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V 

Prefaţă 

Volumul 18 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde 
lucrările scrise în perioada martie 1872-aprilie 1875. 

Comuna din Paris a constituit linia de demarcaţie a unei 
perioade noi în istoria universală. Schimbările intervenite în 
situaţia economică şi politică internaţională, determinate de 
transformarea treptată a capitalismului „liber" în imperialism, 
marcînd declinul democraţiei burgheze şi cotitura spre reac
ţiune, au creat condiţii noi pentru dezvoltarea mişcării mun
citoreşti şi au pus în faţa acesteia sarcini noi. După Comună, 
tn istoria mişcării muncitoreşti internaţionale începe perioada 
de dezvoltare largă a marxismului, „de cristalizare şi unire a 
forţelor proletariatului", „perioada constituirii, creşterii şi 
maturizării partidelor socialiste de masă cu o componenţă 
de clasă, proletară A (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 23, 
Buureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, p. 387). 

La începutul deceniului l 8-lea se şi precizaseră caracte
risticile noii etape de dezvoltare a mişcării muncitoreşti 
internaţionale. Propagarea teoriei comunismului ştiinţific s-a 
extins considerabil. Organizaţiile Internaţionalei I, care exis
tau aproape în toate ţările din Europa, în America de Nord 
şi de Sud, în Australia, Noua Zeelandă şi India, au contribuit 
la promovarea teoriei în mase proletare mai largi, iar într-o 
serie de ţări s-au pus bazele unor partide proletare de sine. 
stătătoare. In Germania, lupta era dusă de primul partid 
marxist - Partidul mfncitoresc social-democrat, în fruntea 
căruia se aflau Bebel şi Liebknecht, tovarăşi de luptă ai lui 
Marx şi Engels. Apariţia pe arena politică a tinerei mişcări 
muncitoreşti din Rusia, Italia, Spania şi din alte ţări a consti
tuit încă un pas în vederea delimitării clasei muncitoare de 
democraţia mic-burgheză. Creşterea conştiinţei de clasă a 
proletariatului s-a reflectat în rezistenţa organizată opusă de 



I P rfată 

muncitorii înaintaţi, uniţi in Asciaţia Internaţională a Mun
citoilor, reacţiunii deşăntate care a urmat după înfrîngerea 
Comunei din Paris. 

Geniala clarviziune a întemeietorilor comunismului ştiin
tific a reieşit din faptul că, chiar la începutul acestei bruşte 
cotituri istorice, ei au apreciat just situaţia obiectivă şi, în 
lupta dîrză împotriva curentelor mic-burgheze de toate nuan
ţele, n primul rînd împotriva anarhismului, au fixat sarcinile 
si tactica partidului revoluţionar al proletariatului în condi
ţiile concrete de la începutul dceniului al 8-lea. lnţelegînd 
că la ordinea zilei era sarcina unei minuţioase preJătiri ideo
logice-politice şi organizatorice a maselor muncitoreşti în 
vederea viitoarelor revoluţii proletare, Marx şi Engels au 
continuat să depună eforturi susţinute pentru îmbinarea 
teoriei revoluţionare cu practica revoluţionară, au învăţat 
muncitorii să ducă o politică de sine stătătoare, independentă 
de burghezie. Prin elaborarea în aceşti ani a celor mai impor
tante probleme programatice, tactice si organizatorice, Marx 
si Engels au ridicat mişcarea muncitorească internaţională la 
un nivel nou, mai înalt, şi au pus fundamentul pentru viitoa
rea constituire, în diferite ţări, a unor partide socialiste pro
letare de masă. 

In această perioadă, Marx continuă să desfăşoare o 
muncă gigantici pentru a termina „Capitalul", dezvoltînd în
văţătura sa economică. In acelaşi timp, Marx se ocupă siste
matic de popularizarea, cit mai repede cu putinţă, in rîndurile 
maselor largi ale clasei muncitoare din diferite ţări a înv.ţă
turii expuse în „Capitalul". La sfîrşitul lunii martie 1872 apare 
la Petersburg ediţia rusă a volumului I al „Capitalului", prima 
traducere a acestei opere fundamentale a comunismului ştiin
tific. In vara anului 1872 apare la Hamburg cea de-a doua 
ediţie germană a volumului I l „Capitalului", iar in 1872 
pînă în 1875 apare în fascicule şi traducerea franceză. In pa
ginile presei muncitoreşti germane, engleze şi spaniole ap&r 
unele capitole şi secţiuni din operele programatice ale mar
xismului - „Manif estul Partidului Comunist" şi volumul I al 
„ Capitalului". Munca uriaşă desfăşurată de Marx pentru pre
gătirea editării volumului I al „Capitalului" în cîteva limbi 
europene a jucat un mare rol în educarea ideologică-teoretică 
a proletariatului revoluţionar din Europa. ln aceşti ani. 
Engels scrie o serie de opere consacrate celor mai importante 
probleme ale teoriei statului şi revoluţiei, începe să se ocupe 
de problemele filozofice ale ştiinţelor naturii, ceea ce a dus 
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la elaborarea remarcabilelor sale lucrări „Dialectica naturii M 
si „Anti-Dlhring•. 

ln centrul atenţiei lui Marx şi Engels stau, în aceşti ani, 
studierea şi generalizarea teoretică a experienţei istorie a 

Comunei din Paris, pe care o propagă pe scară largă, căutînd 
să facă din ea un bun al maselor muncitoare. Marx şi Engels 
atrag atenţia proletariatului asupra uneia din principalele 
învăţături care trebuie trasă din experienţa eroicei lupte a 
comunarzilor parizieni : necesitatea sfărîmării vechii maşini 
de stat şi a înlocuirii ei printr-un stat de tip nou - de tipul 
Comunei din Paris. Experienţa practică a comunarzilor a 
creat posibilitatea completării concluziei trase de Marx pe 
baza experienţei revoluţiei din 1 848-1849 în lucrarea sa 
„Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". Comuna nu 
numai că a însemnat prima încercare a proletariatului de a 
sfărîma maşina de stat burgheză, dar ea a şi arătat în acelaşi 
timp prin ce trebuie înlocuită această maşină sfărîmată. Acor
dînd o importanţă excepţională acestei lecţii istorice, Marx 
şi Engels au considerat în 1 872 că era necesar să facă o com
pletare la „Manifestu] Partidului Comunist". In prefaţa la 
noua ediţie germană, ei au scris : „Comuna a dovedit înde
osebi că clasa muncitoare nu poate să ia pur şi simplu în stă
pînire maşina de stat aşa cum este şi să o pună în funcţiune 
pentru propriile ei scopuri" (vezi volumul de faţă, p. 98). 

Aprecierea profund ştiinţifică a importanţei istorice
mondiale a Comunei din Paris a constituit pentru Marx şi 

Engels un mijloc pentru educarea revoluţionară a muncito
rilor, pentru propagarea ideii de dictatură a proletariatului, 
pentru introducerea acestei idei în conştiinţa maselor prole
tare. Ei au explicat neobosit clasei muncitoare esenţa istorică 
a Comunei din Paris. In legătură cu aceasta prezintă un mare 
interes scurtele rezoluţii scrise de Marx pentru mitingul de 
masă ţinut la Londra de membrii Internaţionalei şi de comu
narzii emigranţi u prilejul primei aniversări a Comunei din 
Paris. Proletariatul va vedea in Comuna din Paris, scria Marx, 
„zorile marii revoluţii sociale care va izbăvi pentru totdea
una omenirea de societatea împărţită în clase" (vezi volumul 
de faţă, p. 55). 

