarius îi icomunică lui Marx că redactorul ziarului 
muncitoresc „The Eastern Post" este de acord să publice 
dări de seamă asupra şedinţelor Consiliului General şi 
alte materiale ale Internaţionalei. 

lntr-o scrisoare icătre . Siegfried Meyer, unul dintre în
temeietorii secţiei din New York a Internaţionalei, Marx 
dă indicaţii pentru a0tivitatea Comitetului Central al sec
ţiilor din S.U.A. Marx îl informează despre situaţia Inter
naţionalei \În alte ţări şi despre mişcarea muncitorilor 
englezi pentru recunoaşterea Republicii Franceze ; el 
scrie, de asemenea, des.pre progresele sale în studierea 
limbii •ruse şi acoroă 'O înaltă apreciere operelor lui 
Cernîşevski şi Flerovski. 

La şedinţa Consiliului Genenal, Marx şi Engels iau parte 
la ldiscuţiLle purtate în jurul atitudinii lui Odger, care 
a adus elogii guvernllllui a,părării naţionale. Propunerea 
lui Engels de a se discuta în !cadrul Consiliului General 
problema poziţiei dlasei muncitoare din Anglia în etapa. 
actuailă a războiului fpanco-prusian a fost aprobată. 
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31 iantiarie 

4 februarie 

Aprox. 12 
februarie 

13 februarie 

! 4 februarie 

19 februarie 

La şedinţa Consiliului General lÎn care s-a dezbătut pro
bl0111Ja stabilirii unei legături icu ·secţiiJe din �aniia ale 
InternaţionaJlei, Marx anunţă că ila Bcrlma se editează 
ziiarul mlllilJOitoresc „La Revolucion social" .  Consiliul Ge
neral ii braseiază >0a 1S1arcină lui Engals să îndeplinească 
provizoriu funcţioa de isecreLar�core51Ponident pentru 
Spania. Engels deschide dezbaiterile în Jegăitură cu pro
blema rpoziţiei clasei muncitoare din Anglia în etapa 
acbua.lă a războiului foalJJCo"IJ>msiian. El propune un !Proiect 
de rezoluţie şi rosteşte un idiisours (pe această temă, în 
care subliniază importanţa mişcării :pentru recunoaşterea 
Republicii Framceze ca singwllll mijJoc eficace în aceste 
.condiţii ide a ajuta •republica împotrirva agresiunii pru
.siene. El mitică rpolitiica aventuristă a pozitiviştilor .Ila
di.cali burghezi, care se pronunţă pentru o intervenţie 
millLtară ia Angliei în favoarea Franţei, şi ar.ată :necesita
tea obţinerii din 1Partea guvernU'lui englez a unor mds-uri 
diplomaitiice rpentru împiedicarea unei intervenţii militare 
a Rusiei ţariste. !Proiectul de <rezoluţie se �ublică în ziarul 
„Eastern POISt" la 5 !februarie. 

In scrisori1le către Paul Lafargue şi Ludwig Kugelma.nn, 
Marx conidamnă cu rvehemenţă acţiunile trădătoare <ile 
guvernuLui apărării naţionaile, .oa.re, temîndu-.se de muI11Ci
torii parizieni, a semnat o convenţie cu privire l-a capitu
:LaTea Parisului. 

Marx primeşte de �a tIJafiar9ue o comunicare cu privire 
la rezull<l<ii!tele alegerilor penl>r"1 Aduruarea naţionaJ!ă din 
Franţa. 

Engels LStabiJeşte printr-o oorisoare ilegătura cu Consiliul 
fedeI1a·l spaniol ; în .scrisoarea sa, eJ subllini•ază necesi
tatea de -a se crea în /fiecare ţară un ipartid proleta·r care 
să ducă o politică de s1ne stătătoare ; Ide asemenea, el 
informează CoI11Siliul federail l!ij)aniol de51Pre a<etivitatea 
Intemaţioniallei şi a iSecţiilru- ei mn ldilferite ţări. 

La şedinţa Consi.Uull\li GenBI'all, Marx informează despre 
p ersecuţiiile poliţieneşti la care .sînt supuşi paI'tidpanţii 
l-a mişcarea muncitoreaiS'Că din Austria şi Gernnania, pre
cum şi despre activi�atea 1lui Serrai.lllier .i.a Pa'fis. Marx 
parti.c1pă Ja discuţia cu privire Ja poziţia clasei munci
toare din Angliia în eta.pa aiotuală ia ll'ăzboiului ; el dez
văluie motivele itacticii de tergiNe1J1Sare adapbatii de 
guvernUl Glaidistone în problema recunoaşterii Republicii 
fra!llceze şi subliniază că proletari!atul este ănteresat să 
ÎJJ/locuiaiscă ifo:runa de guvernămînt monarhiică cu cea 
republicană in 1Pofida i0araictemlui limitat -al republidi 
bu:rgheze. 

Marx se intilneşte cu Serraillie.r, care s-a reîntors in 
această zi Ide Ila Paris, �i ;primeşte infornn:aţii de la el 
despre situaţia din Franţa. 
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2 martie 

.! martie 

!lO mor/ie 

14 martie 

19 ma1 tie 

19 ma1 tie
J11na mai 

In scrisoarea iadrooată aoţiei lui Wilhelm Liebknecht, 
Marx dă indk.aţii priVÎltoare la dezvăiluh'ea acuzaţiilor, 
bazate rpe dlate fa.lsificate, pe care ,autorităţile prusiene 
aveau de gîrtd să le 1adU1Că iir1�potriv1a conducătorilor 
aresbaţi iai isocial-<lemooraţiei germane. 

Marx informează Consiliul GeneNl!l des.pre activitatea 
membri.lor Internaţionalei în Frenţa şi în S.U.A. ; CQnsi
liul îi trasează lui Mane scrrcina să scrie Comitetului 
Central ia! secţiilor idin S.U.A. a.le Interruaţionalei şi să-i 
e:xl!)lice care sînt qmpulernkirile sale. Revenind asupra 
.probJemeilor ridioillte în tliscuţia purtată în legătură cu 
poziţia clasei muncitoare din Angl1a în timpul rd.zboiului, 
Marx fundamentează Hnia pe care trebuie s-o urmeze 
.proletaTLatul englez 1pe tărîmul (pOlitidi externe. 

Intr-o scrisoare atlresaită membrilor ilnternaţionalei Karl 
Klein şi f'ritz Moli din Solingen, Engels iacmdă o înaltă 
apreciere „aititudlnii exemplare Ide care au dat dovadă 
muncitorii germani în timpul .rJ.zboiului fra111Co-prusLan" .  

Intr-o şedinţă a ConsiliU!lui Genernl, Marx face o comu
nicare în legătură cu alegerile idin Rei.chsbagul german 
şi cu -alegerea Jll!i Sebcl ca depubat ; el anunţă formarea 
unei secţii irlandeze a Internaţionailei la New York. 
Luin:d parte Ila dezbaterea problemei cu tprivire la con
vocarea unei conferinţe a IntennaţiornaJ!ei, Marx arată 
oit de inqpo11tună egte conferinţa acum, oind situaţia po
li tică din Franţa a devenit extrem de insitabiJă. Marx reia 
dezbaterea problemelor de rpD'litică e�ternă care au fost 
atinse !În discuţia despre poziţLa 1Cl1asei murucitoaTe din 
Anglia tÎn timpul irăzboiului. iEngeLs rosteşte cuvîntul de 
încheiere la a ceastă disicuţie. Consiliul General ia.probă 
punctul 3 1a!l rezoluţiei iPropusc Ide Engels cu privire la 
lupta împotriva p01litLcii cxpans1oni>Ste a puterhlor xeac
ţionare şi renunţă 1a primele două puncte, care se referă 
la recunoaşterea Republicii Franceze, ţinînd iSeama de 
pacea rpreliminară 1pe care a încheiat-o .guvernuil francez 
cu Prusia J,a 26 februarie. 

Marx şi Engels aild. despre revoluţia din 18 martie de 
la Paris. 

Marx şi Engels studiază cu minuţiozitate toate ştirile 
despre sitUJaţLa din Paris şi despre iactivLtatea Comunei 
din Pa.ris procLamată da 28 martie. Ei sitabilesc llegătura 
cu ,comunarzii şi îi ajută cu sfatur�le ilor !În diferitele 
probleme de rpolibică internă ,şi externă. Ei organizează 
mitinguri Ide masă şi adunări .a.le muncitorilor din diferite 
ţă·ri pentru sprij i nirea proletariatului lfevoluţiona.r din 
Paris şi a Comunei din Paris. Marx trimite mai multe 
suto de scri5ori in toate ţările unde eX!istă secţii ale 
Internaţionailei, în care le iscrie despre Comuna ldin 
Paris, de explică caracterul proletar şi înse-.mnd.tatca is-
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21 martie 

2 1-23 martie 

Aprox. 28 
martie 

28 martie 

Aprox. 31 
martie 

Aprox. 31 mar
tie-mijlocul 
lunii aprilie 

31 marile 

torică a Coonunei şi le cheamă să o sprijine. Ma1:1C. 
critică, totodată, greşelile Comunei. El studiază cu aten
ţie experien� comUI11arzill.or parizieni, face numeroase 
extrase din ziare şi cllllege tot felUil de ştiri şi informaţii. 
particulare. 

In şedinţa Consiliului General, Engels rosteşte o cuvin
tare despre revoluţia din Paris şi despre trecerea ipuleni 
în mîinile unui for iproletar - Comitetul Central al 
Gărzii naţionaile. La propunerea lui Marx, a fost adoptată 
o rezoluţie cu privire la trimiterea ide delegaţii în adu
năllile mu.n<:itoreşti pentru a-i îndemna pe muncitorii 
englezi să-şi exprime solidaritatea cu proletariatUJI pari
zian. Consiliul General a.probă fo unanimitate declaraţia 
întocmită de Marx împotriva ştirilor calomnioase 
apărute în presia engleză potriVlit căJrora Consiliul federal 
de la Paris a·r fi hotărît excluderea din Internaţională 
a tuturor germanhlor care trăiesc în Franţa. Declaraţia 
apare în ziarul „Times• din 23 martie, în „Eastern Post" 
din 25 mairtie şi în a.lte ziare. 

Marx trimite sorisori ziiarelor „Times" şi „Volk.sst-a.at". 
în care arată că ziarul reacţionar „Paris Journa11• s--a 
făcut vinovat de întocmirea şi răspîndirea unor scrisori 
falsificate cu scopul de a calomnia Internaţionala şi pe 
conducătorii ei. Scrisorile apar în ziarele „Times• din 
22 martie şi în „Volksstaat" din 29 martie, precum ş1 în 
alte ziare. 

Marx discută cu Serraillier .în ajunul celei de-a doua 
călătorii întreprinse de acesta 1a Baris. 

Marx şi Engels ilau parte Ja discuţiile purtate în cadrul 
Consilliului Genera!l în .legătură -cu atitudinea Inter
naţionalei faţă de mişcarea irepublicană din Angha. 
Engels sublinLază, în cuvîntarea sa, necesitatea de a se 
da acestei mişcări o ollientare care să corespundă intere
selor clasei mundtoare. Marx menţionează, în cuvîntul 
său, că nici o mi�are republicană nu poate deveni o 
forţă serioaisă dacă nu se triansformă într-o mişcare 
socială. 

Unul dint"Ie conducătarii secţiilor din Belgia ale Inter
naţionialei, secretarU!l de .redacţie ial ziamlui „De Werker" 
din Anvers, Philippe Coenen, îl roagă pe Marx într-o 
scrisoaxe să organizeze o cO'lectă ipentru muncitorii gre
vişti dim industria tutunului din Anvers. 

Marx primeşte veşti de l-a Serraillier, prin intermediul 
soţiei acestuia, despre situaţia din Paris şi despre mJsu
rile luate de Comună. 

Marx scrie o scrisoare ziarului „De Werker" din Anve.ris, 
in care demască procedeele fu1sificatoare ale presei bur
gheze, care se îndeletniceşte .cu calomnierea Inter
naţionalei. Ziarul publică scrisoarea ila 8 aprilie. 
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Aprilie-mal 

Aprox. 2 aprilie 

3 aprilie 

4 aprilie 

5 aprilie 

6 aprilie 

10 aprilie 

1 1  aprilie 

Mane este vi:Litat în repetate ll'mduri de Fox Bourne, re
dactorU!l ziarului burghez..J.iberial 11The Examiner", şi 
dtscută cu el despre evenimentele de la Paris. In urma 
acestor discuţii, ziarllll face o a.preciere mai obiectivă 
asupra activităţii Comunei. 

Marx pximeşte o scrisoare de �a Leo Frankel, membru 
al Comisiei pentru anuncă şi comerţ a Comunei din 
Flaris, în oare aces1la îl roagă să-i dea un sfat în problema 
reformelor sociaile pe care itrebuie să Je înfdptuiască 
Comuna. 

Intr-o scrisoare adresată redactorului ziarului „Times " ,  
Marx combate afirmaţiille cailomnioase d i n  presa bur
gheză .engleză potrivit cărora revOlluţia de 1a Paris ar 
fi fost organizată de �a Londra. ScrisoMea apare în zia
rele „Times" din 4 aprillie şi „DaiJy News" din 6 apriilie. 

In ca-litate de secretar-corespondent pentru Belgia, Engels 
informează Corusiliul General despre greva muncitorilor 
din industria tutunului din Anvers. La propunerea lui 
Engels, Consiliul General ia hotărîrea de a trimite o 
delegaţie la trade-unionuri şi de a face apel la munci
torii englezi să-i sprij ine pe .grev'iştl. 

Engels îi tr1mite lui Liebknecht la Letpzig o notă cu pri
vire la greva muncitorilor din industria tutunului din 
Anvers, cu scopul de a o publica în ziarul 11Volksstaat".  
Această notă, în care el face apel la muncitorii german.i
să-i sprij ine pe grevişti, apare în ziar la 12 aprilie. 

Engels, intr-o scrisoare către Philippe Coenen, U în
cunoşti:nţează pe acesta despre măsurile luate de Con
siliul Generail pentru sprijinirea muncitorilor grevişti 
din industria tutunului din Anvers şi îl roagă să-l ţină 
la curent cu evenilmentele lega•te ide grevă şi să-i trimită 
cu regularitate ziarul 11De Werker•.  

Marx, în scrisoarea către Liebknecht, ex:aminează amă
nunţit greşelile Comunei din .Pairis, care au dat posibili
tate versailllezillor să treacă la ofensivă ; prin Liebknecht, 
el îl roagă pe Bebe! să-i trimită regulat dărille de seamă 
stenografiate ale dezbaterilor purtate în Reichstag la 
Berlin. 

Intr-o scrisoare adresată lui Liebknecht, Marx H înştiin
ţează despre publicarea documentelor oficiale care con
firmă că Karl Vogt, demascat de Marx încă din anii 
1 859---1 860 ca agent secret bonaipartist, a primit bani din 
fondul secret al guvernului lui Naipoleon al III-iea. I n  
ziarul 11Volksstaat" din 15 aprilie, Liebknecht publică 
o notă cu privire la aceste noi dovezi că Vogt era în 
legătură cu guvernul bonaipartist. 

In şedinţa Consiliului Genernl, Engels caracterizează si
tuaţia din Paris şi menţionează ieă Comuna a lăsat să-i. 
scape un moment prielnic pentru o ofensivă asupra Ver-
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.J2 aprilie 

J3 aprilie 

.17 aprilie 

,JB aprilie 

• 18 aprilie--29 mai 

19 aprilie 

.Aprox. 
"25 aprilie 

.25 aprilie 

sa�lles-ului ; el face, de ia:semenea, comunicări în negă
tură cu mişcarea muncitorească .şi 1propa.ganda socialistă 
din Spania. 

Marx, într-o scrisoare icărt.re Kugelmann, se referă la 
ultimul capitol -al lucrării sale „Optsprezece brumar al 
lui Ludovic Bonaparte• ,  în oare 1arată necesitatea .pentru 
proletariat de a sfărima ma.şina birocratiică-militară ia. 
burqheziei, subliniind Cd Comuna din .Paris a iincercat 
.să înfăptuiască acest lucru. Marx este entuziasma'1: de 
eroismul >QomunarzHor şi dezvăluie, în acela.şi timp, gre
şelile şi părţile .slabe din activitatea Comunei. 

Cu scopul de a ridica nivalul teoretic al muncitorilor 
germani, Mane îl sfătuieşte pe Liebknechit, într-o scri
soare, să repradocd. în ziarul „Volkssta•alt" extrase din 
„Capitalul" ,  mai ales din capitolul „Aşa-numita acumu
lare primitivă" .  

Marx, într-o scrisoare către Kuge1mann, subliniază în
semnătatea istorică-mondi:a·lă a Comunei · din Paris şi 
arată că lupta clasei muncitoare împotriva clasei capi
taliste şi a .statului burghez a intrat, datorită Comunei 
din Paris, într-o 'fază nouă. 

Marx este :a.ve11tizat, prin Kugelmann, de către Johan
nes Miquel :să nu întreprindă <proiectata cd.lătorie în 
Germania, deoarece este ameninţat ide a fi arestat. 

Străduindu-.se să .facă din e:xiperienţa Comunei din Paris 
un bun comun ai! proletariatului din toate ţările, Marx 
propune J:n şedinţa Consiliului Gener.al să se 1publice o 
.adresă către >toţi membrii lnternationalei •cu privire la 
tendinţele gener<l!le ale luptei di.n Paris . 

Din însărcinarea Consiliului General, Marx lucrează la 
Adresa cu privire .ia războiul civil din Franţa, menită să 
scoatct în evidenţă însemnătatea istorică mondială a 
Comunei din ParLs şi .să facă o generalizare teoretică 
a experienţelor Comunei ; etl continuă să stringă mate
rialele necesiare, scrie prima şi a idoua .ci<>rnă şi luc1 ează 
apoi la textul definitiv al Adresei. 

Engels il infol'IIlează în mod amănunţit pe Eccarius, în
tr-o scrisoare, despre .greV'a muncitorilor lteX!tilişti din 
Barcelona, propunînd ca Consiliul General .să organizeze 
printre muncitorii din Manchester o 1colectă ipe.ntru gre
viştii din Barcelona. 

Engels stu:diază scrisorile şi ziarele 1primite din Spania, 
care 'Cuprindeau rel·atări asupra grevei muncitorilor teic
tilişti din Barcelona. 

Con.siliul General aprobă proieotul de rezoluţie întocmit 
de Engels icu privire da excluderea din Internaţională a 
proudhonistului de dreapta Tolain, care a trecut .de par
tea burgheziei. Rezoluţia este publicată în ziarul „Ea!:.tern 
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Aprox. 
26 aprilie 

1nceputul 
lunii mai 

Aprox. 
2 mai - 22 mai 

5 mai 

9 mai 

1 1-13 mai 

Post" din 29 aprilie, în „L'Internationale" din 1 4  mai, 
c a  şi în i!ilte organe de presă ale Internaţionalei .  In şe
dinţa Consiliului General, Marx rosteşte o cuvîntare cu 
privire la Comuna din Paris, în oare face o iapreciere 
asupra situaţiei din .Paris şi o caracterizare a măsurilor 
luate de Comună. El a.rată 1a.poi care este componenţa 
secţiilor conduse Ide Comitetul Central din New York. 

Marx !Pll'imeşte de la un comerciant gerunan, prin oare 
el menţine legătura cu membrii Comunei, o scrisoare în 
care aceştia se interesează cum ar putea să vîndă hîr
tiile de valoare la burs a  de efecte din Londra. In scri
soarea sa de răspuns adresată lui Frankel, Mairx le dd 
comunarziolor sfaturi în această iprivinţă ; în afară de 
aceasta, el comba.te callorruniile proferate de democratul 
mic-burghez Felix Pyatt •Ia •adresa Internaţionalei şi a 
lui Serraillier, reprezentantul Consiliului General aflat 
la •Paris. 

Marx se intilneşte cu narodnicul rus Piotr Lavrov, mem
bru al Internaţionalei, care din �nsărcinarea Comunei a 
pleoat dilll P.aris ipentru ca să .stabilească o IJ.egătură di
·rectă cu Consiliu[ General. 

Marx este bolnav şi nu poate partic�pa 1a şedinţele Con
si}iului Genernl. Din icauza bolii, el este impiedioat să 
termine Adresa Consiliului General cu ·privire la răz
boiul civil din tFran�a. 

Engels îi trimite lui Liebknecht articolul „Incă o dată 
«Domnul Vogtn " pentru ziarul „Voilk.sstaat" . Articolul 
apare 'la 1 10  mai. I:ntr-o scrisoare către [.iebknecht, Engels 
roagă i0a .muncito-rii germani să organizeze o 'Colectă. 
pentru a veni ÎIIl QI>rijinul muncHorilor grevişti din An
vers şi Bruxelles. 

La şedinţa Consiliului General, Engels arată cum se des
făşoară lupta comunarzilo-r rpaTizieni împotriva trupelor 
d11 1la Vel"5ailles ; el infornnează asupra grevelor din. 
Spania şi Be'lgia şi iparticipă la dezoaterea problemei pri
vind trimrterea unei delegaţii la aduna.rea consacrată 
anive11sării a 1 00 ani de la naşterea lui Robert Owen ; 
în >euvîntul său, el aco-rdă o înaltă apreciere meritelor 
pe oare Je .are Owen în dezvdltarea gîrudirii so-cialiste-

Marx se întilneşte din nou cu oomeocia.ntul german şi 
capătă de �a el informaţii iasupr-a situaţiei din Pa.ris
Marx scrie o scrisoare membrilor Comunei din Paris 
Leo Frankel şi Louis-Eugene Varlin, în care iii infor
mează asupra trata.tivelor secrete dinbre iBismarck şi 
Favre şi le dă, totodată, un şiir de sfaturi practice, ară
tindu-le cum poate fi consdlidată situaţia Comunei şi. 
cum ,trebuie dusă fopta ei împotriva versarnezilor. Marx. 
arată <:ă •se străduieşte să ex;plice muncitorilor din dife
rite ţări însemnătatea istorkă a Comunei din Paris şi. 
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16 mai 

:23 mai 

-30 mai 

Iunie - iulie 

lunie 
decembrie 

Inceputul lunii 
Junie 

u Iunie 

1 1  iunie 

Mijlocul 
lunii iunie 
- mijlocul 
lunii iulie 

roagă să i se trimită materialele necesare pentru de
mascarea publică !ii călăilor tde la VerscU!lles. 

La prQPunerea llui Engels, Consiliul General U numeşte 
pe Marx secretar-corespondent temporar pentru Olanda. 

La şedinţa Consiliului General, Marx rosteşte o ieuvîn
tare despre Comuna din Paris, în ca.re subliniază că 
princi,piile Comunei sînt veşnice şi nu pot fi distruse 
chiar dacă Comuna ar suferi o înfrîngere. 

1n şedinţa Consiliului General, Marx prezintă Adresa 
„Războiul .civil din Franţa",  întocmită de el ; Con
siliul General aprobă in unanimita1e această Adresă. Ea 
se publkă în Hmba engleză sub formă de broşură şi 
într-o serie de organe de presă ale Internaţionalei. 

Marx continuă să studieze experienţale Comunei din 
Paris ; el 1culege material in legătură cu evenimentele 
din Franţa şi cu activitatea Comunei, <:ompletîndu-ş1 
exitrasele din presa periodică. 

Marx şi Engel5 organizează o colectă pentru partici
panţii Ila Oomuna <lin !Paris aflaţi în emigl.'aţie ; ei con
duc activjta1ea Comitetului emigranţilor, creat de Con
siliul General ; iau măsuri rpentru ia procura de ducru 
comunacr-zilor şi se îngrijesc de paşapoart�le necesare 
pentru plecarea din ţară a comuna.rzilor care se mai află 
în mod Hegal în Franţa. 

Marx primeşte de la narodnicul Nikolai f'l1anţevici Da
nielson din Petersburg cărţi şi articole ruseşti, printre 
care lucrarea lui Cernîşevski ,,Despre proprietatea fun
dară",  şi o scrisoare în care Danielson îl informează 
despre stadiul lucrărHor Ia traducerea .în limba rusă a 
volumului I al „Oapitadului" şi îi oferă o sumă de bani 
pentru editarea volumului II al „Ca.pitalului". 

ln şedinţa Consiliului General, Marx demască calomniile 
răspîndite de presa burgheză engleză �a adresa Inter
naţionalei şi a Comunei din Paris şi critică un articol 
al lui Mazzini îndreptat împotriva Comunei, care a 
apărut în numărul din iunie al revistei lunare liberale 
engleze „The Contemporary Review•. 

lntr-o şedinţă a Comitetului permanent al Consiliului 
General a fost a.probată declaraţia întocmită de Marx şi 
Engels dn legătură cu !Circulara lui Jules Favre îndrep
tată împotriva Internaţionalei. Scrisoarea, purtînd semnă
tura secretarului Consiliului Gen-eral, John Hales, este 
trimisă tuturor ziarelor londoneze şi apare Ja 13 iunie 
în „Times" şi la 17 iunie .în „Eastern Post". 

Engels traduce în limba . germană Adresa „Războiul 
civil din Franţa" şi trimite această 1·raducere Jui Lieb

kineicht pentru .a o publi'Ca în ziarul „Volksstaa.t" şi a o 
transmite, de asemenea, tui Becker la Geneva pentru 
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A doua jumă
tate a lunii 
iunie 
noiembrie 

20 iunie 

26 iunie 

27 iunie 

revista 11Vorbote" .  Adresa, în traducerea germană a lui 
Engels, apare succesiv de la 28 iunie pînă loa 29 iulie 
în ziarul "Volk.sstaat• şi incomplet în „Vorbote• din 
august pînă în octombrie 1 87 1 .  

Engel.s poartă o .corespondenţă permanentă c u  Carl<> 
Oafiero, militant al mişcării muncitoreşti italiene, şi prin 
inter.mediul acestuia îşi exeoci1ă influenţa asupr.a. sectiei 
din Neapole a Internaţionalei. Engels îi trimite lui Ca
fiero icele mai impo,rtante documente .a.le Intemaţionalei: 
pentru a le Tăspîndi [printre muncitori şi îi  dă instruc
ţiuni în privinţa felului cum trebuie dusă lupta împo
tri'V'a influenţei burgheze exerdtate asupra proletariatului 
de către adepţii lui Mazzini, ca şi împotriva ideilor 
anarhiste ale lui Bakunin. 

Mane şi Engels participă la şedinţa Consiliului General 
în care se discută com.po11tarea trade-unioniştilOT George 
Odger şi Benj.amin Lucreft, care au atacat in presa bur
gheză Consiliul General pentru Adresa „Războiul civil 
din Franţa•.  Consiliul General hotărăşte să şteargă sem
nă1urile lui Odger şi Lucraft de pe Adresă. Engels pro
pune să se trimită o declaraţie ziarului "Daily News" 
în care să respingă cu vehemenţă atacurile :îndreptate 
de reformistul englez George J. Holyoacke împotriva 
Consiliului Gene11al, precum şi încercările a.cestuia de 
a discredita AJdresa 11Ră2'lboiul dvhl din Franţa• .  Deola
raţia lui Engels este aprobată în unanimitate de Con
siliul Gene11al şi este dată publicităţii la 23 iunie. La 
propunerea lui Ma.rx, Consiliul Gene!1al hotărăşte să 
adreseze o scrisoare ziarelor burgheze londoneze 11The 
Spectator" şi "The Examiner• în care să demaşte drept 
falsuri fabricate de poJiţia de la Versailles şi  reproduse 
de �resa burgheză. manifestele atrJbuite Internaţiona
lei. Scrisoarea lui Engels nu a fost publicată de aceste 
ziare. 

Ca răspuns la atacurile cailomnioase îndreptate împotriva 
Adresei 11Războiu.l civU din Fran�· şi a autorului ei, 
Marx scrie o scrisoare ziarului 11Daily News" ,  in oare 
arată că el este autorul Adresei şi că îşi asumă personal 
răspunderea [pentru acuzaţiile aduse în această Adresă 
membrilor guvernului de 1a Versailles. „Daily News" 
publică scrisoarea la 27 iunie, reducînd în mod arbitrar 
unele pasaje. Textul integral apaTe la 1 iulie în 11Eastern 
Post" .  

Engels propune la şedinţa Consiliului General s ă  se tri· 
mită o declaraţie ziarului "Daily News" ca răspuns la 
atacurile necontenite îndreptate de Holyoake, Lucraft şi 
Odger împotrhna Adresei „Războiul civil din FTanţa• şi 
a Consiliului General. Declaraţia, scrisă de Engels, în 
care se subliniază că Consiliul General aprobă în una
nimitate ruperea relaţiilor cu Odger şi Lucraft, este con-
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J iulie 

1-3 iulie 

Aprox . 
.3 iulie 

-4 iulie 

f 1 iulie 

firmată ide Consi1liul General şi pubHcată în „Daily 
News " la 29 iunie şi iîn „Eastern •Post" la 1 iulie. 

EngeJ.s sarie un iarticdl .pentru ziarul „Volksstaat " ,  în 
care relevă impresia iputernică pe oare a iprodus-o în 
Anglia ·Adresa „Războiul ICÎvi.l din F11anţa •, în pofida 
inceocă•rHor piresei bungheze ide a o trece sub tăcere sau 
da a o discredita. A11ticolul -apare în ziar 1a 5 iulie. 

Marx primeşte o scrisoare de la !fastul corespondent Ide 
la .Baris al ziarului burghez 'londonez , 1Daily Teleg11aph" ,  
Robert Reid, icare oferă Consiliului General iserviciLle 
sale în acţiunea de demaS1Care a calomnii.lor îndreptate 
împotriva Coonunei din Paris. Marx iSe fotî1neş.te cu 
Reid, care îi dezvăluie acţiunile duşmănoase faţă de 
Comună 1ale 1ambasadorului american 1la Paris, Elihu 
Benj amiin Washburne. 

Engels eJe]Jlică în scrisoarea către Cafiero caracterul 
dăunător al sectarismului pentru mişcarea muncito
rească, oritică cu asprime părerile lui Bakunin şi de
mască încencările Uui Mazzini de •a iSupune Internaţionala 
influenţei sale. Engels e:icpliJcă !tactica linternaţionalei 
faţă ide muncitorii ragricoli şi de ţăranii cu gospodărie 
mică. 

Intr-un interviu acordat unui corespondent al ziarului 
„The WoI11d " din New York, Marx explică scopu.rile şi 
sarcinile Internaţionalei şi .caracterizează activitatea ei. 
Insemnări cu privire la acest iinterviu au apă·rut în ziarul 
„The World" din 18 iulie, ca şi în „Woodhu11 & Clafilin's 
Wee�ly" din 12 august. 

L11 şedinţa Consiliului General, Marx recomandă oa 
J.P. Mac Donnel să fie 1ales membru al Consiliului, ca
ractcriz�ndu-1 ca un conducătQI' ai! mişcării de eliberare 
naţională şi 1al mişicării mtmeLtoreşti din Irlan<la. Enge'ls 
dă citLre scrisorii lui Cafiero, caire jnfo11mează Consiliul 
General de!Wre lup�a dusă î mpotriva •aidepţillor lui 
Mazzini. Marx dă citire unei scrisari în •oare se VQl'beşte 
despro s1tuaţia !din secţiile din S.U.A. ale Internaţionalei. 
Manr. şi Engels fac cunoscut Consiliului General că au 
I1U,pt relaţiile cu , 1P.all Maill Gazette" p entru că aceasta 
a luat parte La •campania de cailomniere pornită de presa 
burgheză IÎ'IIllPotriva tlnternaţtonalei. 

In şedinţa Consiliului Generail, Marx dă cLtire Adresei 
sale către Comitetul Centra'! din New York al secţiilor 
din S.U.A. ale Asodaţiei Internaţionale a Muncitorilor : 
„D�l Wa.shbrunne, ambasadorul .american la îPair.is".  Adresa 
demască Lpocrizia şi acţiun�le duşmănoase ale ambasa
dorului •american faţă de Comuna din Paris. Adresa, 
aproba1ă de ConsLliul Generffi, aipare sub formă de foaie 
volantă �a Londra în jurul datei de 13 iulie. Marx 
face cunoscută Îill şedinţă o nouă provocare a poliţiei 
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franceze, care ia fabriieat scrisori f111lse cu scopul de a 
le folosi în •tiII:\pUl procesului judiciar intentat Jui 
Adolphe-Ailphonse Assi, membru al Comunei din Paris. 
Deoarece una din aceste scriisori falsificate i-a fost atri
buită lui Marx, el a scris o dezm1nţire, căreia îi dă citire 
în faţa Consilliului General. 

M11Jrx studiază materialele în legătură cu aşa-numitul 
proces Ne<:eiaev, care au fost !Publicate în ziarul rus. 
11Piravitelstvennii Vestnik".  

In şedinta Consiliului General, Marx respinge declara
ţiile publice făcute ide Odger ICă el, Odger, ar fi autorur 
Manifestu.lui constitutiv al Asociaţiei Inter.naţionale a 
Muncitoriilor. Engels oa.duce la cunoştinţa Consiliului
Genernl ică Adresa „Războiului civil din Franţa" apare
in limbile OJlandeză, 9eI'IIlană şi  franceză şi  că se pregă
teşte traducerea ei în limbÎlle italiană şi rusă. 

La şedinţa Consiliului Gener.al ,  Engels propune convo
carea 1la Lonidr.a a unei conferinţe închise a Internaţio
nalei pe data de 11 serpternbrie. Pro.punerea lui Engels 
este acceplrată în u.n.ani.mÎ!late de Consiliul General. 
Engels rosteşte, de asemenea, o cuvintare cu privire la 
relaţiÎlle !dintre Giuseppe Mazzini şi Internaţională. ln 
legătură cu problem a pusă în şedinţă privind a.parte
nenta la Internaţională a Alianţei bakuniste ia demo
craţiei socialiste, Marx şi Engels îşi ex.primă părerea că 
membrii Aliianţei bakun1ste trebuie socotiţi de fapt 
excluşi din Internaţională, pentru Cd ei nu au indeplinil 
condiţÎla de primire în Internaţională CMe le•a fost pusă, 
şi anume de a dizolva organizaţia le>r secretă, şi,  în afaril 
de aceasta, nu au p l ătit cotiZ!aţia de membru. 

Marx comunică preşedintelui şi secretarului provizoriu. 
al Clubului internaţional şi .republican din New Or
leans. Ch. Caron, Cd Consiliul General a primit clubul 
în Internaţională cu drepturile unei se<:ţii şi i i  trimite 
documente ale Asociaţiei lruternaţionale a Muncitorilor_ 

Marx îl informează printr-o scrisoare pe Nikolai Issaa
kovici Utin, membru al  secţiei ruse din Elveţia a In
ternaţionalei, despre hotărîrea Consiliului General de a 
convoaa Ilia Londra pe data de 17 septembrie o iconferinţă 
închisă a Internaţionalei, intrucit convocarea unui con
gres ordinar nu era cu putinţă. El i i  mai IÎmpărldşeşte
acestuia rezultatele discuţiei !Purtate în cadrul Con
siliului General cu privire la apartenenţa Alianţei baku
niste la Internaţională. 