In aceşti ani, pornind de la experienţa Comunei din Paris, 
gîndirea creatoare a lui Marx şi Engels se preocupă mereu 
de teoria cu privire la stat, de elaborarea problemei domina
ţiei politice a clasei muncitoare, a condiţiilor pentru cuceri
rea puterii, a funcţiilor statului proletar. Indisolubil legate de 
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aceste probleme sînt problemele ipoliticii, tacticii şi organi
zării mişcării muncitoreşti, problema caracterului şi sarcini
lor partidelor proletare. Felul cum era apreciată Comuna din 

Paris devenise piatra de încercare pentru stabilirea naturii 
de clasă şi a adevăratului caracter al diferitelor orientări ale 
gîndirii socialiste. Tocmai în aceste probleme principale ale 
teoriei şi practicii revoluţionare, determinante pentru soarta 
proletariatului şi a partidului său, a fost repurtată în miş
carea muncitorească victoria teoretică a marxismului asupra 
formelor neproletare ale socialismului (proudhonismul, lassal
leanismul, bakunismul etc.). In lupta împotriva reformiştilor 
şi sectarilor anarhişti, luptă care s-a ascuţit în aceşti ani, 
Marx şi Engels au apărat şi au dezvoltat neîncetat ideile re
voluţiei proletare şi ale dictaturii proletariatului, care repre
zintă calea istorică legică pentru lichidarea modului de pro
ductie capitalist, bazat pe exploatare, şi pentru costruirea 
socialismului. 

O mare importanţă teoretică are lucrarea lui F. Engels 
„Contribuţii la problema locuinţelor", publicată în volumul 
de faţă, care reprezintă una din operele de bază ale marxis
mului. Scrisă într-o formă vie, polemică, această lucrare este 
îndreptată împotriva social-reformiştilor burghezi şi mic
burghezi, care căutau în fel şi chip să camufleze racilele 
orînduirii burgheze şi să apere cu sfinţenie baza ei capita
listă. Proiectelor utopice şi reacţionare ale proudhonistului 
M.hlberger şi ale burghezului filantrop Sax, Engels le opune 
programul cu adevărat socialist al proletariatului revoluţio
nar, care-şi pune ca ţel transformarea radicală a societăţii pe 
baza principiului proprietăţii colective. Lipsa de locuinţe, 
spune Engels, este o consecinţă legică a întregului sistem 
capitalist care, în mod inevitabil, se va agrava tot mai mult 
pe măsura dezvoltării capitalismului, şi numai proletariatul 
victorios, rezolvînd problemele fundamentale ale construirii 
societăţii socialiste, va rezolva şi problema locuinţelor. 

Lipsa de locuinţe nu este decît o manifestare a caracte
rului exploatator al capitalismului. Şi tocmai pentru că acest 
caracter se manifestă aici în cea mai voalată formă a lui, toc
mai pentru că de pe urma lipsei de locuinţe suferă nu numai 
muncitorii, ci şi alte pături ale populaţiei, sociologii burghezi 
împing problema locuinţelor pe primul plan, căutînd să abată 
astfel proletariatul de la lupta de clasă împotriva bazelor 
orînduirii burgheze. Dezvăluind că tranzacţia dintre chiriaşi 
şi proprietari este o tranzacţie comercială obişnuită, Engels 
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arată că ea se deosebeşte radical de tranzacţia dintre munci
torul salariat şi capitalist; cu acest prilej, Engels expune 
într-o formă accesibilă cititorului muncitor cele mai impor
tante teze din volumul I al „Capitalului ", militînd aici, ca şi 
într-o serie de alte lucrări, ca un neobosit propagandist l 
teoriei economice a lui Marx. 

Lucrarea lui Engels, care era îndreptată împotriva încer
cărilor de infiltrare în mişcarea muncitorească germană a 
socialismului mic-burghez proudhonist, a avut o uriaşă în
semnătate pentru educarea ideologică a social-democraţiei 
germane în spiritul marxismului revoluţionar. Supunînd unei 
critici nimicitoare articolele lui Mihlberger, Engels a desă
vîrşit zdrobirea teoretică a proudhonismului, realizată de 
Marx în 1847 în lucrarea „Mizeria filozofiei". 

Un deosebit interes prezintă ideile cu privire la transfor
marea socialistă a satului, expuse de Engels în lucrarea 
„Contribuţii la problema locuinţelor". Contestînd teza lui 
Mihlberger potrivit căreia contradicţia dintre oraş şi sat ar 
fi ceva „firesc" şi că strădania de a o desfiinţa ar ţine de do
meniul „ utopiei", Engels demonstrează că o dată cu desfiin
ţarea claselor exploatatoare, ca urmare a revoluţiei socialiste, 
se va pune capăt pentru totdeauna acestei contradicţii. tn 
societatea socialistă, legătura strînsă, organică, dintre pro
ducţia industrială şi cea agricolă va smulge populaţia 
sătească din izolarea şi abrutizarea în care s-a aflat timp de 
milenii. 

Problemele legate de transformarea socialistă a satului 
sînt analizate şi în articolul lui Marx „Cu privire la naţionali
zarea pămîntului ", care constituie unul din cele mai impor
tante documente ale marxismului în problema agrară. Marx 
consideră că rezolvarea acestei probleme de mare însemnă
tate, după cum spunea el. este indisolubil legată de sarcinile 
revoluţjei proletare şi ale transformării socialiste a întregii 
societăţi. Marx arată că dezvoltarea economică a societăţii, 
creşterea şi concentrarea populaţiei vor reclama în mod ne
cesar în viitor introducerea în agricultură a muncii colective, 
organizate pe baze socialiste. Creşterea necontenită a pro
ducţiei agricole poate fi asigurată numai pe baza unei largi 
aplicări a cuceririlor ştiinţei şi tehnicii modeme. Dar, subli
niază Marx, „cunoştinţele ştiinţifice pe care le posedăm şi 
mijloacele tehnice agricole de care dispunem, cum ar fi masi
nile etc., pot fi aplicate cu succes numai în condiţiile agricul
turii pe suprafeţe mari" (vezi volumul de faţă, p. 59). 
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Rlevînd importanţa istorică a naţionalizării pămîntului, 
Marx ponea întotdeauna de la analiza particularităţilor rin
duielilor agrare dintr-o tară sau alta. In Anglia, unde nu 
există proprietatea ţărănească asupra pămîntului, ci predo
mină marea proprietate funciară, naţionalizarea pămîntului 
a devenit, după expresia lui Marx, „o necesitate socială". In 
acelaşi timp, Marx dezvăluie inconsistenta ideilor burgheze
reformiste cu privire la posibilitatea rezolvării definitive a 
problemei agrare pe calea naţionalizării pămîntului în cadrul 
orînduirii capitaliste. „ Atunci cînd puterea se află în mîinile 
burgheziei, naţionalizarea pămîntului şi darea lui în folo
sinţă, în parcele mici, unor persoane sau asociaţii ale munci
torilor ar duce doar la o concurenţă necruţătoare intre ei şi 
la o creştere tot mai mare a rentei, oferind astfel clasei aca
paratorilor noi posibilităţi de a trăi pe seama producătorilor" 
(vezi volumul de faţă, p. 60) . 

Rezolvarea definitivă a problemei agrare este posibilă 
numai într-un stat în care puterea se află în mîinile clasei 
muncitoare. Atunci, „ agricultura, exploatările miniere şi de 
fabrică, într-un cuvînt toate ramurile de producţie, vor fi 
organizate treptat în modul cel mai raţional. Centralizarea 
pe scară naţională a mijloacelor de producţie va deveni baza 
naţională a societăţii alcătuite din asociaţii ale producători
l�r liberi şi egali, care vor munci conştient după un plai 
general şi raţional" (vezi volumul de faţă, p. 61 ) . 

Dezvoltînd ideile sale în problema agrară, Marx relvă : 
cala pentru rezolvarea acestei probleme depinde de 
condiţiile social-economice concrete existente într-un stat sau 
altul, de particularităţile rînduielilor agrare, de situaţia ţără
nimii, de tradiţiile istorice etc. Pentru o ţară ca Franţa, în 
care predomină parcela ţărănească, calea spre transformarea 
socialistă poate fi alta. In conspectul cărţii lui Bakunin „ Sta
tul şi anarhia", Marx arată că pentru a asigura sprijinirea re
voluţiei muncitoreşti de către masele ţărănimii muncitoare, 
proletariatul „ trebuie, în calitate de guvern, să ia măsuri me
nite să îmbunătăţească nemijlocit situaţia ţăranului şi, prin 
urmare, să-l atragă de partea revoluţiei, măsuri care înles
nesc începuturile trecerii de la proprietatea privată asupra 
pămintului la prprietatea colectivă„." (vezi volumul de faţă, 
p. 32). 

Apărînd neabătut ideea revoluţiei proletare şi a dicta
turii proletariatului , Marx arată că problema formelor de tre
cere a diferitor ţări de la capitalism la socialism trebu ie 
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abordată în mod creator, analizîndu-se şi ţinîndu-se seama de 
condiţiile istorice concrete, de gruparea şi raportul forţelor 
de clasă. Pe baza analizei condiţiilor social-economice şi po
litice de la începutul deceniului al 8-lea al secolului al XIX-lea, 
Marx aduce o importantă contribuţie la teoria revo
luţiei proletare. In cuvîntarea rostită la 8 septembrie 1872 la 
un miting organizat de Intenaţională (vezi volumul de fată, 
p. 163- 165) la Amsterdam, el a prezentat şi a fundamentat teza 
potrivit căreia, paralel cu violenţa revoluţionară - în acele 
condiţii inevitabilă în majoritatea covîrşi toare a ţărilor, ca 
mijloc pentru instaurarea şi consolidarea dictaturii proleta
riatului -, în cîteva ţări: Anglia, S.U.A., Olanda, datorită 
anumitor condiţii istorice (lipsa pe atunci a unui aparat biro
cratic şi militarist dezvoltat), proletariatul şi-ar putea instaura 
dominaţia „pe cale paşnică". Această idee, enunţată de Marx 
încă în deceniul al 6-lea cu privire la Anglia, şi-a găsit aici 
dezvoltarea. Această teză era îndreptată şi împotriva secta
rilor anarhişti, care propovăduiau imediata „desfiinţare a sta
tului" pe calea unei „explozii revoluţionare", şi împotriva 
reformiştilor, care afirmau că pentru clasa muncitoare singura 
cale de a pune mina pe putere este lupta parlamentară. 

V. I. Lenin a demascat încercările oportuniştilor de a in
terpreta această concluzie a lui Marx în spiritul renunţării 
revizioniste la ideea revoluţiei socialiste şi a dictaturii prole
tariatului (vezi V. I. Lenin. Opere, vol. 28, Bucureşti, Editura 
politică, 1959, p. 229-231). Concluzia lui Marx că paralel cu 
căile violente de cucerire a dictaturii proletariatului sînt posi
bile şi „căi paşnice" dovedeşte că teoria marxistă, care nu 
cunoaşte dogmatismul, reclamă nu numai înţelegerea legilor 
9enerale ale dezvoltării revoluţiei proletare şi ale dictaturii 
proletariatului, ci şi luarea în considerare a particularului, 
specificului care decurge din condiţiile economice şi politice 
concrete dintr-o ţară sau alta. 

Idei deosebit de importante cu privire la stat, la revolu
ţia proletară şi dictatura proletariatului, la căile pentru rea
lizarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea au fost for
mulate de Marx în observaţiile sale critice la cartea lui 
Bakunin „Statul şi anarhia". Conspectînd în 1874 această bi
blie tipică a bakunismului, Marx face o serie de observaţii 
amănunţite, în care şi-a găsit expresie dezvoltarea, în pro
cesul luptei împotriva anarhismului, a principalelor teze ale 
comunismului ştiinţific. Opunîndu-se raţionamentelor subiec
tiviste şi voluntariste ale lui Bakunin u privire la posibili-
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tatea „revoluţiei sociale" în orice moment şi în orice loc, cu 
privire la necesitatea de a inaugura revoluţia cu „desfiinţarea 
statului", Marx formulează cu precizie legă tura indisolubilă 
dintre revoluţia proletară şi anumite condiţii istorice ale dez
voltării economice şi ale luptei de clasă a proletariatului. 
Marx fundamentează inevitabilitatea şi necesitatea dictaturii 
proletariatului pentru înlăturarea sau transformarea acelor 
condiţii economice „care stau la baza luptei de clasă şi a exis
tenţei claselor" (vezi volumul de faţă, p .  632). Totodată, Marx 
subliniază caracterul vremelnic, trecător, al violenţei revolu
ţionare : „Dominaţia de clasă a muncitorilor asupra păturilor 
lumii vechi care li se împotrivesc trebuie să dureze pină 
cînd vor fi desfiinţate bazele economice ale existenţei clase
lor" (vezi volumul de faţă, p .  638) . Marx infirmă în mod stră 
lucit critica anarhistă a dictaturii proletariatului, adusă, chi 
purile, de pe poziţiile apărării „democraţiei" şi demonstrează 
că numai clasa muncitoare, venind la putere, înfăptuieşte 
adevărata democraţie pentru majoritatea covîrşitoare a 
populaţiei. 