Engels explică într-o scris01are către Cafiero caracterul' 
scizionist al activitdţii Alianţei bakuniste a democraţiei 
soc1aliste şi îl informează despre apropiata convocare a 
unei conferinţe închise a Internaţionalei. Ca 1răspuns 1a
atacurile lui  Mazzini împotriva Internaţion alei, care au 
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apărut în ziarele italiene, Enge1s li ltdmite lui Cafiero 
un iarticol pentru ta fi publicat .în 1Presă, in care dezvăluie 
conţinutllll burghez a1 agitaţiei făcute de Mazzini. Arti
colul lui Engels este !Publicat .la. 31 august în �evista 
burghezo-democratică italiană „U Libero Pensiero " şi în 
alte oit.ava ziare iitaliene. 

Marx şi Engelis iau măsmi pellltru 1PUbli.oarea proceselor
verbale ia:le dezbaterilor procesului j uidiciar intentat la 
Ve11sailles comunarzilor. 

La şedinţa Consiliului General, Mane ,rosteşte o cuvîntare 
împotriva lui Odger. La propunerea lui Marx, Consiliul 
General îl eliberează pe Engels de atribuţiile de secre
tar-corespondent pentru Belgia şi il numeşte secretar
coresponden!f: pentru Halia. 

Marx il:rimi<te redactorului ziarului „Times • o scrisoare 
scrisă de Engels cuprinzind extrase dintr-o scrisoare a 
avoaatului comunarzilor arestaţi în care se vorbeşte 
despre :regiimul înfiorător la care isînt supuşi deţinuţii in 
închisori, despre 1Samavolnicia poliţienească şi despre 
tărăgănarea procesUJlui de către autorităţile de la Ver
sailles. Scrisoarea lui Enge1s nu este pubUcată. 

La şedinţa Consiliului General, Ma.rx participă la dez
baterea problemei privind acordarea unui aj utor mun
citorilor grevişti din Newcastle şi măsurile de illllptă im
potri'Va încercărilor de a aduce spărgători de grevă din 
Belgia ; în •cuvîntul său, el subliniază importanţa sta
bilirii unor Jegături 1Strînse î;ntre Interniaţională şi sindi
cate. La propunerea lui Engels, Consiliul General hotă
răşte să organizeze o colectă printre munciltorii englezi 
pentru ajutorarea comunarzilor-emigranţi. 

Engels trimite o :scrisoare �ui Lavrov 'La Paris, rugindu-l 
să-l aboneze la publicaţia „La Gazette des Tribunaux•, 
în care urnnau să se publice procesele-verbale com
plete a1e dezbaterilor de la procesul judiciar intentat 
comunarzilor ; el îl :roagă, de asemenea, să-i trimită 
un plan al �arisului şi împrejurimilor sale, de cCl'fe are 
nevoie :pentru studierea acţiiunblor militare din timpul 
asedierii Parisului de către iprusieni şi versaillezi. 

1n scrisorile adresate unui anembru al Internaţionalei, 
Adolphe Hubert, emigrant francez la Londra, Marx foce 
cunoscuite dteva fapte şi trimite documenteJe necesare 
pentru apăI1area comunarzilor lia procesele judiciare care 
le-au fost intentate. 

La şedinpa Consiliului General, Marx propune de a 
trasa ca sarcină Comitetului permanent să întocmească 
pînă la şedinPa următoare ordinea de zi a Conferinţei 
de la Londra. ConsiliU!l G eneral acceptă propunerea lui 
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Ma.rx. IJa şedinţa Consiliului General, Engels informează 
despre !Persecuţiile la care este ISUpusă Internaţionala fn 
Italia şi în Spania. 

IntT-o sorisoaTe către Liebknecht, Engels îl pune la cu
rent cu 1Per1Secuţiile poliţieneşti la oare iau fost supuse 
fiicele lrui Marne în timpul şederii lor .în Franţa. 

La sfatllll medicului, Marx Tămîne să se odihnească la 
Bri9hton, întrucît sănătatea \Sa este foi!lrte şubredă din 
cauZ'a surmenajului. 

In scrisorile adresate redacţiilor ziarelor „The New 
York Herald" şi 1 1Le Gaulois",  Marx arată că comunicatul 
publioart de aceste ziare cu !Privire Ja convorbirea sa cu 
un corespondent al ziarului „New York He11ald" a de
natu.rait complet conţinutul •acestei convorbiri. Scrisoarea 
Iu l Marx este IPUMicată lin .ziarul „Le Gaulois" la 
27 august. 

Mane publică în săptămînalul burghez liberal englez 
„Public Opinion• o dezminţire in !legătură cu calomniile 
josnice proferate la adresa conducerii Intern<1ţiona1ei, 
pe cillre 1 1Public Opinion• le-a ireprodus din „National
Zeitung•, orga.nul de presă al lui Bismal'Ck. Marx trimite 
lui EngellS dezminţirea şi o scrisoare adresată personal 
redactorului .acestui ziillr cu rugămintea de a le transmite 
redacţiei ziaTului „Public Opinion•. Declaraţia este pu
blicată lia 26 august. 

Engels primeşte din !Partea lui F11ancisco Mora, membru 
al Consiliului federal spaniol, un Taport cu privire la 
situaţia politică din Spania şi �a progresele înregistrate 
de Internaţională în această ţară. 

La şedinţa Consiliului General, Engels informează despTe 
conţinutul scrisorilor 5crise de secţiile din Spania şi din 
America '6Jle Internaţionalei i el propune să se adreseze 
un apel muncitorilor americani pentru a veni în ajutorul 
comuruarzilor-emigranţi. Consiliul General ii t11asează lui 
Marx sarcina de a întocmi 1acest apel. 

Intr-o scrisoare adresată redactoru�ui ziarului american 
„The Sun• ,  Charles Dana, Marx relatează despre aresta
rea fiicelor sale în Franţa. Scrisoarea este publicată în 
ziar ila 9 septembrie. 

Marx, în scrisorile adresate lui Friedrich Bolte, membru 
al secţiei germane din New York a Internaţionalei, şi 
scriitorului american Moncure Daniel Conway din Lon
dra, ii roagă pe aceşti.a să organizeze o colectă pentru 
comuna:rzii-emigranţi şi să le dea o mină de ajutor ca 
să găiseasică de lucru. 
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Aprox. 29 
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g şi 1 1  
septembrie 
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septembrie 

Aprox. 1 6  
septembrie 

16 septembrie 

17-23 
septembrie 

17 septembrit? 

Marx se reintoa•rce din Brighton la Londr.a. 

Jn ISICrisoarea aidresată redaotornlui zi.arUlui republican 
foancez „La Verile" ,  M·arx demască presa burgheză, care 
răspîndeşte 'la P.aris manifeste faJsmoate ic:u scopUil de a. 
discredita Internaţionala. Scrisoarea se p ublică in ziarul 
„Le Soir" din 3 septembrie şi în alte ziare buI\gheze. 

In sorisoarna adresată .redactorului ziarnlui burghez lon
donez „The Ev.ening Sbandwrd" ,  Marx combaite oalomniile. 
proferate împotriva lui, {)a co;nducăitor al IIllte.rnaţionalei. 
de „Nationa.J.-Zeitung" din Berlin şi II"aproduse mai intîi 
de ,,Public Opinion" şi IU!lterior de „Evening Standard" .  
Scri.soarea este publioată la 6 septembrie. 

La şedinţa Con:siliului Genernl , Ma.rx prezintă o serie de: 
propuneri for.mulate de el şi de Engels cu iprivire JJa or· 
ganizarea Conferinţei de Ia Londra a Internaţionalei şi 
Ia raprezeIJJtairea secţiilor 1Ja .această iconferinţă. Pro· 
punerile sînt acceptate de Consiliul General. La cererea 
lui MaTx �i Engels, ConsLliul General ii elibereaz5. de 
munca în Comitetll!l emi granţilor •cu S'Copul ide a-şi con· 
S'a.ora activitaitea !Pregătirii conferinţei. 

Mane şi Engels conduc şedinţele Com�tetului .permanent 
în care sînt adqpbate proiectele de rezoluţie iprelirrninare: 
e'labornte de ei pentru conferinţa icare 'Urma să iaibă loc. 

Engels prezintă Consiliului General în numele Comi
tetului p ermainent progI'a1nl'lll de [uoru 1a1l apropiatei con
ferinţe, pe oare Consiliul G eneral îl aprobă. 

Lngels pleacă pentru cîteva zile din Londra Ia Ramsgate. 

Marx se întîlneşte cu Anselmo Lorenzo, membru al In
ternaţionalei şi militant al m�cării mUil'citoreşti din. 
Spania, 1CJare a venit să pal'lictpe Ia Conferin�a de Ia 
Londra. Ei discută probleme ·ale mişcării muncitoreşti. 

La şedinţa extraordinară a Consi11iului General, Marx 
şi EngeLs particiiIJă la dezbaterea iproblemei !Privind .re
prezentarea la conferinţă a ţărHor 'Care nu au trimis 
delegaţi, 1Precum şi privind delegaţia Consiliului General. 

Marx şi Engels conduc lrucrările Conferinţei de 1la Londra 
a Internaţiolllalei, iîn cadrul căreia .se iau hotăiriri extrem 
de importdnte ou iprivire !•a 1lup11a ipolitică a dasei mun
citoare, Ila necesitatea creării in fiecare ţairă a p artLde
lor muncitoreşti de ·sine stăităitoare şi se dă o ripostă 
hotărîtă atacu.ri!or îndreptate de bakunişti şi de :al te 
elemente sectare împotriva princi@irnor tactice şi organi
zaitorice ale Internaţionalei. 

La prima şedinţă a Conferinţei de Ila Londra, Marx şi 
Engels participă la dezbaterea problemei 1Jegate de ordi-
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18 septembrie 

.J!J septembrie 

19-21 sep
tembrie 

20 septembrie 

21 septembrie 

nea de zi a coIJJferinţei. Engeds este �nsărcinat să redac
teze rezoluţii·le şi să rle -tradlllCă în diferite aimbi. Marx 
rosteşte o cuvîntare ou privire la sarcinile care &tau 
in faţa con:ferLnţei ; conferin1a acceptă proipunerea lui 
Marx de a se ailege o comisie care să examineze pro
blema Alianţei bakuniste a democraţiei soci.a.liste şi il 
alege [pe Marx în această comisie. 

l.Ja şedinpa Conferinţei de la Londra, Marx şi Engels iau 
cuvîntul !În iPfoblema ordinii de zi a conferinţei şi a 
priruciipiilor organizaitorirce ale Im.tern.aţionalei. Marx. 
propune să nu se permită apairtenenţa la ilnternaţională 
a secţiiJlO'l' care poartă denumiri de secte şi  sînt alcătuite, 
de !fegulă, din elemente burgheze. Marx propune .să se 
publice textul oficia!! ra!l Staitutului general şi noi tradu
ceri !În difer1te limbi ale acestuia, aiprobaite de ConsiJiul 
Generai!, deoarece a fost răspîn.dită o tradUJCere greşită 
a StCl!tutUJ!ui ÎIII. limba franceză, pe reare proudhoniştii şi 
bakuniştii au folO!Sit-o ipentm a justifica tactica Jor de a 
se ţine departe de lupta politică. 

Marx şi Engels partidpă [a şedinţa comisiei instituite 
de Conferinţ,a de la Londra pentru a discuta problema 
Alianţei democ11aţiei socialiste ; Marx demască activi
tatea sdzioni&tă a Alianţei lin Elveţia romandă şi în 
alte ţări. 

In şedinpa de zi ra Conferinţei Ide Ila Londra, Marx pro
pune constituirea unor secţii arie femeilor muncitoare, 
subliniind arportul activ al femei1Ior la Comuna din 

iParis ; în iIJ.UJIIle!e Consiliului General, Marx aminteşte 
despre necesi<tatea aplicării a11tico�ului 5 al Statwtwui 
din 1867 cu privire �a statistiica generală a clasei mun
citoare. ln şedinţa de iseară a conferinţei, Marx şi Engels 
�au cuvîntul în problema principiiJlor organiZ'atorice ale 
Internaţionailei. 

Engels întocmeşte darea de rSeamă rfiruanciară ipe care 
Conshliul Genooal o va prezenta conferinţei. 

La şedin�a de zi a conferinţei, Marx ia <JUVîntul [n repe
tate rînduri în [p.roblema trade-unionurilor şi rcritică pro
punerea utopică a lui Pienre-Louis Delahaye de a se 
crea o federaţie interruaţiona1lă a sindiicatelor ca prototip 
al vditoairei isocietăţi socialiste. La şedinţa de seară, 
Marx rosteşte o cuvîntaire privind activitatea politică 
a clasei muncitoare, în care arată că ia.bţinerea de la 
activitatea politkă a <Clldus întotideauna mari prejudicii 
clasei muncitoare. 

La o şedinţă a confemnţei, Enge1Ls rosteşte o cuvîntare 
privind .activitaitea politică a dasei muncitoare, în care 
subliniază necesitatea luptei [politioe ra 10lasei munci:toare 
pentru cUJoeni.rea rputerii şi airată că a prQpovădui ab
ţinerea de la 'POlitiJcă tlll' însemna să-i împingi 'Pe mun
citori în braţele politicii burigheze. ln cursul dezbaterilor 
purtate pe marginea acestei probleme, Marx rosteşte o 
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22 septembrie 

23 septembrie 

25 septembrie 

26 septembrie 

nouă cuvînba.Te despre activitatea politi<:ă. Jn numele 
comisiei alese de conferinţă, Marx face, de asemenea, 
un craport asupra activităţii Alianţei democraţiei socia
liste şi asupra sciziunii din Elveţi.a romandă ; !raportul 
este aprobat de conferinţă. 

In şedinţele conferinţei, Engels dă o ripostă bakunist-ului 
Paul Robin, t:!are a admis atacurile împotriva comisiei 
de examinare a problemei referitOaJre la activitatea sci
zionistă a Alianţei democraţiei socialiste. Marx şi Engels 
particiipă la dezbaterile puntate rpe marginea raportului 
comisiei financiare, care este a.probat de conferinţă. 
Conferinţa aoceptă irezoluţiile pirarpuse de Marx cu pri
vire !ia prarpagianda La oSate şi la formarea unui Consiliu 
federal englez al Internaţioll!alei. Engels, în calitate de 
secretar-coresipondent pentru Ita1lia, comunică care este 
situaţia oSecţiilor !din Itccl�a ale Internaţionalei. Marx, în 
calitate de oSecretar-corespond0Illl: pentru secţiile ger
mane din S.U.A., prezintă un raport în care arată di
sensiunile dintre secţiile .separast.e şi Comitetul central 
din New York şi participă iLa dezbaterhle cu privire la 
Rusia. El menţionează perspectivele largi ale mişcării 
sociale în Rusia şi posibhlităţile ireale de a se crea e.cooo 
secţii ale Inte:rn�ţionalei. In .calitate de secretar--co
respondent pentru Geroiania, Marx apireoiază în mod 
pozitiv succesele Partidului muncitoresc sodal-demoorat 
din Germania. El informează conferinţa şi despire situaţia 
Internaţionalei în Irlanda. La propunerea lui Marx, con
ferinţa adoptă o irezoluţie prin care se interzice sec
ţiilor Internaţionalei de a 'Se organiza oa societăţi 
conspirative secrete ; Marx recomandă Conshliului Ge
neraJl să publice numai acele rezoluţii pe care Consiliul 
le consideră utile. 

La scrisoarea fiicei sale Jenny adresată editoacrelor 
gazetei săptămînale „Woodhull and Claflin's Week.ly", 
în care sînt descrise persecuţH!e la caire au fost supuşi 
�ul Lafargue şi fiicele lui Mainc de către autoirităţile 
poliţieneşti franceze şi spaniole, Mi!!rx •anexează o scri
soare din partea il.Uli. Scrisoarea lui Marx şi cea a 
fiicei sale Jenny SÎl!lt publicate in respectiva gazetă 
.săptămînală la 21 -Octombrie. 

Marx wsteşte o cuvîntare cu pirilejul celei de-a şaptea 
aniveraări a Asociaţiei Interl!laţionaJle a Muncitorilor care 
a avut foc la Londra, în care caracterizează sarcini.Ie şi 
scopurile Internaţionalei şi explică caracterul de dasă 
al Comunei din Paris. Cuvîntarea apare sub formă de 
însemnări ale unui corespondent în ziarul „The Worild" 
la 15 octombrie. 

La şedin�a Consiliului Gene11ail, Marx race cunOoSCută 
activitatea secţiilor din .Danemarca ale Internaţionalei. 
In raportul său cu privire la activitatea Internaţionalei 
în Germani.ia, Marx subliniază necesitatea convocării 
unui m1ting al munciwriloir germani pentru a-şi expr1ma 
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protestul împotriva calomniilor profwate de ipresa bur
gheză •la adresa Internaţionalei. La repartizarea runc
tiilor in CoDtSiliul General, Marx este reales secretar
cores.porudent pentru Germania, 4ar Engels - pentru 
.Itali•a 1 Engels este iales, de asemenea, şi în comisia 
finaniciară a Consiliului General. 

28 septembrie - Marx, soţi1a sa şi Engels se .a.flă la adihnă fa Riamsgate. 
3 octombrie 

Siîrşitul lunii 
septembrie -
începutul Junii 
noiembrie 

Sfîrşitul lunii 
septembrie -
mijlocul Junii 
noiembrie 

3 octombrie 

1 octombrie 

10 octombrie 

14 octombrie 

11 octombrie 

Mane şi Engels pregătesc publkarea fo limbile engleză, 
franceză şi gerunană ia rezoluţiilor .conferinţei de la 
Londra, a Statutului general şi a Regulamentllllui de 
organizare. 

In scrisorile l!rimise la Bel'llin şi Leipzig >Conducătorilor 
Partidului muncitoresc social�democrat, Marx le atrage 
atenţi•a asupra necesităţii intărÎlrii legăturilor oa.cestui 
partid ou ConsUiul General. 

In şedinţa Consiliului General, Marx este reales se· 
oretair-coresponident !Penl!ru Rusila, dar Engels - pentru 
Spania. 

In şedinţa e:xitraol'ldinară a Consiliului Genera!l, Engels 
prezintă o rezoluţie cu privi.re la excluderea din Intet"
naţională a fDancezului Gustave Dmallld, -care a fost 
demascat ca agem de ipoliţie. Rezoluţia este adoptată 
de Consiliul General şi publkată în miai multe organe 
de presă ia.le Internaţionalei. In conforunttate cu hotă
rîrea Conferinţei de �a Lollldl'la, Consiliul General, la 
propunerea aui Engeils, îi trasează lui Marx sareinia de 
a întooni o declara�e >eu !Privire la abuzul cu numele 
Internaţionalei -comis de Neceaev. Declaraţia scrisă de 
Man: ia fost aprobată ide Consiliul General şi publicată 
în ziarul „Volkissta-at• din 1 noiembrie şi in a1te organe 
de iPresă iale Internaţionalei. 

Engels U inrormează pe Cafiero ipri.ntr-o scriso.a.re des
pre ll'ezultaitele �crărillor Conferinţei de Ja Londra. 

La şedinţa exbnaordinară a Consiliului Genel'lal, Marx 
şi Engels pa.11flidpă l•a dezbaterea iproblemelor privind 
alegerea definitivă, reda�tarea şi publicarea sub formă 
de ci.r.c:ulară a Consi.liului General a rezoluţiilor Confe
rinţei ide la L'Orudl1a. Consiliul GeneraD. <trasează lui 
Marx S'aircina de a pregăti irezoluţiile pentru tipar. 

La şedlinta Consiliului General, Marx face cunoscut, în 
numele Comitetului 11>ernnanent, sta.tutui secţiei franceze 
din 1811 şi prezintă un proiect Ide rewluţie in care 
propune secţiei să modilice acele articole din stallutu.I 
ei ca.re vin în icontnadicţie cu principiile organizatorice 
ale �nternaţionalei. Rezoluţia este adoptată de Consi
liul Genel'laJ. . 

.s3 - Mar:z:-Engels, Opere, voi. 1'1 
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24 octombrie 

St1rşitul lunii 
<Octombrie -
.slîrşitul lunii 
J'loiembrie 

31 octombrie 

4 noiembrie 

5 noiembrie 

6 noiembrie 

1 noiembrie 

9 noiembrie 

13 noiembrie 

Marx prezintă fo şedinţa CoI11Silliului Genena.l un ra,port 
cu pr.iivire 1a pregătirea noii ediţii a Staituitului general 
şi a Regulamentului de organizare. Coll!Siliul hotărăşte 
să tipărească această ediţie [ntr-un tiraj de 5 OOO de 
exemplare. 

Marx este bolll!av şi nu poate pantidpa timp de o lună 
la şedinţele Consiliului General . 

Engels scrie o declaraţie oa răJSpuns 1la abaicurille în
dreptate im.potriva JntemaţiOJl'alei de către un membm 
al pani.amentului englez, conservatorul Cochrane, atacuri 
care au fost publicate în zba:rul „Times " .  Declaraţi.a lui 
EngeLs este aprobată de Consd.liul General şi ia,pare î n  
„Eastern Post" din 1 1  noiembrie. 

Engeis scrie un -articol !despre ifebra infiinţării de socie
tăţi 1anonime fictive lin Anglia. AII1Ucohl'l este publk.at 
în ziairl.lll „Volksstaat• din 1 0  noiembrue. 

Consiliul General adoptă o rezoluţie eliaborată de 
Comitetul ,perm anent cu ajutorul Jui Marx, ân caxe sînt 
confirmate îma:iuternici.rile Comiitetului central din 
New York şi irespinse !Pretenţiile elementelor burgheze 
din secţia newyorkeză nr. 1 2. 

Marx trimite membrilor din S.U.A. şi din Germania ai 
Internaţionalei rezaluţiile tipărite în lianbile engleză şi 
franceză ale Conferinţei de Ila Londra. 

Consili� General aprobă rezoluţia redactată de Mairx 
in oare sînt condamnate atacurile susţinute ale Secţiei 
franceze din 1 87 1  [mpotriva !Prindpiilor orgianizatouice 
ale Internaţionalei şi sînt arătate motivele penitru care 
se refuză !Primirea acestei secţii in cadrul Internaţio
nalei. Engels ,încunoştinţează Consiliul GeneraJl des,pre 
editarea rezo!luţii1or Conferinţei de Ja Londra, ca şi 
despre primirea unor scri!Sori din partea secţifilor din 
ItaJlia, Olanda şi Germaniia ale Internaţionalei. 

Intr-o scrisoare adresată lui Sorge la Hoboken, Marx 
dă indicaţii cu privlire �-a schimbarea structurii organi
zatorice a Internaţion.alei tn S.U.A., ireferindu-se la 
hotărîrile Conferinţei de la Londra ; el  face apoi cu
noscute intrigile ţesute împotriva Cons-iliului Generai 
de Secţia .franceză din 1 8n 1 ,  care colaborează cu baku
niştii. 

Marx ii lttianite .lui Danielson o listă cu modificăriil.e 
şi corectările greşelilor de tipar făcute la !Pl'ima ediţie 
a volumului ii al „GaiPitaluliui" ,  de care trebuie să se 
ţină seama l-a pregătirea ediţiei ruse. 

In focuinţ.a, 1lui Mairx •a.re loc o întî.lnire intre Marx, 
Engels şi Ricciotti Garil>a!ldi, fiul! lui Giuseppe Garibaldi, 
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Mijlocul lunii 
noiembrie 1871 
- mijlocul lunii 
iebruarle 1872 

16 noiembrie 

23 noiembrie 

25 noiembrie 

28 noiembrie 

53• 

care a pairtidpait la mişcarea de eliberare naţională din 
Italia şi a luptat în <războiul :liraruc:o-prusian de partea 
Franţei. 

Bngels dă sfaturi socialistului gemnan Theodor Cuno 
din Milano in legătură <:u activitaitea secţiei din Mila.no 
a Internaţionalei, care a fost creată sub influenţa lui 
Engels. El îi trimite lui Cuno documentele Conferinţei 
de �·a Londra şi Aidres-a „Răziboiul oi vil din Franţa•, ii 
exiplică mecesitatea hJiPtei împotriva aidepţilor lui 
Mazzini şi Bakunin şi ii dă sfaturi în vederea întăririi 
p oziţiei Jniternaţionalei iîn nordul litaliei, unde se aflii 
mamle centre industr�ale ia.le ţării. 

Marx iîi scrie lui Jung despre posibilitatea stabLliirii unor 
legături !Între muncitorii bijutieri din Pairis şi cei din 
Lonidra in vederea luptei comune pentru i!"educerea zilei 
de muncă. 

Marx arată, într-o scrisoare adresată lui Friedrkh Bolte 
în America, irolul Internaţionalei în lupta împotriva 
sectarismului, isubliniind că Internaţionala a fc>l>t inte
meiaJtă pentru a înlocui sectele socialiste şi semisocia
Hste cu o adevărată organizaţie de luptă ia clasei mun
citoare. Mairx explică legătura dintre aupta economică 
şi l1.11pta ipoHtocă a clasei mundtoare şi însemnătatea 
p artidului poliitic al proletariatului 1 el cheamă Comi
tetul icentral al secţiilor din S.U.A. ale Internaţionalei 
să se ralieze la :rezoluţiile Conferinţei de '1a Londra şi 
să folosească aceste irezoluţii drept arme ilegale împo
triva seotarismulJui din America. ·Engels exiplică, în 
scrisoarea adresată lui Carmelo Palladino, unul dintre 
conducătorii secţiei din Neapole a Internaţionalei, de 
ce era necesară convocarea Conferinţai inchise de la 
Londra în locul congresului 011dinar. 

Dat fiind că bakuniştii şi-au intensificat uneltirile in 
Spania, lEngels, într-o �crisoare adresată Consiliuilui fe
deral 15Paniol de la Madrid al Internaţionalei, respinge 
calomniile bakuniştilor la adresa Consiliului General şi 
a Conferinţei de •La Londra. 

In şedinţa Con.shliului General, Mairx face cunoscut că 
procesul intenta,t membrilor Comitetuilui Partidului 
muncitoresc socia,1-democrat german acuzaţi de apar
tenenţa '.La Internaţională a luat sfirşit şi că aceştia au 
fost condamnaţi la închisoare pe diferite termene. 
Engels comunică despre noul airticOl al lui Mazzini in 
care atacă InternaţionaLa, pubHcat in ziarul democrat 
mic-burghez „La Roma del Popolo". Consiliul General 
acceptă propunerea lui Engels de ia publi�a un răspuil8 
la .acest articol. Răspunsul scris de Engels apare in 
ziarul mtmcitoresc italian „La Plebe" din 12 decembrie, 
in „La Roma del Popolo" din 21 .decembrie şi in alte 
ziare. 
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29 noiembrie 

Aprox. 
30 noiembrie 

Decembrie 

12 decembrie 

19 decembrie 

20 decembrle 

30 decembrle 

Engelis iSICrie o deolaraţie a Consiliului General către 
redacţia :z,iarllllui „H Proletario Jitaliano",  în oare subli
niază 1iI11Semnătatea luptei l(loliti'Ce pentru elibera.rea 
clasei murucittoaTe. 

Marx roagă iin11r-o sori.soare ipe emigrantul ge.ranan de 
la Lcmdre., publicistul SigismUilld Ludwig Borkheim, să-i 
trimită materia1lele necesare despre Bakunin şi mai 
ales de.sipre aictivitatea lui Bakunin la Congresul din 
1 868 al Ligii l(lăcii şi dLbertăţii, ligă burgheză pacifistă. 

Mane prelucrează capitolul iintîi a'1 Vdlll!lllului I al „Oa
pLtailului" pentru ra doua ediţie in dimba germană. El 
corespondează cu icoIIJd1JJcărtlorul mişcării muncitoreşti 
italiene G. Luciani, oare .a plecat de !l!a il.0I1Jdra la Romra 
şi primeşte de Ila el info.ranaţii despre dezvoltarea miş
cării murucHoreşti şi despre situaţia Jntemaţionalei în 
ltalLa. 

ln ziarul „La 1Plebe" apare un e:xrl:Pas dintr-o scrisoare 
a lui Engetls cătTe Enrico BigI1Jami, redaotoru1l 7liarului, 
în care .arată care este isit1JJaţi•a isecţiilor Internaţionalei 
în ţările din Europa. 

Marx informează Consiliul Genereil despre dntenţia gu
vernului englez de a porni o campanie de persecuţii 
împotriva comunarzillor emLgranţi. lEl înfierează politica 
reacţi001a•ră a lui BismaPCk faţă de proletariat şi men
ţionează că ea va face în mod Lnevibabil ca ol.asa munci
toare să se st11îngă şi mai mult ÎJ!1 j urul Internaţionalei. 
Marx f\ace, de asemenea, c\JJiloscută activitatea scizio
nistă a secţiei m. 12 din New York, a11cătuită din ele
mente burgheze, precum şi îI11Cercări'le nereuşite ale 
bak;uniştilor de a defăima în Elveţia Conferinţa de la 
Londra şi rezoLuţiLle ei. Marx demască pe radicalul bur
ghez Charles Bradilaugh, care într-o adunare pubHcă şi 
în presă a calomniat Inte.nnaţionaila şi pe Mane. Engels 
anunţă că, în pofida intrigilor b akuni.ştilor, secţiile din 
Spania au aprobat rezoluţihle Conferinţei de da Londra 
şi au hotărJt să iinfiinţeze un parltid mUI11Citoresc ; el mai 
anunţă faptul ică muncitorii englezi din Lancashire au 
început agitaţia pentru ziua de muncă de nouă ore. 

Marne scrie o scrisoare redaietorullui ziarului „Eastem 
Post•, 'În oaire hl demască pe Brad1aiugh drept cralomnia
tor. Scrisoaxea este !PUblicaită La 23 decembrie. 

In .scrisoarea 1aidresată 1lui Lafu.rgue Ja Madrid, Engels 
îl roagă să e:xplice membrilor din Spania. ai Internaţio
nalei poziţia Consiliului General !faţă de cil1Culara a.pro
bată de Congresul Federaţiei jure.siene bakuniste din 
Sonvilier şi îndreptată împotriva rezoluţiilor COIIlferinţei 
de la Londra. 
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Luna ianuarie 
- începutul 
lunii martie 

2 şi 9 ianuarie 

Aprox. 
3 ianuarie 

14 ianuarie 

Aprox. 
15 ianuarie -
aprox. 
15 februarie 

16 ianuarie 

18 ianuarie 

1 8 7 2  

Ga răspuns iLa circulam scizionistă de ila Sonvi.Uer, răs
pînidirtă de bakunişti, Marx şi En.gels pregă<tesc: o oiTCu
Lară ccxnfidenţiia.lă a Consilill!lui General ,,Pretinsele 
sciziiuni din Internaţională". In acest scop, ei culeg 
material cu priviire lliia unelfuile bakuniştilor împotriV'a 
Consilfalui General şi rra activitatea dezorganizatoare 
desfăşurată de aieeşitiia [n difedte ţări. 

Marx .!Jucrează [n continuare la 1pregătirea celei de-a 
dooo ediţii fa limba germană a volumului I al „Oa.pi
ti!Jlului".  

Marx şi Engels iparticipă im. cadrull şedinţelor Consiliu
lui General 1a dezbaterea problemelor rprivind aprobarea 
statutuQui Corusiliului fedenal britanic şi a statutului iilaii 
secţii poloneze a J:ntemaţiolllillei. 

Engels 1S1Crie iantkohm „Congresul de la Sonvillier şi Inter
naţionala",  în care demască caracterul scizionist all circu
larei bakUJniste de la Sonvilier, anattă inconsistenţa. şi 
canacterul dăunător al dogmelor anarhiis<te ale bakunişti
lor şi dezvăluie faptul că aceştia .sÎiilt ÎIJliPotriva ori.cărei 
centralizări, autorităţi şi disdpline de partid. Articolul 
este publicat în zilarul „VOll.kssbaat• din 1 0  ianuairie. 

Intr-o scrisoare adresată secretarului .Aisociaţiei munci
torilor din Torino 11Blibenarea proletarului•,  Engels cri
tică ideile anarhiste a/le bakuniştilor şi arată necesitatea 
unirii organi7latorice a proletariatului rpentiru cucerirea 
revoluţionară a puterii ; el declară că nu cunoaşte ceva 
mai autoritar dooît revoluţia. 

Prin 1nteirnnediul 1ui Chairles Longuet, Marx doce tra
tative ou Joseph Roy în legătură cu traducerea în limba 
franceză a volumului I ail 11Capita1lului• şi încheie un 
contract cu editorul parizilan Maurice Li!JChâtre cu 
privire aa editarea lucrării sale. 

La dezbaterille plllrtate în cadrul Consiliului General pe 
mairginea sbatutului COiliSiliului federal briibank, Marx 
propUIIle recUIIJOaşterea Consiliill!lui federal in anumiite 
condiţii. El comunică, de -asemenea, că noua secţie 
poloneză este gata să accepte modiHcărhle din statutul 
ei propuse de Consiliul General. Engels informează 
Consiliull General despre grevele de ilia Roma. 

Intr-o seri.soare oa.dresată redactorului ztarullui „Eastern 
Post", MairJ11 11"0SiPinge artacurile reînnoite ale lui Bradlaugh 
indreptaite împotriva [u1 şi publkate .1Jn ziarul „The Nra
tionral Reformer•,  edibat de ilJCesta. Scrisoairea se publkă 
la 20 iallillarie. 

Engels ii informează pe Liebknecht printr-o scrisoare 
despre situaţia din secţiile din Belgia ale Internaţionalei 1 
în legătură cu Îiiltensifka�ea '(!()tivităţii bakuniştilor in 
secţiile dÎiil Belgia, Enge1s dă indicaţH cu privia"e la 
publioa.rea in 11Volksstaat• a unor articole in acea&tă 
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19 ianuarie 

Aprox. 
20 ianuarie 

23 ianuarie 

24 ianuarie 

27 ianuarie 

30 ianuarie 

3 februarie 

6 februarie 

privinţă ; el arată, de asemenea, care este isi>tlllaţia 
lrrterlllaţionailei IÎn Spania şi Italia. 

Engelis ii scrie Jui Lafargue la Madriid, inf0l1!Ilîrudu-l 
despre .secţiile din Anglia iaile Internaţionalei şi despre 
situaţia Imternaţionalei în Genmania, Pranţa, Elveţia, 
Austro-Ungaria şi Italia. 

Mane itrimite edi1-0rului Otto Meissner Ia Hamburg 24 de 
coli din volumul I al „Gapitalului " ,  pregătLte pentru 
ediţia a doua. 

Mane linştiinţează Consiliul General despre Oongresul 
sociail-de:mocraţilor din Saxonia .care 1a avut Ioc la 
Che:mnitz. La a.cest congres is-a adoptat o rezoluţie prin 
oare se irecunoaşte �inia justă ia C001siliului General 1n 
lupt.a •împotriva bakuniştilor şi se aprobă Tezoluţiile 
Conferinţei de Iia. LondPa. 

In scrisoo.rea sa către Theodor Cuno, Engels supune 
unei ·crittci minuţioase <:oncepţiiile despre stat ale ba
kuniştilOT şi ldemască a.ctivLtatea lor dăunătoare înăun
trul Intemaţionalei ; el tl 1infoPIDează mai departe pe 
Cuno despre situaţLa !din secţiile din Halia >ale Inter
naţionalei. 

MITTJC rbrimite încă o scrisoare redaictorului ziarului 
„Eastern Post•, în caire iI demască !(le J3radlaugh. Scri
soarea ise publică Ia 28 iianuarie. 

In numele comisiei ipentru elaborarea statUJtelor, în 
şedinţa Consiliului General, Marx prezintă un raport 
asupra sbatutelor Consiliului ifedeziail din OLanda şi ale 
secţiei din Ziirich a Internaţionalei şi prqpune să fie 
aprobate ; Consiliul Genezia!l acceptă propU1D.erea lui 
Mane. Engels prezintă Consiliului General un .raport 
asupra .statutului secţiei din Milano şi [propune să fie 
aprobait ; propunerea este 1a.cceptată ; Engels mai pre
zintă un rapoirt 'CU privire Ia persecuţiile la care este 
supusă Internaţionala m SpCllilia. 

La propunerea lui Prosper Olivier Lissagaray, comu
nard e:migranit ila J..ondna, Marx intră IÎn 11Cerde d'Etu
des Sociales" (11Ceocul pentru studierea ştiinţelor so
dale"), ad'Cătuit din c-0mwi<arzi emigranţi. 

In şedinţa COIUSilLului Generai!, Marx comunică faptul 
că foştii membri ai Internaţionailei, bakuniştii Albert 
Richard şi Gaspand Blanc, sînt agenţi bonapartişti. In 
legătură icu iapeliul. adresat de către emigroanţii francezi 
Consiliului Genezial de a le veni Îlll 1ajutor, Marx subli
niază, în cuvintarea 1S1a, necesitatea de a determina 
guvernul engilez să protesteze împotriVla expulzării din 
Fzian�a a participanţilor Ja Comuna din !Piaris. 
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1 februarie 

Q- 1 0  februarie 

13 februarie 

15 februarie 

16 februarie 

Aprox. 
18 februarie 

20 februarie 

Engels se adresează redaotorului ziarului „Gazzettino 
Rosa" ldiai Mi.liano cu rugămintea de a publica şi in acest 
ziar scriso<M'ea a.dresată zi.arului ,,Libero Pensiero". ln 
a.ceastă scrisoMe, Engels dezminte :ca[omnihle proferate 
la a.dresa Internaţionalei şi ia Consiliiului General, pe 
care zi.arul italian ,,Libero ,Pensiero" Je-e. reprodus din 
presa bi.is.mlaockiană şi le-a pus în circu'l.aţie. Dezminţixea 
lui Engels se publică lia 20 februarie ân „Gazzettino 
Ros a " .  

Marx ş i  Engels sîI11t solidtaţi d e  zia.riistul englez Willi.a,m 
HarriJSon Riley, membru al Internaţionalei, să colaboreze 
la zLairull „The International He11alid" ,  care urma să 
apară la 1 martie. 

La şedinţa Consiliului Gener.al, Ma.rx comunică despre 
o percheziţie într�rinsă de autorităţile elveţiene la 
locuinţ.a lui Utin, membru al secţiei ruse a Internaţio
nalei, şi despre iactivitatea Consiliului fedenatl b elgian. 
Marx !Propune să fie întreba.t Consiliul federail belgiian 
în legătură cu atitudinea acestuia faţă de linia pooitkă 
a CcmsiliUJlui Ge;nel'al şi cu 1trecerea sub tăcere a acti
vităţii ConJsiliului General de către ziarul ,,La Liberte" ,  
or.ganwl de presă al secţiei din Belgia. P.mpunerea lui 
Marx este acceptaită in unan·imitate. ConsiHul General 
îi trasează lui Engels .s.arcina de a stia.billi !dacă zLarul 
„Intemational HeraLd" poate fi folosit ca organ de presă 
al Asociaţiei InterinaţionaJe a Muncitorilor. 

Engels dezvăluie, dntr-o scrisua.re adresată lui Liebknecht, 
mtrigiJe ţesute în Italia de Bakunin şi ide adeptul său 
democratul mic-burghez Luigi Stefunoni, redia.ctoruJ zia
rului , ,Libero Pensiero",  împotriva Consiliului Genera!. 
Engels îi prQpune llui Liebknecht să IÎntrel"'lltPă ân mod 
oficial legăturile teu Stenamoni. Liebknecht foloseşte scri
soarea lui Engells peillbrU a-l supune pe Stefanoni unei 
ori tici în [pre.sa ilt!aHană. 

Engels îi scrie llui Becker la Geneva şi îl informează 
despre lupta :plină de suoces dusă 'În Spaniia de !)>dll'tixanii 
Consilliului General! im.potriva bakunistilor. 

Engels <trimite la Geneva J.ui Vitale Regis, sociailist itali.ian 
şi membru al CoI11Siliului Genel'ail, o împuterni:cire ofi
cială peilltru oa isă plece �n LtaJia cu scopul de ia olairificia 
pe loc situaţia rea.lă din secţiile Intemaţiona.lei şi !upta 
lor impotriva bakuniştillor, de a răspîndi documentele 
cele mai dmpOOltante ale InterniaţionaJlei şi de a explica 
rezoluţiille Oonferinţei de la Loilldria. 

En.gels in.foflIIlează Consiliul General despre situaţia 
Intemaţioillalei în Spania şi îl pune Ja !Curent cu tl'ata
tivele ipe care le duce el cu Rilley, editorul ziarului 
„lrrtern1a:tionall Hel'alid" ,  în legătură cu fOllosirea acestui 
zLa:r ica organ de [presă iall CQnshliului Generail. 
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20 februarie -
începutul 
Junii martie 

Marx şi Engels scriu o declaraţie a Consiliului Ge
neral ln J.egătură cu samavolnicia iautoriităţilor elveţiene, 
care au Witreprins o peocheziţie Ila ilocuinţa lui Utin. 
Declaraţia apare în ziarUll „Eaistern Post• din 24 februa
I\ie, iin „lntemational Heraild" din 2 martie şi în numărul 
din martie ,aiJ. organului de presă ail secţiilor din Lisabona 
ale iLntemaţionaJ.ei „O Pensamento Social• ,  precum şi în 
alte ziare. 

Marx pregăteşte pentru Consiliul General un raport cu 
privire [ia C<Jnflictul din secţiille din Amerioa aile Asocia
ţiei Internaţionale a MuDJCitori.Jor. '61 studiază comunicărl 
din zia:re şi scris<>'ri din New Yock, în care se vorbeşte 
despre siciziWlea din cadrul Federaţiei Initemaţionalei 
din S.U.A. 



8 1 1  

Indice de nume 

A 

Al/re, Denis-Auguste (1793-1848) 
- arhiepiscopu.I Parisului (1840-
1848) ; in itim.pUil insurecţiei din 
iunie 1848 de ila Paris ia fost îm
puşcat de itru,pele guvernu.lui în 
timp ce di!llCerca să-i determine 
pe muncitorii răsculaţi să de
iPună .armele. - 378, 533, 617. 

Albert (1828-1902) - pr.iaiţ moş
tenitor şi apoi rege a.l Saxoni.ei, 
(1873--J1902) genenad, din 1871 ge
nerail.JeJldmaireşal ; in timpul răz
boiui1ui fraDJCo-prusian a coman
dat COll.Pu.l 12 amnată (regal -
saxon) , .apoi Armata a !Patra (Ar
mata de Meuse) . - 78, 157, 165, 
198. 

Albrecht, Friedrich Heinrich (1809-
1872) - prinţ de Prusia, genera.I., 
in timpul războiUJlui ifiraDJCo"'}lru
siian ta comandat divizia ia 4-a de 
caVJalerie. - \1 81. 

Albrecht, Friedrich Wilhelm Niko
laus (1837-1906) - !Prinţ de 
P.rUJSi.a, fiul ce1ui de mai sus, ge
neral, apoi generaiHelldmlareşa!I. ; 
in timpul războiului franco-p-ru
-si.an .a 1comiandat o brigadă de 
cavalerie. - 239. 

Alexandru (1845-1894) - mare 
duce ail Rusiei, fiul Jui AleXJaILdru 
al IJ..IJ.e.a, din 1881 ţar aJ Rusiei 
(Allexandru ail IIMea) (lB!il-
1 894) . - 292. 

Alexandru al II-iea (1818-1881) -
ţar al Rusiei (1855-1 8811) .  - 288, 
299, 305, 306. 

Alexandra (1844-1 925) fiica 
iregelui danez Christian al IX-lea ; 
în 1863 is-a căsăto.rit cu ;prinţul 
de Walles, care din 1901 a. dom
nit sub numeJe de Eduard 
al VII"1ea, rege ail Marii Britanii 
şi al Irlandei. - 348, 617. 

Alvensleben, Konstantin von (1809-
1892) generial germain, în 

timpUil războiUilui franco.prusian 
a comandat cwpu.I 3 armată. 
- 44. 

Amberny - jurist eJveţian. - 517. 

Applegarlh, Robert (1833--.1925) -
dulgher, unul dintre c00llducă1orii 
refol'llllişti ai trade-unionurillor, 
secretar general aD. Uniunii dul
gherilor şi runpl:arLlor (1862-
1 871),  11I1embru l(IJl Conshlrului 
GenenaJ ail Asociaţiei Illitemaţio
n<iile a Munoitorillor (1865, 1 868-
1872) ; ân 1869 delegat ila Con
gresUil de tLa BaiseJ 1 11.1Illllll. dintre 
conducătorii Ligii pentru ;re
forană ; illl 187 1 a refuzat să sem
neze Adresa Consilliului General 
cu iPrivire �a „Războiu.I civil din 
Franţa• ; mai tîrziu IS-'a retra.5 din 
llilişoarea muncHo.rească. 7, 
292, 452, 481 . 

Arnaud, Antoine (1831-1885) 
revoluţionar francez, bllanqui5t, 
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membru .al CwnLtetului Central 
aa Găirzii naţionaile şi .al Comu
nei dÎl!l ,Paris ; după iruringerea 
Comunei a emigrat 1n Angllia ; 
membnu a.l Consill.iJului General 
all Asociaţiei llllternaţionillle a 
MuncitoPillor ( 1871-1 872) ; î111 
1 872 deJlegat Ja Conigresuil de la 
Haga ; î.n umna hotărîrii con
gresudui de a se 1nansfera sediul 
ConsiJ.iuilui Genera.I iloa New York, 
s--a retras ldÎl!l Asociaţia Interna
ţională ia Muncitorhlor. - 481 . 

Arnold, Georges (n. 1 840) - arhi
tect francez ; membru iaa Comi
tetllllui Central al Gărzii 111aţiona.le 
şi al Comunei din Piaris ; după 
înErri.ngerea Comunei a fost de
portat în Noua Caledonie. - 407. 

Assi, Adolphe-Alphonse (1840---
11886) - mL!ita.nt ia.I miş.cării mun
icitoreşti :franceze ; de profesiune 
mecanic ; membru ail Comitetului 
Centra[ al Găr.zii naţi0ona.le şi al 
Comunei dÎl!l Paris ; după înfrîn
gerea Comunei a fosot depoi1tiat 
iîn Noua Oalledonie. - 3 16, 391,  
427. 

Aster, Ernst Ludwig von ( 1778-
1855) - general iPfUsian şi in
gÎl!ler genist. - 92. 

Aumale, Henri-Eugene-Philippe-
Louis d'Or!eans, duce de ( 1 822-
1 897) - ifiull lui Ludovic-Filip ; 
după revoluţLa diin febrnarie 1 848 
a emigrat !În An.glia ; deputat în 
.Adunarea. naţionailă din 187 1 .  -
536. 

Aurelle de Paladines, Louis-Jean
Baptiste de (1 804--;1 877) - ge
neral kancez, IC!lericail.ist ; în 
timpul]. ll'ăzboiului firanco-prusian 
a comal!ldat tAirmaba de Loara ; în 
martie 1871 coma.ndillllt suprem al 
Găr.zii 111aţiODJa•le di'Il iParis, de
IPU'1:at !n Adunarea naţio.nală din 
1 871.  - 1 80, 1 8'1,  1 89-192, 1 94, 
218-220, 226, 345, 347, 527, 597, 
636, 647. 

B 

Bakunin, Mihail Aleksandrovicl 
( 113!1 4---11 876) - publicist şi revo
�uţionar ll'US, a particia>ait l1a reivo
�uţia de a.a 1 848--<1849 din Ger
mani,a ; .narodnic, unul dintre 
ideOilogii anarhismlll!ui ; primit în 
Asociaţia Intennaţiona!lă a Mun
citoril0or, a acţionat oa 11.Jll duş
man înverşunat al ma.nd.smului ; 
Î•n 1 872, [<a Congresul de kl Haga, 
·a fost eX'dLus rdin Asociaţia l•nter
naţiona.lă a Muncitmilor pentru 
activitate sciizioni&tă. - 402, 435, 
483, 501 ,  506-508. 

Balan, Hermann Ludwig von (1812-
1 874) - diQ>loonat german, amba

.sador la Bruxe11es ( 1 865---<1 874) . 
- 298. 

Barnekow, Albert Christoph Gott
Jieb, baron de (1 809-1895) 
geneI1a.l gefllilan, în timpul răz
boiului francoiPrusia.n a coman
dat divizia ra 16-a. - 34. 

Barral, Eugene (1 808-1 890) - ge
neral..fra.ncez ; în timpul 'l'ăzboiu
llui !franco-prusian inspector ge
IIlerall aJl cenlrefor de instrucţie. 
- 218. 

Barthelemy-Saint-Hilaire, Jules 
(1805-1 895) - filozof şi om po
ilitLc francez, republican burghez 
moderat ; în perioada celei de�a 
doua Repuba.ici - deputat în 
Adunarea consutua.ntă şi în Adu
narea llegiS!.ativă ; deputat în 
A1cl:u.narea naţionallă din 1 871  ; 
membru .în comisi.a .celor cinci
sprezece de Ia VersaH!es şi se
cretar genera!l ul llui Thiers 
( 1871-1873) ; ministru de externe 
(1880---1881). - 41 7. 

Bastelica, Andre (1845--1884) 
miJ.itant aJl mişcării munci1or�ti 
franceze şi .spaniole, de profe
siune tilPogaiaf ; membru a!l Aso
ciiaţiei lniternaţiolllaile a Munciito
ll'ilor ; adept al [ui Bakunm ; a 
luat parte �a anişcărille !l'evO!luUo-
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nu.re d Ln  Ma<r5Îllia (din ootombrie
noiembrie 1 870) ; 'Ln 1 87 1  membru 
all ColJISilliului General al Asocia
ţiei Internaţionalle a Muncitorilor 
şi delegiat Ila ConferLn�a de La 
Londra. - 669, 671 .  

Bataille, Henri-Jules (1816-1 882) 
- general! francez ; !La Îill.Ceputul 
irăzboiului fra'lllco-,prusian a co
mandat o divizie din icorrpUJl 
2 iarmată şi a căzut prizonier. 
După eliberaire dLn [prizcxnierat, a 
comandat corpul 2 armată de la 
VePsailles. - 23. 

Bazaine, Francois-Achille (181.1-
1 888) - general! francez, monar
hiS't ; din 1 864 mareşail. al Franţei ; 
a condUIS intervenţia armată din 
Mexk (1863---1867) ; în timpu.I 
războiului frainco"Prusian a co
ma.n.dart corpul 3 armartă, UJlteriD'I' 
Armata de Rin ; ilil octombrie 
1 870 a capLtulat [a Metz. - 34, 
36, 40, 43, 44, 54, 56, 57, 60--62, 
67, 68--77, 79, 80, 86, 90, 9 1 ,  109, 
1 1 1 ,  135, 137, 1 45, 1 60, 1 62, 164-
1 67, 170, 1 72, 1 78, 195. 

Beau/ieu, Jean Pierre, baron (1 725-
1819) - 9ene11al auslriicoc de ori
gine franceză ; Î'Il calitate de 
comandant ial trupelor austriece 
din Itailia a pierdut, în prillnăvaira 
anuJlui 1796, imai mu.Lte bătăJ.ii 
purtate împotriVJa lui Bona.parte. 
- 35. 

Bebe/, August (1840-1913) - mhli
tant de seamă ial mişcării munci
toreşti germane şi intemaţionale, 
de profesiune strungar ; dLn 1 867 
a condUs Uniunea generală a 
muncitoriilor geronani ; membru 
ail lai!temaţiOIJJailei I, din 1 867 de
pu<tat fa Reichsbag 1 unul dintre 
mtemeietoirii şi conducătorii so
crnl•demoora.ţiei germane, oa. h11ptat 
im,potriva t1assalleanismlll1ui ; în 
timpul .războillllui lfranco�prusian 
s-a situat pe poziţiiile intema
ţionalismului (proletar ; a sprij i
nit Comuna din Raris ; prieten şi 
tCJ1V.arăş de luptă al ilui Marx şi 

Engels ; milÎltant al Lntemaţio
nalei a II� ; .î.n Uilti.mUll deceniu 
<al .secoluilui rtrecut şi la începutul 
primllllui deceniu ail acestui secol 
a Quat atitudine ffmpotriva irefor
mismului şi revizionismului. ln 
ultima perioadă din activnatea sa 
a comis o iserie de greşeli cu 
caraater centrist. - 295, 297, 302, 
670, 673. 

Becker, Hermann Heinrich (1820-
1885) - jurist şi publicist din 
Colonila, din 1 850 membru al Ligii 
{:OID11Iliştilor ; în 1852, tn pro
ieesul icomlllilişrtillor de II.a Colo.ni.a, 
a f01St condaimna<t 1a cinci a.ni 
închisoare ; în deceniul al 7-lea -
progresist, mai tirziu naţionail-li
bera[. - 515. 

Beesly, Edward Spencer (1831-
1 915) - istoric şi om politic en
glez, riadicaJ burghez, [pozitivist, 
profesor �a Unirversitatea din 
Londra ; în 1 870-1871 unul din 
conducătorii mişcării muncitorilor 
englezi pentru recunoaşterea Re
publicii Franceze de către guver
nul britanic ; a sprijinit propune
rile aventuriste cu privire la in
tervenţia armată a Angliei în 
favoarea Franţei ; în presa en
gleză a luat apărarea Comunei 
din Pariis. - 390. 

Benedek, Ludwig August (180+-
11 881) - general austriac, în 
11848--<1849 a il'lllat !PMte la re
ipri.marea irevoluţiei din Ltailia şi 
Ungaria ; în tim,pUI. războiului 
austro-prusian din 1 066 - co
mandant sU1prem .all armatei 
austriece. - 36. 

Bergeret, Jules-Victor (1839-1905) 
- membru aJ Comitetu.lui Cen
tral t(I!]. Gărzii na.ţicxnaile şi ia.l 
Comunei din Paris, general al 
Găirzii naţionalle ; după .infrl.nge
rea C01lllllnei a emigrat în AID.
gli.a, ulterior m S.U.A. - 3.(9, 
598, 600, 6 1 8. 

Berry, Marie-Caroline-Ferdinande-
Louise de Naples, ducesă de 
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(1798-<1870) - mama contelui 
de Chambord, descen<lent di.rect 
ia!l dill1astiei Baurbonilor şi pre
itendent al llegitimi.ştillor ma tronul 
fuanţei ; m 1832 a incer.cat să 
pună Ila oale o orăscoailă m Ven
'Clee i1D1potriva \lui Ludovic-Fhlip. 
- '339, 541 ,  591 , 608. 

Berryer, Pierre-Antoine (1790--!1868) 
- avocat şi om politic fna.ncez 1 
în timpul celei de-a doUJa Repu
blici - deputat fa Adunarea 
constiltuamtă şi în cea legislativă ; 
llegitianist. - 613. 

Beslay, Charles (1795�1878) - în
treprinzător francez, \literat şi om 
!POiitic, membru al Asociaţiei In
ternaţionale a MuncitoriJor, proud
honist ; membru ail Comunei din 
,Paris şi al comisiei .financiare a 
Comunei ; delegat al Comunei pe 
Mngă Banca F.ranţei ; s-a pronun
ţat iimpotrLvia. naţionallizării băncii 
şi împotriva amestecului in trebu
.rile ei interne ; după �nfoingerea 
Comunei a emigrat în Elveţia. -
341 ,  540. 

Beust, Friedrich Ferdinand, conte de 
1(1'809--o1886) - om de stait reac
ţionar din Saxonia, adversar al 
.unificării Gel11llaniei sub hege
monia Prusiei şi ad�t ail .indepen
denţei midloor state germane ; in
tre anii 1849 şi 1866 a ocupat mai 
multe posturi ministeriale in gu
vemul Saxoniei ; ministru de ex
terne (1866-1871)  şi cancela·r al 
Austro-Ungariei (1867---11871 ) ,  am
basador al Austro-Ungariei la Lon
dra ( l8n--11 878) şi aa Paris (1878-
1882) . - 504. 

Bigot, Leon ( 1826----'1872) - avocat 
şi publicist fran.cez, irepublican de 
stinga ; după tnfrîngerea Comu
nei, unul dintre aipărătoorii comu
nan:ilor in faţa tribunalului din 
VersaiMes. - 427. 

Bismarck, Otto, print de (1815-1898) 
- om de stat şi dtplomiat al Pru
siei şi Gemnaniei, reprezentan.t al 
iuncherimii prusiene ; iambasador 

La Peteraburg (1859--o1862) şi la 
Paris (1862), preşedinte aJl Con
sfiliului de Miniştri din Prusia 
(1862---4871) ; cancelar ia.I Lmlperiu

llui german (•1871-1 890) ; a reali-
7Jat ullli.ficarea Germaniei pc ci!Jle 
contrarevoluţionară, duşman in
'Veterat all mişcării muncitmeşti, 
autorul Jegii excepţionale împo
triva socialiştilor {1878). - 5, 1 19 
-122, 133, 143, 266, 267, 288, 297, 
298, 321 ,  325, 337, 338, 341 ,  342, 
345, 358, 366, 368, 372, 378, 379, 384, 
386, 420, 503, 504, 512, 524, 530, 
536-538, 545, 567, 568, 589, 593, 
605, 61'2, 629, 631 ,  634, 636, 649, 
654, 663. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis (181 1-
1 882) - sociali.st mi.c-burghez 
!francez, ziarist şi istoric ; in 1848 
membru ia!l guvernudui provizoriu 
şi preşedinte al comiisiei de la 
Luxemburg ; s� situat !Pe o po
ziţie de condliere între cllase şi de 
pactizare cu burghezia ; în au
.gust 11848 a emigrat în Anglia şi a 
fost unul idi..ntre conducătorii emi
granţilor mic-bwighezi de .J.a Lon
dra ; deputat în Adunarea naţio
nallă din 1871 ,  s-a oridicat dmpo
brivia. Comunei din J>,aris. - 413, 
585, 591, 645, 655, 665 . 

Blanchet (de f.apt Stanislas Pourille) 
(n. 1833) - fost călugăir capuţin, 
·negusto.r şi agent de poliţie ; în 
timpul asacUului Parisului a servit 
fo Garda .naţională ; a fost ales 
membru ail Comunei din Paris ; 
fo mai 1 871  ia fost ldemasoat ca 
agent de !POiiţie şi arestat ; după 
înfrîngerea Comunei a emigrat în 
Elveţia. - 366. 

Blanqul, Louis-Auguste (1805-1 881) 
- revoluţionar francez comunist 
utopist, organizator ial mai multor 
societăţi secrete şi icomplOlturi ; a 
foa.t jparte aotivă ilia revoluţia din 
1830 ; �n ir0VIOlluţia din 1848 a lă

'°ut pa.rte din ar1pa de e:rtremă 
stingă a mişcării ldemoorate şi pro
.J.etare din Franţa ; unul dintre 
conducătorii insurecţiei din Paris 
de La 31 octombrie 1870 ; în timpul 
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Comunei se afla în linchilsoare ; în 
liota.I a stat la închisoare •timp de 
36 de 'Clni. - 316,  344, 348, 378, 
557, 564, 565, 6 1 6. 

Blind, Karl (1826-1907) - soriitor 
şi ziarist german, democrat mic
burghez, a participat •la mişcarea 
revoluţionară din 1 848-1849 din 
Baden ; î.n deceniu.I ai! 6-lea a fost 
lll!lul dinrtre conducătorii emigran
ţilor mic-burghezi germani de la 
Londra ; ulterior naţional-Jiberal ; 
'În •timpul războiului franco-prusian 
şi după aceea şovinist înverşunat. 
- 278, 279. 

Bliicher Gebhard Leberecht, print de 
(1742-18 1 9) - general-feldmare
şail. prusian ; în 1793-1794 a iuat 
parte Ja campania împotriva Re
iPUbliicii Franceze ; ln 1806 şi 
11813-1815 a comandat <trupele în 
timpul războaielor impotrivia lui 
NapO'leon I. - 76, 2 10. 

Bonaparte - dinastie imperia.Iă în 
F.ranţa (1804--<181 4, 1 81 5  şi 1852-
1 870). - 166, 538. 

Bonaparte - vezi Napoleon I. 

Bonaparte, Jerâme-Napoleon-Joseph
Charles-Paul, printul Napoleon 
(1822-1891)  - vărul lui Na
pOileon a1l lll-lea ; la începutul 
războiului franco-prusian a con
dus traffiti'Vele cu !Privire ila o a
lianţă între Franţa şi litailia împo
triva Prusiei ; cunoscut sub po
recla Plon-Plon şi prinţul „roşu• .  
- 278, 323. 

Bonaparte, Joseph (1768-1844) -
fratele mai mare al lui Napoleon I, 
rege al Neapolului (1806-1808) şi 
rege ai! Spaniei (1808-1813). -
1 '11.  

Boon, Martin James - militant al 
mişcării muncitoreşti engleze ; 
mecanic, adept oal concepţiLlor so
ciail-reformatoare ale cartistului 
James Bronterre O'Brien 1 mem
bru a•l Consiliului Genera.I a.I 
Asociaţiei Jnternaţionale a Munci
torilor (1 869-1872) , secretar al 

Ligii pămintului şi a mundi ; în 
1872 membru al Consiliu1ui lfede-
11aJ britanic. - 7, 292, 381,  408, 
452, 481 .  

Bora, Giovanni - membru al Con
s�liului General aJl .AJSociaţiei In
iternaţiona�e a Muncitorilor ; în 
1 870 secretar-corespondent pentru 
Italia. - 8, 292. 

Boriani, Giuseppe - mill.itant al 
miş.cării muncitweşti din Italia în 
deceniuJ al 8-lea ia.I secolului al 
XIX-dea ; membru al Asociaţiei 
Inter.naţionale a Muncitorilor. -
498. 

Bouis, Casimir (aprox 1 843-1916) 
- ziarist lfriililCez, blanquist, mem
bru al Comitetului Centrai! al 
Gărzii Naţionale şi ai! Comunei 
din Piaris, preşedintele comisiei 
penbru examinarea aictivităţii gu
vernului apărării naţionale ; după 
înfrîngerea Comunei a fost depor
tat î.n Noua Caledonie. - 564. 

Bourbakl, Charles, Denis-Sauler 
(1B1 6-1897) - general francez ; 
în timpul războiului franco-pru
sran, •la început, comandant al 
-gărzii în A.rmata de Rin, apoi al 
Armatei de răsărit. - 148, 200, 
218, 222, 224, Q26, 238, 242-246, 
253, 254, 258, 259, 262-267, 269, 
270, 273-276. 

Bourbon - dinastie regailă, a dom
nLt în Franţa (1589-1792, 1814-
1815 şi 1815--11830), in Spania (în
tre 1700 şi 1931 ou citeva mici în
treruperi) , !Precum şi �n regatul 
NeapO!Lullui şi �n ducatele itailiene 
Parm,a şi Luooa. - 544, 546, 630. 

Bradlaugh, Charles (1833-1891) -
ziarist şi om jpOllitic enqlez, radical 
burghez, redactor 'Cil ogazetei saptă
mînaile „The National Refonmer" 1 
a ataoat cu vehemenţă pe Mar:ic 
şi Asocraţia Internaţională a Mun
dtorilor. - 503, 51 1-513. 

Bradnick, Frederick - membru al 
ConsiJiuJui General al Asociaţiei 
Intemaţionaile a Muncitorilor 
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( 1 87�1872) , in 1871  delegat la 
Conferinţa de Ja iLondra 1 în 1872, 
după CongresuJ de la Haga, s-a 
.alăturat aripii refol11Iliste a Con
siJiului federal britanic şi a •luat 

•atitudine Îilllpotriva hotărîri lor 
congresului 1 a fost exclus ulte
rior din Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor. - 7, 292, 381 ,  408, 
452, 481 .  

Brass, August (1818-11876) - ziarist 
german 1 a ·luat papte Ja rnvoJuţia 
din 1848-1 849 !din Germania 1 
după înfrîngerea revoluţiei a emi
gI1at în Elveţia ; din deceniul al 
7..Jea adept ail lui Bismaock 1 edito
rul lui „Norddeutsche Ai1lgemeine 
Zeitung• .  - 322. 

Bressolles, An loine-Aubin de (1828-
1 891 ) - general francez, în timpul 
războiului franco-prusian a co
mandat corpul 24 armată. - 258. 

Brunel, Paul-Antoine Magloire (n. 
1830) - ofiţer francez, blanquist i 
membru al ComitetUJlui Central al 
Gărzii naţionaJe şi al Comunei din 
Paris ; fa mai 1871  a fost grav ră
lllit de versailllezi 1 după înfrînge
rea Comunei a emigrat în Anglia. 
- 383. 

Brutto - comunard, a verificat con
turile guvernului apărării naţio
nale. - 651 .  

Bilrgers, Heinrich (Hl20-1 878) - pu-
1plidst raidical german, fo 1848 
membru al comunităţii din Co
ilonia a Ligii comuniştilor ; în 
1 848--i1849 - membru al redac
ţiei 11ui „Neue Rheinische Zei
tung• ; din 1 850 membru în Orga
nul Cen1ral ial Ligii comuniştilor i 
in 1852, fiind socotit u.nuJ dintre 
1PrincipaJii acuzaţi �n procesllrl. co
muniştiJor de la Calonia, a fost 
condamnait la şase ani închisoare 1 
ulterior naţionaJ-liberal. - 516. 

Buttery, G. H. - membru al Con
sLliului General al Asociiaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor (1 871-
1873). - 38 1 ,  408, 452, 481 .  

c 
Cabet, Etienne (1 788-1856) - jurist 

şi publicist francez, c-0munist uto
pist, autor.utl romanului utopic 
„Voyage en lcarie" ; considera 
necesară desfiinţarea proprietăţii 
private, ea constituind o abatere 
de la ,1legea natuI'ailă ".  - 383, 387. 

Caihil - membru al Co.nsidiului Ge
ne.ral al Asociaţiei Jntemaţionale 
a Muncito;rilor (1 870-187 1 ) .  -
292, 381 , 408. 

Calonne, Charles-Alexandre de ( 1734 
-1802) - om de stat francez, con
trolor geneila.l. ail finanţelor ( 1783-
1 787) ; în timpul revoluţiei bur
gheze franceze de Ila isfîq-şitui se
solului a!I XVJ.11-leia - unui din
tre conducătorii emigraţiei contra
revoluţionare. - 368, 543, 633. 

Canrobert, Francois-Certain (1 809-
1895) - general francez, din 1856 
mareşal al Franţei, bonapartist, a 
paI1ticipat activ Ja fovitura de stat 
de ii.a 2 decembrie 1 851 1 i.rl timpul 
războiU1Lui franco-prusi.an a co
mandat co:rpuJ 6 armată ; a fost 
făcut prizonier Ja Metz. - 34, 40, 
42, 44, 47, 57, 61 ,  67, 69, 82, 164, 
168-170. 

Cardinal von Widdern, Georg (1841 
-1 920) - ofiţer german şi scrii
tor de lucrări millitare, autoruil mal 
multor ·lucrări de strategie, tac
tică, istorie şi geografie midillară 1 
a luat parte Ja războiul franco
prusian. - 18, 19 .  

Carnot, Lazare-Nicolas (1 753-1823) 
- matematician şi !fizici.an .fran
cez, saJecilalist iîn probleme mili
tare, om rpoilitic şi republican bUI
ghez ; în timpul revoluţiei bur
gheze franceze de ii.a sfîrşltuD. se
colului al XVIII-iea, la început 
iacobin, rulterior a •lua.t paI'te la lo
vitura de stat contrarevoluţionară 
de �a 9 termidor 1794 şi a fost 
unu:l dinke organi21atorii apărării 
Franţei .împotriva <:oaliţiei statelor 
eurapene. - 49. 



Indice de nume 817 

Carrel, Armand (1800-1836) - pu
pilici.st burghez francez, libera.I ; 
unutl dintre fondatorii şi redac
torii ziarului ,,Le National" .  -
541 ,  542. 

Castagny, Armand-Alexandre de 
( 1807-1900) - general friancez ; 
iin timpul !războiului franco-pru
sian a cmn.andat o divizie din 
cor.pul 3 a.Imată. - 44. 

Castiau, Adelson (1804-1879) -
avocat şi om pa.litic belgian, de
mocrat burghez, între 1843-1848 
membru în Camera deputaţillor. -
670. 

Cathelineau, Henri de ( 1813-1891) 
- genera! francez, regali.st, în 
timputl războiullui franJCo-prusian a 
particiopat Ja înăbuşirea Comunei 
din Paris, ia comandat franctirorii 
corpului 15 armartă. - 538, 629, 
631.  

Cavaignac, Louis-Eugene (1802-
1857) - general şi om ipoliti<: 
francez, repubJioan burghez mo
derat ; în deceniHe al 4-lea şi al 
5-lea a •luat parte aa cucerfrea Al
geriei ; renumit pentru ciruzimea 
sa ; în 1 848 guvernator general 
al AlgeruJui ; din mai pînă în 
iunie 1848 ministru de război ; in 
1848 a înăbuşit cu cruzime insu
recţia din iunie .a 11>rdletariatului 
parizian ; prian-ministru (iunie
decembrie 1848). - 378, 530, 533, 
547, 599, 610, 617. 

Chambord, Henri-Charles d' Artois, 
duce de Bordeaux, conte de 
f1820--l1883) - utltimul irepreze:n
tant ai celei mai vechi ramuri a 
Bourbonhlor ; :neportutl lui Carol 
aa X-dea ; după victoria revoilu
ţiei din iulie 1 830 s-a af>lat în 
emigraţie ; pretendelllt aJ1 legiti
miştillor la tronul Franţei sub nu
meJle de Henric al V-lea. - 323, 
630. 

Changarnier, Nicolas-Anne-TMo-
dule 11793-1877) - general şi 
om de stat francez, monarhist ; in 

1848-i1849 deputat .tn Adunarea 
constirtuantă şi în cea JegiSJlativă 1 
după iunie 1848 comandant al 
Gărzii naţionale şi al garnizoanei 
din Paris ; a ordonat .n�primarea 
cu sabia a demonstraţiei paşnice 
din 13 iunie 1849 ; după lovitura 
de .stat de •la 2 decembrie 1851 a 
fost arestat şi e:xipuJzat ; in 1859 
s-a reîntors in Franţa ; tn. timpul 
războiUJlui franco-1Prusian a făcut 
parte din istatul-IIIlajor al Armatei 
de Rin ; a fost făcut prizonier la 
Metz ; deputat !în Adunarea na
Uona.lă din 1871 .  - 350, 542, 601 ,  
618.  