O parte considerabilă din volumul de faţă o formează 
articolele şi documentele legate de activitatea nemijlocită 
desfăşurată de Marx şi Engels în ultima perioadă de existenţă 
a Internaţionalei. Aceste documente reflectă conducerea per
manentă de către Marx şi Engels a întregii vieţi multilaterale 
a Internaţionalei, precum şi lupta lor neîmpăcată împotriva 
curentelor şi grupurilor ostile comunismului ştiinţific, în pri
mul rînd împotriva anarhiştilor, care căutau să pună mina pe 
conducerea mişcării muncitoreşti internaţionale . Din docu
mentele Internaţionalei redactate de Marx şi Engels, care sînt 
cuprinse în volumul de faţă, reiese limpede că lupta împotriva 
anarhismului s-a dat în toate problemele cruciale ale teoriei 
şi practicii luptei revoluţionare a proletariatului, pe care Co
muna din Paris le-a pus în toată amploarea lor. Această luptă 
s-a ascuţit în mod deosebit după Conferinţa de la Londra din 
1871, care, prin hotărîrile ei cu privire la necesitatea cuceririi 
puterii politice de către clasa muncitoare în scopul construirii 
societăţii socialiste fără clase, precum şi la necesitatea creării 
în legă tură cu aceasta a unor partide muncitoreşti de sine 
stătătoare, a dat o puternică lovitură elementelor sectare, 
trasînd o linie de demarcaţie precisă între scopurile şi sarci
nile Internaţionalei şi principiile anarhiste. In circulara adop
tată de Congresul anarhiştilor ţinut la Sonvilier în noiembrie 
1871 a fost lansată, în opoziţie cu ideea dictaturii revoluţio-
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nare a proletariatului, doctrina bakunistă a abţinerii munci
torilor de la activitatea politică, iar partinităţii proletare i-a 
fost opusă negarea disciplinei şi principiul „autonomiei". în
făptuirea acestor revendicări ale anarhiştilor ar fi însemnat 
declinul şi dezorganizarea asociaţiilor muncitoreşti, dezar
marea clasei muncitoare în faţa burgheziei, trecerea clasei 
muncitoare la remorca politicii şi ideologiei burgheze. In
compatibilitatea ideilor bakuniste cu ţelurile Internaţionalei, 
într-o perioadă cînd forţele clasei muncitoare începeau să se 
închege în vederea viitoarelor revoluţii proletare, a pus ca 
sarcină urgentă zdrobirea ideologică şi organizatorică a anar
hismului în mişcarea muncitorească. 

Bakunismul a primit o lovitură zdrobitoare prin circulara 
Consiliului General „Pretinsele sciziuni din Internaţională", 
scrisă de Marx şi Engels . Importanţa acestei lucrări constă 
în aceea că în ea Marx şi Engels au demascat bakunismul ca 
una din formele de manifestare ale sectarismului ostil miş
cării muncitoreşti de masă, dezvăluind rădăcinile sociale ale 
sectarismului, care constau în influenţa mediului mic-burghez 
asupra clasei muncitoare . Marx şi Engels au stabilit că în pe
rioada naşterii şi cristalizării mişcării muncitoreşti, apariţia 
sectelor a constituit o legitate istorică; dar, pe măsură ce 
mişcarea muncitorească creşte şi proletariatul, ca clasă, de
vine conştient de situaţia sa specială şi de sarcinile sale spe
ciale, sectele, cu proiectele lor fantastice de rezolvare a con
tradicţiilor sociale, se transformă într-o frînă, împiedicînd 
dezvoltarea mişcării proletare de masă. Sectarismul reprezintă 
„copilăria mişcării proletare, după cum astrologia şi alchimia 
reprezintă copilăria ştiinţei. Pentru ca întemeierea Interna
ţionalei să fie cu putinţă, proletariatul a trebuit să depăşească 
această etapă" (vezi volumul de faţă, p. 33-34). 

Marx şi Engels au dezvăluit trăsăturile caracteristice ale 
sectarismului bakunist : înapoierea teoretică şi ruperea de 
mişcarea revoluţionară de masă, dogmatismul şi aventurismul 
„revoluţionar". Ca o contrapondere a sectelor, subliniau Marx 
şi Engels, clasa muncitoare trebuie să-şi aibă organizaţia ei 
revoluţionară de masă . O asemenea organizaţie este Interna
ţionala, adevărata organizaţie de luptă a proletariatului din 
toate ţările, „care-i uneşte pe muncitori în lupta lor comună 
împotriva capitaliştilor şi a proprietarilor funciari, împotriva 
dominaţiei de clasă a acestora, organizată ca putere de stat" 
(vezi volumul de faţă, p .  34) . 
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Urmărind istoria luptei Internaţionalei împotriva orga
nizaţiei bakuniste - Alianţa democraţiei socialiste -, Marx 
şi Engels au arătat că programul pe care Alianţa căuta să-l 
impună Asociaţiei „nu reprezintă decît o îngrămădire de idei 
de mult îngropate, înveşmîntate în fraze sonore" (vezi volu
mul de faţ., p. 34). Demascînd activitatea dezorganizatare a 
Alianţei în cadrul Internaţionalei, Marx şi Engels au dezvăluit 
semnificaţia atacurilor ei împotriva Consiliului General al 
Asociaţiei ca organ conducător chemat să asigure unitatea 
şi comunitatea de acţiune a organizaţiilor Internaţionalei din 
diferitele ţări. Realizarea revendicării bakuniştilor de a se 
reduce funcţiile Consiliului General la rolul de simplu birou 
de corespondenţă şi statistică ar fi însemnat pentru proleta
riat să renunţe la crearea unei organizaţii disciplinate şi uni
tare sub raport ideologic. Lupta lui Marx şi Engels în legătur. 
u funcţiile Consiliului General era în esenţă o luptă pentru 
principiile organizatorice ale partidului proletar. 

Intr-o serie de documente în legătură cu „Pretinele sci
ziuni din Internaţională" este reflectată lupta dîrză dusă de 
Marx şi Engels împotriva anarhiştilor în ajunul convocării 
Congresului de la Haga. In vara anului 1872, această luptă 
din cadrul Internaţionalei a intrat într-o nouă fază. Bakuni�ti
lor, care îşi consolidaser. poziţiile deţinute în organizaţiile 
Internaţionalei din Italia, Elveţia şi în special din Spania, li 
s-au al.turat proudhoniştii belgieni, care se opuneau partini
tăţii proletare, reformiştii burghezi din S.U.A. şi trade-unio
niştii englezi ; în atacurile lor împotriva Internaţionalei, ba
kuniştii au fost sprijiniţi şi de lassalleeni. 

Principala arenă a luptei împotriva anarhismului a de
venit în vara anului 1872 Spania, unde Alianţa bakunist. se
cretă prinsese rădăcinile cele mai adînci. înapoierea econo
mică a Spaniei a făcut ca o bună parte a clasei muncitoare 
spaniole să nu fie încă în stare s-o rupă cu concepţiile bur
gheze şi mic-burgheze. Frazele „revoluţionare" ale anarhişti
lor au găsit ecou în mica burghezie ruinată, care îngroşa rîn
durile proletariatului spaniol. In „Raport prezentat Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu privire 
la situaţia Asociaţiei în Spania, Portugalia şi Italia", Engels 
constată că în secţiile înfiinţate de bakunişti, „doctrinele spe
ciale ale Alianţei - desfiinţarea imediată a stalului, anarhia, 
antiautoritarismul, abţinerea de la orice activitate poli
tică etc. - erau propovăduite în Spaia ca doctrine ale Inter
naţionalei" (vezi volumul de faţă, p. 185) . In calitate de e-
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cretar-corespondent al Consiliului General pentru Spania, 
Engels a strîns în jurul său partea cea mai bună a membrilor 
spanioli ai Internaţionalei şi cu ajutorul lor a demascat făţăr
nicia bakuniştilor. „Aceiaşi oameni - scria el - care acuză 
Consiliul General de autoritarism, deşi niciodată nu au putut 
veni cu un exemplu concret în acest sens, care vorbesc cu 
orice prilej despre autonomia sec/iilor, despre federaţia liberă 
a grupurilor şi care reproşează Consiliului General că vrea să 
impună Internaţionalei doctrina lui oficială şi ortodoxă şi să 
transforme Internaţionala într-o asociaţie organizată ierarhic, 
aceiaşi oameni s-au constituit, de fapt, într-o societate se
cretă, organizată ierarhic, cu un regim nu numai autoritar, ci 
de-a dreptul dictatorial, calcă în picioare orice autonomie a 
secţiilor şi federaţiilor, caută, cu ajutorul acestei organizaţii 
secrete, să impună Internaţionalei doctrina personală şi or
todoxă a d-lui Bakuninu (vezi volumul de faţă, p. 120). În faţa 
tuturor membrilor Internaţionalei a fost demascată existenţa 
în cadrul Internaţionalei a unei societăţi secrete cu un pro
gram aparte, ostil sarcinilor şi scopurilor Internaţionalei (vezi 
K. Marx şi F. Engels : „Către secţiile din Spania ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor", F. Engels : „Raport cu privire 
la Alianţa democraţiei socialiste, prezentat la Congresul de la 
Haga n numele Consiliului General"). „Pentru prima oară în 
istoria luptei clasei muncitoare - scria Engels - avem de-a 
face cu un complot urzit chiar în rîndurile clasei muncitoare, 
un complot avînd drept scop nu subminarea regimului exploa
tator existent, ci subminarea Asociaţiei, care duce o luptă 
hotărîtă împotriva acestei orînduiri" (vezi volumul de 
faţă, p. 123). 