Chanzy, Antoine-Alfred-Eugene 
(1823-1883) - gene.ral francez, 
în timpuJ războiului franco-prusian 
a comandat mai întîi corpuJ 16 ar
mată, .u1terior Armata a doua de 
Loara 1 deputat în Adunarea na
ţională din 1871 .  - 218, 222, 224-
226, '237, 238, 242, 244-246, 253-
256, 267, 271 ,  536, 564. 

Charette de la Contrie, Athanase, ba
ron de (1832-191 1) - general 
francez, regalist ; în timpul răz
boillllui franco"'Jlrusian a coman
dat corpul voluntar ia.I zuavilor 
pontificali. - 538, 602, 629, 631 .  

Chassepot, Antoine-Alphonse (1833 
-1905) - inventator francez în 
domeniul armamentului. - 27, 128. 

Clausewitz, Karl von (1780-1831) 
- general prusian şi teoretician 
militar burghez de seamă 1 între 
1809-1812 colabo11ator al lui 
Scharnhorst la reorganizarea ar
matei rprusiene ; iintre 1812-1814 
a servilt in armata rusă ; general 
de stat-major a.a armatei pru
siene ( 1831) ; Lucrarea lui cea 
mai importantă, intitulată „Despre 
război", s-a bucurat de aprecierea 
fa.voraibhlă a Jui V. I. Lenin. -
178. 

Cluseret, Gustave-Paul (1823-1900) 
- om !PCJllitic francez ; membru 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitoirilor 1 a adeMt la baku-
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nişti ; 'În 1 870 ia iluat parte la 
Insurecţiile din iLyon şi Marsilia ; 
membru al Comunei din Paris ; 
în aprilie 1871 delegat �n pro
bleme militare ; după înfrîngerea 
Comunei a emigrat în Belgia. -
426, 556. 

Cobbett, William (1762-1835) -
om politic şi publicist englez, de 
origine ţărănească 1 reprezentant 
marcant aJ radicalismului mic
burghez ; a 1uptat 1Pentru demo
cratizarea regimu.lui politic din 
Anglia. - 396, 402. 

Cochrane-BaiJlie, Alexander Dundas 
Ross Wishart (1816--.1890) - om 
politic şi literat englez ; conserva
tor, membru al parlamentului. -
482, 484. 

Coenen, Philipe - cizmar, militant al 
mi.Ş'cării muncitoreşti belgiene, se
cretar de iredacţie al ziarllllui „De 
Werker" din Anve115 ; în 1868 
delegat Ila Congresllll de la Bru
xelles şi în 1 87 1  delegat la Co.n
lferinţia de Ja Londra a Asociaţiei 
Internaţiona1le .a Muncitorilor ; la 
Congresul de la Haga din 1872 i-a 
sprijinit pe ·bakunişti 1 ulterior 
unul dintre întemeietorii Partidului 
socialis-t belgian. - 318.  

Coetlogon, Louis-Charles-Emmanuel, 
conte de (1814-1886) - funcţio
nar francez, bonCliJ>artist, unul din
tre organimitorii demonstraţiei 
contrarevOlluţionare de la Paris 
din 22 martie 1 87 1 .  - 349, 600, 
6 1 8. 

Cohen (Cohn), James - muncitor 
la o if.abrică de ţigări, 1Preşedin
itele Untunii muncitorilor

· 
din fa

brkiJe de ţigări din 1.ondra ; 
membru al Consiliului Generaal .al 
Asociaţiei Inter.naţionale a Mun
citorilor (1 867-1 871 ) ,  secretar
corespondent pentru Danemarca 
(187(}-1871) ,  tn 1868 delegat la 
Congresul de ila Bruxelles şi în 
1871 ILa Co.nferinţa de Ila Londra 

ale Asociaţiei Intemaţion11lle a 
Muncitorilor. - 8, 292, 381 ,  409. 

Comte, lsidore-Auguste-Franr;ols-
Marie (1798-1857) - ifilozof şi 
sociOllog burghez francez, înte
meietor.ul pozi1ivismului. - 585, 
592. 

Conseil-Dumesnil, Gustave-Antoine
Marie (1813-1877) - general 
f11ancez ; in timpul războiului 
fran'CO-prusian a comandat o di
vizie din coiipul 7 armată ; a fost 
făcut prizonier da Sedan. - 42. 

Conte de Paris - vezi Ludovic-Fi
lip-Albert, duce de OrJeans, conte 
de Paris. 

Carbon, Claude-Anthime (1808-
1891)  - om politic francez, re
publican ; în 1848-1849 deputat 
în Adulllarea constituantă ; după 
căderea calui de•al doilea Im
periu - primar al unui arondis
ment diJl P.aris 1 deputat iîn Adu
narea naţion11llă din 187 1 .  - 336, 
604. 

Cormontaigne, Louis de (aprox. 
1696--11752) - ,general francez, 
inginer gentst, autorul mai mul
tor ilucrări din domeniul construc
ţiei de foiitifkaţii şi ail asediilor. 
- 1 44. 

Cournet, Frederic Etienne (1839-
1885) - Tevoluţionar francez, 
blanquist, membru aJl Comunei 
din Parts ; după i'Ilfrîngere.a. Co
munei .a emigrai! iîn Angdia ; 
membru al Consiiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale ia Mun
citorilor (1871---4 872) ; Ln 1872 
delegat la Congresuil de JJa Haga 1 
în ul1ma hotămrii congresului de 
a transfer.a sediul Consiliudui Ge
ineral aa New York, s-a retras din 
Asociaţia Intemaţiona'lă a Mun
citorilor 1 în deceniul al 9-lea -
unul dintre conducătorii organi
zaţiei blanquiste d1n Franţ.a. -
481 .  
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Cousin-Montauban, Charles-Guil-
Jaume-,Marie-Apollinalre-Antoine,, 

conte de Palikao (1796-1878) -
geneal francez, bonapartist ; în 
1860, [n timpUil celui de-al treilea 
război aJ opiwui, a comandat tru-
1Peie ex;pediţionare anglo�franceze 
în China ; din augusit pină în 
septembrie 1870 ministru de .război 
şi şef ail guvernului. - 13, 47, 53, 
128, 172, 344, 527. 

Cowley, Henry Richard Charles 
Wellesley, conte de ( 1804-1884) 
- diplomat engilez, ambasador la 
Paris (1852-11867) . - 406. 

Cremer, Camille (1840-ll876) - ge
neral francez ; in timpUil războiu
lui franco-prusian a comandat o 
divizie a Armatei de răsărit. -
240, 273-276. 

Cremer, William Randall (1838-
1908) - militant �l trade-unionu
rilor şi al mişcării :pacifiste bur
gheze, reformist ; unul dintre i:nte
aneietorii .şi conducătorii Uniunii 
dulgher.illo.r şi a tîmplarilor, mem
bru al trade--c-0uncii.lllllui (Consi
liul tr.ade�unionurhlor) din Londra, 
membru ad Ligii 111aţionale engleze 
pentru independenţa Potloniei, al 
Ligii 1Pămintului şi a muncii, 
membm 'illl Conshlillllui General al 
Asociaţiei l·nternaţionale a Mun
cit-0rilor şi secretar general a.I a
cestuia (1864-1866) ; în 1865 a 
partidpat Ila Conferinţa de la 
Londra şi [n 1866 ola Congresull de 
la Geneva •ale Asociaţiei Inter
naţionaJe a Muncitorilor ; mem
bru al comiltetuJ.ui executiv al 
Ligii pentru reformă ; adversar a.I 
tacticii revoluţionare ; a pactizat 
cu ,burgheziia iin timpul luptei !Pen
tru reforma electore..lă ; �n timpul 
războiului franJCo-a>rusian a luptat 
împotriva mi.ş.căr!i mundtoril�r 
englezi pentru apararea Repubh
ICii Franceze ; ulterior a făcut 
pal'l:e din pai:>tidU!l 'liberal ; mem
bru al parJamentuJui (1885-1895 
şi 1900-1908) . - 482. 

Crouzat, Jean (1813-1879) - gene
ral francez, în timpul război'l.lllui 

54 

franco-prusian a c omandat corpul 
20 armată. - 218. 

D 

Dana, Charles Anderson (1819-
1897) - zLarist !Progresist ameri
can ; din deceniul ail 5-lea pînă 
în deceniul al 7-ilea redactor �a 
„New York Daily Tribune", ul
terior redactor la ziarUJl „Sun • 
din New York. - 423. 

Dante Alighieri (1265-1321) -
rSCriitor italian, unUil dintre cei 
mai mari ipoeţi iai ilumii. - 512. 

Darboy, Georges (18 13-,1871) -
teoilog francez, din 1863 arhi
episcop al Parisului, 5n mai 1871 
a fost .împuşcat de Comună ca 
os�atic. - 377, 533-536, 562, 564, 
617. 

Davies, John Llewellyn (1826-1916) 
- preot şi teolog englez, liberal. 
- 396, 403. 

Decaen, Claude-Theodore ( 101 1-
1 870) - generai! francez ; în 
timpul războiului franco-prusian 
a .comandat o divizie din coripul 3 
armată, ulterio.r co11Pul 3 armată ; 
în august 1870 a ifosit rănit mortal 
în lupta de <la Colombey-No.uilly. 
- 67, 164. 

Deguerry, Gaspard (1797-1871) -
preot frallJCez, paroh al bisericii 
Madeleine din ,Paris ; în mai 
1871 a fost impuşoa1: de Comună 
ca -0static. - 534, 562. 

Dejean - general francez, minis
tru de război ad interim în ca
binetul O!Jlirvier in iulie-august 
r1870. - 47, 49. 

Delahaye, Pierre-Louis (n. 1820) -
mecanic .francez, din 1864 membnl 
.aJl Asociaţiei InternaţionaJe a 
Muncit-0rilor, ia participat la Co
muna din Paris ; după [nfringerea 
Comunei a emigrat ln Anglia : 
membru ail Consiliului General al 
Asociaţiei Intemaţional.e a Mun
citorilor f1871-1872) 1 în 1 871 
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delegat Ila Conferinţa de la Lon
dra. - 381, 452, 481 . 

Delescluze, Louis-Charles (1809-
1871) - om pooitic şi ziarist 
francez, revoluţionar mic-bur
ghez 1 a luat rparte la revoluţia 
din 1 830 şi din 184S.-,1849 ; depu
tat în Adunarea niaţională din 
187 1 ,  din care s-a retras după 
alegerea -sa �n Comuna din Paris ; 
membru al comisiei pentru pro
bleme militare ; în mai 1871 a 
căzut pe baricade la Plaris. - 407, 
425. 

Delpech - j urist francez, reacţio
<nar ; în 1871 procuror în depar
tamentwl Haute-Garonne. - 424, 
425, 678, 679, 6B5. 

De Potter, Louis !1786-1859) -
publicist şi om pooitic belgiam, de
mocJ:1at burghez ; iîn timpul revo
luţiei din 1830 din J3e1gia, membru 
aa guvernului iprovizoriu. - 670. 

Desagarre, baron - jurist trancez, 
in 1871 procuror iail Republicii în
itr-un lf!ribunal din depaI1tamentul 
Haute-Garonne. - 676, 677, 679, 
681-683. 

Desmaret - căpitan de j andarmi 
!francez, ucigaş.ul lui Gustave 
Flourens. - 351, 551 ,  619. 

Dilke, sir Charles Wentworth (1843 
-1 911 )  - om politic şi scriitor 
englez, unul !dintre iliderii aripii 
radicale a partidUJLui Hbei:al, mi
nistI1u de externe adjunct (1880-
1882) , 11>reşedinte ia.I comitetului de 
administrare locailă (1 882-1 8B5) . 
- 494. 

Dombrowski, Jaroslaw {1 836-1871) 
- democrat revOluţionar polo
ne'.Z 1 �n deceniUJl oal 7-Jea al se
cOllului al XIX-<lea ia. auat ipallte la 
mişcarea de eliberare naţională 
din Pooonia ; general al Comunei 
din Paris ; din mai 1871 coman
dant suprem al 1uturor forţelor 
armate ale Comunei ; oa căzut pe 
ba•rkade. - 364. 

Douay, Charles-Abel (1809-1870) -
general francez ; în timpul răz-

bolului fr.anco�rusian a comandat 
o divizie din corpul 1 armată ; a 
căzut tin ilupta de 1a Wissen
bourg. - 40. 

Douay, Felix (1816-1879) - gene
.rail francez, in itimpul i!'ăzboiului 
franco-i}>rusian a comarudat <:OI'lPUl 
7 aI1ffiată ; a fost făcut iprizonier 
la Sedan ; ulterior a comoandat 
corpul 4 arIIlJată de la Versai1les ;. 
unul dintre călăii Comunei din 
•Paris. - 35, 37, 40, 42, 43, 54, 57, 
6 1 ,  69, 71 ,  82, 1 15, 170, 373. 

Ducrot, Augustf!-Alexandre (1817-
1882) - general francez ; în 
timpul războiului franco-<puusian a 
comandat o divizie din corpul 1 
>a.mlată ; .apoi Arma.ta a doua din 
Paris ; iîn rp erioasda înfri.n.gerii 
Comunei idin IParilS a luat parte la 
formarea Ar.matei de Ila Vei:sail
'les ; d�utait în .Adunarea naţio
nală din 11871, orueanist. - 1 15, 
1 29, 181 , 191, 203--205, 207, 248, 
595. 

Dufaure, Jules-Armand-Stanislas 
(1798--1881)  - avocat şi om d e  
stat francez, orJea.nist, unul din
tre căJlăii Comunei din iParis ; mi
nistru al lucrărilor publice (1839-
1840), ministru Ide interne (1 848-
1849), ministru de justiţie (Hl71-
1 873, 1875-1876, 1877-1879) şi 
!Prim-ministru (1876, 1877-1 879) . 
- 344, 350, 369-37 1 ,  527, 530, 
531 ,  553--555, 560, 5B5, 607, 634. 

Dumas, Alexandre (fiul) (1824-1895) 
- scriitor şi dramaturg francez. 
- 551 ,  563. 

Dupanloup, Felix-Antolne-Philibert 
( Hl02-1878) - 1eolog şi om po
litic fl'ancez, unul dLntre conducă
torii par.tidllllui caitolic, din 1849 
arhiepiscop ia.11 Or.lea.nsului, depu
tat în Adunarea naţională din 
1871 .  - 2 13, 2 16, 647. 

Dupont, .Eugene (aprnx. 1 831-1881) 
- constructor de instrumente 
muzica!le, francez ; in 1848 a faat 
parte Ila .insurecţia din iunie de 
la Paris ; din 1 862 a trăit la Lon
dra ; membru ral Consiliului Ge-
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neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitoci•lo-r (noiembrie 1 864-
1 872) , secretar-corespondent pen
tru Franţa ( 1865�1871) ; in 1 865 
<i partidaJait •la Conferinţa de la 
Londra şi în 1866 la Congresul de Ia 
Geneva ; !În 1 867 - preşedinte al 
Congresului de 'la Lausanne ; în 
1 868 - delegat �a Congresul de 
l a  Bruxellles ; Îlll 1 871 - ila Confe
rmţa de la Londra şi în 1 872 - la 
Congresul de la Haga ; a promo
vat în Internaţională linia lui 
Marx ; îlll 1 870 a plecat la Man
chester, unde a î.nfiinţat o secţie 
a Asociaţiei Internaţionale a Mun
cirtorillor ; m8Illl>Tu al Consilill'lui 
federal britaliic al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilo.r (1872-
1 873) ; �n 1 874 s-a stabilit în 
S.U.A. - 8, 292, 381 , 408, 452, 481 ,  
483, 651 .  

Durand, Gustave-Paul-Emile (n. 
1 835) - muncitor giuvaergiu 
fra.nicez, agent de poliţie ; după 
îmirîngerea Comunei din Paris s-a 
dat la Londra drept emigrant ; -
secretarul aşa-numitei socţii fren
ceze din 1 87 1  ; în 1871 a fost de

anasoa.t şi exclus din Asociaţia 
Internaţionail.ă <i Muncitoriilor. 
460, 489, 508. 

Duval, Emile-Victor (1841-1871) -
muncitor rtur.năto.r, mhlitan.rt al miş
cării muncitoreşti !franceze ; mem
bru al Asociaţiei Intemaţioniaile a 
MuncitorHor, membru aft Comirte
rtului Centr.ail al Gărzii niaţionaJe 
şi oail Comunei din Parirs ; general 
.ai! Gărzii naţiona.Je a Comunei ; 
la 4 KliPrilie 1 87 1 a fosrt făcut pri· 
zonier Ide versaiJJlezi şi .împuşcat. 
- 350, 533, 557, 61 9, 651 .  

E 

Johann Georg (1 8 1 8-
croitor din Turingia, 

emigrant •la Londra ; 

Eccarius, 
1S89) 
IPUblicist ; 

54� 

membru al Ligii celor drepţi, apoi 
ia.I Ligii comuniştblor, unul dintre 
<JOnducătorii Asociaţiei culturale a 
muncitori.lor gernnani de la Lon
ldra ; membru al Consilliului Ge
nerai! al Asociaţiei Internaţionale 
a MuI11Citorilor (1 864-1 872) , seore
tar generai! al Cons�liului (1 867-
1 871) ,  secretar-corespondent pen
tru America (1870----'1872) , deilegat 
la toate congiresele şi conferinţele 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; ul1erior s-a alăturat 
conducătorilor refornnişti ai trade
unionurilor. - 8, 292, 31 1 ,  381 , 
409, 452, 481 . 

E/pidin, Mihail Konstantinovicl 
(1 835-119081 - la Îilllceputul de
ceniului al 7-lea a luat parte la 
mişcarea revoluţionară din Ru
sia ; a emigrat apoi .î.n Elveţia ; 
s-a dovedit anai tîrziu a fi agent 
al poliţiei secrete ţariste. 
403, 487. 

Engels, Friedrich (1820�1 895) . -
296, 301 , 304, 308, 381 , 396, 408, 
417, 452, 481 , 495, 497�502, 514-
516, 646---649, 652, 662, 664. 

Espartero, Baldomero, duce de la 
Vittoria, print de Vergura, conte 
de Luchana (1792-1 879) - ge
neral ,şi om de stat spaniol, li
derul '(lartidului progresist, regent 
al Spaniei (1841-1843), ;prim
ministru (1854-1 856) . - 339, 54 1 ,  

609. 

Eugenie-Marie de Montijo de Guz
man, contesă de Teba (1826-
1920) - �mpărăteasă a Frantei, 
.soţia lui Napoleon al III-lea. -
32, 1'f�l74, 323. 

F 

Faidherbe, Louis-Leon-Cesar (1816-
1889) general francez ; ln 
timpul războiului franco�prusian 
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a comandat Armata de nord. -
218, 238--240, 246, 253, 269, 271,  
416.  

Failly, Pierre-Louis-Charles de 
f 1810---11892) - generail trancez ; 
in timpul războiului franco;Jru
sian a ocoonandat cor�ul 5 arma
tă ; a fost fă-cut !prizonier la Se. 
dan. - 34, 39, 40, 42, 43, 54, 60, 
69, 7 1 ,  82, 1 15, 164, 170, 172. 

Falloux, Frederic-Alfred-Pierre, con
te de (181 1�1886) - om politic 
şi scriitor francez, legitimist şi 
rcler�calist, iniţiatorul dizolvării 
atelierelor naţionale şi unul din 
iru;.pi.ratorii reprimării insurecţiei 
din iunie 1848 de la Paris 1 în 
timpul celei de-a doua Republici 
- deputat în Adunarea consti
tuantă şi în cea legislativă ; mi
nistru al învăţămîntului (1848--
1849). - 613. 

Favre, Claude-Gabriel-Jules (1809-
1880) - avocat şi om politic 
francez, unul dintre liderii repu. 
blkanilor burghezi moderaţi ; în 
1 848 secretar general al ministe
.rului de faterne, apoi ministru de 
externe adjunct, deputat în Adu
narea constituantă şi în cea le
gislativă (1848-1851)  ; ministru 
de externe în guvernul apărării 
naţionale şi în guvernul Thiers 
{1870--1871 ) ,  a dus tratativele în 
legătură cu capitularea Parisului 
şi cu Îillcheierea rpă{;ii cu Germa
nia ; unul dintre călăii Comunei 
dLn Paris. - 4, 1 19-122, 266, 
267, 327, 336-337, 341 , 348, 350, 
366, 372, 383--389, 396, 401-403, 
438, 441 ,  483, 523-526, 528, 536, 
540, 542, 553, 555, 561 , 566, 567, 
595, 598, 599, 60�05, 616, 645, 
646, 650, 654, 663, 666, 669. 

Ferdinand al 11-lea (1810--,1859) -
rege al Siciliei şi Nearpolulul 
(1830--1859) , rporeclit „regele 
b ombă• pentru că a bombardat 
Messina �n 1 848. - 339, 541 , 609. 

Ferry, Jules - Franc;ois - Camille 
(1832-'1893) - avocat şi om po-

litiic francez, unul dintre liderii 
repubHca.nilor burghezi moderaţi ; 
membru al guvernului apărării 
naţionale, primar al Parisului 
rl870--1811) ,  deputat Jn Adu
narea naţiona.lă din 1 811 ; !Prim
ministru (1880--1881 şi 1883-
1885) . - 338, 523, 525, 526, 529, 
565, 597, 603, 605-606. 

Flacon, Ferdinand (1800--1866) -
om politk şi publicist fraI1JCez, 
democrat mic-burghez 1 unul din 
.redaJCtorii ziarului „La Reforme" ; 
în 1 848 membru al guvernului 
pravizoriu. - 645. 

Flourens, Gustave (1838-1871) -
naturalist fralllcez1 revoluţionar, 
blanquist, unul dfntre conducăto
rii insurecţiilor din 31 octoanbrie 
1 870 şi 22 ianuairie 1 871 din Pa
ris ; membru al Comunei din Pa
.ris, m aprilie 1871 a fost ucis de 
versaillezi, - 344, 348, 351 ,  533, 
557, 565, 616, 619, 651 .  

Franc;ois - membru al Gărzii na
ţionale, comunard ; a fost ucis 
in itimpul demonstraţiei contra
revoluţionare de la Paris din 22 
martie 1811 . - 600. 

Frankel, Leo {184�1 896) - mili
tant al mişcării mundto.reşU un
gare şi internaţionale ; de profe
siune giuvaergiu, membru al Co
munei din Paris, a condus comisia 
pentru problemele de mundi şi 
comerţ ; membru al ConsiliuJul 
General al Asociaţiei Internatio-
111ale a Mundtorilor (18fll-o1872) ; 
în 1 871 - delegat la Conferinţa 
de la Londra şi în 1872 iielegat 
la Congresul de Ja Haga ale Aw
ciaţiei Jinterna.ţionale a Muncito
rilor ; 'UD.ul dintre întemeietorii 
Partidului muncito.resc ungar • 
tovarăş de luptă al Jui Marx şi 
EngeLs. - 364, 452, 481 , 561 ,  589, 
670. 

Fransecky, Eduard von (1807-1890) 
- general german ; în �ăzboiul 
franco-prusian a coonandat corpul 
2 armată. - 258. 
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Frederic al II-iea (denumit de isto
xiografia burgheză - cel Mare) 
(1712-1786) - rege al Prusiei 
f1740-1786) . - 177, 385. 

Frederic Franz al Ii-lea (1823-
1883) - ma.re duce de Mecklen
burg-Schwerin (1 842-<1 883) , gene
ral german, în timpul războiului 
franco-!prusian a comandat, ca 
general, trupele .situate în .regiu
nea de coastă a Germaniei, ulte
rior - corpul 13 armată. - 1 57, 
1 8 1 ,  1189, 190, 1 92, 1 93, 195, 196, 
1 99, 209, 210, 2 1 9-221,  224, 225, 
231, 238, 261 .  

Frederic Carol (1 828-1885) - print 
al Prusiei, general 1 din octombrie 
1870 general-feldma.reşal ; în 
timpul războiului franco-prusian 
a comandat Armata a doua. -
21 , 24, 31 , 35, 36, 41 , 43, 67, 73, 
90, 1 1 1 , 1 57, 1 63, 1182, 1 83, 187-
190, 1 9 1 ,  196, 1 98, 200, 201 , 209, 
210, 21 g_....221, 226, 227, 228, 237, 
238, 242, 244-246, 255, 263, 266, 
267, 270. 

Frederic Wilhelm (1620-1688) -
principe elector de Brandenburg 
0640-1688). - 285. 

Frederic Wilhelm (1831-1888) -
print moştenitor al Prusiei, ge
neral, din octombrie 1870 gene
ral-feldmareşal 1 în 1888 rege al 
Prusiei şi împărat german sub 
numele de Frederi.c: al IlHea ; 
în timpul războiului franco-pru
sian a comandat Armata a treia. 
- 21 . u, 26, 29-31 , 35, 60, 
71-74, 75, 76, 82, 157, 1 90, 201 , 
209, 305. 

Frederic Wilhelm al 111-lea (1770-
1 840) - rege al Prusiei (1797-
1 840) . - 103, 209, 214-217. 

Friedllinder Max (1829-1872) -
publiciist german, democrat bur
ghez, unul dintre redactorii zia
rului „Neue Oder-Zeitung• şi al 
ziarului „Presse" din Viena, la 
care a colaborat Marx din de-

ceniul a.l 6-lea iptnă lin deceniul 
al 7-lea ; fonidatorul şi redactorul 
ziarului „Neue fueie iPresse•. -
400. 

Frossard, Charles-Auguste (1 807-
1875) - general francez ; tn 
timpul războiului franco-1prusian 
a 'COmandat corpul 2 armată ; a 
fost făcut prizonier Ia Metz. 
23, 31 , 32, 34-36, 39, 40, 44, 60, 
64, 67, 71 , 1 64. 

G 

Gallien - ofiţer din Garda natio
nală a Comunei ; a trădat ver
saillezilor parola garnizoanei din 
.reduta Moulin-Saquet. - 556, 563. 

Galliffet, Gaston-Alexandre-Auguster 
marchiz de (1830-1 909) - ge
neral francez, în timpul războiului 
franco-1prusian comanda.ntul unur 
regiment de 1oavalerie ; a fost fă
cut iprizonier J.a Sedan ; a fost 
eliberat din prizonierat pentru & 
lua iparte la lupta împotriva Co
munei, a comandat o brigadă de
cav.alerie a ve:rsaillezilor, unul' 
din călăii Comunei din Paris. -
351 ,  352, 382, 533, 563, 602, 6l9r 
621 . 

Gambetta, Leon ( 1838-1882) - om 
de 15tat francez, r�ublican bur
ghez, membru al guvernului apă
rării naţionale ( 1870-1 87'1) ; şeful' 
delegaţiei guvernamentale care & 
fost trimisă la Tours ; !prim-mi
nistru şi ministru de externe
(1881-1882) . - 1 37, 1 80, 199, 205, 
237, 246, 255, 259, 27'1 , 298, 336,. 
523, 565, 604, 621 , 67'1 . 

Gănescu, Grigore (aprox. 1 830-
1877) - ziarist f.ranic:ez, originar 
din Romînia 1 în perioada celui 
de-al doilea Tum>eriu - bonapar
tist, ulterior ipartizan al guver
nului Thiens. � 364. 

Garibaldi Giuseppe (1807-1882) -
democrat şi revoluţionar italian� 
conducătorul mişcării de eliberare 
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naţională din Italia ; în războiul 
franco-prusian a luptat de partea 
Franţei, unde a comandat Arma
ta din Vosgi, formată din uni
tăti ale Gărzii naţionale, pre
cum şi di.n franctirori francezi 
şi străini. - 2 1 4, 240, 259, 262, 
263, 266, 270. 

Garibaldl, Ricciotti (1847-1924) -
fiul lui Giuseppe Garibaldi ; a 
luat parte Ja miişoarea de elibe
rare naţională din Italia ; în răz
boiul franco-prusian a luptat de 
partea Franţei în calitate de co
mandant de brigadă a Armatei 
di.n Vosqi. - 193. 

Garnier-Pages, Louis - Antoine 
(1 803-1878) - om politic fran
cez, republioan burghez moderat ; 
în 1848 - membru al guvernu
lui provizoriu şi primar al Pa
risuJui ; membru al guvernului 
apărării naţionale (1870----187 1 ) .  

- 555. 

Giovacchini, P. - în 1 871 membru 
al Consiliului General al Aso
ciaţiei 'Internaţionale a Muncito
rilor şi secretar-corespondent 
pentru Italia. - 381 ,  409. 

Girardin, Emile de (1806-1881) -
publicist şi om politic burghez 
francez ; .s-a caracterizat în ipo
liti.că printr-o totală lipsă de 
p rincipii. - 503. 

Giadstone, William Ewart (1 809-
1 898) - om de stat englez, torv, 
apoi peelist ; în a doua j umă
tate a isecolului al XIX-lea -
lider al partidului liberal ; minis
tru de fin.ante (1852 ........ 1855 şi 
1 859-1866) şi iprim-ministru 
(1 868-1 874, 1 880-1885, 1886 şi 
189:3---1 894) . - 305. 

Gneisenau, August Wilhelm Anton, 
conte Neithardt von (1760-1 831 )  
- general ş i  teoretician militar 
prusian, din 1825 general-feld
mareşal ; m 1806 a jucat un rol 
însemnat 'În reorganiza.rea arma
tei prll5iene ; in 1813-1815 şeful 

statului-major a.I lui Blilcher. -
178, 215, 216. 

Goeben, August, Karl Christian von 
(1816-1880) - gener.al german ; 
în timpul războiului fran.co....pru
sian a comandat corpul 8 arma
tă ; din ianuarie 1 871 - Armata 
întîi. - 239, 244, 246, 266, 270. 

Goltz, Kuno, baron de (1817-1897) 
general-maior prusian 1 în 

timpul războiului franco-q>rusian 
a comandat un detaşament pru
sian al corpului 14 armată. -
245. 

Gorceakov, Aleksandr Mihailovici, 
print (1798-1883) - om de stat 
şi diplomat rus, ministru de ex
terne (1856-1882). - 288, 504. 

Gramoat, Antoine-Alfred-Agenor, 
print de Bidache, duce de Guiche 
şi de (181 9-1880) - diplomat 
fraocez ; în 1870 ministru de ex
teMe, a dus o !POiitică �ndreptată 
spre dezlănţuirea unui război în
tre Franta şi Prnsia. - 12. 

Grant, Ulysses Simpson (1822-1885) 
- g eneral şi om de stat ameri
can, membru al partidului .repu
blican ; a luat 11>arte la războiul 
civil din Amerka (1861-1865) , 
din martie 1864 comandant su
prem al Armatei statelor din 
Nord ; ministru de război (1867-
1 868) , preşedinte al S.U.A. (1869-
1877) . - 152. 

Greenwood, Frederic (1830-1909) 
- ziarist şi -scriitor englez, con
servator, redactor la ziarul „Pall 
Mall Gazette• (1865--1880) . 
401 .  

Greppo, Jean-Louis ( 1810-1888) 
om ipolitic !francez, socialist 
mk-burghez, a luat parte la 
răscoalele de la Lyon din ;1831 
şi 1 834 ; in timpul celei de-a 
doua Republici deputat m Adu
narea 1corustituantă şi Ln cea le
giis1ativă ; !Primar ail unui aron
disment din Paris (1870----187 1 ) ,  



Indice de nume 825 

deputat în A<lunarea naţională 
din 1871 .  - 554. 

Grimai - ofiţer francez, icomisar al 
unei curţi marţiale a iversadllezi
Jor, constituite fo vederea icondam
măxH ICO!IlunairziJor. - 416. 

Grousset, Paschal (1844-1909) -
ziarist şi om politic francez, blian
quist ; membru ial Comitetului 
Central ai! Gărzii naţionale şi al 
Comunei din Paris, preşedintele 
Comisiei 1Pervtru relaţiile cu străi
nătatea ; după înfrfogerea Comu
nei ia fost deportat în Noua Oa�e
donie, de un.de a evadat !n 1874 ; 
Ullterior a trecut în tabăra burghe
ziei. - 562. 

Guillaume, James (1844-1916) - in
sti'1:utor elveţian ; 1a111arhist, baku
nist, membru al Asociiaţiei Inter
naţionale a Muncitoriilor ; în 1866 
a participat la Congresul de l a  
Geneva, în 1.867 ila Congresul d e  
l a  Lausanne, în 1869 Ila cel d e  1a 
Bacsell şi în 1872 la cel de ii.a Haga 
ale Asociaţiei iinternaţionale a 
Muncitorilor ; unllll dintre organi
zatorii Alianţei democraţiei soci a
ltlste ; II'edaictor �a ziarele „Le 
Progres", ,,La .solidarite" şi la 
,,Butletin de ilra iFe<leriation Jurias
sienne• ; la Cong.resllll de la Haga 
a fost exclUiS dLn Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor ipentru 
activiitate scizioniffiă ; in tiimpul 
primuilui ră7lboi mondial - social
şovinist. - 435, 508. 

Guiod, Alphonse-Simon (n. 1805) -
general francez ; a luat parte la 
războillll franco-prusian ; coman
dant suprem al artileriei 5n timpul 
asediului iPiarisului <lin 187()-.1871 . 
- 336, 524, 605. 

Guizot, Francois-Pierre-Gumaume 
_ (1787-'1874) - istoriJC şi om de 

stat burghez francez, orleanist ; 
din 1840 ipînă IÎn 1848 a condus 
ipoUtioa Lntemă şi externă ia Fran
ţei 1 exiponent al intereselor marii 

burghezii financiare. - 340, 531 ,  
542, 610. 

Gyulay, Perene, conte (1798-1868> 
- generia.l iaustriac, maghiar de 
orogine, a au.at pa.rite Ja înăbuşirea 
revo'luţiei !din 1848-1849 din 
LtaJliia ; ministru de război (1849-
1850) ; icomandiant suprem al ar
matei austriece în timpu! războiu
dui dLn Itcrlia ipînă la ânfrîngerea 
de .ha. Magenta (iunie 1859) . - 35. 

H 

Hales, John (n. 1839) - ţesător, mi
Mtant iaJ. trade-unionurhlor engleze, 
membru iail Oonsiliului General al 
Asociaţiei IniternaţioI11ale a Mun
citoriilor (1866-1872) şi secretar 
ai ConsilliUlui, m embru al Comi
tetului executiv .al l.tgii 1Peniru 
reformă ; a făcU1t rparte din Liga 
!Pămîrntllllui şi a muncii ; delegat 
la Conferinţa de la Londra din 
187L şi la Congresul de �a Haga 

idin 1872 iale Asociaţiei Interna
ţioniale a Muncitorilor : de la ln
iceputul <anUilui 1872 a fost în frun
tea arLpii reformiste a Consiliwui 
federal britanic ; a Hupta1 impo
triva aui Marx şi ta <adepUlor săi, 
încercind să acapareze conduce
rea organizaţiilor din Anglia ale 
Asociaţiei Iruternaţionale a Munci
torilor. - 7, 292, 381 , 384, 389 
393, 394, 396, 399, 409, 427, 452, 
481 , 484. 

Hales, William - membru al CClll
isiliului General ail Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorifor (1869-
1872). - 7, 292, 381 , 409, 452, 481 . 

Harris, George - militant aa miş
oeării muncitoreşti engleze, adept 
al concepţiillor sooial-reforma.toare 
ale oartis'1:ului James Bronterre 
O'Brien ; membru al Consiliului 
General ai tAsocilaţiei Internaţio
nale la Muncitoriilor (1869-1.872) 1 
seorebalr finaru::iiar ail Consiliului 
(187�1671) .  - 1, 292, 381 . 409 
452, 481 .  
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Haussmann, Georges-Eugene (1809-
1891)  - om politic frall.'Cez, bona
rpal'tist, a luat parte Ila 11.ovWtura de 
sbat de la 2 decembrie 1 851 ,  !Pre
fect al departamentului Seine 
(1853-1870), a condus JUJCrările 
de reconsitrucţie ia Parisului. -
1 04, 365, 376, 377. 

Heeckeren, Georges-Charles d'An
thes, baron de ( 1812-1895) - om 
politic francez, regalist ; din 1834 
pină �n 1837 ofiţer în ·armata rusă, 
l-a amorît pe Aleksandr Serghe
evici Puşkin ; din 1848 bonapar
rtist ; senator �n timpul celui de-al 
doilea Imperiu, unul dintre orga
ni21atorii demoIJJStraţiei contrare
voluţionare din 22 mal'tie 1871 de 
«a Paris. - 349, 600, 61 8. 

Henric al II-iea fli.51 9-1 559) - rege 
al Franţei (1 547-1559) . - 125. 

Henric al V-lea - vezi Chambord, 
Henri-Charles. 

Henderson, Edmund Newmans Wol
cott (1 821-1 896) - ofiţer englez, 
şefuJ poliţiei Jondoneze (1 869-
1886) . - 655. 

Hepner, Adolf (1846-1923) - so
.ciail-democrat german, redactor la 
ziaruJ „Volksstaait" ; în timpul 
războiului ifranco„prusi'ill!l s-a si
rtuat ,pe poziţia intemaţionalismu
llui proleta:r ; în 1872 delegat la 
Congresul de iLa Haga aJl Asocia
ţiei .Lnternaţionale a Muncitori
Jor ; ulterior socÎlal-şovinist. - 297. 

&rman, Alfred - sculptor, mili
tant ai mişcării muncitoreşti din 
Belg:ia, unul ldintre organizatorii 
secţiilor din Belgia alle Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; 
membru aJl Consiliului General şi 
secretar-corespondent pentru Bel
gia (18711-1 872) ; în 1868 delegat 
la Congresul de Ilia BruxeJles, în 
1871 deJegait ii.a Oonferinţa de tla 
11.ondra şi în 1872 deile�t la Con
gresU!l de la Haga ale Asociaţiei 
.Internaţionale a Muncitoril<>r ; ul-

terior a rtrecut la bakunişti. -
381 ,  452, 481 , 492. 

Herve, Aime-Marie, Edouard (1835-
1899) - publicist francez, unul 
dintre fondatorii ziarului „Le 
Journal de Paris" şi reda.otor-şef 
al acestui ziar ; 11.iberal burghez ; 
dll!Pă căderea celui de-ad. doilea 
Imperiu, orleanist. - 375. 

Herzen, Aleksandr lvanovici ( 1812-
1870) de.moarat-revoluţionar 
rus de seamă, lfilozof mateilialist, 
publicist şi scriitor. - 400. 

Hohenzollern - dmastie de principi 
electori din Br.andenburg (1415-
170,1 ) ,  de regi ai Prusiei (1701-
1 918) şi de âm.păraţi ai Germaniei 
(1871-1918) ; o ramură icoliate
rală, Hohenz<>Hem SigIIlldringen, a 
domnit şi an Rominiia intre anii 
•1866 rşi 1947. - 5, 132, 279, 323, 
365. 

Holyoake, George Jacob ( 1817-
1906) - publiicist englez, refor
mist ; din deceniU!l al 4-ilea pînă 
ân deceniwl al 5-Jea radept al lui 
Owen şi cal'tist ; mai tirziu mili
tant in mişcarea cooperatistă. -
393, 394, 396, 398 . 

Hugo, Victor (1 802-1 885) - scrii
tor francez de seamă. - 142. 

Hurliman - membru ia.a ConsiJ.iului 
Gener.al aI Asociaţiei Internaţio
nale .a Muncitorilor (1871-1872) ; 
delegat ail. Asociaţiei eJvefiene din 
Londra. - 452, 481 . 

Huxley, Thomas Henry (1 825-
1•895) - 1lllituradÎ!SI: englez, cel mai 
�ropiat col..abaratoa- ·al aui Dar
win ; a pqpuliariz.at rteoria a.ces
tuia ; tn fiilozofie materia.li.st in
consecvent. - 361, 514. 

J 

Jaclard, Charles-Victor (1843-1903) 
- pulJlicist fll'la.ncez, blianquist ; de 
aa tnceputu•l deceniului .al 8-lea 
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membru ai!. Asociaţiei Internaţio
nale a. Muncitorilor, li!Jdept al lui 
Marx 1 membru ai! Comitetului 
Central ai! Gărzii naţionale 1 în 
!Perioada COllilunei din Paris co
mandanitUJl unei degiuni a. Gărzii 
naţionale ; după iinfrlngerea Co
munei ia 'emigrat fa Elveţia, ulte
rior in Rusia.. - 598. 

Jacquemet - !Preot francez 1 în 
1 848 vicar general al arhiepis
copului Parisului. - 378, 533, 617. 

Jaubert, Hippolyte-Fram;ois, conte 
(1796-1874) - om poHtic francez, 
monarhist, în 1840 ministru al 
lUJOrărtllor publice în oabinetul 
Thiers, deputat m Adunarea na
ţională din 1 871 .  - 380, 628, 654. 

Jaures, Constant-Louis-Jean-Benja
min (1823-1889) - ofiţer de ma
rină francez, din 1871 amiral, în 
timpul războiUilui fran.cQ-prU5ian 
a comandat corpul 21 •a11II1ată 1 de
putat lin Adunarea naţională din 
1 871. - 218 .  

Jeannerod, Georges (1832-1890) -
ofiţer şi ziarist francez ; în 1 870, 
�a î111:cejputul războiului flranco-pru
ISIÎlan, a fost corespondent de răz
boi ial ziarului parizian „Le 
Temps•, - 24, 40, 41 ,  45, 61 , 69. 

Johannard, Jules (1843-1882) 
muncirtor llitogr-af francez ; mem
bru al Consi'1iului General al Aso
daţiei Inter.rnaţionale a Muncito
ri.lor ( 1868---<1869 şi 1871-1872), 

.secretar-corespondent 1Perutru lrtailia 
{1866-1869) 1 tin 1870 a i111te.meia.t 
Ja Saint-Denis o secţie a. Asocia
ţiei Internia.ţionale a Mun:citQ;ri.lor 1 
membru ail Comunei din Paris, 
blanquist ; duipă infrîngerea Co
munei a emigrat la Londra 1 în 
1872 delegat la Congresul de 

la Haga al A.sociaţiei Internatio-
111ale a Munci1:mi.lor, - 452, 481 . 

Jukovski Nikolal Ivanovicl (1 833-
1 895) - anarhist xus, din 1862 
emigrant în Elveţia 1 secretar al 

<Secţiei din Geneva a Alianţei de
mocraţiei <SOCiaiiJSte 1 tn 1 872 s-a 
rertras din Asociaţia Internaţio
nală a Muncitori.lor în semn de 
!Protest împotriva e:x;oluder.ii lui 
Bakun1n. - 450. 

Jung, Hermann (1830---41901) - cea
sornioar 1 mhlitaDJt al mişcării 
muncitoreşti internaţionale şi elve
ţiene, emigrant 11.a Londra 1 mem
bru al Consiliului Genera.I al 
Asociia.ţiei Internaţionale a Mun.ci
torMor şi secretar-<:orespondent 
p entru Elveţia (nQiembrie 1 864--
1872) ; ic.asierul Consilillllui Gene
ra.I (1871�1872) 1 in 1 865 vice
preşedinte 11111 Conferi.nţei de la 
Londra ; în 11866 preşedinte al 
Congre.rului Ide Ja Geneva, în 1 868 
al celui de I.a Bruxelles, în 1869 
al celui de la B.aseJ şi in 1 871 pre
işedmte ail Conferinţei de La Londra 
a Asociaţiei Intemaţionaile a Mun
citorilm 1 membru & CQnsi.liului 
lfederai brittllllic 1 1Pînă La Con
gresul de �a Haga din 1 872 a pro
movat fo Internaţională linia lui 
Marx 1 ulterior <S-a ia.lăturat con
du<:ii1tori.Ior refornnişti ai tra.de
unionurilor. - 8, 292, 381 ,  408, 
454, 461.  

K 
Kameke, Georg Arnold Karl von 

(1817-1893) - genera!l. prusian ; 
în timpul războiului franco-pru
sian .a icOllilandat divizia a 14-a 1 
'llllterior a condus QPeraţii.le de 
asediere a Piarisulllli 1 ministru de 
război (1873--4883). - 34, 240. 

Kamenski, Gavriil Pavlovicl (182"-
1 898) - economist burghez rus, 
agent al guvemUilui rus în străi
nătate 1 �n 1.S72 a fost con.damnat 
in con.tumaicie �a închisoare de un 
tribunail din mveţiia pentru fo.Jsi
ficare de bani. - 517. 

KeIIer - general-maior din Baden, 
in timpul războiului frauco-pru-
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sian ia comandat o brigadă. -
275. 

Keratry, .Smile, conte de (1 832-
1905) - om !Politic francez, reac
ţionar, orleanist ; din septembrie 
rpînă ln octombrie 1 870 [prefect 
ia! poliţiei ldin fla.ris, ulterior a 
condus organizarea forţelor ar
ma.te teritoni<ale din Brella.gne ; în 
1 871 !Prefect ial derparta.mentuJui 
Haute-Garonne ; lin ia.prillie 1 871 a 
<eontribuit in mod hotărîtor la în
frîngerea Comunei la Toulouse. 
- 1 89, 1 99, 2 1 8 ,  424, 425, 677-686. 

Kinglake, Alexander William (1 809-
1 891)  - i.storilc şi om rpoliNc en
glez, Iliberail ; membru ail parla
mellltuilui (1 857-1 868) . - 251 . 

Klein, dr. Johann Jacob (n. aprox. 
1 8 18) medilc din .Cwoniia, 
membru .al !Ligii reomooiştilor 1 în 
1 852 .inculpat în procesul comu
niştilor de la Colonia, .aichitat de 
curtea icu juri. - 515. 

Kolb - membru ial .Consiliului Ge
nei:iail iall Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor (1870-1 871 ) .  -
381, 408. 

Kolb, Georg Friedrich (1 808-1 884) 
- om [politic, [pttbliJcist şi istatis
tician german ; demoarart: burghez. 
- 321 .  

Kossuth, Lajos (1 802-1 894) - con
ducătoru:! mişcării de eliberare 
naţională din Ungaria ; Jn timpul 
revoUuţiei d1n 1848-1849 a fost 
in fruntea elementelor burghezo
deim0CJ1aitice ; şefrul guvemmlui 
revoluţionar ungar ; după înfrîn
gerea irevoluţiei ia emig11at. - 494. 

Kiichenmeisler, Friedrich ( 1 821-
1 890) - medic german, :parazito
log de iseamă, awtoml mai multor 
lucrări ştiil!lţifice. - 320. 

Kummer, Ferdinand von (1 816-
1900) - ge:nerail german, iîn tinljpul 
războLului f.ranco.prusirun a co-

m<ande.t mai întii divizia a 3·a de 
rezervă, a,poi .divizia a 15-ia. 
135, 1157. 

L 
Lacretelle, Charles-Nicolas (1 822-

1 891)  generail freincez 1 m 
timpuJ războiwlui franco,p.ru.sian a 
comandat o divizie dLn corpul 
12 arma.tă ; oa fost făcut iprizonier 
'La Sedain ; Uilterior ia comandat o 
divizie din corpul 2 armată al 
versaillezilor ; unllll d1ntre căilăii 
Comunei idin Pari!S. - 556. 

Ladmiraoult, Louis-Rene-Paul de 
(1 808-1898) - general francez ; 
în itimpUJl .răz,boiului fraDJCo-pru
isLan ia 1comand<1Jt ICOf!Puil 4 anniată ; 
ia fost făcut prizonier da Metz ; 
ulterior a comandat ic:orpul 1 ar
mată iail versa:illleziJor ; guvernator 
aJl Parisullui (1 871-1 878) ; Wiul 
dintre reălăii Comunei idin �aris. 
- 34, 36, 39, 40, 67, 1,64. 

Lafargue, J. (mort în 1 870 sau 1 871)  
- tatăil llui !Baul Lafargue. - 424. 

Lafargue, Laura (1645-1 91 1 )  - a 
doua fiii.că a lui K>arl Marx, miili
tantă ia mişcării muncitoreşti 
f11an.ceze ; în 1 868 s""a căsărtorit cu 
Paul Lafargue. - 423--426, 457, 
675, 676, 678, 680---684. 

Lafargue, Paul t1842-1911) - so
cia.list fu-ancez ; propagandist al 
marxismuilui ; membru eiJ. Consi
liului General ia·l Asocilaţiei Inter
naţionale a Mundtoriilor, secre
tar-corespondent pentru Spania 
f�.866-1 869) ; a il1UJat parte iLa in
funţarea secţiillor Asociaţiei In
ternaţionale a Moocitorilor in 
F11anţoa. (1869-1870), SiJ>ani.a şi 
Portugalia (1 871-1 872) ; în 1 872 
delegat Jia Congresul de la Haga 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncirtoir�lor ; unul dintre înteme
ietorii Paritidllllui mumcitoresc 
francez ; disciJpol şi tovarăş de 
lupită iail aui Marx şi  Enge.ls. 
423-426, 6511, 675-685. 
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Laffitte, Jacques (1767-1844) 
ban'Cher şi am pOiliti'C francez, . 
orfl.eanist, II'eprezentant ai! burghe
ziei financiare, prim-ministru 
(1830--1 831).  - 339, 540. 

Laiont - funcţionar francez, în 
1871 :inspector general al închi
sorilor. - 564. 

Lamennais (La Mennais}, Felicite 
Robert de (1782-1854) - abate 
francez, pub[iciSJt, ideolog al so
iciaHismu'lu.i creştin. - 596. 

Landor, R. - ziarist .american ; în 
1871 coresponidenrt iail ziaru.lui 
„The WorJ.d" 1la Londra. - 656-
661 . 

La Rochejaquelin, Henri-Auguste
Georges du Vergier, marchiz de 
(1805-1867) - om [pOilitLc fran
cez, 1Unul dintre conducătorii 
ilegiitilllliştilor ; in tillllpul celei de-a 
doua IR.�ub[ici deyutiat în Adu
narea iron&tiitl.11Mltă şi în cea legis
tlativă ; în timpul de>m.niei lui 
Napoleon al III-lea, se.naitor. -
6 13. 

La Ronciere Le Noury, Camille
Adalbert Marie, baron Clement 
de (1813-1 881 )  - amiral francez, 
1în itimpllll asediului Parisului din 
1870--1871 ia comiandat o divizie 
a AI!Illatei a treia din Paris, apoi 
un col'p de armată. - 203. 

Lavallee, Theophile-Sebastien (1804 
-1866) - istoric burghez fran
cez şi geograf mmtar. - 125. 

Law, Harriet (1832-1897) - mili
.tantă ia miş:cării .ateiste din An
glia ; membră a Consilliului Ge
neral (1867--<1872) ; Îln 1872 mem
bră a secJ,jei din Mianchester a 
Asociaţiei lnternaţionaile a Mun
iei:tor.i!lor. - 481 .  

Lebrun, Barthelemy-Louis-Joseph 
(t808-1889) - generial francez, 
în timpul războiului fu'anco-prn
sian a comandat corpllll 12 ar-

mată 1 ia fost făcut prizonier la 
Sedan. - 82. 

Lecomte, Claude-Martin (1817-
1871) - gener.aJl fr11lllCez ; în 
timpul războiu:Iui franco,prusLan a 
icomandait o brJgaidă ; La 18 mar, 
tie 1811 ,  după îrucer.oarea nereuşită 
a. guvernului Thiers de a deza�, 
ma Gairda naţionailă, a fost tm
puş:cat de soldaţii răsculaţi. -
347, 348, 352, 370--373, 530, 531 , 
596, 613, 615 ,  617,  621 .  

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
(1807-1874) - !Publicist şi om 
�itic ,francez, unU1l .dinitre c001-
ducătorii democriaţilor mix:-bur
ghezi, redactor al ziarului „La Re
forme• ; in 1848 ministru de in
tenne iîn guvernul iPrDVizoriu şi 
membru iaJ. comisiei executive 1 
deputat Îlll Adunairea constituantă. 
şi în cea J.egislativă i s-a situat 
în fruntea partidului Muntelui 
(M()(!ltagne) i după demonstraţia 
de rra 13 iunie 1849 a emigrat în 
Anglia, unde a trăit iPînă la în' 
ceputul anului 1870 ; deputat în 
Adunarea naţionailă din 1871 , ÎI\ 
semn de pro� �llllpotriva inche. 
ierii păcii cu Ge111Uania şi-.a depu� 
crnandaitu[, - 278, 645. 

Le Flâ, Adolphe-Emmanuel-Charles 
(1804-1887) - genera!, om po
litk işi dLplomat francez , monar
hist 1 în perioada icelei de-a doua 
Republlici deputat în Adunarea 
constituootă şi în cea legislativă 1 
ministru de război tn guvernul 
apărării naţionaile şi dn guvernul 
Thiens (1870--1871) ; deputat ill 
Adunarea naţională din 1871 ; am 
basador la Petersburg (1848-1849 
şi 1871-1879). - 348, 352, 53.'i, 
617.  

Legreulier - 1n 1870 membru al 
ConsiilLUJlui General l(!Jl iAsociaţiei 

Internaţionale a Muncitorilor. - 7. 

Lemaitre, Antoine-Louis Prosper 
(pseudonim Frederic Lemaitre) 
(1800--1876) - actor şi drama.turg 
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francez, Teprezentamt 1al icurentului 
roman.file iProgresi.st şi întemeieto
rul realisanullui critic în teatrul 
fr.ancez din secolUll al XIX..Jea, 
autorul comediei de critică so
ICiailă ,,Robert Ma.oaire" (1834) ; 
Robert; Maicaire, ti!Pul unui om de 
afaceri Ta.finat, este o satiră la 
atlresa dominaţiei aristocraţiei fi
nanciare din timpul monarhiei din 
iulie. - 528. 

Le Moussu, A. - gravor, miJliitarut 
al mişcării muncitoreşti ifiranceze ; 
ia Juat paiite tLa Comuna din Pa
ris ; dUipă in1irî111gerea Comunei a 
emigrat na Londra ; membru al 
Consiliul1ui General ia.l Asodaţiei 
Internaţionale a MUI11Citorilor şi 
secretar-coresp0111dent penit.ru sec
ţii.Ie franceze djn AmeriJOa ( 1871-
1 872) ; în 1872 delegait ila Con
gresu!l de la Haga ad Asociaţjei 
Intemaţio!lJaJle a Muncitoriilor ; a 
sprijinii! ilUJpta dusă de MaJTJC şi 
Engels împotriva bakuniştilor. -
452, 481. 

Leroux, Pierre (1797-1871) - pu
blicist mic-burghez francez, socia
list-utopist şi adept al socialismu
lui creştin ; în 1 851-1852 a <trăit 
ca emigreint în Anglia. - 656. 

Lessner, Friedrich (1825-1910) -
militialllt ail mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţj0111ale, de pro
fesiune oroiitor ; membru al Ligii 
comuniştilor ; a participait la re
voluţia din 1 848-1 849 ; în 1 852, 
în procesul comuniştillor de la Co· 
aonia a fost ieonda.IIllil!at Ila trei ani 
iruchisoare ; dlllPă 1856 emigrant 
aa Londra ; membru al Asociaţiei 
icllllturaile a muncitorilor germani 
de la LOIIlldra şi aJl Consilliului Ge
nera.I ail Asociaţiei Interniaţionale 
a Muncitorilor (noiembrie 1864-
1872) ; în 1 865 şi 1871 a partici

!Pat la oonferinţe'le de la Londra ; 
în 1 867 a participat la Congresul 
de ila Lausainne, in 1868 la cel de 
la Bruxell1es, Jn 1 869 la cel de aia 
Base! şi în 1872 Ja cel de la Haga 
oale Asociiaţjei lntemaţionaJe a 

Muncitori.lor ; membru al Con
siliului !federal britank ; a luptat 
activ pentru promovia.rea în Inter
.niaţi0111ailă a !liniei lui Marx, mai 
tÎII'Ziu .unllll dintre întemeietorii 
.Partidu1lui muncitoresc in.dea>e111-
denrt din Anglia ; prieten şi to
Y.arăş de luptă ail faj Marx şi En
geils. - 7, 292, 381, 408, 452, 481 , 
516. 

Leuckart, Rudolf (1822--4898) -
ipaTazitollog german de seamă. 
- 320. 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
- eminent militant al mişcării 
municitweşti geI1Ill.ane şi interna
ţionale ; pa,rticiiparut .!ia .revoluţia 
din 1 848-1849, membru al Ligii 
comulllişttlor ; membru al Inteir
naţionalei !-, iLuptMor .activ împo
triva ilassaililea.nismului, pen1.ru 
'VÎoCtoria prindpiitlor Internaţiona
lei în mişcarea muncitorească ger
mană ; delegat li.a Congresul de 
ila Baseil ial I:n.ternaţionalci (1869) ; 
d1n 1 867 deputat în Reichstag ; 
Ulllllll dillltre 5ntemeietoril şi con
ducătoirii social..democraţiei ger
anaine ; .redaictor al ziaru.lui „Volks
staat• ( 1 869-1 876) ; in unele �J:?
b1eme s...a &iJtuat pe o pouţie 
împăciuitoristă ; în tim\PU!l răz
boiului ifranco-iprl.llSian din 1870--
1 871 şi aJl Com'lllilei din Paris s-a 
.riidkiat imuJotiriva iplanurNor ex
pansioniste ale iiurucherimii şi bur
gheziei pr.ufilene şi în apă.rarea 
CoonUIIlei .diin �ari.s ; prieten şi to
vairăş de lUiprtă ail 1lui Marx şi 
Engels. - 295, 297, 302, 515, 670, 
673. 

Lincoln, Abraham (1809-1865)-emi
nent om de stat ameriican, unul 
dintre întemcietorii pautidului Te-
1PUblicain ; preşedinte al S.U.A. 
( 1 861-1865) ; •În perioada ră7.ibo
hll1ui civi.'l din .Ameiri.oa din 1862, 
sub (presiunea ma5elor populare, a 
înfăptuii! o serie de Jmporbante 
transformări bu!'ghezo-<lemocra
tk:e şi a introdus m etode revoou
ţjonare de purtare a războiului ; în 
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�r.illie 1 865 a fost iasasinat de un 
agent ail proprietairifor ide sclavi. 
- 544, 551, 632. 

Lintern, W. - itrade-unionist, în 
1870 membru a� COII15hliului Gene
ren al Asocia.ţie! Internaţionale a 
MU71ciltoriJor. - 7. 

Littre, Maximilien-Paul-Emile ( 1801 
-1881) - f.iloWf burghez fran
cez, filollog şi om jpollitiic. - 599. 

Lochner, Georg (n. 1aprox. 1 824) -
mi1Htarut aJl IDli.şcăirii muncitoreşti 
germane şi internaţioniaile, de pro
fesiUIIle tîmptlar 1 membru al Ligii 
comuniştLlor, aJl <A.sociaţiei culltu
r.aQe a muncitorilor genmani de lia 
J..ooidm şi ail CoI1JSill.iului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Mun
cittorilor (noiembrie 1864-1867 şi 
1871-1 872) , fa 1865 şi 1871 dele
gat .La conferinţele de la Londra 
aile Asociaţiei Initernaţionade a 
MUlIIJCitoriilor 1 prieten şi tovarăş 
Ide lu.ptă ail ILui Marx şi Engels. -
381. 413, 452, 481 .  

Longuet, Charles (1839-1903) -
ziarist fu"ancez, iproudhonist, 
membru al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 

MUIIliCitorhlor (1866---.1867 şi 1 871 
---.1 872) 1 în 1866 isecretar-cmes
Pondent pentru Belgia 1 în 1 867 
delegat la CongresUJl de la · 
Lausanine, în 1868 ua cel de ila 
Bruxe!Lles, în 1871 ilia Conferinţa 
de La Londra şi im 1872 ILa Corn
gresul de la Haga ialle Asociaţiei 
mtemaţioniale .a Murncitorilor 1 în 
1 870-1871. a luat iparte J,a apăra
rea Pa·risului 1 membru al Co
munei din Paris 1 d1.11pă înfrînge
rea Comunei a emigilaJI: în .AingJ.iia 1 
ulterJor a aiderait la ,,iposibilişiti• ,  
un curent oiportunist din Partidul 
IIlllllIIJC�toresc fraincez. - 452, 481 .  

Lopatin, German Aleksandrovicl 
(1845--<1918) - revdluţionar rus, 
discipol! � uui CemîşeV'Ski, IIlarod
nic 1 în 1 870 membru ail Con.sfiliu
fai Generail al Asoaiaţie.i Interna-

ţion�le a Muncitorilor 1 a tradus 
�n rusă o bună jparte din volu
mul l al „Capitalului" 1 !Prieten 
.al lui Marx. - 292. 

Lorenz, Josef (1814-1879) - ofiţer 
austria„c, inventator în domeniul 
itehnicii milirtare. - 1 01. 

Lorenzo, Anselmo (1841-1 915) -
tilpog11af, m1libant aJl miş.cării mun
cittoreşti .spaniwe ; clin 1869 mem
bru al Asociaţiei Intemaţionialle a 
Muncitorilor 1 .în 1871 delegat la 
Conferinţa de Ja Lo:n.dra 1 în 1872 
secretar iall Consiliului federal 

spaniol all .Asociaţiei l'llltemaţionale 
a MUIIlcitorilor 1 ia Jua.t iatitudine 
.împotriva bakuniştilor. - 437, 
495, 669. 

Lowenfeld, von - general-llocote-
111ent gerunan, în timiPUil războiu
[ui fraDJC01PrUJSian mspector al 
trupelor de .rezervă. - 158. 

Lucralt, Benjamin ( 1809---4897) 
unul dintre liderii reformiş'1:i ai 
tmde-unio.nurhlor, de profesiune 
tilillpilar 1 membru al Consiliului 
General iall Asociiaţ.iei Internaţio
nale a Municitorhlor (1864-1871) 1 
dn 1868 delegait J� Congresul de 
ila Bruxelles şi in 1869 la cel de 
i1a Base! iaJle Asodaţiei Lntemaţio
Jlldle a Muncitorilor 1 membru al 
Comitetului executiv al Ligii pen
tru refonmă 1 în 1871 a Juiat ati
rtudine im.potriva Comunei din 
Paris şi a refuzat să semneze 
Adresa CcmshliUilui General cu 
!Privire 11a „Războiul civil din 
.Rranţa • ; s-a retr.as di� C olllSiliuil 
General!, care l..a condamnat oa 
.renegat. - 8, 292, 398, 399, 403, 
413. 

Ludovic al XIV-iea (1638-1716) -
rege a1 Franţei (1643-1715) .  -
177, 526, 628. 

Ludovic al XVI-iea (1754-1793) -
rege al Franţei (1774-1792) 1 
executat în timpul revoluţiei bur
igheoze din Franţa de la sfîrşitw 
iSecoJUilui ial XVILl-4ea. - 562. 
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Ludovic al XVIll-lea (1755-1824) 
rege oal Franţei (1814-1815 şi 
1815-1824). - 591 . 

Ludovic Bonaparte - vezi Napoleon 
al III-iea. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napoleon 
al III-iea. 

Ludovic-Filip, duce de OrJeans (1773 
1850) - rege aJl Franţei (1 830-
1848) . - 1 00, 130, 327, 338-34 1 ,  
347, 358, 370, 528, 537, 539�542, 
540, 556, 608, 610, 611 1 ,  628. 

Ludovic-Filip-Albert, duce de Or
Jeans, conte de Paris (1 838-1894) 
- nepotul 1lui LUJdoviic-Fi!lip, pre
tendentul orleanist la tronul Fran
ţei. - 630. 

Lyons, Richard Bickerton Pemell, 
lord (din 1881) conte (1817-1 887) 
- diplomat englez, minÎIS'tru pleni
potenţiar Ila WashingtOl!l (1 858-
1865), iambaisador �a Constanti
nopol (1 865-1867) şi Paris (1 867-
1 887) ; în septembrie 1870 a me
diat tratativele dintre Favre şi  
B1smarck. - 406, 407. 

M 
Macabel {.sau Haşmonei) - familie 

de preoţi iudei ; Ila mijlocul se
colului a[ il-lea 1.e.n. reprezen
itanţii ei iau fost în frunteia răscoa
lei împotriva dominaţiei străine ; 
�n 1 42-140 �.e.n., icl.Lnastie guver
nantă .în ludeea. - 216. 

Mac Donnel, J, P. (n. aprox. 1845) 
- miliitia.Illt aJl mişcării muncito
reşti iruandeze, membru al Con
�iUJlui General .a1 Asociaţiei ln
iternaţionaile oa MUJncitorilor şi se
cretar-corespondent penitru Irlan
da (1871-1 872) ; în 1871 delegat 
la ConferLn�a de la Londra şi î n  
1 872 li.a Congresul de la Haga ale 
Asociaţiei Internaţionale oa Mun
citorilor ; în 1872 a emigrat în 
S.U.A., unde a .activat in mişca-

rea munciitorească 1america'Ilă. -
381, 408, 413, 425, 481.  

Mack, Karl, baron de Leiberich 
(1 752-1828) - general austriac ; 
in 1805 icomand.ant <111 trupelor 
austriece în războiul îm:potriva 
lui Naipoleo.n [ ;  a fost învins de 
Napoleon J: .la Ulm şi a fost ne
voit să ieap.ituleze. - 35, 68. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-
Maurice, conte de, duce de Ma
genta (1808-1893) - generai! şi 
oon politic Jiea.Cµonar francez ; din 
1859 mareşal al Franţei, bona
ipartist ; în timpul războiului 
�ranco-<prusiian a comandat corpul 
1 arnnată, aipoi Armata din Châ
lons ; a fost făcut ,prizonier la. 
Sedan ; 1coonandant suprem al ar
matei versailileze ; unul dintre 
căilăii Comunei din Paris ; preşe
idi'Ilte 1all cellei de-a treia Republici 
(1 873-1 879) . - 27-32, 34, 35, 39, 
40, 42--45, 40, 54, 57, 60, 6 1 ,  69, 
71�73, 75-89, 90, 96, 1 1 5, 128, 
1 65, 169, 170, 1 72, 173, 186, 373, 
378, 552, 632. 

Magne, Alfred - functionar fran
icez, fiW. �ui Pierre Magne, percep
tor gener.al în depa11tamentul 
Loke. - 529. 

Magne, Pierre (1806-1879) - om 
de stat francez, orueanist ; din 
1 849 l>on.apailtilst ; ministru de fi
nanţe (1855�1 860, 1867-1869, 
1870, 1873-1874) . - 529. 

Malet, sir Edward Baldwin, baronet 
(1 837-1908) - di,plomat englez, 
secretar de ambasadă Ja Paris. 
- 406. 

Maljournal (n . .aprox. 1843) - ofiţer 
din Gama naţiO'Ilală ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citori�or, membru. .al ComHetillui 
Central .ail Gărzii naţionalle, comu
naiild. - 349, 600. 

Maian, Benoît (1841-1 893) - so
cia.Ust IIIl'ic�burghez :francez ; 
membru ail Asociaţiei Internaţio-
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n<!ile a Mundtorilor ; în 1866 
'Clelegait �a Congresul de la G0IleV1a 
ail Asociaţiei Intemaţionale a Mun
citoriilor ; deputat în Adunarea 
naţionaJlă idial 1871 1 şi-a depus 
mandatul ; membru aJ Comitetu
lui Central al Gărzii naţionale şi 
al Comunei 'Clin Paris ; după în
fu-irngerea Comunei a emigrat în 
Italia, apoi în Elveţia ; ulterior 
unllll dialtre Hderii şi ideologii 
posibilliş-tilor. - 455. 

.Manteuffel, Edwin Hans Karl, ba
ron de (1809-1 885) - general 
pmsian, din 1873 generaJl•fe1dma
reşal ; in 1865---<1 866 guvernator 
şi comandant al trupelor prusi0Ile 
ÎIIl Schleswig ; �n timpllll războiu
lui franco�rusian a comarndait 
corpull 1 anmartă, din octombrie 
1 870 .Airnnata întii, din .iianuarie 
1871 Armata Ide sud ; comandant 
suprem aJ trupelor germane de 
ocupaţie din F.ranţa ( 1871-1 873) . 
- 198, 199, 210, 227, 238, 239, 
245, 254, 262, 263, 266, 270. 

Manuel, Jacques-Antoine (1775-
1827) - avocat francez, demo.cra.t, 
membru .ar Oamerei deputaţhlor 
(1818-1823) ; ÎIIl unma uneltirilor 
maj orităţii reacţionare a fost ex
clw dim Cameră. - 670. 

Markovski - agerul al guvernului 
ţarist în Franţa ; in 1871  colabora
tor al dui Thiers. - 364. 

Martimprey, Ange-Auguste de 
(1809-1875) - gene11aJl francez, 
a comandat o brigadă în timpul 
războiului din ItaJlia din 1859, a 
lu<1Jt parte ila războiul franco-pru
si.an. - 43. 

Martin, Constant - revoluţionar 
francez, bllanquist ; a luat parte 
Ja Comuna din �aris ; după în
frîngerea Comunei a emigrat la 
Londra ; membru ail CoDJSil1ulrui 
G enerail al Asociaţiei Internaţio
na•le a Muooitorilor ( 1871-1 872), 
în 1871  delegat la Conrerirnţa de 
.La Londra. - 452, 481 ,  675. 

Martin des Pallieres, Charles-Ga
briel-Felicite (1823--J1876) - ge
neral francez, rîn tilmpuil războlu
Jui ifu"anco-prusian a comandat o 
brigadă din conpul 2 armată, .apoi 
corpul 15 a11mată. - !218. 

Marx, Eleanor (Tussy) (1855-1898) 
- fiica cea maii mică ia [ui Karl 
Marx ; iîn deceniile al 9•lea şi al 
lO•lea millitantă .a mişcării munci
toreşti englleze şi iintemaţionaJ.e 1 
din 1 884 soţia Lui Edward AveHng. 
- 424, 425, 457, 67�79 . 

Marx, Jenny (născută von West
phalen) (1814----1881) - soţia, 
iprietena credincioasă şi tovarăşa 
de luptă a lui Karl Marx. - 424, 
679. 

Marx, Jenny (1844-1883) - fii.ca 
cea mai mare ia ilui Karl Marx, 
miJitantă a mişcării mun.citoreşti 
iinternaţionale ;  în 1872 s...a căsă
torit cu Charles Longuet. - 424, 
425, 457, 675, 676. 

Marx, Karl (1818---;1 883). - 7, 277, 
292, 299, 309, 312-317, 321, 381 , 
386, 390, 393, 396, 397, 400, 401 ,  
403, 40�1 1 ,  413, 4 15, 4 18---429, 
435, 452, 457-461, 481,  494, 503, 
51 1-513, 515, 649-653, 655---651 ,  
66�68, 669---675, 679, 686. 