Munca uriaşă desfăşurată de Engels în vederea sudării 
forţelor revoluţionare din mişcarea muncitorească spaniolă şi 
a ed.cării lor, în vederea demascării esenţei anarhismului a 
pus fundamentul pentru crearea ulterioară a unui partid mtm
citoresc de sine stătător în Spania. 

Concomitent cu demascarea activităţii ostile proletaria
tului dusă de bakunişti, Marx, Engels şi tovarăşii lor de luptă 
au trebuit să lupte pentru curăţirea organizaţiilor Internaţio
nalei de elementele mic-burgheze şi burgheze-reformatoare, 
care căutau să folosească Asociaţia Internaţională a Munci
torilor pentru scopurile lor. Această luptă s-a reflectat în re
zoluţiile Consiliului General din 5 şi 12 martie 1872, întocmite 
de Marx, cu privire la sciziunea din Federaţia nord-americană 
a Intenaţionalei (vezi volumul de faţă, p. 51-54), în articolul 



XI Prfată 

lui Engels „Intenaţionala în American, precum şi într-un docu
ment al Consiliului General scris în legătură cu încercările 
unui grup de militanţi englezi şi de emigranţi francezi mic
burghezi de a folosi în propriile lor scopuri numele şi auto
ritatea Consiliului General (vezi K. Marx „Declaraţia Consi
liului General cu privire la Consiliul federalist universal"). 

Lupta în cadrul Internaţionalei, Marx şi Engels au fost 
nevoiţi s-o ducă în condiţiile unor atacuri permanente ale oa
menilor politici burghezi, ale ziariştilor corupţi etc., care 
căutau să denatureze caracterul şi importanţa Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, să-i discrediteze pe conducătorii 
ei. Desfăşurînd această muncă, care devenise o parte inte
grantă a luptei ideologice dintre proletariat şi burghezie, 
Marx şi Engels au demascat metodele politicii burgheze, au 
propagat în presă ideile Internaţionalei şi importanţa ei. 
într-o declaraţie a Consiliului General, întocmită de Marx în 
legătură cu un discurs calomniator rostit în Camera comune
lor de Cochrane, membru al parlamentului, Marx a demascat 
cu o ironie caustică eforturile unite ale reacţionarilor din 
toate ţările, care căutau să nimicească prin orice mijloace 
organizaţia proletariatului. „Performanţele„ reacţiunii fran
ceze şi spaniole - observă Marx - „au avut darul să tre
zească spiritul nobil al emulaţiei în inimile reprezentanţilor 
protipendadei din Camera comunelor din Anglia" (vezi volu
mul de faţă, p. 65). In articolul „încă o dată Stefanoni şi Inter
naţionala", apărut în ziarul demcrat italian „Gazzettino Rosa", 
Marx a demascat manevrele ziariştilor burghezi, care nu se 
dau în lături de la nici o josnicie pentru a-i calomnia pe con
ducătorii proletariatului. 

O ripostă indignată a dat Marx economistului vulgar 
Brentano, care încercase „să facă dovada" că Marx a falsifi
cat materialul folosit la elaborarea „Manifestului constitutiv" . 
In articolele „Răspuns la primul articol al lui Brentano" şi 
„Răspuns la cel de-al doilea articol al lui Brentano", Marx a 
dezvăluit adevăratele substraturi ale acestor născociri calom
nioase, josnice. 

O serie de documente incluse în volumul de faţă reflectă 
prodigioasa muncă sistematică de îndrumare a organizaţiilor 
naţionale ale Internaţionalei, desfăşurată zi de zi de Marx şi 
Engels. a secretari-corespondenţi ai Consiliului General 
pentru o serie de ţări, Marx şi E1gels au fost autorii a nume
roase scrisori şi documente oficiale, trimise diferitor secţii şi 
membri ai Internaţionalei. Intr-o serie de scrisori oficiale 
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(vezi K. Marx : „Către minerii grevişti din Ruhru şi F. En
gels : „Către Consiliul federal spaniol", „Către cetăţenii dele-

·gaţi la Congresul naţional spaniol de la Saragosa u, „Către 
Asociaţia muncitorilor din Fer rara u, „Că tre Comitetul din 
Parma pentru eliberarea claselor muncitoarea etc .), Marx şi 
Engels au elucidat structura organizatorică a Internaţionalei 
şi au răspîndit hotărîrile ei . 

Latura cea mai importantă a muncii ideologice şi orga· 
nizatorice depuse de Marx şi Engels în cdrul Internaţionalei 
a constituit-o activitatea lor publicistică de educare şi unire 
a forţelor revoluţionare din mişcarea muncitorească interna· 
ţională . Documentele şi articolele scrise de Marx şi Engels 
au fost publicate în ziarele germane „Volksstaatu şi „Arbei
ter-Zeitungu, care apăreau în S .U .A., în ziarele engleze „Eastern 
Postu şi „International Heraldu, în ziarul spaniol „Emancipa· 
cion u, în ziarul portughez „Pensamen to Socialu, în ziarele 
italiene „Plebe" şi „Gazzettino Rosa" şi în altele. 

O deosebită importanţă pentru cristalizarea mişcării mun· 
citoreşti italiene a avut-o colaborarea regulată a lui Engels în 
cursul anului 1872 la ziarul socialist „Plebe" . Articolele lui 
Engels cu privire la greva muncitorilor agricoli englezi (vezi 
volumul de faţă, p. 74-76), la acţiunile membrilor irlandezi ai 
Internaţionalei în apărarea fenienilor arestaţi (vezi volumul 
de faţă, p. 191- 193), la situaţia din Spania (vezi volumul de 
faţi, p .  194- 196) şi la altele, publicate sub titlul comun „Scri
sori din Londra", au făcut cunoscută muncitorilor italieni 
mişcarea muncitorească din alte ţări, au contribuit la consoli
darea legăturilor internaţionale ale clasei muncitoare din Italia, 
la lichidarea influenţei anarhiste .  