Maurice, Zevy - membru ail Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitoriilor (1866 
-1872), !Secretar-corespondent 
(pentru Ungaria ( 1870-1871) .  - 7, 
292, 381 ,  409, 452, 481. 

Mayo, Henry - militant ail mişcării 
muncitoreşti engleze, membru aJ 
Consilliului General -al Asociaţiei 
ilnterniaţiOIIlale a Muncitorilor ( 1871  
-1872) şi aJl Consiliului federal 
britanic (din 1 872) ; a făcut pal'te 
din arLpa reformistă a acestuia ; 
ia luat atitudine împotriva hotărl
�iloT Congresului de la Haga din 
1 872. - 452, 481 .  

Mazzinl, Giuseppe (1805-1872) -
revoluţionia.r ita11ian, democrat 
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burghez, unllll dintre conducătorii 
mişcării Ide elibera.re naţională 
din Italia ; ÎJll 1849 şefllll guvemu
�uii provizoriu al Republicii ro
mane ; mn 1850 unul di'llllre înte
meietorii Comitetlll1ui Central al 
Demooraţiei europene cu sediul 
la Londra ; în 1864, Ja înfiinţarea 
AISociaţiei Lnternaţionalle a Mun
citorilor, a încercat s-o s�ună 
iimrfluenţei sale ; m 1871 a [uat 
atiltudine dmpotriiva Coml\lilei din 
Paris şi a Consfilillllui General al 
Asociaţiei [nterruaţionale a Mun
citoriilor. - 279, 412-41.4, 500, 
501 ,  655, 656, 660, 662, 663. 

Michel, Alexandre-Ernest - gene
ral francez, în tim!Pul războiului 
franco-prusian a comandat o di
.vizie de cavalerie din Armata de 
Loara. - 218. 

Mill, John Stuart (1806----'1873) -
econoonist 1burghez şi ifilozof-po
zmvist englez, '1.iber..schirmbist, 
epigon all economiei politice cla
silce burgheze. - 66 1 .  

Miller, Joseph (Jo) ( 1 684--.1738) -
comiic englez popllllar. - 338, 526, 
606. 

Milliere, Jean-Baptiste (1817-187 1)  
- ziarist f.rarucez, proudhonist de 
1Stinga, deputat în Adunarea :naţio-
111ailă din 187'1 ; a criticat guver
nul Thiers şi a luat aa:iăracr-ea Co
munei din Piaris ; in mai 1871 a 
lfost împuşoa.t de versaillezi. -
337, 384, 389, 391. 525, 602, 605, 
655. 

Mills, Charles - inginer englez ; în 
1 871 membru all Consiliului Ge
neral ail Asociaţiei Interruaţionale 
a MW11CitoriJor. - 381, 413. 

Milner, George - militant ad miş
cării murucito.reşti engtleze, de na
ţionailirtarte irdandeză, adept al 
concepţiilor sociail-reformatoare 
ale cartistului James Bro:ntierre 
O'Brien, membru al Ligii naţionale 
IPE!l!litru reformă, al Ligii păanîntu
lui şi a muncii şi al Consiliului 

General a!l A.sociaţiei Internaţio
nale a Muncitoriilor (1 868-1872) ; 
în 1871 detlegat 1la Conferinţa de 
ila Londra ; din .toamna anllllui 
1872 membru al Consiliului fede
IIlail britanic. - 7, 292, 381 , 408, 
452, 481 .  

Milton, John (1 608-1674) - poet şi 
ipublicLst englez ; a luat parte la 
revoluţia burgheză engleză din 
1SecolUJl ad XVII-iea, - 574. 

Minie, Claude-Etienne (1804-1879) 
- ofiţer fraincez, inventaitorul 
unei puşrti ca.re ii poa.I'tă numele. 
- 128. 

Mirabeau, Honore-Gabriel-Victor 
Riquetti, conte de (1749-179 1)  -
om pOlitic de seamă din timpul 
revruuţiei burgheze firanceze de la 
sftrşitul 1Secolllllui ia.I XVIII-iea, 
apărător al intereselor marii bur-
9hezii şi ale nobillimii ÎIIllburghe
zite. - 340. 

Molinet, viconte de (m. 187 1 )  -
aristocrat francez ; lin timpllll de
monstraţiei ICOn<trarevoluţionare de 
da 22 martie 1871 din .Paris a fost 
omorîtl: chiar Ide oamenii săi. - 600. 

Moltke, Helmuth Karl Bernhard, 
conte de (1800-1891) - ofiţer 
!Pl'UISLan, ulterior general-feldma
reşail, personailitaite militară şi 
scriitor militar .reacţionar, lllilUl 
dintre riideologii militarismului şi 
ŞCJVinismului prusac ; şef al Ma
relui srt:at-major prusian (1 857-
1871) şi imperiail (1871-1888) ; in 
timpul război.ului franco..prusian 
coma111dant suprem efeotiv. - 22, 
29, 55, 75, 142, 162, 163, 1 82, 190, 
1 9 1 ,  192, 199, 209, 26 1-264, 266. 

Montalembert, Marc-Rene, marchiz 
de (1714-1800) - general fran
cez şi inginer gen1ist, a elaborat 
un nou sistem de fortifkaţii, care 
şi--a găsiit o largă aplkare în se
collul al XIX-<lea. - 9 1 ,  92. 

Montauban de Palikao - vezi Cou-
sin-Montauban, Charles-Guil-
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laume-Marie-Apollinaire-Antoine, 
conte de Palikao. 

Montaudon, Jean-Baptiste-Alexan-
dre - general francez, în timpul 
războiului franco�prusian a co
mandat o divizie diin corpul 3 ar
mată. - 44. 

Montesquieu, Charles de Secondat, 
baron de La Brede et de (1689-
1755) - eminent sociolog bur
ghez francez, economist şi scrii
tor, .reprezentant iail iluminismu
Jui burghez din secolul al XVIll-
11.ea, teoretician al monarhiei con
stituţionale şi al separării puteri
ilor. - 358, 596, 599. 

Montijo, Eugenie - vezi Eugenie
Marie de Montijo de Guzman, 
contesă de Teba. 

Moore, sir John (1761-1809) - ge
neral, în 1808-1809 comandant 
suprem al trupelor engleze din 
IPortuga!lia. - 1 85. 

Monttershead, Thomas - ţesător 
englez, membru •al Consiliului Ge
neral a.I Asoctaţiei Internaţi001ale 
a Muncitorhlor (1 869-1872) ; se
cretar...corespondent pentru Dane-
1Inaroa (1 871-1872) ; în 1871  
delegat la Conferinţa de la Lon
dra şi în 1872 la Congresul de la 
Haga <ile Asociaţiei Internaţionale 
.a Muncitorilor ; s.ituîndu-se pe po
ziţii reformiste, a luat atitudine 
în Consiliul Generail şi în Consiliul 
federal britanic împotriva liniei 
promovate de Marx. - 7, 292, 
381 ,  408, 452, 481,  651 .  

Murray, Charles - cizmar, unul 
dintre conducătorii trade-unionu
rilor engleze ; membru al Con
siliului Generad <il Asociaţiei In
ternaţionaile a Muncitorilor (1 870-
1872) şi ia.I Consiliului federal bri
tanic 1 adept ai! .lui Marx şi En
gells. - 7, 292, 381 ,  408, 452, 481 . 

55 - Marx-Engels, Opere, voi. 17 

N 

Napoleon I Bonaparte (1769-1821) 
- împărat al Franţei ( 1804-1814 
şi 1815) .  - 7, 23, 35, 60, 68, 73, 
76, 92, 1 1 1 ,  165, 171 ,  178, 214, 217, 
272, 274, 281, 287, 341 ,  363, 535, 
549, 569, 580, 607, 61 1 ,  632. 

Napoleon al 111-lea (Ludovic Bona
parte) (1 808-1873) - n epotul lui 
Napoleon I, preşedintele celei 
de-a doua Republici (1848-1852) 1 
împărat al Franţei ( 1852-1870) . 
- 3-5, 1 1 ,  12, 15, 23, 25-28, 
3 1-33, 35-38, 40, 46, 51-54, 59, 
60, 62, 74, 100, 101 ,  1 13, 124, 160, 
168, 169, 171�174, 195, 205, 266, 
267, 279, 284, 285, 288, 291, 
303, 308, 321-326, 335, 337, 340-
343, 34�348, 354, 358, 361-367, 
370-374, 501 ,  525, 530, 531 ,  537-
540, 546, 548, 549, 555, 561 ,  569-
572, 574, 580, 593, 603, 605, 606, 
6 1 1 ,  616,  618,  622, 627--630, 646, 
647, 650, 653, 663, 665, 673. 

Nero (37--68) - �mpărat roman 
(54--68) . - 543, 544. 

Neceaev, Serghel Ghenadievicl ( 1847 
-1 882) - revoluţionar ms con
spirator 1 în 1868-1869 a luat 
parte la mişcarea studenţC'ască 
din Petersburg ; în 1869 a î nfiin
ţat o organizaţie revoluţionară la 
Moscova ; a emigrat în Elveţia 
(1 869) ; în 1869-1871 a fost în 
strînsă legătura cu Bakunin ; în 
1872 a fost predat de autorităţile 
elveţiene guvernului rus ; a mu
rit în fortareaţa Petru şi Pavel. 
- 403, 449, 461, 517. 

o 

Obernitz, Hugo (1819-1901) - ge
neral german, �n timpul războiu
lui franco-prusian a comandat di
vizia wiirttembergheză. - 205, 
206. 

Odger, George (1 820--1 877) - ciz
mar, unUJl dintre iliderii .reformişti 
ai trade-unionurilor engleze, unul 
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dintre întemeietorii Consiliului 
trade-u.nionurilor din Londra şi 
secretarul acestuia (1862-1872) ; 
membru .al Ligii rnaţionale engleze 
pentru independenţa Poloniei, al 
Ligii ipămîntului şi a muncii şi al 
Ligii reprezentanţei muncitorilor 1 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţicmaile a Mun
citorilor (1864-1871) şi preşedinte 
a.I acestui Consiliu (1864-1867) 1 
în 1865 a participat [a Conferinţa 
de la Londra şi !În 1 866 Ja Con
,gresul de la Geneva a.le Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor; 
membru al Comitetuilui executiv 
ai! Ligii pentru reformă ; în pe
rioada iluiptei pentru reforma elec
torală dLn Anglia a. ajuns la un 

compromis cu burghezia ; în 1 871 
a luat atitudine împotr�va Comu
nei din Paris şi a refuzat să sem
neze .Adresa Consiliului General 
cu privire la „Războiul civil din 
Rranţa" ; s-a retras din Consiliul 
General, oare 11-a condamnat ca 
renegat ; ulterior a !POrnit o cam
panie de calomnii împotriva con
ducerii Asociaţiei Internaţiona,le a 
Muncitorilor şi a participanţilor la 
Comună. - 7, 292, 390, 399, 403, 
413,  482, 645, 665, 666. 

Ollivier, Emile (1 825-1913) - om 
politic francez, republican bur
ghez moderat, ila sfîrşitul dece
niului al 7-lea, bonapartist ; prim
ministru (ianuarie-august 1 870). 
- 1 7 1 ,  535, 621 .  

OrJeans - dinastie de regi din 
Franţa (1830-1848) . - 323, 365. 

Oudinot, Nicolas-Charles-Victor 
(1791-1863) - general francez, 
orleanisit, în 1849 a comandat rtru
pele trimise împotriva Republicii 
romane. - 609. 

p 

PalJkao - vezi Cousin-Montauban, 
Charles-Guillaume-Marie-Ap ol 11-

naire-Anloine, conte de Palikao. 

Pallieres - vezi Martin des Pallie
res, Cliarles-Gabriel-Felicite, 

Palmerston, Henry John Temple, 
viconte (1784-1 865) - om de 
stat englez ; 1la începutul activi
tăţii saile, tory ; din 1830 unui! 
dintre liderii aripii drepte a whi
gilor ; secretar de stat pentru 
problemele militare (1809-1828), 
ministru de externe (1 830-1 834, 
1835-1841 şi 1846-1 851) ,  minis
tru de interne (1852-1855) şi 

prim-ministru (1855-1858 şi 1 859-
1865) . - 397. 

Parnell, James - membru a.I Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale .a Muncitoriilor (1869-
1870). - 7, 292. 

Pf!ne, Henri de (1830-1888) - zia.
rist francez, monarhist, unul din
itre organizatorii demonstraţiei 
contrarevoluţionare din 22 martie 
1871 de Ja Paris. - 349, 600, 6 18, 
686. 

Pertz, Georg Heinrich (1795-1876) 
- istoric german, conservator 
moderat, a.utorul mai multor lu
crări despre ilstoria Gel1Illaniei. 
- 216. 

Plănder, Karl (aprox. 181 8---1876) 
- pictor miniaturist, din 1845 
emigrant 1la Londra ; membru al 
Asociaţiei culturale a muncitoriilor 
germani de i1a Londra, membru al 
Organului Central al Ligii comu
niştilor şi al Consiliuilui General 
·al Asociaţiei Internaţiona'1e a 
Muncitorilor (noiembrie 1864-
1867 şi 1 870-1872) ; prieten şi 
tovarăş de luptă al Jui Marx şi 
Engels. - 7, 292, 382, 408, 452, 
481 .  

Pic, Jules - ziarist ifirancez, bona
partist, editorul ziarului „L'Bten
dard" . - 337, 561 ,  606. 

Picard, Eugene-Arthur (n. 1825) -
om politic francez, agent de 
bursă, republican burghez mode
rat, redactor-şef al ziarului „L'Elec-
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teur libre•,  fiiatele lui Ernest 
Picard. - 338, 525, 526, 606. 

Picard, Louis-Joseph-Ernest ( 1821-
1877) - avocat şi om politic fran
cez, �epublican burghez moderat, 
ministru de finanţe în guvernu� 
a,părării naţionale ( 1870-1871) 1 
în 1871  ministru de interne î n  
guvernul Thiers ; unul dintre că
.lăii Comunei din Paris. - 338, 
344, 350, 380, 525, 526, 528, 529, 
532, 540, 553, 554, 557, 597, 603, 
605, 669. 

Pietri, Joseph-Marie (1 820-1902) -
om politk francez, bonapartist, 
prefect al poliţiei din Paris (1866-
1870). - 5, 369, 526, 534, 538, 546, 
562, 606, 631 .  

Pius al  IX-iea (1792-1878) - papă 
{1846-1 878) . - 178, 504. 

Pouyer-Quertier, Augustin-Thomas 
(1820-1891) - om rpOlliitic fran

•cez, fabricant de bumbac, protec
ţionist, ministru de finanţe ( 1871-
1872) ; în 1871  a p articipat la tra
tativele de rpa<:e ieu Gernnania de 
la Fiiankiurt. - 344, 372, 528, 529, 
532, 607. 

Principe elector de Brandenburg -
vezi Frederic Wilhelm. 

Prinţul moştenilor al Saxoniei -
vezi Albert. 

Prinţesa de Wales - vezi Ale· 
xandra. 

Prinţul Napoleon - vezi Bonaparte, 
Jerome-Napoleon-Joseph-Charles
Paul. 

Protot, Eugene (1839-1921) - avo
cat, medic şi ziarist lfiiancez, blan
quist de dreapta, membru al 
Comunei din Paris şi al Comisiei 
de justiţie ; după înfrîngerea 
Comunei a emigrat in Elveţia, 
ia,poi în Angtlia ; ulterior a luat 
atLtudine împotriV1a Asociaţiei In
iternoaţionale a Muncitorilor şi a 
marxiştilor. - 561 .  

55„ 

Prnudhon, Pierre-Joseph (1 809-18651 
- publi.cist francez, sociolog şi 
economist, ideolog al micii-bur
ghezii, unul dintre întemeietorii 
iteoretici ai anarhismului. - 662. 

Pyat, Felix (1810-1889) - publicist 
francez, diraa:naturg şi om politic, 
democrat mic-burghez ; a luat 
parte la revoluţia dÎ.lil 1848 ; în 
1849 a emigiiat în Elveţia, a.pai în 
Belgia şi Anglia ; adversar a.I miş
cării muncitoreşti independente 1 
timp de mai mulţi ani în şir a 
dus o c ampanie de defăimare îm
potriva lui M arx şi a AsocLaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, fo
·losindu-se în acest scop de secţia 
franceză de la Londra ; depu1at în 
Adunarea naţională din 1871 ,  
membru al Comunei din Paris ; 
!după înfrîngerea Comunei a emi· 
grat ân Anglia. - 438, 441, 648, 
651 . 

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-
1 858) - feldmareşal austriac, în 
1831 a comandat rtruipele austriece 
din I talia de nord ; în 1848-1849 
a înăbuşi t  cu cruzime miş.carea 
revOiluţionară şi de eliberare na
ţională din Italia ; guvernator 
general al regatului Lombairdo· 
Veneţian (1850-1857) . - 92. 

.Raglan, Filzroy James Henry So
merset, lord (1788-1655) - gene
re! eng'lez, din noiembrie 1 854 
feLdmareşail, comandant suprem al 
armatei engleze în Crimeea 
(1854-1855) . - 251 . 

Ranvier, Gabriel (1828-1879) - re
voluţionar francez, blanquist, 
m embru ail Comunei din Paris, al 
Comisiei !Pentru iproblemele mhli· 
tare şi .ai1 Comitetului salvării 
publice ; după înfrîngerea Co
munei •a emigrat în Anglia ; 
membru al Consiliului Geneml al 
Asociaţiei Intemaţionale a Munci· 
tarilor ( 1871-1 872) ; în 1872 dele
gat la Congresul de la Haga ; î n  
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UI'ma hotărîrii congresului de a 
<transfera sediul Consiliului Gene
ral la New York, s-.a retras din 
Asociaţia Internaţională a Munci
tori.lor. - 48 1 .  

Regis Vitale (pseudonim Etienne 
Pechard) - revoluţionar italian, 
membru al secţiei italiene de la 
Londra a Asociaţiei InterI1Jaţionale 
a Muncitorilor ; a luat parte la 
Comuna din Paris, membru al 
Consilillllui General (1871-1 872) , 
- 481 . 

Reid, Robert - ziarist englez, în 
1 871  corespondentul presei en
gleze şi ame1 ioane în Fmnţa ; sim· 
patizant al Comunei din Pariis. -
405-408. 

Reitlinger - prietenul şi secretarul 
particUJlar al Jui Jules Favre. -
384, 388. 

Renault, Hippolyle-Pierre-Publins, 
baron (1 807-1870) general 
francez, în timpul ră'lboiului 
franco-prusian a comandat corpul 
2 armată al Armatei a doua din 
Paris. - 205. 

Renmll - avocat francez, în 1871 
�-a apărdt pe Rastoul, m embru al 
Comunei din Paris, î n  faţa tribu· 
nailllllui din Versailles. - 427. 

Reuter, Paul Julius, baron de (1816-
1899) - în 1 851 a înfiin�at Ja 

Londra agenţia telegrafică „Reu
ter". - 5 1 .  

Roach, John - miUtant al mişcării 
muncitoreşti engleze, membru a.I 
ConsiliU1lui Generai! al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
(1871-1 872) ; în 1872 delegat la 
Congresul de la Haga şi secretar· 
corespondent al c

_
onsiliului fed�

ral britanic ; a facut paI'te dm 
aripa reformistă a aicestuia 1 a 
Juat atitudine împotriva hotărîri· 
lor Congresului de la Haga aJ 
Asociaţiei Internaţionale a Munci· 
<tarilor. - 38 1,  403, 408, 413, 452, 
481 .  

Robin, Paul (n. 1 837) - institutor 
francez, bakunist ; din 1869 unul 
dintre conducătorii Allianţei de
mooratiei 5ociallste ; membru al 
Consiliului General ( 1870--1871) 1 
în 1869 delegat la Congresul de 
la Base! şi in 1871 la Conferinţa 
de la Londra ,aJe Asociaţiei In
ternaţionale a Mun<:itorilor. -
454-455, 664. 

Robinet, Jean-Fram;ois-Eugene 
(1 825-1899) - medic şi istoric 
francez, pozitivist, republican ; a 
luat parte la revoluţia din 1848 ; 
primarul unui oarondisment din 
Paris în timpul asediului acestuia 
!din 1 870--1871 ; membru al Ligii 
uniunii republlicane a drepturilor 
Parisului ; a intervenit pen1ru 
împăcarea Versailles-ului cu Co
muna. - 380, 390. 

Rochat, Charles - militant al miş
cării muncitoreşti fmnceze, mem
bru ail ConsiliU1lui federal din 
Paris aJ Asociaţiei Internaţionale 
a Munci1orillor ; a luat parte la 
Comuna din Paris ; membru al 
Consilliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a MUI1Citorilor şi 
secretar-<:oresponden t pentru 
Olanda ( 1871-1872) ; în 1 871 de
�egat la Conferinţa de la Londra 
a Asociaţiei Internaţionale .a Mun
citorilor. - 381, 452, 481. 

Roche/ort, Victor-Henri, marchiz de 
Rochefort-Lui;ay ( 1830--1913) -
publicist şi om politic francez, ;re
publican de stînga, membru al 
guvernului apărării naţionale (sep· 
tembrie·noiembrie 1870) ; a con· 
damnat politica contrarevoluţia· 
;nară a versaillezilor, auînd 1in 
oacelaşi tLmp atitudine împotrivil 
Comunei ; după înfrîngerea Co· 
munei a fost deportat în Noua 
Caledonie ; la sfirşitul deceniului 
al 9•lea, monal1hist. - 155, 248. 

Roche-Lambert - funcţionar fran
cez, ginerele lui Pouyer-Querl'ier1 
în 1871 a fost numit perceptor 
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general în departamentul Loiret. 
- 529. 

Roon, Albrecht Theodor Emil, conte 
de (1 803-1 879) - om de stat 
/Prusian şi militar, din 1873 gene
ral-feldmareşal, reprezentant ail. 
castei millitare prusiene ; ministru 
de război (1 859-1873) şi ministru 
al marinei ( 1861-1871) 1 a ireor
g.anizat arnnata iprusiană. - 1 14.  

Rouher, Eugene ( 181  �1884) - om 
de stat friancez, bonapartist, mi
nistru de justiţie (1 849-1852, cu 
Î'11treruperi) ; m inistru al comer
ţului, agriculturii şi al l ocrărilor 
1PUblice (1 855-11863) , ministru de 
stat (1 863-1869), preşedinte al 
Senatului (1 869-1870) ; după că
derea celui de-al doilea Imperiu 
a emigrat �n Anglia ; în dece-
111iul al 8-lea, unul dintre condu
cătorii bonapartiştilor dn Franţa. 
- 24. 

lWhl, J. - muncitor german, mem
bru al Asociaţiei culturale a 
muncitorHor germani de la Lon
tlra, membru al Consiliului Gene
ral al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (1 870-1 872). - 7, 
292, 381, 408, 452, 481 .  

s 
Sadler - membru al Consiliului 

General al Asociaţiei Internaţio-
111ale a Muncitorilor (1 871-1 872). 
- 381 ,  408, 452, 481 .  

Salnt-Arnaud, Armand-Jaques-
Achille Leroy de (1801-1854) -
general francez, din 1852 mare
ş.ail al Franţei, bonapartist ; din 
deceniul al 4-lea pină in deceniul 
dl 5�lea a iluait parte la Juptele 
pentru cucerirea Algeriei ; unul 
dintre organizatorii loviturii de 
stat de �a 2 decembrie 1851 ; mi
nistru de război ( 1851-1854), in 
1854 comandant suprem ail. arma
tei franceze in Crimeea. - 251 . 

Saint-Hilaire - vezi Barlhelemy
Saint Hilaire, Jules. 

Saisset, Jean-Marie-Joseph-Theo-
dore (1810-1 879) - amiral şi om 
politic frarucez, monarhist 1 in 
timipllll războiului franco-prusian 
a condus apărarea forturilor dm 
partea de răsarit a Parisulu.i 1 
comandant al Gărzii naţionale de 
Ja Paris (20-25 martie 1871) 1 a 
încercat fără succes să unească 
forţele reacţionare din Paris in 
vederea infringerii revoluţiei pro
letare d1n 18 martie ; deputat in 
Adunarea naţională din 187 1 .  -
349, 536, 543, 585, 601, 6 18, 629, 
633. 

Scharnhorst, Gerhard Johann David 
von (1755-1813) - general şi 
teoretidan militar prusian 1 după 
zdrobirea de către Napoleon, în 
1806, a armatei prusiene, pre
şedintele comisiei pentru rnorga
niz,area armatei ; ministru de 
razboi (1 807-1810) şi şefllll statu
lui-major al armatei ( 1810-1813) 1 
în 1813 a jucat un rol de seamă 
în războiul împotriva lui Napo
leon. - 178. 

Scheiler - a fd.cut parte din Garda 
naţională franceză, comunard. -
352, 551 ,  563, 621 .  

Schill, Ferdinand von (1776-1809) 
- ofiţer prusian ; comandant al 
unui detaşament de franctirori 
care a luptat împotriva trupelor 
napoleoniene ; in 1809 a inc.ercat 
să dezlănţuie o răscoală poipulară1 
a căzut .în lupta de striadă de la 
Stralsund. - 214, 215. 

Schme!ing, von - general-maior 
prusian, in rtlmpul războiului 
:franco-prusian oa comanddt divizia 
a 4-a de rezervă. - 158, 2bl .  

Schmulz - membru al Consiliului 
General •al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1 870-1 871 ) .  
- 7 ,  292. 

Schneider, Joseph - muncitor ger
man, 1lassallean, membru al Aso
ciatiei culturale oa muncitorilor 
germani de la Londra 1 în ianuarie 
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1 872 a fost exdus din asociaţi e  
pentru activitate scizioni.stă 1 a 
publicat în presa germană atacuri 
calomnioase împotriva lui Marx şi 
a adepţilor săi. - 515. 

Schoelcher, Victor (1804-1893) -
om politic şi publicist francez, 
:republican de stînga ; în perioada 
celei de�a doua Republici depwtait 
în Adunarea constituantă şi î n  
ic e a  legislativă ; în timpul războiu
lui franco-prusian şi al Comunei 
din Paris a comandat legiunea de 
artilerie a Gărzii naţionale de la 
1P,aris ; deputat î n  Adunarea na
ţională din 1871  ; a ÎI11cercat să 
determine Comuna să capitlllleze 
IÎn fa�a guvernului Thiel1S. -
585, 597. 

Schwarzenberg, Karl Philipp, print 
{1771-1820) - lfe1dmareş1111 ş i  
diiplomat austriac, a luat p arte la 
războaiele împotriva lui Napo
leon I ; în 18 13-1814  comandant 
suprem al trupelor coaliţiei anti
lfranceze. - 76. 

Schweitzer, Johann Baptist von 
(1834-1875) - avocat din Frank
furt pe Main ; editor şi redaotor
şef al ziarUJlui „Social-Demokrat• 
( 1864-1867) ; p reşedLnte al Uniu
nii generiaile a muncitorilor ger
mani (1867-1871) . a assallean, a 
susţinut rpolitica ilui Bi.srnarck de 
unificare ,,de sus• a GeI1Illaniei 
sub hegemonia Prusiei ; a încercat 
să Îlll!piedice pe muncitorii ger
mani să adere la Asociaţia Inter
naţională a MuI11citorilor ; a luptat 
împotriva P,artidului muncitoresc 
social-<iemocrat ; în 1 872, după 
descoperirea l egăturilor sale cu 
guvennul rprusian, a fost exclus 
din Uniunea generală a muncito
riilor germani. - 669. 

Schwilzguebel, Adhemar ( 1844-
1 895) - gravor, militant al miş
cării muncitoreşti elveţiene, mem
bru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, bakunist, unul din
tre conducătorii Alianţei demo-

craţiei soci11Jliste şi al Federa.Uef 
jurasiene ; în 1872 delegat la 
Congresul de la Haga oa.I Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
- 487, 508. 

Serebrennikov, Vladimir Ivanovici 
(n. aprox. 1850) - revoluţionar 
rus ; în 1 868-1869 a luat parte 
la mişcarea studenţească din Pe
rt:ersburg ; a emigriat în Anglia şi 
apoi î n  Elveţia ; adept al aui 
Neceaev. - 403. 

Serraillier, Auguste (n. 1840) - Iu
mător de calapoade ; membru al 
Consiliului General •al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
(1869-1872), secretar-corespon-
dent p entru Belgia (1870) şi pen
tru Franţa ( 1871-1872) ; in sep
tembrie 1870, după căderea celui 
de-al doillea Imperiu, a fost trimis 
la Paris ca împutennidit al Consi
liului Genera.a ; membru al Co
munei din P,aris ; în 1 871 delegat 
la Conferinţa de la Londra şi  în 
1872 Ilia Congresul de la Haga ale 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor ; tovarăş de luptă al aul 
Marx. - 8, 292, 301 ,  312, 313, 
381 ,  452, 465, 481 ,  646, 651 .  

Shepherd, Joseph - membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitoridor 
( 1869-1870). - 7, 292. 

Sheridan, Philip Henry (1831-1888) 
- gener11Jl amerioan, a luat parte 
la războiul civil dLn America 
( 1861-1865) de p artea statelor din 
Nord ; în timpul războiului franco
prusian a fost •ataşat în calitate 
de observator p e  Jingă cartierul 
general german ; comandant su
!(Jrnm <111 armatei din S.U.A. 
( 1884-1888) . - 600. 

Shipton, George - trade-unionist, 
membru al Ligii pămîI11tului şi a 
muncii ; adept ul lui George 
Odger. - 665. 

Simon, Jules-Francois Suisse (1814-
1 896) - om de stat francez, fiJo-
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zof ideailist, republioan burghez 
moderat ; deputat în Adunarea 
constituantă (1 848-1849). minis
<tru al instrucţiunii în guvernul 
apărării naţionale şi în guvernul 
Thiers (1 870-1873) . deputat in 
Adunarea naţională din 1 87 1 ,  
wml dintre iniţLatorii Juptei îm
potriva Comunei ; prim-ministru 
(1 876--1 877) . - 344, 528, 556. 

Sonis, Louis-Gaston de (1 825-1 887) 
- general francez, în timpul răz
boiului fra111co-prusian a comandat 
corpul 17 armată. - 218.  

Stanley, lord Edward Henry, (din 
1 869) conte de Derby (1826--1 893) 
- om de stat englez, tory ; în 
deceniile al 7-lea şi al 8-lea con
serv.alor, apoi 1Hbe!'al ; membru ai!. 
parlaJillentllllui ; ministru de ex
terne adjunct (1 852) . lj)reşedinte al 
Comisiei de control pentru pro
blemele Indiei (1 858-1 859) . mi
nistru de externe (1 866-1 868 şi 
1 874-1 878) . ministru al coloniilor 
(1 858 şi 1 882-1 885) . - 476. 

Steens, Eugene - ziarist, militant 
al mişcării muncitoreşti belgiene, 
membru al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor, redactorul 
ziarului „La Tribune du lj)euple" 1 
în 1 868 delegat la Congresul de la 
Bruxelles şi în 1 87'1 l a  Conferinţa 
de Ja Londra ale Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ; a auat 
<1tHudine împotriva anarhiştilor. 
- 668. 

Stefanoni Luigi (1 842-1905) 
scriitor şi publicist italian, demo
crat mic-burghez, raţionalist ; a 
�uat parte la campaniile lui Gari
baJdi ; fondatorul şi redactorul re
vistei „II Libero .Pensiero" ; a 
sprijinit pe bakunişti. - 514.  

Steinmetz, Karl Friedrich (1796-
1 877) - general german, din 1 871 
generaHeldmareşal ; ,în timpul 
războiului franco,prusian a co
mandat Armaita întîi pînă în sep-

tembrie 1 870. - 2 1 ,  24, 35, 36, 
44, 73, 90. 

Stepney, Cowell William Frederick 
(1 820-1872) - membru al Ligii 
pentru reformă, membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor (1866--
1 872) şi casier al ConSJiliului (1868-
1 870) ; in 1 868 delegat da Con
gresul de la Bruxelles, în 1 869 la 
Congresul de la Base! şi în 1 871 
la Conferinţa de la Londra ale 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
cLtorilor ; în 1 872 membru al Con
siliului federal bri tanic. - 7, 292, 
381 , 408, 452, 48 1 .  

Stieber, dr. Wilhelm (1818-1 882) -
consilier de poliţie, şeful poliţiei 
politice !Prusiene (1 850-1 860) ; 
martor lj)rincipal şi unul dintre or
ganizatorii procesului comuniştilor 
de Ja Colonia din 1 852 ; în timpul 
războiului franco-prusian, şeful 
poliţiei militare, precum şi al spio
naj ului şi cont!'aspionajului ger
man din Franţa. - 297, 312, 508. 

Stoll - in 1 870 membru al Consi
liului Generai! al Asociaţiei Inter
maţionaile a Muncitorilor. - 7, 
292. 

Stosch, Albrecht von ( 1 8 1 8-1 896) -
general german, în Umpul războ
i ului franco-prusian mai intîi ge
neral de intendenţă al .armatei 
germane, apoi şeful statului-maj or 
la comandamentul armatei mare
lui duce von Mec�lenburg-Schwe
rin ; în 1 871 şeful statului�ajor 
al trupelor germane de ocupaţie 
din Franţa. - 225. 

Stiilpnagel, Ferdinand von ( 1 8 13-
1 885) - general prusian, în timpul 
războiului franco-prusian a co
mandat divizia a 5-a. - 34. 

Suchet, Louis-Gabriel, duce d'Albu
fera (1770-1826) - mareşal al 
Franţei ; a luat parte la războaiele 
Jui Napoleon I. - 1 53, 1 54. 
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Sulla (Sylla), Lucius Cornelius (138-
78 î.e.n.) - comandant de oşti şi 
om de stat roman ; consul (88 
i.e.n.) ,  dictator (82-79 î.e.n.). -
342, 374. 

Suzane, Louis (1810-1876) - gene
ral francez ; a fost 1imp de mai 
multi ani şefui1 direcţiei a.11tileriei 
în ministerul de război 1 autorul 
cîtorva lucrări cu privire Ja isto
ll'iia armatei !franceze. - 337, 524, 
605. 

T 
Tacitus, Publius Cornelius (aprox. 

55-aprox. 120) - istoric xoman. 
- 375. 

Taillefer - a fost amestecat în afa
cerea scand�lo.asă legată de edi
tarea ziarului bonapartist „L'Eten
dard" .  - 337, 606. 

Tamerlan - vezi Timur-Lenk. 

Tamisier, Francois-Laurent-Alphonse 
(1809--1880) - general şi om po
Htic francez, republican ; în pe
rioada celei de-a doua Repubtlici 
deputat în Adunarea constLtuantă 
şi cea legislativă ; comandant su
prem ad Gărzii naţionale din Paris 
(septembrie-noiembrie 1870), depu
tat în Adunarea naţională din 
1 87 1 .  - 348, 532, 565, 616. 

Tann-Rathsamhausen, Ludwig Sam
son, baron (18 15-188 1)  - gene
!l"al german, �n timpul războiului 
franco-prusian a comandat coripul 
t. iarmată din Bavaria. - 1 47, 1 57, 
1 63, 175, 180, 1 8 1 ,  183, 1 89, 194, 
206, 219, 224, 227, 261 .  