Una dintre cele mai importante părţi ale volumului o 
constituie documentele şi articolele legate de Congresul de 
la Haga al Internaţionalei . în vara anului 1872, Marx şi En
gels s-au ocupat intens de pregătirea congresului ordinar al 
Internaţionalei la care urma să se rezolve definitiv problema 
luptei împotriva bakuniştilor . La propunerea lui Marx şi En
gels, a fost adoptată ordinea de zi şi stabilită data la care să 
fie convocat congresul (vezi F. Engels: „Rezoluţia Consiliu
lui General cu privire la convocarea şi la ordinea de zi a 
Congresului de la Haga•). 

Congresul de la Haga, care a avut loc între 2 şi 7 septem
brie 1872, a constituit, ca şi Conferinţa de la Londra din 1871, 
o etapă foarte importantă în lupta dusă de Marx şi Engels 
pentru statornicirea bazelor ideologice şi organizatorice ale 
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partidului proletar. Congresul de la Haga al Internaţionalei, 
ale cărui lucrări s-au desfăşurat sub conducerea directă a lui 
Marx şi Engels şi cu participarea lor activă, a marcat o mare 
victorie a marxismului asupra concepţiei mic-burgheze despre 
lume a anarhiştilor. In centrul atenţiei congresului stăteau 
două probleme indisolubil legate între ele : recunoaşterea f.
ţişă ca principiu programatic al Internaţionalei a ideii de bază 
a comunismului ştiinţific - ideea dictaturii proletariatului ca 
instrument şi mijloc de construire a societăţii fără clase, şi 
proclamarea, ca principiu călăuzitor al dezvoltării mişc.rii 
muncitoreşti internaţionale, a necesităţii formării unor partide 
politice de masă ale proletariatului independente de burghe
zie. Rezolvarea acestor probleme s-a reflectat în rezoluţiile 
congresului. 

La congres , Marx a prezentat în numele Consiliului Ge
neral un raport asupra activităţii Internaţionalei (vezi volu
mul de faţă , p. 133-141) ; raportul a făcut o analiză profunda 
a condiţiilor în care a acţionat Internaţionala după Comuna 
din Paris şi a schimbărilor calitative care au avut loc în miş
carea muncitorească. 

Dind o mare importanţă lămuririi concepţiilor lor şi tin
zînd la unirea forţelor revoluţionar-proletare, precum şi la 
izolarea anarhiştilor, Marx şi Engels au luat cuvîntul la con
gres în aproape toate problemele dezbătute. Insemnările şi 
rezumatele după unele discursuri rostite de Marx şi Engels, 
care sînt publicate în „Anexe", oglindesc lupta lor perseve
rentă pentru consolidarea principiilor politice şi organizato
rice ale Internaţionalei şi curăţirea rîndurilor ei de elementele 
mic-burgheze. 

In volum sînt publicate rezoluţiile Congresului de la 
Haqa. Ele au fost redactate în cea mai mare parte de Marx 
şi Engels; restul au la bază propuneri făcute de Marx şi Engels 
la şedinţele Consiliului General de pregătire a congre
sului. Din însărcinarea congresului, Marx şi Engels au redactat 
toate rezoluţiile, pregătindu-le pentru tipar. O deosebită în
semnătate a avut includerea în Statutul general al Internaţio
nalei a conţinutului esenţial al unei rezoluţii a Conferinţei 
de la Londra din 1871 cu privire la activitatea politică a cla
sei muncitoare (vezi volumul de faţă, p 153), precum şi inclu
derea în Regulamentul de organizare a articolului cu privire 
la lărgirea împuternicirilor Consiliului General. Bilanţul luptei 
lui Marx şi Engels şi a tovarăşilor lor de idei împotriva anar
hiştilor s-a făcut în rezoluţia cu privire la excluderea condu-
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cătorilor bakunişti din Internaţională. La propunerea lui Marx 
şi Engels, care ţineau seama de condiţiile istorice reale din 
Europa de la începutul deceniului al 8-lea, s-a adoptat o re
zoluţie cu privire la mutarea sediului Consiliului General la 
New York (vezi volumul de faţă, p. 16 1-162). Cuvîntarea lui 
Engels (vezi volumul de faţă, p. 662-663) cuprinde argumen
tarea acestei propuneri. 

ln totalitatea lor, hotărîrile congresului fixau sarcinile şi 
perspectivele mişcării muncitoreşti în noile condiţii istorice. 
Ele au pus fundamentul pentru formarea în scurtă vreme a 
unor partide proletare de masă în cadrul statelor naţionale. 

Strîns legate de documentele Congresului de la Haga 
sînt şi numeroasele articole scrise de Marx şi Engels cu scopul 
de a propaga în mişcarea muncitorească cele mai importante 
hotărîri ale congresului, ca, de pildă, cuvîntarea despre bilan
ţul congresului, rostită de Marx la mitingul de la Amsterdam 
al membrilor Internaţionalei („Cu privire la Congresul de la 
Haga; însemnări făcute de un corespondent"), articolele lui 
Engels „Congresul de la Haga (scrisoare către Bignami) u şi 
„încă o dată despre Congresul de la Hagau („Scrisori din 
Londra II"), publicate în ziarul italian „Plebe". în ziarul 
„Emancipacion", organul de presă al Noii federaţii de la Ma
drid, a apărut articolul „Mandatele imperative la Congresul 
de Ia Haga", n care Engels, demascînd uneltirile delegaţilor 
bakunişti la Congresul de la Haga, a arătat din nou că fra
zele pseudorevoluţionare despre autonomia, federalizarea 
liberă a comunităţilor etc. duc în mod inevitabil la descom
punerea organizaţiilor muncitoreşti. 

Bilanţul luptei împotriva bakuniştilor a fost făcut de 
Marx şi Engels în raportul către toţi membrii Internaţionalei, 
întocmit de ei din însărcinarea congresului şi publicat în 1873 
sub titlul „Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor". Această lucrare, bazată pe un şir 
de fapte concret-istorice, trebuia să servească sarcinii zdro
birii definitive a bakuniştilor în Internaţională. Aici, pe baza 
a numeroase documente, în parte provenind chiar de la ba
kunişti, a fost dovedită pe deplin existenţa în cadrul Interna
ţionalei a unei organizaţii secrete a anarhiştilor, Alianţa 
democraţiei socialiste, şi a fost dezvăluită contradicţia directi 
dintre principiile ei organizatorice şi ideologice şi scopurile 
şi sarcinile mişcirii muncitoreşti. În această lucrare, Marx şi 
Engels au urmărit activitatea de subminare dusă de bakunişti 
în diferite ţări din Europa şi au demascat legătura nemijlo-

2• 
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cită dintre activitatea lor dezorganizatoare din cadrul Aso
ciaţiei şi atacurile împotriva acesteia venite din afară, din 
partea reacţiunii. Marx şi Engels au arătat enormele preju
dicii aduse mişcării muncitoreşti de sectarii anarhişti. In 
capitolul „Alianţa în Rusia", Marx şi Engels au dat în vileag 
şi au supus unei critici severe uneltirile agenţilor lui Bakunin 
în Rusia ; au fost demascate metodele folosite de prietenul 
lui Bakunin, Neceaev, care a recurs la înşelăciune şi min
ciună, arătîndu-se cit de mult a dăunat mişcării revoluţionare 
ruse activitatea aventuristă a lui Bakunin şi Neceaev. 

Reuşind să demaşte activitatea de subminare dusă de 
bakunişti şi să obţină excluderea liderilor lor din Interna
ţională, Marx şi Engels au continuat să ducă împotriva lor 
lupta teoretică în problemele fundamentale ale marxismului, 
ca de pildă problema cuceririi puterii politice de către pro
letariat şi a rolului dictaturii proletariatului. 

In lucrarea „Indiferentismul politic", Marx a scos la 
iveală întreaga inconsistenţă teoretică şi caracterul dăunitor 
din punct de vedere politic al doctrinei proudhoniste pro
povăduite de bakunişti, potrivit căreia clasa muncitoare tre
buie să renunţe la lupta politică, precum şi al ideii anarhiste 
a „desfiinţării" imediate „a statului", ară tind că, de fapt, 
aceste idei îi dezarmează pe muncitori în faţa societăţii ca
pitaliste şi îi condamnă la rolul de slugi supuse. Criticînd 
aceste concepţii anarhiste, Marx fundamentează necesitatea 
istorică a dictaturii revoluţionare a proletariatului. 

Cînd, în ajunul Marii Revoluţii Socialiste din Octom
brie, Lenin a tratat problema statului, a revoluţiei şi a dicta
turii proletariatului şi a demascat denaturarea revizionistă 
a învăţăturii marxiste, el a relevat conţinutul teoretic şi im
portanţa istorică a luptei duse de Marx şi Engels împotriva 
anarhiştilor în aceste probleme. „Marx - scria Lenin -

.subliniază într-adins - pentru ca sensul adevărat al luptei 
sale împotriva anarhismului să nu fie denaturat - «fonna 
revoluţionară şi tranzitorie» a statului necesar proletaria
tului 0 (V. I. Lenin. Opere, vol. 25, Bucureşti, E.S.P.L.P. · 1956. 
p. 432). 

O critică profundă a concepţiilor aşa-numiţilor anti
autoritarişti şi fundamentarea concepţiilor marxiste în pro
blema poziţiei revoluţiei proletare faţă de stat sînt date în 
lucrarea lui Engels „Despre autoritate", mult folositl de 
V. I. Lenin în lupta împotriva oportunismului. Engels a de
mascat esenţa antiştiinţifică şi antirevoluţionară a ideii anar-
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histe a „desfiinţării statului" înainte de a fi fost lichidate 
relaţiile sociale care l-au generat. El a criticat cu asprime 
concepţiile confuze şi înapoiate ale anarhiştilor, care cereau 
desfiinţarea oricărei autorităţi. „0 revoluţie - scria Engels 
- este, fără îndoială, lucrul cel mai autoritar posibil. Revo
luţia este actul prin care o parte din populaţie impune voinţa 
ei celeilalte părţi cu ajutorul puştilor, baionetelor şi tunurilor, 
deci u ajutorul celor mai autoritare mijloace ; iar dacă parti
dul victorios nu vrea ca lupta lui să fi fost zadarnică, tre
buie să-şi menţină dominaţia prin frica pe care armele sale 
o inspiră reacţionarilor ... 

Aşadar, una din două : ori antiautoritariştii nu ştiu ce 
spun, şi în acest caz seamănă doar confuzie, ori ştiu ce spun, 
şi în acest caz trădează mişcarea proletariatului. Şi într-un 
caz şi în celălalt ei slujesc reacţiunea" (vezi volumul de 
faţă, p. 312). 

Analizînd această lucrare a lui Engels, Lenin a subliniat 
radicala deosebire principială dintre critica făcută anarhis
mului de către Marx şi Engels şi critica u ajutorul căreia 
revizioniştii din Internaţionala a II-a îşi camuflează trădarea 
lor faţă de marxism, tendinţa lor de a estompa esenţa de 
clasă a statului burghez şi de a-l eterniza. „Social-democra
ţii, care doresc să se considere discipoli ai lui Engels - scria 
Lenin -, au polemizat de la 1873 încoace de milioane de 
ori cu anarhiştii, dar n u au polemizat de loc în felul în 
care pot şi trebuie să polemizeze marxiştii. Concepţia anar
histă asupra desfiinţării statului e confuză şi nerevolutionară 
- iată cum a pus Engels problema" (V. I. Lenin. Opere, vol. 25, 
Bucureşti, E.S.P.L.P. 1956, p. 435). 

In lucrarea sa de seamă „Bakuniştii la lucru", Engels a 
completat analiza critică a vicioasei doctrine teoretice a 
anarhiştilor cu o critică nu mai puţin profundă a tacticii lor 
aventuriste. Articolul lui Engels, scris cu prilejul eşecului 
total al încercărilor bakuniştilor de a transpune in practică 
doctrina lor în timpul revoluţiei burghezo-democratice din 
1873 din Spania, este un model de abordare riguros ştiinţifică 
a definirii sarcinilor clasei muncitoare potrivit u particula
rităţile concret-istorice ale dezvoltării ţării, u condiţiile po
litice şi economice ale acesteia, u nivelul de dezvoltare a 
proletariatului însuşi. Articolul lui Engels „Bakuniştii la 
lucru0 constituie un aport însemnat la elaborarea învăţăturii 
marxiste u privire la tactica proletariatului în revoluţia 
burghezo-democratică, la insurecţia armată ca artă, la folo-
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sirea de către proletariat a puterii revoluţionare, la îmbi
narea acţiunilor revoluţionare ale maselor „de josu u ac
ţiuni ale guvernului revoluţionar „de susu. Engels arată că, 
într-o ţară atît de înapoiată din punct de vedere social-eco
nomic ca Spania, tactica proletariatului este, înainte de toate, 
determinată de necesitatea ducerii pînă la capăt a revoluţiei 
burghezo-democratice. Ignorarea de către bakunişti a sarci
nilor revoluţiei burghezo-democratice constituie, după cum 
arăta Engels, una dintre laturile cele mai vicioase ale tacticii 
lor. Engels relevă faptul că, în dorinţa lor de a-şi pune în 
aplicare doctrina, bakuniştii, care pe atunci erau urmaţi de 
o bună parte a proletariatului spaniol, au ajuns în mod inevi
tabil, in pofida „frazeologiei lor revoluţionareH, în practică 
la cheremul burgheziei. „In Spania, bakuniştii - conchide 
Engels - ne-au dat un exemplu inegalabil de felul cum nu 
trebuie făcută o revoluţie" (vezi volumul de faţă, p. 488}. 

O parte dintre documentele publicate în volumul de faţă 
se referă la participarea directă în aceşti ani a lui Marx �i 
Engels la mişcarea muncitorească engleză. Poziţia Interna
ţionalei, care s-a solidarizat pe faţă u Comuna din Paris, pre
cum şi hotărîrile Conferinţei de la Londra din 1871 au dus 
la ruptura definitivă a Consiliului General al Internaţionalei 
cu liderii oportunişti ai marilor trade-unionuri. Un puncl e 
sprijin în lupta pentru atragerea maselor largi ale clasei 
muncitoare engleze l-a constituit pentru Marx şi Enaels, în 
anii 1871-1873, Consiliul federal britanic, creat în octom
brie 1871, ca urmare a hotăririi luate la Conferinţa de la 
Londra. Lupta împotriva oportunismului şi pentru cucerirea 
Consiliului federal britanic a constituit o parte a luptei lor 
pentru accentuarea orientării revoluţionare în mişcarea 
muncitorească engleză, împotriva trade-unionismului liberal. 
Marx şi Engels au ajutat Consiliul britanic să-şi consolideze 
legaturile cu masele muncitoreşti, au propagat prin intenne
diul membrilor acestuia ideile comunismului ştiinţific, au 
condus lupta împotriva elementelor reformiste care se stre
curaseră în Consiliu. 