Taylor, Alfred - mundtor englez, 
membru al ConsiUului General ad 
Asociaţiei Internaţionale oa Mun
citorilor (1871-1872) . - 381 ,  403, 
408, 4 13, 452, 481 . 

Taylor, Peter Alfred (1819--1891) -
om politic englez, radical burghez, 
membru al paruamentului. - 648. 

Tertullian, Ouintus Septimius Flo
rens (aprox. 160-aprox. 220) -
teolog creştin, obscurantist. -
3 1 6. 

Testul, Oscar - jurist francez, a.u
torul unei cărţi cu privire la or
ganizarea şi istoria Internaţiona
lei I, editată cu scopul de a in
forma poliţia. - 483. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) 
- istoric şi om de stat frnncez, or
leanist ; ministru de Jnterne (1832, 
1834) , prim-ministru (1836-1840), 
în 1 871 şeful puterii executive 
(preşedinte al consiliului de mi
niştri) , preşedinte al Republicii 
(1871-1873) ; călăul Comunei din 
Paris. - 4, 316,  335, 336, 338-
347, 348-352, 354, 355, 362, 364-
378, 380, 405, 423-425, 457, 499, 
504, 524-530, 533-535, 537-545, 
548, 549, 551-556, 561-564, 585, 
589, 591 ,  595, 597, 599, 601---003, 
607---0 1 3, 617, 6 19---02 1 ,  628, 630-
637, 653---055, 665, 675, 68 1 ,  682, 
684. 

Thomas, Clement (1809--1871) -
om politic francez, general, re
!PUblican burghez moderat 1 în 
perioada celei de-a doua Repu
blid deputat în Adunarea consti
rtuantă ; a luat parte Ja înfrîngerea 
irn.surecţiei din iunie 1848 de la 
Paris ; icomandantul suprem al 
Gărzii naţionale din Paris (noiem
brie 1 870 - februarie 1871) 1 a 
sabotat apărarea oraşului ; la 18 
martie 1871 a fost împuşcat de 
soldaţii răsculaţi. - 347, 348, 352, 
370, 371,  373, 530, 531 ,  532, 535, 
565, 596, 613, 6 16, 617,  621 .  

Timur-Lenk (Tamerlan) (1336-1405) 
- han al mongolilor, din 1370 
dollll11itor în Samarkand ; a cu
cerit Asia centrală, Persia, Siria şi 
a infrînt pe turci la Angora (1402) . 
- 351,  549, 6 19. 

Tolain, Henri-Louis (1828-1 897) -
gravor francez, proudhonist de 
dreapta, unUil dintre conducătorii 
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secţiei de da Paris a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; în 
1 865 delegat la Conferinţa de la 
Londra, în 1866 delegat �a Con
gresul de la Geneva, in 1867 la 
cel de la Lausanne, în 1 868 da cel 
de la Bruxelles şi în 1869 delegat 
ila Congresul de da Basel ale Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ; deputat în Adunarea naţio
nală din 1871. i în -timpul Comunei 
d1n Paris a trecut de partea celor 
de Ja Versailles i în 1871 a fost 
e:ioclus din Asociaţia In ternaţio
nală a Muncitorilor. - 319, 352, 
390, 508, 670. 

Totleben, Eduard Ivanovici, (din 
1 879) conte (1818-1884) - emi
nent genist rus, colonel, din apri
lie 1855 generai!, unul dintre or
ganizatorii apărării eroice a Se
vastopolului (1854-1855). - 232. 

Townshend, WiJJiam - membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Jnternaţionaile a Muncitorilor 
(1 869-1872). - 7, 292, 381 ,  408, 
452, 481 .  

Tresckow, Udo von (1 808-1 885) -
general german, în timpul războiu
Jui franco-prusian a comandat di
vizia 1 de rezervă şi corpwl de 
ia.sediu de la Belfort. - 243, 261 .  

Tridon, Edme-Marie-Gustave (1841-
1871) - om politic . şi publicist 
francez, blanquist, membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
dtorilor ; deputat in Adunarea 
:naţionaJă din 1871 ,  şi-a depus 
mandatwl ; membru al Comunei 
din Paris : după înfrîngerea Co
munei a emigrat în Belgia. - 598. 

Trochu, Lou�s-Jules (1 815-1 896) -
general şi om politic francez, or
leanist ; in decenihle ail 4�Iea şi 
al 5•lea a luat parte la cuceri["ea 
Algeriei, mai tîrziu da războiul 
Crime1i şi în 1859 �a războiul din 
Italia ; şef al guvernului apărării 
naţionale şi comandant suprem al 
Armatei din �aris (septembrie 

1 870-ianuarie 1 871) i a sabotat 
apărarea oraşului ; deputat în 
Adunarea naţională din 1 871 .  -
47, 58, 94, 1 20, 129, 130, 148, 181 ,  
189-192, 196, 198, 203, 205, 209, 
220, 232, 236, 248, 250-252, 257, 
327, 335, 336, 342, 346, 348, 377, 
523, 524, 532, 555, 565, 567, 595, 
598, 603-604, 616, 622, 637. 

Tiimpling, Wilhelm von (1 809-1 884) 
- general gernnan ; în timpul răz
boiului franco-prusian a comandat 
corpul 6 armată. - 203. 

u 

Uhrich, Jean-Jaques-Alexis !1 802-
1 886) - general francez, în timpul 
războiului franco-prusian coman
dllJiltul fortăreţei Strasbourg. 
98, 1 20. 

Urquhart, David (1805-1877) - di
iplomait engdez, ipublicist şi om 
politie reacţiondr, 1urcofÎ!l ; a de
masoat politica externă a lui Pal
merston şi a whigiJor. - 397. 

Utin, NikoJai IsaakovicJ (1 845-
1 883) - �evoluţionair rus, a luat 
parte la mişcarea studenţească, 
membru al organizaţiei „Zemlea i 
volea • i după 1863 a emigrat in 
Anglia, apoi în Elveţia ; unul din
tre organizatorii secţiei ruse a 
Asociaţiei Intemaţionaile a Munci
torilor ; membru wl redacţiei zi.a
rului „Narodnoe Delo" (1868-
1 870) , unui dintre ["edactorii ziaru

lui „Egalite• ( 1870-1 871) i a 
uuptat împotriva lui Bakunin şi a 
adepţilor săi i în 1871 delega1 l a  
Conferimţa de la Londra a Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncito
riilor ; pe la mijlocwl deceniului 
al 8-lea s-a retras din mişcarea 
revoluţionară. - 449, 517, 672. 

V 

Vacheron, Louis - jurist francez, 
în 1871  procuror în departamen
tul Mayenne. - 531 .  



844 Lndice de nume 

Valllant, Edouard (1840-1915) -
\Socialist fr111Ilcez, blanquist, mem
bru al Comunei din P>aris, mem
bru al ConsiliUJlui General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
<:itor�lor ( 1 87 1-1 872) , delegat la 
Conferinţa de Ila Londl'a ( 1 871)  1 
unul dintre întemeietorii Partidu
Jui sodalist francez, ulteriQr refor
mist. - 452, 481 , 598, 670-672. 

Valentin, Louis-Ernest - general 
firancez, bonapartist, în ajunul re
voluţiei din 1 8  mart•:e 1 871 tpi!"e
feot al poliţiei din Paris. - 344, 
369, 527, 538, 553, 562, 599, 631 ,  
636, 647. 

Varlin, Louis-Eugene (1 839-1 871) -
legător de cărţi ; proudhonist de 
stînga, unllll dintre conduicătorii 
secţiilor din iFran�a 'iile Asociaţiei 
Lnternaţionale a Muncitorilor 1 
în 1 865 delegat la Conferinţa de 
Ila Londl'a, în 1 866 delegat [a Con
gresul de la Geneva şi în 1 869 �a 
cel de Ila Basel ale Asociaţiei In
temaţionale a Muncitorilor 1 mem
bru al Comitetului Central al 
Găirzii naţionale .şi 1al Comunei 
din Paris 1 la 28 mai 1 871 a fost 
împuşcat de versaillezi. - 598. 

Vauban, Sebastien le Pretre (Pres
tre), marchiz de (1633-1707) -
mareşali a1l Franţei, genist, autorul 
unei serii de lucrări despre for
tifLcaţii şi ia.sedii. - 97, 107, 1 09, 
238. 

Vermorel, Auguste-Jean-Marie 
(1841-187'1) - publicist firancez, 
proudhonist, membru ai1 Comunei 
din Paris ; în timpul iluptelor de 
stradă de Ja Paris din mai 1 871 a 
fost grav rănit şi a murit în capti
'Vitate. - 407. 

Vesinier, Pierre (1 826-1902) - pu
blicist .mic-burghez francez ; în 
1 868, ila Congresul de Ila Bruxel
les, a fost exclus din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor din 
cauză că a defăimat Consiliul Ge
neral 1 membru al Comunei din 

Paris 1 după înfrîngerea Comunei 
a emigrat în Anglia 1 editorul zia
rului „La Federation• şi membru 
a:l Consiliului federal mondial, 
care ia 1luat atitudine �mpotriva 
ilui Marx şi a Consiliului General 

'iLl Asociaţiei Intemaţionale a Mun
citorilor. - 413, 651. 

Victor-Perrin, Claude-Victor Perrin, 
duce de Bellune (1764-1841) -
generail francez, din 1 807 mareşal 
ail Franţei 1 a luat parte la răz
boaiele lui Napoleon I. - 214. 

Victor Emanuel al II-iea (1 820-
1 878) - duce de Savoia 1 rege 
ail Sa11diniei (1 849-1 861)  şi rege 
al Ltaliei ( 1 861-1878). - 379, 504. 

Vlnoy, Joseph (1 800-1880) - ge
neral francez, bonapartist 1 a par
Ucipat la lov�tura de stat de la 
2 decembrie 1 851 1 1in timpuil răz
boiului !franco-prusian a comaindat 
corpul 13 armată, apoi corpul 1 
1armată, precum şi armatele a doua 
şi a treia de la Paris 1 din 22 ia
nuarie 1 871 guvernator a,l Parisu
ilui 1 a 1comandat 'iirmata de re
zervă a versaiLlezilor 1 unul 
dintre călăii Comunei din Paris. -
94, 203, 205, 344, 347, 349, 351 , 
527, 531-533, 557, 599, 602, 613,  
615, 6 1 7---6 1 9 ,  636, 647. 

Vlvlen, Alexandre-Fram;ois-Auguste 
(1 799--;1854) - om politic francez, 

1avocat, orl.eanist 1 în 1 840 mi
nistru de justiţie, �n 1 848 ministru 
al lucrărilor ipubllice în guvernul 
Cav,aignac. - 530. 

Vogel von Falckenstein, Eduard 
(1797-1 885) - general german, 
în timpul războiului 1 franco-<pru
sian guvernator general al .:re
igiunii de coastă a Germaniei. -
293, 298. 

Vogt, Karl ( 1 8 1 7-1 895) - naturalist 
ge11IDan, materialist vulgar, de
mocrat mic-burghez 1 în 1 848--
1 849 membru al Adunării naţionale 

de l'C' Frankfurt (aripa stingă) 1 în 
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iunie 1 849 unUJ! dintre cei cinci 
regenţi ai imperiului ; în 1849 a 
emigrat dLn Germania ; în dece
niille al 6-ilea şi al 7-i!ea agent plă
tit. al lui Ludovic Bonaiparte ; unul 
dintre participanţii cei mai activi 
ila campania de cailomnii lansată 
împotriva revoluţionarilor prole
tari ; demascat de Marx în 
ipamfletul său „Domnul Vogt•.  -
320-327' 338. 

Voigts-Rhelz, Konstanlin Bernhard 
von (1 809-1877) - general ipru
sioan, în timpul războiului fr.anco
prusian a comandait corpul 10 
iarmată. - 225. 

Voltaire, Fram;ois-Marie Arouet de 
( 1694-1778) - filozof deist fran
icez, scriitor satiric, istoric ; emi
nent reprezentant al iluminismu
aui burghez din ..secolul al XVIII
!lea ; a luptat împotriva absolu
tismului şi catoilicismului. - 351. 

w 

Wahlin - a făcut parte din Garda 
111aţionailă, comunard ; omorît la 
Paris în timpllll ,demonstraţiei 
contrarevoluţi onare de da 22 mar
tie 187 1 .  - 600. 

Washburne, Elihu Benjamin (1816-
1 887) - om politic şi diplomat 
aimerican, membru al partidului 
republican, ambasadw J.a Paris 
{1869-1877) ; adversar al Co
munei din Paris. - 405-408. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce 
de (1769-1852) - comandant de 
oşti şi om de stat englez, to.ry ; 
in 1808-1814 şi 1815 a comandat 
trupele engleze în războaiele îm
potriva aui Napoleon I, învingîn
du"l la Waterloo ; şef aJI departa
mentului arthleriei ( 1818-1827) , 
comandant su,prem al armatei en
gleze (1827-1828, 1842-1852), 
prim-ministru (1828-1 830) , mi
znistru de exteme (1834-1 835) . -
1 87. 

Werder, August Karl, conte de 
(1808-1887) - generai! prusian, 
în timpul irăzboiu.lui foanco�pru
sian a co.mandait c011pul 14 armată. 
- 147, 158, 163, 1 83, 193, 210, 
227, 240, 242-245, 253, 254, 261 ,  
263, 265, 274. 

Weslon, John - dulgher, mai tîrziu 
întreprinzător ; adept al lui 
Owen ; membru activ al Consi
liului General ai! Asociaţiei In
ternaţionaJ!e a Muncitorilor (1864-
1872) ; în 1865 delegat [a Confe
.rinţa de [a Londra ; membru al 
ComLtetului executiv al Ligii pen
tru reformă, unUJI dintre conducă
torii Ligii pămîntuilui şi a mrmcLi, 
membru ad Consuliului federal 
britanic. - 8, 292, 302, 381, 398, 
409, 452, 481 .  

Wheeler, George William - mili
tant iaJl mişcării muncitoreşti en
gleze, membru al Consiliului Ge
!Ileral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor (1864-1867) , ca
sier ai! Consiliului (1864-1865, 
1865-1867) ; în 1865 a participat 
la Conferinţa de la Londl'a ; mem
bru ad Comitetului executiv al 
il.igii pentru reformă. - 482. 

Wickede, Julius von (1819-1 896) -
ofiţer german, autor al unor lu
crări militare ; în timpul războiu
!lui franco-prusian corespondent al 
ziarului „Kolnische Zeitung- de 
p e  Jîngă cartierul general al ar
matei germane. - 261 ,  262. 

Widdern - vezi Cardinal von Wld
dern, Georg. 

Wilhelm I (1797--4888) - rege al 
Brusiei (1861-1888) . împărat al 
Gerunaniei ( 1871-1888) . - 12, 75, 
77, 89, 99, 171 ,  205, 209, 214, 284, 
286, 299, 305, 372, 603, 673. 

Wimpffen, Emmanuel-Felix de 
( 181 1-1884) - general francez, 

în timpul <războiului franco-prusian 
a comandat coripul 5 pnnată (din 
31 .august 1 870) ; în lupta de la 
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Sedan, după rănirea lui Mac-Ma
hon, a primit sarcina să comande 
Armata de iLa Châlons ; după în
fnngerea acesteia, a semnat capi
tularea de la Sedan. - 82--85, 90. 

Wittich, Ludwig von ( 181S-.1884) -
.general geIIIlla.n, în timpul răz
boiului franco-prusian a comandat 
divizia a 22-a. - 157, 1 81 .  

Wolif, Luigi - maior italian, adept 
illl lui Mazzini ; membru ial Aso
ciaţiei progresullui ,comun, o or
ganizaţie de J.a Londva a mun
JCi.torilor italieni ; membru al 
Consiliului Generall al Asociaţiei 
lnternaţicmaile a Muncitorilor 
(1864-1865) ; în 1865 a partici
pat la Conferinţa de la Londra 1 
Î!ll 1871  a fost demascat ca agent 
al poliţiei bonapartiste. - 412, 
663. 

Wr6blevski, Walery (1836-1908) -
democrat-revoluţionar polonez, 
unul dintre conducătorii răscoa
lei din 1863-1864 p entru elibe
rarea poporului polonez ; general 
oa.I Comunei din PCJJris ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Lntemaţionale a Muncitorilor şi 
secretar-corespondent pentru Po
fonia ( 1871-1872) ; delegat na 
Congresul de la Haga (1872) ; a 
luptat activ împotriva bakunişti-
11.or. - 364, 452, 481 .  

Wurmser, Dagobert Siegmund, conte 
de (1724-1797) - feldmareşal 

austriac, în 1796 a comandat tru
pele austriece din Italia ; a fost 
învins de cîteva ori de Bonaparte 
şi nevoit să capituleze na Mantua 
(Mantova) . - 68. 

z 

Zabicki, Anioni (aprox. 1810-1 871) 
- milita.rut al mişcării de elibe
rare naţională din Polonia, de 
profesiune zeţar ; după 1831  a 
emigrat din Polonia ; a luat parte 
la revoluţia din 1848-1849 din 
Ungaria ; după 1851 a emigrat în 
Anglia ; unul dintre conducătorii 
Societăţii democratke din Lon
dra ; în 1863 a editat revista „Glos 
Wolny",  organul de presă al 
emigranţilor democraţi polonezi ; 
secretar al Comitetului naţional 
!Polonez ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor (1866-1871) J 
secretar-.corespondent pentru Po
lonia (1866-1871) .  - 8, 292, 381. 
409. 

Zaguleaev Mihail Andreevici (1834-
1900) - ofiţer şi publicist rus • 
din 1 862 pînă în 1883 a condus 
secţia politică a zi.arului „Golos•.  
- 299. 

Zastrow, Heinrich Adoll von (1801-
1875) - general prusian, în timpul 
războiului franco-prusian a co
mandat corpul 7 armată. - 240, 
243, 245, 254, 258. 

Personaje din literatură, biblie şi mitologie 
Antoniu (Marcus Antonius) - om 

de stat şi comandant de oşti ro
man, unul dintre personajele prin
cipale dm piesa lui Shakespeare 
„Iuliu Cezar". - 557. 

Cid Campeador - numele sub care 
este cunoscut cavalerul spaniol 
Rodrigo Diaz de Vivar, erou na
ţional Jt;!gendar, învingătorul mau
riilor ; personaj ul principal din 

epopeea naţională spaniolă „Can
.tar de Mio Cid" ( 1 1 40) , din „Cro
nica del Cid" şi din numeroase 
romanţe ; a servit drept model 
nui Cor.neille, reprezentant de 
iseamă al dramaturgiei clasice 
franceze, pentru tragedia sa „Le 
dd" ( 1636) . - 682. 

Dogberry - personaj din comedia 
lui Shakespeare „Mult zgomot 
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pentru nimiie" ; întruchipează pe 
micul slujbaş înfumurat, ignorant 
şi mărginit. - 679. 

Don Carlos - .figura idealizată în 
mai multe opere litera;re a fiului 
regelui Spaniei Fi,Up al ll�lea 
(1545-1568) ; a fost urmărit pen
tru că s-.a răzvrătit împotriva 
tatăllui său şi a murit în închi
soare. - 340, 531 .  

Falslall, sir John - personaj comic 
din opereile llui Shakespeare „Hen
ric illl IV-iea• şi „Nevestele ve
sele din Windsor• 1 t1pul laşului 
lăudăros, al ipalavragiului şi be
ţivului. ---- 338. 

Hecale - zeiţă a infernului la greci. 
- 376. 

Iosua (Jiul Iul Nun) - !Personaj din 
Vechiul testament ; potrivit legen
dei, a dărîmat zidurile Ierihonu
ilui J)rin sunetele trîmbitelor sfinte 
şi prin strigătul de luptă al luptă
rtoriilor săi. - 349. 

Iov - ipersonaj biblic, tipul săracu
lui care a suferit mult şi care 
a fost răsplătit de dumnezeu pen
rtru smerenia şi răbdarea ilui. -
341 .  

Miinchhausen - tipul ilăudărosului 
şi mincinosului în literatura ger
mană ; a devenit un nume co
mun, - 316, 686. 

Pistol - tipul fanfaronului, laşului 
ş i  lăudărosUJlui dintr-o serie de 
!Piese ale lui Shakespeare („Hen
ric .al !V-lea•, „Henric al V-lea • ,  
„Nevestele vesele din Windsor") .  
- 382. 

Pourceaugnac - personajul princi
p al din comedia lui Moliere „Mon
sieur Pourceaugnac • ,  tipul nobilu
�ui din provincie, mărginit şi ne
cioplit. - 343, 6 13. 

Shylock - !Personaj din comedia Iul 
Shakespeare „Neguţătorul din 
Veneţi a",  întruchiparea cămătaru
lui nemilos. - 343, 630. 

Triboule! - bufon, 1Unul din perso
najele principale din drama Iul 
Viotor Hugo „Regele se amuză". 
- 550. 

Verges - personaj din comedia lui 
Shakespeare „Mult zgomot p entru 
:nimic",  tipw poliţistului necioplit. 
- 679. 
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A 

Aachen. - 20, 2 1 ,  23. 

Ablis, Jocailitarte la sud-vest de 
Paris. - 177, 1 89. 

Africa. - 100. 

Alencon, waş la nord de Le Mans. 
- 255. 

Alger. - 13, 37, 46, 100, 525. 

Algeria. - 207. 

Allier, afluent al Loarei. - 2 1 1 .  

Alsacia. - 26, 27, 39, 40, 49, 123, 
125, 137, 158, 207, 210, 227, 231 ,  
243, 281 , 282, 286, 293, 297, 321 ,  
372, 486, 529. 

Alsacia-Lorena. - 285, 290. 

Altkirch, oraş în Alsacia la sud
vest de Mulhouse (Alsacia) . - 40. 

America. - 177, 1 96, 294, 303, 405, 
447, 546, 649, 669. 

Amiens, oraş ma nord de Piaris. -
123, 176, 198, 199, 201 ,  239, 246, 
271 .  

Angers, oraş la nord-est de Nantes. 
- 271 ,  635. 

Anglia. 
300-303, 
397, 4 1 3, 
486, 515, 
658, 664, 

1 50, 169, 278, 
3 1 6, 3 1 8, 338, 358, 
447, 449, 459, 463, 
528, 586, 607, 648, 
668, 669, 673, 680, 

294, 
372, 
485, 
649, 
685. 

Antibes, port în s ud-estul Franţei. 
- 125. 

Anvers. - 3 1 8. 

Arcis-sur-Aube, oraş la sud de ChA
Jons"ISur-Mame. - 76. 

Argonne, platou .în n ord-estul Fran
ţei. - 78, 83. 

Artenay, ilocalitate la nord de Or
ileans. - 222. 

Artois, în trecut provincie în nordul 
F:Panţei ; azi o parte din departa
mentul Pas-de-Calais. - 125. 

Auch, oraş în sud-vestul Franţei. -
554. 

Australia. - 625. 

Austria. - 1 8, 1 60, 168, 1 77, 214,  287, 
303, 307-308, 452, 48 1 ,  486, 505, 
573, 660. 

Austria germană. - 282. 

Auxerre, oraş la sud-vest de Paris. 

- 163, 1 82, 240, 243. 

Avesnes, oraş în nord-estul Franţei, 
la sud-est de Valenciennes. -
83, 97. 

Avron - vezi Mont Avron. 
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B 

Baden. - 1 4, 1 78, 262, 279. 

Bagneres-de-Luchon, oraş la sud
vest de Toulouse. - 424, 425, 457, 
675-677. 

Balcani. - 25 1 .  

Bapaume, oraş l a  nord-vest d e  Saint
Quentin. - 239. 

Bar, riu în nord-estul Franţei. -
84, 89. 

Barbaslro, oraş la nord-est de Sara
gosa. - 425. 

Barcelona. - 303, 339, 541 , 658, 659. 

Bar-le-Duc, oraş la vest de Nancy. 
- 53, 54, 72, 75, 79. 

Base!. - 1 8, 43, 1 25, 243, 286, 508. 

Bavaria. - 14. 

Bayon, oraş l a  sud de Nancy. - 46. 

Bayonne, �ort la golful Bi.s<:aia. -
1 25. 

Bazellles, focalitate ,la sud de Sedan. 
- 89, 90, 1 75, 209. 

Beaugency, oraş la sud-vest de Or
leans. - 221 , 224. 

Beaumont, localitate la sud de Se
·dan. - 83, 84, 86, 221 , 224. 

Beaune-la-Rolande, localitate la sud 
Ide Paris. - 1 98, 20 1 ,  220. 

Beauvais, oraş la nord-vest de 
1I»aris. - 157. 

Bellorl, oraş Ja nord-est de Besan
i;on. - 16,  39, 54, 62, 1 23, 1 63, 
210, 227, 240, 242, 243, 253, 
258-263, 274. 

Belgia. - 8, 62-Q3, 73, 82, 84, 85, 
89, 90, 1 25, 238, 244, 292, 295, 303, 
381 , 408, 452, 481 ,  504, 660, 664. 

Belle-Epine, localitate la sud de 
Paris. - 352, 551 ,  563, 621 .  

Berlin. - 15, 1 8, 23, 33, 38, 75, 76, 
86, 1 1 9, 1 30, 1 39, 1 43, 1 48, 149, 
155, 1 64, 287, 3 1 2, 355, 4 1 1 ,  512,  
524, 626, 64 1 ,  658, 673. 

Berna. - 265, 3 1 0, 313,  501 . 

Besancon, oraş la nord-est de Lyon. 
- 62, 1 23, 158, 1 76, 242, 258, 259, 
263-266, 270, 271 ,  275, 276. 

Belheniville, oraş la est de Reims. 
- 1 72. 

Bicelre, looaHtate la sud de Paris. 
- 551 , 563, 621 .  

Biel, oraş la nord-vest d e  Ber.rua. -
321 , 509. 

Bingen. - 17, 19.  

Birkenfeld, ,localitate la nord-vest 
de Kaiserslaulern. - 17. 

Birmingham. - 303, 668. 

Bilche, oraş în estul Franţei. - 17, 
30, 39, 96, 1 2 1 ,  1 23. 

Blamont, oraş l a  nord-est de Besan
i;on. - 258, 265. 

Blies, afluent al Sarre-ului. - 1 7. 

Blieskastel, oraş la est de Saar
bn1cken. - 36. 

Blois, oraş la sud-vest de Orieans. 
- 1 76, 220, 221 ,  224, 237. 

Bonneuil, localitate la sud-est de 
Paris. - 204. 

Bordeaux. - 146, 1 63, 1 82, 20 1 ,  226, 
237, 267, 303, 34 1 ,  343-346, 372, 
423--425, 524, 544, 567, 595, 612,  
614,  630, 635, 636. 

Bososl, localitate în nordul Spaniei, 
provincia Catalonia. - 676, 679, 
680, 682-684. 

Bouillon, oraş în sudul Belgiei. -
89. 

Boulay, oraş la vest de Metz. - 40. 
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Bourges, oraş la sud-est de Orleans. 
- 163, 176, 227, 238, 270. 

Canalul Ardenne (Ardenl), Intre 
Meuse şi Aisne. - 89. 

BouzonviJle, localitate în departa- Carcassonne, oraş Ia sud-est de 
mentul Moselle. - 40. Toulouse. - 635. 

Braunschweig. - 277, 293, 295, 506. 

Bremen. - 25. 

Brenets, localitate tn cantonul elve· 
ţian Neuchâtel. - 265. 

Breslau (Wroclaw). - 673. 

Brest, port în vestul Franţei. - 3, 
1 87, 245, 255, 271 ,  646. 

Brest-Litovsk. - 307. 

Bretagne. - 218, 245, 255, 271 368, 
424, 634, 685. 

Briare, localitate la sud-est de Or· 
leans. - 221, 238. 

Brie-sur-Marne, localitate la est de 
Paris. - 205, 249. 

Briey, oraş la nord-vest de Metz. 
- 57, 67, 76. 

Bruxelles. - 461 ,  464, 501 .  

Buenos Aires. - 303, 485. 

Burgundia (Bourgogne), ţinut ln 
estul Franţei. - 123. 

Buzancy, localitate la sud de Se
dan. - 78, 83, 84, 165. 

Buzenval, localitate la sud-vest de 
Paris. - 523. 

c 

Calatayud, oraş la sud-vest de Sa
ragosa. - 153. 

California. - 625. 

Calvados, departament în nordul 
Franţei. - 245. 

Cambrai, oraş la sud de Lille. -
240. 

Carignan, oraş la sud-est de Se
dan. - 83, 84, 86. 

Carpentras, oraş Ia nord-est de 
Avignon. - 635. 

Caucaz. - 100. 

Cayenne, insulă de surghiun în Gu· 
yana franceză. - 6 1 1 ,  637. 

Cernay - vezi Villers-Cernay. 

Chdlon-sur-Saâne, oraş Ia sud de 
Dijon. - 240. 

Chdlons-sur-Marne, oraş în nord
estul Franţei. - 12, 17, 37, 46, 48, 
52-54, 56-58, 61, 62, 67, 69, 71,  
72,  75, 76,  79, 80, 82, 157, 168, 171.  

Chambery, oraş la sud-est de Lyon. 
- 635. 

Champagne, ţinut în nord-estul 
Franţei. - 76, 1 57 .  

Champagnole, localitate la sud de 
Besanc;:on. - 263. 

Champigny, localitate la sud-est de 
Paris. - 205, 249. 

Charlemont, fort la nord-est de Se
dan. - 73, 82, 85. 

CharleviJle, oraş la nord-vest de Se
dan. - 254. 

Chartres, oraş la sud-vest de Paris. 
- 157, 177, 183, 189, 222. 

Chdteaudun, oraş Ia nord-vest de 
Orleans. - J 57, 376. 

Chdteauneuf, localitate la sud-vest 
de Paris. - 190, 192. 

Chdteau-SaIJns, oraş la nord de Lu
neville. - 1 19. 
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Chdteau-Thierry, oraş la sud-vest de 
Reims. - 75. 

Châtillon-sur-Marne, oraş la sud
vest de Reims. - 254, 262, 263. 

Châtillon-sur-Seine, oraş la nord
vest de Dijon. - 1 40, 1 93, 243. 

Chaumont-en-Bassigny, oraş la sud
vest de Nancy. - 54, 1 63, 182, 
241 ,  262. 

Chelles, localitate şi fort la est de 
Paris. - 203. 

Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) . - 6, 
203. 

Chenebier, localitate la vest de Bel
fort. - 275. 

Cherbourg, port in Normandia. -
1 63, 1 87,  245, 255, 271 ,  272. 

Chesne-le-Populeux, oraş la sud
vest de Sedan. - 84, 173. 

Chiers, afluent al Meusei in Franţa. 
- 89. 

Chislehurst, localitate la sud-est de 
Londra. - 264. 

Choisy-le-Roi, localitate la sud de 
Paris. - 1 90, 203. 

Clamart, localitate la sud-vest de 
Paris. - 248, 352, 543, 551 , 556, 
563, 620, 653. 

Coeuilly, localitate la sud-est de 
Paris. - 205. 

Colonia. - 1 9, 20-22, 36, 9 1 ,  51 5. 

Commercy, oraş la vest de Nan1;;y. 
- 53, 54, 6 1 ,  238. 

Conflans, localitate la est de Ver
dun. - 67. 

Conlie, localitate la nord-vest de Le 
Mans. - 199, 218,  225, 237. 

Copenhaga. - 541 . 

56 

Corgemont, localitate în cantonul 
Berna din Elveţia. - 510. 

Cotentin, peninsulă în nordul Fran
ţei. - 255, 271 .  

Coulmiers, localitate l a  nord-vest de 
Orleans. - 180, 1 89, 219, 26 1 .  

Courbevoie, localitate l a  vest de 
Paris. - 598, 602. 

Courtelary, localitate in cantonul 
elveţian Berna. - 509. 

Cuba. - 424. 

D 

Danemarca. - 8, 292, 381 ,  409, 452, 
481 ,  499. 

Danzig (Gdansk). - 92. 

Deblin (Ivangorod), oraş la nord
vest de Lublin. - 288, 307. 

Dembe Wielkie, localitate lingă 
Varşovia. - 83. 

Dieulouard, localitate la nord-vest 
de Nancy. - 43. 

Dijon. - 1 83, 210,  227, 240, 253, 258, 
259, 263, 274. 

Dâle, oraş la sud-est de Dijon. -
258, 266, 275. 

Doncourt, localitate la vest de Metz. 
- 55. 

Dortmund. - 515. 

Doubs, afluent al rtului Sa6ne. 
258, 259, 263, 266, 275. 

Drancy, localitate la nord-est de 
Paris. - 233, 249. 

Dreux, localitate la sud-vest de 
Paris. - 1 89---1 9 1 ,  213,  219,  261 . 

Dunărea. - 251 .  

Dlippel, localitate în sudul Iutlan
dei. - 234, 235. 



862 Indice de numiri geografice 

B 
Ebru. - 153. 

Ehrenbreitsteln, oraş la est de Ko-
blenz. - 23. 

Elfel, munţi. - 2 1 .  

Elba. - 216. 

Elveţia. - 8, 263, 265, 267, 270, 273, 
276, 292, 303, 381 , 408, 45 1 ,  452, 
454, 455, 481 ,  504, 517,  660, 664. 

.Gpernay, oraş în nord-estul Franţei. 
- 79, 157. 

Spinal, oraş în estUJl Franţei. - 147. 

Epuisay, fooalitate ila vest de Or
leans. - 224. 

Escaut (Schelde). - 49. 

.Gtaln, oraş la nord-est de Veroun. 
- 55, 68. 

.Gtampes, oraş la sud de Paris. -
1 89. 

Europa. - 47, 1 00, 1 02, 1 77, 1 87, 207, 
212, 282, 284, 286, 289, 291 ,  294, 
299, 324, 339-341 ,  347, 359, 377, 
379, 405, 466, 468, 475, 527, 533, 
539, 541 ,  542, 546, 566, 570, 584, 
586, 607, 609, 614,  617,  622, 638, 
661 . 

Flandra, provincie în Belgia. - 1 25. 

Flavigny-sur-Moselle, localitate la 
sud de Nancy. - 262. 

Fontenay-aux-Roses, oraş la sud
vest de Paris. - 1 1 6. 

Fontenoy, oraş lingă Toul, - 272. 

Forbach, localitate Ja sud-vest de 
Saarbriicken. - 3 1 ,  32, 34, 43, 60, 
63. 

Fort Alexander, lingă Koblenz. 
19.  

Fort Bellecroix, la est de Metz. 
55. 

Fort de Charenton, la sud-est de 
Paris. - 204, 205. 

Fort d'Jssy, ila sud-vest de Paris. 
250. 

Fort de Nogent, la est de Paris. 
205, 234. 

Fort de Noisy, la est de Paris. 
234. 

Fort de Rosny, la est de Paris. 
232, 234 . 

Fort de Vanves, �a sud-"Vest 
ParL5. - 1 1 6. 

de 

Fort du Mont-VaJerien, la vest de 
Paris. - 1 40-1 4 1 ,  257, 550, 598. 

Fort St. Eloy, �a nord de Metz. -
145. 

Fos, localitate în sudul Franţei, pe 
ţărmul Mării Mediterane. - 676, 
682, 685 . 

Frahier, [ooalitate la vest de Bel
fort. - 275. 

Franconia. - r2116. 

Frankfurt pe Main, - 1 1 , 345, 634. 
654. 

Fran/a. - 3-8, 13, 45, 47, 49, 6 1 ,  
68, 73, 74, 81 , 85 ,  9 1 ,  98, 1 00, 1 06, 
1 1 4, 1 24, 1 26, 1 32, 1 35-1 38, 146. 
156, 1 60-163, 1 72-174, 1 75-179, 

1 83, 1 84-188, 193, 1 94, 1 96, 1 97, 
201 ,  208-2 1 1 ,  214, 217, 222, 225. 
226-227, 228-23 1 ,  238, 242, 243, 
245, 260, 267, 269-271 ,  279-283, 
285-287, 290, 29 1 ,  294, 297-299. 
301-303, 335, 337, 338-343, 346. 
353, 358, 363, 367, 370, 37 1 ,  372, 
377-38 1 ,  384, 388, 390, 397, 405, 
406, 408, 4 1 4, 422, 423--427, 430, 
432, 448, 452, 465, 476, 481 ,  482, 
499, 505, 523, 524, 526-528, 530, 
534, 537-539, 542-546, 548, 551 .  
552, 554, 557, 561 ,  566-570, 572. 
575, 583-585, 588-591 ,  592, 595. 
596, 599, 603, 604, 61 1 ,  6 1 2, 614. 
620, 623, 626, 628, 629, 630, 631-
638, 654, 659, 664, 665, 669, 671), 
674, 680�82, 684. 



Indice de numiri geografice 853 

Fresnes-en-Woevre, looolitate la 
vest de Metz. - 55. 

Frouard, dot"ailitate la nord de 
Nancy. - 61 , 67, 244. 

G 

Gammelmark, localirtate 
Sonderburg. - 141. 

lingă 

Geneva. - 125, 310, 313, 326, 384, 
388, 461 ,  510, 517.  

Germania. - 4-8, 14, 1 8, 30,  33, 
38, 45, 91 ,  100, 1 13, 125, 132, 156, 
158, 1 63, 168, 1 69, 197, 217, 228, 
229, 239, 244, 245, 254, 274, 277, 
281-283, 286, 287-289, 292, 294, 
297, 299, 301-303, 305, 314, 321 ,  
324, 325, 345, 379, 381 , 408, 452, 
461, 481 ,  486, 494, 499, 505, 506, 
515, 660, 664, 669, 670, 672. 

Germersheim, oraş la nord de 
Kavlsruhe. - 1 1 ,  1 8, 27, 29, 91 , 
286. 

Gien, oraş la sud-est de OrJeans. -
183, 22 1 .  

Givet, locailitate l a  nord-est d e  Se- · 
dan. - 73. 

Givonne, ·locailitate dîngă Sedan. -
89, 90. 

Gonesse, loca11tate Ila nord-est de 
Paris. - 190. 

Grandpre, Jocailitate da nord-vest de 
Verdun. - 72, 79. 

Granges (Grenchen) , localitate la 
nord de Berna. - 509. 

Gravelle, lot"alitate da sud-est de 
.Paris. - 204. 

Gravelotle, localitate Ila vest de 
Metz. - 54, 55, 67, 68, 76, 89, 146, 
1 65. 

Gray, oraş la nord-est de Dij on. -
(240. 

.56• 

Grenoble, oraş în sud-estul Franţei 
pe rîul !sere. - 635. 

Groslenquin, docalitate Ja sud-vest 
de Sarreguemines. - 43. 

Gulse, oraş la nord-est de Saint
Quenti.n. - 97, 240. 

H 

Haardl, ilanţ muntos în Palatinat. -
29. 

Hainaut (Hennegau) , provincie în 
estul Belgiei. - 125. 

HaJlue, <afluent al fluviului Somme. 
- 239. 

Hanovra. - 23, 25, 485. 

Haute-Garonne, departament în 
F11anţa. - 424, 682. 

Haute-Marne, departament în Fran
ţa. - 182, 241 .  

Hericourl, localitate l a  sud-vest d e  
Belfovt. - 258, 259, 274. 

Hessen-Darmstadt, în trecut mare 
ducat. - 14. 

Hessen-Kassel (Kurhessen) , în tre
cut electorat. - 30. 

Hirson, <>raş la nord de Reirns. -
83. 

Hochwald. - 16.  

Hamburg, oraş na s ud-vest de Kai
.serslautem. - 1 7, 36. 

Huesca, oraş în nordul Spaniei, la 
nord-est de Saragosa. - 425, 
684. 

Huningue (Hliningen) , oraş la nord 
de Basel. - 243. 

I 

lena. - 60, 73, 1 10, 179, 214.  

Ierihon. - 77, 349 . 
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India. - 178, 377. 

Irlanda. - 452, 481 . 

Italia. - 8 , 100, 168, 1 77, 279, 288, 
292, 325, 381 , 409, 432, 452, 481 , 
497, 500, 502, 505, 514, 515, 656, 
662-663, 674. 

lvangorod - vezi Deblin. 

Jargeau, oraş la sud-est de Orleans. 
- 221 . 

Jilllcl1, oraş la vest de Colonia. -
99. 

Jura, lanţ muntos .in centrul Euro
pei. - 259, 274, 453, 454, 485, 497 I 
504, 505, 509. 

K 
Kaiserslautern. 

Karlsruhe. - 1 68. 

16, 17, 25. 

Koblenz. - 19, 20, 22-23, 9 1 ,  286, 
368, 543, 633. 

Kolberg (Kolobrzeg) - 214, 215. 

Kuhkopf, deal Hngă Koblenz. - 19.  

L 

La-Chaux-de-Fonds, oraş fa sud-vest 
de Basel. - 509. 

Ladon, localitate la nord-est de 
Orueans. - 220. 

La Ferte-sous-Jouarre, oraş în 
nord-estua F.l'anţei ipe Marna. 
1 39. 

La Maison-Blanche, localitate Ja 
est de Paris, - 250. 

Lancashlre, comitat in nord-vestul 
Angliei, - 486. 

Landau, oraş în Pailatinat. - 18, 27, 
29, 287. 

Landrecies, OI'aş la sud-est de Lme. 
- 97. 

Landstuhl, localitate la vest de 
Kaiserslautern. - 17. 

Laneuville-sur-Meuse, �ocalitate la 
sud-est de Sedan. - 76. 

Langres, oraş la nord-est de Dijon. 
- 227, 254. 

Laon, oraş la nord-vest de Reims. 
- 84, 1 57, 243. 

La Petite Pierre (Liitzelstein), loca
litate la nord-vest de Strasbourg. 
- 27, 96. 

Lauterbourg, oraş în Alsacia. - 125. 

Laval, oraş la vest de Le Man-s. -
255. 

Le Bourget, localitate la nord de 
Paris. - 248, 250. 

Le Havre. - 271 ,  272. 

Leipzig. - 165, 297. 

Le Locle, fooa[dtate în cantonul el
veţian Neuchâtel. - 435, 509. 

Le Mans, oraş na nord-vest de Tours. 
- 163, 1 76, 1 95, 198, 1 99, 202, 208, 
2 1 8, 21 9-221 ,  224-226, 237, 245, 
255, 258, 266, 268, 270, 271 . 

Le Raincy, localitate la est de Paris. 
- 234. 

L'Hay, localitate Ila sud de Pans. 
- 203. 

Llchtenberg, localitate la sud-vest 
de Pirmasens, - 96, 97. 

Liege (Liittich) . - 413, 492. 

Lille. - 73, 199, 218, 264, 541 .  

Llmoges, capitala departamentului 
Haute-Vienne. - 553. 

Limoux, oraş la �md-e&t de Toulouse. 
- 635. 

Lisabona. - 485. 
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Llsaine (Isel) , rîu în nord-estul Fran· 
tei. - 253, 262. 

Liverpool. - 410. 

Loara. - 50, 80, 94, 123, 147, 157, 
163, 180, 181-183, 186-188, 1 89-
192, 194, 195, 198, 199-203, 

206-208, 2 1 1 ,  2 1 8, 220, 221 , 224, 
228, 245, 255, 271 .  

Loigny, localitate l a  nord-vest de 
OJ.tleans. - 206. 

Loir, afluent al rîului Sarthe. - 224. 

Loiret, departament în centrul Fran
ţei. - 529. 

Lombardia. - 92. 

Londra. - 76, 254, 298, 302, 309, 312, 
313, 3 16, 348, 383-390, 392, 402, 
410, 412,  414, 4 18, 423, 430, 443, 
449, 457, 460, 461, 464, 476, 482, 
483, 488, 489, 491 , 514, 516, 540, 
617, 650, 655, 658, 662, 664. 

LongeviJle, localitate la sud-ve5t de 
Metz. - 64. 

Longuyon, oraş 
Verdun. - 56, 

Longwy, oraş Ila 
- 210. 

la nord-est de 
76. 

sud-est de Sedan 

Lorena. - 16, 26, 35, 39, 43, 60, 125, 
158, 207, 210, 231 , 243, 244, 246, 
281 ,  282, 293, 297, 321 .  

Lorena germană. - 286. 

Lătzen (Gizycko), oraş în P.rusia 
orientală. - 293. 

Luchon - vezi Bagneres-de-Luchon. 
LuneviJle, oraş la sud-est de Nancy. 

- 35, 46, 60, 61, 244. 

Lure, oraş la nord-est de BPsan<;on. 
- 242, 274. 

Liittich - ve:ni Liege. 

Luxemburg. - 244. 

Lyon. - 3, 12, 47, 80, 123, 147, 176, 
187, 2 1 1 ,  253, 258, 263, 271 ,  274, 
276, 303, 3 1 1 ,  3 1 3, 366, 370, 554, 
565, 621 .  

M 

Madrid. - 301 , 425, 464, 495. 

Magdeburg. - 216. 

Magenta, oraş la vest de Milano. 
- 30, 36, 102. 

Main. - 325. 

Maine, ţinut Ln nord-vestul Franţei. 
- 163. 

Mainz. - 1 1 ,  16-19, 23, 31 , 91, 287. 

Maizieres, Jooalitate aa nord-est de 
Orleans. - 220. 

Malesherbes, oraş la nord-est de 
Orleans. - 183. 

Manchester. - 303, 410, 651 , 668. 

Mannheim. - 17, 29. 

Mantua, OPaş în Italia superioară. 
- 68, 92. 

Marea Baltică. - 37, 46, 156. 

Marea Nordului. - 184. 

Marlembourg, QI'aŞ în sudul Belgiei. 
- 97. 

Marna, afiluent a! Senei. - 54, 55, 
93, 1 16, 189, 190, 202, 203-205, 
207, 232, 249, 257. 

Marsal, oraş da nord-est de Nancy. 
- 96. 

Marsilia. - 3, 303, 370, 565, 621 .  

Mars-Ja-Tour, localitate la vest de 
Metz. - 53, 55, 6 1 ,  67, 70. 

Maubeuge, oPaş la sud-est de Lille. 
- 85, 97. 

Mayenne, departament în nord· 
vestul Franţei. - 531.  

Menlana, fo.ca!itate aa nord-est de 
Roma. - 178. 

Mesly, localitate Ia sud-est de Parisw 
- 204. 
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Metz. - 16, 17, 21-22, 23, 26, 3 1 ,  
32, 35-37, 39, 42-44, 46, 51--67, 
68-73, 76, 77, 79, 82, 86, 90, 9 1 ,  
'94, 96, 106, 1 09, 1 1 1 ,  1 19�1 21 , 1'23, 
1 25, 13�137, 143-146, 1 5�159, 
160-165, 168-173, 176, 182, 1 86, 
1 93-195, 201 ,  209, 224, 228-240, 
244, 247, 254, 259, 263, 270, 281 ,  
288, 341 . 

Meudon, localitate la sud-vest de 
JJaris. - 1 15, 128. 

Meurthe, afiluent al rîllllui Moselle 
în Franţa. - 35. 

Meuse (Maas), filuviu în Franţa, 
Belgia şi Olanda. - 53, 6 1 ,  7�79, 
83-89, 90. 

Mexico, capitala statului Mexic din -

America centrală. - 178, 195. 

Mezieres, oraş la nord-vest de 
Sedan. - 56, 73, 79, 80, 83-85, 
89, 90, 240-24 1 ,  244, 246, 254. 

Milano. - 499. 

Mincio. - 287. 

Modlin (Novo-Georgievsk), oraş la 
nord-vest de Varşovia. - 288, 
307. 

Monnaie, ilocalitate La nord-est de 
Tours. - 225. 

Monlargis, oraş la nord-est de Or
leans. - 1 83. 

Mont A vron, platou Ila est de Pa�is. 
- 233, 234, 249. 

Montbeliard, oraş 1la LSUd de Beliort. 
- 258, 274. 

Montlermeil, localitate la est de 
Paris. - 234. 

Montherme, localitate la nord de 
Mezieres. - 85. 

Montmartre, colină la nord de Paris. 
- 1 15, 527, 531 ,  535, 567, 613, 
615--6 1 6, 633. 

Montmedy, oraş la sud-est de Sedan. 
- 56, 70, 89, 96, 123, 2 1 0, 240. 

Mont Mesly, deail Ila sud-est de 
Paris. - 202, 204. 

Montpellier, oraş la sud-vest de 
Nîmes. - 635. 

Montrouge, localitate Ja sud de 
Paris. - 556, 563. 

Mont-Vaierien, deal la vest de 
Paris. - 236. 

Maree, localitate Ja vest de Or
Jeans. - 224. 

Moscova. - 215. 

Moselle. - 16, 21 ,  22, 42, 43, 46, 
49-53, 57, 6 1 ,  64, 68, 145, 1 62, 260. 

Mouchard, localitaite la sud-vest de 
Besam;on. - 263, 275. 

Moulin-Saquet, focailita1:e Ila sud de 
Paris. - 352, 543, 556, 563, 620. 

Moutier, fooalitate în 1oantonul el
veţian Berna. - 509. 

Mouzon, oraş la sud-est de Sedan. 
- 83, 84. 

Mulhouse (Miilhausen) , oraş 1la sud 
de Strasbourg. - 529. 

Miinchen. - 206, 670. 

Munţii Metalici. - 325. 

Murg, iafiluent aa Rinului. - 1 8. 

N 

Nancy. - 1�17, 30, 3 1 ,  39, 40, 42, 
43, 46, 53, 54, 60, 61 , 210, 228, 240, 
26 1 ,  262, 286. 

Nantes, oraş în vestul Franţei. 
255, 270, 635. 

Nassau, 'in trecUJt ducat. - 30. 

Nemours, oraş la nord-est de Or
leans. - 1 83. 

Neu-Breisach (Neuf-Brisaich) , oraş 
ua vest de Fribourg. - 1 58. 

Neuchdtel (Neuenburg) , canton şi 
oraş în Elveţia. - 265, 509. 

Neuilly-sur-Marne, locailitate Ila est 
de Paris. - 249. 
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Neuilly-sur-Seine, Jocalitate la vest 
Ide P.aris. - 4, 406, 543, 598, 602. 

Neunkirchen, localitate la nord-est 
ide Saarbriicken. - 25. 

Neustadt an der Haardt. - 29. 

Nevers, oraş la sud-est de Onleans. 
- 163, 1 82, 2 1 1 ,  238, 253, 270. 

Nevoy, focalitate la sud-est de Or-
leans. - 22 1 .  

Newcastle. - 658. 

New York. - 5 12. 

Nied, afluent ail rîUJlui Sarre. - 52. 

Normandia. - 1 48, 1 63, 210, 224. 

Natre-Dame d'Oe, localitate ila nord-
1Vest de Tours. - 225. 

Nouari, [ocalitate la sud de Sedan. 
- 83, 84, 86. 

Novo-Georgievsk - vezi Modlin. 

o 

Oberstein, focalitate ila nord-vest 
de Kaisersluatern. - 17. 

Oder (Odra) . - 214. 

Oise, departament în nordul Fran
ţei. - 367. 

Olanda. - 8, 292, 318, 381 , 386, 408, 
432, 452, 481 , 499, 660. 

Oldham, aocalitate la nord de Man
chester. - 486. 

Olmiitz (Olomouc) , oraş !Pe Morava. 
- 36. 

OrJeans, oraş �a sud-vest de Paris. 
- 123, 157, 177, 180, 183, 200, 201 ,  
206, 213, 219-221 ,  224, 225, 227. 

p 

Palatinat. - 1 9, 25, 27, 29, 59. 

Palatinatul renan - vezi Palatinat. 

Palermo. - 339, 54 1 ,  609. 

Palma, oraş pe insula Mallorca. -
30 1 .  

Pange, tocaliltate l a est d e  Metz. -
52, 55, 61 . 

Paris. - 3, 4, 5, 12, 22, 23, 25, 31 ,  
33, 36, 42, 44, 47, 50, 54, 57, 58, 
62, 69, 7 1 ,  73, 74-77, 79-84, 91-
94, 1 15-1 18, 1 19-12 1 ,  123-129, 
130, 135-137, 139-143, 146-155, 
151, 158, 160-163, 180-188, 
189-198, 199-209, 210, 2 1 1 ,  220, 
223, 227, 228, 232-236, 240-251 �  
254-258, 262, 266, 267, 269, 279, 
281,  284, 287, 291 , 295, 301,  309, 
310, 313, 315,  3 16, 3 19, 321,  326, 
335, 336-339, 341-346, 347-351 ,  
355-357, 363-382, 384, 389, 392, 
395, 398, 405-407, 424, 427, 457, 
460, 464, 488, 489, 503, 523-530, 
532-546, 548, 550-557, 558-563, 
565-568, 571 , 575, 582-587, 
589-602, 603-608, 6 1 1---fj15, 
6 16---fj20, 622, 626-631 ,  632---fj38, 
645, 646, 647, 649---fj55, 657, 669, 
673, 676, 682, 686. 

Patay, localitate Ja nord-vest de 
Orlea.ns. - 206. 

Pădurea Turingiel. - 73. 

Peronne, oraş la nord-vest de 
Saint-Quentin. - 240. 

Perpignan, oraş la sud-est de Tou
louse. - 1 25. 

Petersburg (Lenlngrad). - 298, 305, 
379, 46 1 .  

Phalsbourg (Pfalzburg) , oraş la
nord-vest de Strasbourg. - 96„ 
97, 106, 109, 121 ,  1 23, 1 63, 244, 
267. 

Philippeville, oraş la sud de Char
ileroi. - 85, 97. 

Picardia, tinut în nordul Frantei. -
148, . 210, 238. 

Pirmasens. - 27. 

Pirinei. - 424, 457, 675, 677, 684 

Polonia. - 8, 281 , 288, 292, 307, 364, 
381, 409, 452, 481 , 645. 
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Pont-a-Mousson, oraş la nord de 
Nancy. - 43, 6 1 ,  76. 

Pontarlier, oraş la sud-est de B e-
scm�on. - 263, 265, 275. 

Portugalia. - 303. 

Posen (Poznan). - 30, 159. 

Privas, oraş în sud-estul Franţei, pe 
Ilon. - 635. 

Provincia renană (Prusia renană), 
odinioară Provincia prusiană. -
1 6. 

Prusia. - 5, 33, 100, 1 03, 1 12, 1 1 3, 
134, 187, 214, 215, 243, 282, 287, 
297, 305, 308, 324, 340, 346, 517,  
527, 539, 545, 548, 549, 566, 568, 
573, 641 .  

Prusia occidentală. - 159. 

Prusia orientală. - 103, 159, 233. 

Prut, afluent al Dunării. - 7. 

Puteaux, cartier din Paris. - 602. 

Q 

Queich, afluent al Rinului în Pa
latinat. - 18, 19. 

Quingey, oraş la sud-vest de Be-
san�on. 263. 

R 

Rastatt, oraş la nord de Baden-Ba
den. - 18, 9 1 ,  286. 

Raucourt, localitate la sud de Se
dan. - 89. 

Reims. - 57, 11-73, 75, 76, 78-80, 
83, 157, 1 72, 201 , 24 1 ,  244. 

Remi11y, localitate la sud de Se
dan. - 89. 

Rethel, oraş la nord-est de Reims. 
- 75, 78, 79, 83, 84, 173, 246. 

.Rezonville, localitate la vest de 
Metz. - 76. 

.Richmond, oraş în Virginia (S.U.A.), 
ipe rîul James. - 152. 

Rin. - 1 1 ,  12, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 
38, 39, 49, 59, 76, 9 1 ,  97, 98, 
1 13, 124, 126, 158, 168, 184, 286, 
287. 

Rocroi, oraş la nord-vest de Sedan. 
- 84, 245, 254. 

Roma. - 279, 339, 340, 375, 458, 
530, 542, 549, 599, 60 1 ,  609, 618.  

Rossel, afluent al rîului Saar. -
44. 

Rouen. - 3, 1 23, 157, 176, 227, 238, 
246, 271 , 294, 372, 526, 528, 529, 
553, 654. 

Rougemont, localitate la .nord-est 
de Besan�on. - 274. 

Rueil, localitate la vest de Paris. 
- 368, 375, 543, 633. 

Rusia. - 7, 100, 282, 288, 292, 305, 
306-308, 364, 452, 46 1 ,  48 1 ,  645. 

s 

Saar (Sarre) . 17, 20, 21, 25, 39. 
Saarbriicken. 20, 2 1 ,  23, 3 1 ,  32, 

34, 40, 41,  160, 168, 244. 

Saarburg (Sarrebourg) . - 2 1 ,  1 19. 

Saarlouis. - 2 1 ,  25, 26, 287. 

Sadova, localLtate la nord-vest de 
Koeniggraetz (Hradec-Kralovel .  
- 5, 37. 

Saint-Calais, oraş la ves-t de Or
leans. - 224. 

Saint-Denis, oraş la nord de Paris. -
203, 368, 375, 407, 539, 543, 63 1,  
633. 

Saint-Germain-en-Laye, oraş la vest 
de Paris. - 190, 368, 375, 543, 
633. 

Saint-Maur, localitate la sud-est de 
Paris, pe Marna. - 69, 82. 

Salins, oraş Ja sud de Besan�on . 
- 275 . 

San Sebastian, port ipe ţărmul de 
nord al Spaniei. - 685. 



Indice de numiri geografie-a 869 

Saâne, afluelllt al Ronului. - 1 23, 
187. 

Saragosa, oraş în nord-estul Spa
niei. - 152-1 54. 

Sarreguemlnes (Saargemlind) . 
35. 

Satory, cimpie lingă Versailles. 
4 1 7. 

Sens, oziaş Ja .sud-est de Paris. -
1 83. 

Sevastopol. - 92, 106, 1 17, 144, 151,  
152, 232-234, 54:>. 

Sheffield, oraş în centrul Angliei. 
- 668. 

Sierck, oraş la nord-est de Thlon
ville. - 39. 

Sauer (Sure), afluent al Moselel. Silezia (Slask). - 158. 
- 30. 

Saulieu, ora.ş la vest de Dijon. -
240. 

Saverne (Zabern), oraş la nord· 
vest de Strasbourg. - 30, 34, 42, 
43, 60. 

Savoia, regiune între lacul Geneva, 
ROill şi Arc. - 485. 

Saxonla, provincie in Germania. -
158. 

Scarpe, afluentul fluviului Escaut 
în Franţa. - 239. 

Sceaux, ora.ş la .sud de Paris. 
1 16.  

Schiltigheim, localitate la  nord de 
Strasbourg. - 99. 

Schleswig. - 239. 

Schlettstadt (Selestat} , oraş la sud
v est de Strasbourg. - 158. 

Sedan, oraş pe fluviul Meuse. -
84-89, 90, 91 ,  94, 96, 1 23, 157, 
1 59, 160, 168, 186, 193-197, 209. 
247, 259, 26 1 ,  263, 266, 267, 284, 
321 , 322, 337, 341 ,  537, 565, 566, 
589, 605, 621. 

Selne, departament in nordul Fran· 
ţei. - 537, 560. 

Selne-et-Oise, departament in nor· 
dul Franţei. - 367, 525, 531, 597, 
629. 

Selenglnsk, oraş la sud-est de Ir· 
kuţk. - 233. 

Semoins, afluent al Meusei. 85. 
Sena. - 93, 1 1 6, 140, 189, 1 90, 203, 

204, 238, 254. 

Silezia Superioară (G6rny Slask}. 
- 159. 

Soissons, oraş la nord-vest de 
Reims. - 84, 1 1 9, 157, 243, 244, 
246. 

Solferlno, localitate la sud de La
.eul Garda. - 17, 36, 102. 

Somme, fluviu în Franţa. - 238. 

Sonderburg, oraş pe insula Alsen. 
- 1 4 1 .  

Sonvilier, localitate in cantonul el
veţian Berna. - 505, 509, 510. 

Spa11ia. - B, 1 25, 1 71 ,  1 77, 1 78, 1 85, 
1 87, 1 95, 21 5, 292, 301 , 381 ,  408, 
432, 452, 481,  499, 504, 505, 660, 
664, 681 ,  682. 

Spichern, localitate la sud de 
Saarbriicken. - 44, 1 1 0, 170, 1 7 1 .  

Statele Unite ale Americii (S.U.A.J. 
- 8, 284 ,292, 38 1 ,  406, 408, 409, 
452, 475, 481,  544, 586, 625, 632, 
661 ,  671 .  

St. Avold, oraş in estul Franţei, l a  
sud-vest de Saarbriicken. - 17, 
3 1 ,  34, 39, 43. 

St. Beat, oraş la sud-vest de Tou
louse. - 677. 

St. Blaise, oraş la nord-est de Neu
cMtel. - 509. 

St. Brice, localitate la nord de Pa
ris. - 1 90. 

Ste. Menehould, oraş la vest de 
Verdun. - 54, 72, 78, 79. 



·SGO Indice de numiri geoqrafice 

Stenay, oraş la sud-est de Sedan. 
- 72, 76, 78-80, 83, 89. 

Stettin (Szczecin). - 73, 1 09, 307. 

St. Imier, localitate în cantonul el
vetia.n Berna. - 5 1 0. 

.St. Milliel, J.ocalitate la vest de 
Nancy. - 76. 

. Slonne, localitate la sud de Se
dan. - 1 73. 

.St. Quentin, oraş în nord-estul 
Frantei. - 83, 157, 253, 258. 

Stralsund. - 214. 

Strasbourg. - 1 6, 27-3 1 ,  35, 37, 
39, 43, 96, 99, 106, 107, 1 19-122, 
1 23, 135, 139, 150, 1 58, 168, 1 69-
170, 1 87, 235, 244, 254, 285, 286, 
288. 

St. Vith, localitate la vest de Be
isanc;on. - 258, 275. 

Suippe, afluent al rîului Aisne. -
172. 

Sully, localitate la sud-es.t de Or
leans. - 221 . 

T 

Thionville (DiedenhoienJ, oraş la  
nord de Metz. - 17, 39, 123, 193, 
241 ,  244, 254. 

Tholey, localitate la sud-est de 
Trier. - 17.  

Toul, oraş la  vest de Nancy. 
53, 96, 97, 1 06, 109, 1 19,  1 20, 1 25, 
159, 260. 

Toulouse, oraş pe Garonne. - 303, 
424, 565, 621 ,  678, 679, 681 ,  682. 

Tours, oraş în nord-vestul Franţei 
pe Loara. - 157, 176, 1 82, 194, 
20 1 ,  221 , 225-227, 238, 270. 

Tourteron, localitate la sud-vest de 
Sedan. - 173. 

Toury, localitate la  sud-vest de 
Paris. - 180, 1 8 1 ,  1 83. 

Trier. - 20, 21 , 23, 31 , 36. 

Troyes, oraş în nord-estul Fran
ţei, la sud-vest de CM.lons. -
54, 1 19, 2 1 0, 238, 241 . 

Tudela, oraş la nord-vest de Sa
ragosa. - 153 . 

Turcia. - 207, 306 . 

u 

Ulm. - 68, 9 1 ,  286. 

Ungaria. - 100, 178, 24 1 ,  288, 292, 
381, 409, 452, 481 . 

V 

Val de Ruz, vale în cantonul el
vetian Neuchfttel. - 509. 

Valea Niedului. - 21 . 

Valea Rinului. 
254. 

1 6, 27, 29, 244, 

Valenciennes, oraş în nordul Fran
ţei. - 73. 

Varenncs, localitate la est de 
Reims. - 72, 79, 232. 

Vama, port la Marea Neagră. 
251 .  

Varşovia. - 288. 

Vaux, Jocalitate la sud-vest de Se
dan. - 84. 

Vendâme, oraş la sud-vest de Or
Ieans. - 224, 237. 

Venefia, ţinut în Italia superioară. 
- 287. 

Verdun. - 53, 55, 56, 57, 6 1 ,  64, 67, 68, 
72, 78, 79, 1 19,  1 20, 123, 125, 157, 
159, 172, 286. 

Verneuil, oraş la nord-vest de Pa
ris. - 237. 

Verona, oraş în Italia superioară. 

- 92. 
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Versailles. - 123, 190, 205, 2 13, 223, 
236, 240, 246, 250, 254, 261 ,  305, 
337, 344, 349-350, 365-368, 370, 
372, 375, 377, 379, 393, 395, 416,  
417,  506, 524, 526, 527, 533-539, 
543, 550--554, 556, 562, 563, 579, 
585, 591,  594, 595-596, 597, 601 ,  
602, 605, 615, 617, 620, 623, 628, 
631---633, 647, 650, 653, 684, 687. 

VesouJ, oraş în estul Frantei, pe 
.rîul Saone. - 43, 54, 147, 240, 
243-245. 

Vicksburg, oraş pe cursul inferior 
al filuviului Mississippi. - 152. 

Viena. - 36, 512.  

Vienne, oraş la sud de Lyon. -
635. 

Vierzon, oraş la sud de Orleans. 
- 2211. 

Vigneulles, localitate la sud-vest 
de Metz. - 53, 6 1 .  

Ville-Evrart, localitate 1a est de 
Paris. - :250. 

Villejuif, localitate la sud de Pa-
.ris, - 232, 551 ,  563, 621 .  

Villeneuve, looalitate la sud-vest 
Ide Paris. - 213. 

Villers, localitate la sud-vest de 
Sedan. - 89. 

Villers-Bretonneux, looalitate la sud
est de Amiens. - 239. 

Villers-Cernay, looalitate la nord
est de Sedan. - 89. 

VillersexeJ, oraş Ja nord-est de 
Besan<;on. - 242, 253, 26 1,  274. 

Vlncennes, localitate la est de Pa
ris. - 407. 

Vlonville, ilocalitate la sud-vest de 
Metz. - 56, 146. 

Vistula. - 214. 

Vltry-le-Frant;ois, oraş la sud-est de 
Ch5.lons-sur-Mame. - 54, 69,  72, 
96, 157, 232. 

Volga. - 485. 

Vosgi, lant muntos pe malul stin9 
al Rinului. - 16, 2 1 ,  34, 35. 
40, 244, 254, 262, 281 ,  286. 

Vouziers, oraş la sud-vest de Se
dan. - 72, 79, 83. 

Vrizy, focalitate la nord-vest d6' 
Vouziers. - 83. 

w 

Washington. - 376. 

Waterloo, localitate la sud de 
Bruxelles. - 96, 1 1 0. 

WeseJ, oraş pe Rinul inferior. 
19, 214. 

Weser. - 216. 

Wight, insulă din Canalul Mînecii 
lingă coasta de sud a Angliei. 
- 255.1 

Wissembourg (Weissenburg), oraş. 
ila vest de Karlsruhe. - 26--31,  
39, 40, 44,  60. 

Worth (Woerth) rpe Sure, oraş la 
sud-vest de Wissembourg. - 30. 
3 1 ,  40, 44, 54, 60, 63, 86, 1 10� 
1 15, 170, 1 7 1 .  

Wiirttemberg. - 1 4 .  

Wiirzburg. - 1 1 .  

y 

Yonne, afluent al Senei. - 183. 

Yverdon, oraş la sud-vest de B er
n a. - 517. 

Yvre l'Eveque, localitate la vest d& 
Le Mans. - 225. 

z 
Ziirich. - 310, 313. 

Zweibriicken. - 2 1 ,  27, 31.  
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Indice bibliografic 
cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels 

La lucrările citate de Marx şi  Engels au fost Lndicate, în măsura !n 
oare acest Jucru a putut fi stabiUt, ediţiile presupuse că ar fi fost folo
site de ei. In unele .cazuri, în specia! acolo unde izvoarele bibliografice 
nu sint precizate, nu se menţionează ediţia. LegLle şi documentele sint 
indicate numai atunci cind 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 ol the Working Men's lnternational Asso
ciation, established September 28, 1864, at a public meetLng held at 
St. Martin's H<ll11, Long Acre, London. [London] 1864. - 3, 384, 387, 389, 
446, 475-476, 477, 478, 497, 498. 

A11iance lnternationale de la Democratie Socialiste. Program.me et regle
ment. Geneve 1 868. - 384-385, 388-389, 484. 

Amtliche Depeschen vom Kriegs-Schauplatz. Veroffentlicht durch das 
Konigl. PoJizei-Prasldiwn in Berlin. 1 .  bis 1 1 4. Depesche. Berlin 1 870. 
23. Depesche. - 62. 

Annales de I'AssembJee nationale. Compte-rendu in extenso des seances. 
Annexes. T. 2. Paris 1 87 1 .  - 370, 37 1 ,  373. 

- T. 3.  Paris 1 87 1 .  - 373. 

Association lnternationale des Travai11eurs. Compte-rendu du JVe Con
gres international, tenu a Bâle, en septembre 1869. BruxeLles 1 869. -
450-451 ,  454, 462, 477, 479, 480, 491 . 

Beslay, [Charles] : Au citoyen Thiers. ln : Journal Officiel de [a Repu
blique frani;alse, Paris, din 26 aprilie 1 87 1 .  - 34 1 ,  540. 

[Bonaparte, Joseph] : MemoLres et Correspondence iPOlitique et militaire 
du Roi Joseph. Publies, annotes et mis en ordre par A. du Oa.sse, T. 4. 
Paris 1 854. - 171.  
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Cardinal von Widdern, Georg : De:r Rhein und die Rheinfeldzuge. Mili
taix-geographische und Operations-Studien im Bereich des Rheins und 
der benachbarten deutschen und Iranzosischen Laindschaften. Berlin 
1869. - 1 8. 

Circulaire a toutes Ies federations de l'Association lnternationule des 
Travailleurs. Sonvilier 187 1 .  - 504-509. 

Congres ouvrier de l'Association lnternationale des Travailleurs, tenu c2 
Ger.eve du 3 au 8 septembre 1866. Geneve 1 866. - 474, 476, 477, 
479, 480. 

Les Constitutions de la France depuis 1789. (Texte officieil.) Paris 1 848. 
- 599. 

Dante Aligheri : Die gottliche Komodie. Dritter Teii. Das Paradies. - 512. 
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„Examiner"  395 

KARL MARX. Către redactorul ziarului „Daily 
. 396-397 

FRIEDRICH ENGELS. O declaraţie a Consiliului 
General în legătură cu scrisorile lui Holyoake 
şi Lucraft 398-399 

KARL MARX. Scrisoare adresată lui Max Fried-
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KARL MARX. Scrisoare adresată lui Frederic 
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FRIEDRICH ENGELS. „Adresa cu privire la războiul 
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FRIEDRICH ENGELS. Despre activitatea politică a 
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