Marx şi Engels au contribuit prin toate mijloacele la 
atragerea în Internaţională a tinerei mişcări muncitoreşti 
irlandeze. Ei au sprijinit ideea creării unei organizaţii de 
masă irlandeze de sine stătătoare a Internaţionalei, consi
derînd-o drept bază pentru un viitor partid muncitoresc 
irlandez, independent de naţionaliştii burghezi. Marx şi 
Engels au luptat cu perseverenţă şi consecvent pentru lichi-
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darea vrajbei dintre muncitorii englezi şi irlandezi, aţîţată 
în mod artificial de burghezia engleză, împotriva concep
ţiilor şoviniste propovăduite de liderii reformişti englezi. 
Aesă luptă a lui Marx şi Engels pentru educarea munci
torilor englezi în piritul internaţionalismului proletar se re
flctă în cuvîntarea de mare importanţă rostită de Engels la 
şedinţa din 14 mai 1872 a Consiliului General al Internaţio
nalei, uvîntare care se publică pentru prima oară. Cuvîn
tarea rostită de Engels cu prilejul dezbaterii problemei rela
ţiilor dintre secţiile irlandeze din Anglia şi Consiliul federal 
britanic constituie un exemplu strălucit de demascare a şo
vinismului de mare putere şi de apărare a principiilor inter
naţionalismului proletar. „Dacă membri ai Internaţionalei 
- remarcă Engels - aparţinînd unei naţiuni dominante ar 
cere naţiunii care a fost cucerită şi care continuă să fie opri
mată să-şi uite naţionalitatea şi situaţia ei specifică şi <'Să 
lase deoparte divergenţele naţionale» etc., aceasta n·ar mai 
fi internaţionalism, ci pur şi simplu propovăduirea supunerii 
faţă de jug şi încercarea de a justifica şi eterniza, 
sub masca internaţionalismului, dominaţia cuceritorului... In
tr-un caz ca cel al irlandezilor, la baza adevăratului inter
naţionalism trebuie, în mod necesar, să stea o organizaţie 
natională de sine stătătoare" (vezi volumul de faţă, p. 80). 
în cuvîntarea sa, Engels se sprijină pe importanta teză a co
munismului ştiinţific despre legătura indisolubilă dintre lupta 
de eliberare a clasei muncitoare din „metropolă" şi mişcarea 
de eliberare naţională a popoarelor asuprite. 

Munca neobosită desfăşurată de Marx şi Engels în Inter
naţională în vederea educării muncitorilor englezi şi irlan
dezi în spiritul internaţionalismului proletar a dat roade. 
într-un articol publicat în ziarul italian „Plebe" în noiem
brie 1872, în legătură u mitingul comun al membrilor irlan
dezi şi englezi ai Internaţionalei, care cereau eliberarea de
ţinuţilor politici irlandezi, Engels a putut declara : „Pentru 
prima oard elementele engleze şi irlandeze ale populaţiei 
noastre au acţionat în comun, prieteneşte. Cele două părţi ale 
clasei muncitoare, a căror duşmănie reciprocă a slujit atît de 
bine intereselor guvernului şi celor ale claselor avute, şi-au 
întins acum mina ; acest fapt îmbucurător este, în primul rînd, 
rezultatul influenţei fostului Consiliu General al Internaţiona
lei, care întotdeauna a depus toate eforturile pentru a pregati 
alianţa dintre muncitorii ambelor naţiuni pe baza unei ega
lităţi depline" (vezi volumul de faţă, p. 192). 
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Hotărîrea Congresului de la Haga cu pnvire la crearea 
de partide muncitoreşti independente, hotărîre inclusă în 
Statutul Internaţionalei, a dat o lovitură grea elementelor 
oportuniste. Ca urmare s-a ascuţit lupta împotriva elemen
telor reformiste, care, în decembrie 1872, au dus la o sci
ziune în Consiliul federal britanic. O serie de documente 
scrise de Marx şi Engels reflectă lupta lor pentru unirea 
forţelor revoluţionare în Federaţia britanică. „Adresa Con
siliului federal britanic către secţiile, filialele şi asociaţiile 
afiliate, precum şi către membrii Federaţiei britanice a Inter
naţionalei" şi „Răspunsul la noua circulară a pretinsei ma
jori tă ţi din Consiliul federal britanic", scrise de Marx în 
numele Consiliului, ca şi apelul redactat de Engels „Foreign 
Section din Manchester către toate secţiile şi toţi 
membrii Federaţiei britanice" au demascat manevrele refor
miştilor alungaţi din Internaţională. Marx şi Engels au con
tribuit la consolidarea victoriei obţinute asupra reformiştilor 
la Congresul secţiilor engleze care a avut loc la Manchester 
în iunie 1873. Cu ajutorul lor, avangarda proletariatului en
glez a cucerit poziţiile pentru continuarea luptei în vederea 
răspîndirii teoriei comunismului ştiinţific în mişcarea mun
citorească engleză (vezi volumul de faţă, p. 466). 

Apreciind în modul cuvenit succesele orientării revo
luţionare a mişcării muncitoreşti engleze, Marx şi Engels au 
scos totodată la iveală tendinţa generală a dezvoltării miş
cării, determinată de situaţia social-economică a Angliei. O 
analiză profundă a rădăcinilor sociale ale oportunismului, 
care se cuibărise vremelnic în sinul conducerii clasei mun
citoare din Anglia, găsim în articolul lui Engels „Alegerile 
din Anglia", scris în februarie 1874. „In Anglia - scria 
Engels - muncitorii nu mai au un partid politic al lor. Acest 
lucru este explicabil într-o ţară în care clasa muncitoare, 
mai mult decît oriunde, a beneficiat de avantajele extinderii 
extraordinare a marii industrii, şi, dată fiind dominaţia 
Angliei pe piaţa mondială, nici nu se putea să fie altfel" 
(vezi volumul de faţă, p. 491). Engels constata că, în ultimul 
timp, masa muncitorilor englezi participă la lupta politică 
„aproape numai ca aripă de extremă stingă a «marelui partid 
Uberal»". Engels sublinia că în faţa proletariatului englez 
stă sarcina urgentă a organizării unui puternic partid mun
citoresc de sine stătător. 

Congresul de la Haga a fost de fapt ultimul congres al 
Internaţionalei. Noua stare de lucruri şi particularităţile spe
cifice ale mişcării muncitoreşti în diferitele ţări reclamau 
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noi forme de organizare a clasei muncitoare. Internaţio
nala I, ca formă organizată a unirii forţelor de luptă ale pro 
letariatului, încetase să mai corespundă mişcării muncitoreşti 
intenaţionale, care luase amploare. Viaţa pusese ca princi
pală sarcină constituirea şi consolidarea unor partide prole
tare în fiecare ţară, pentru a căror întemeiere Internaţio
nala I crease premisele. 

Ofensiva continuă a reacţiunii în ţările europene, tre
cerea temporară a mişcării muncitoreşti engleze la remorca 
politicii burgheziei liberale şi a cţiunile dezorganizatoare ale 
bakuniştilor, care reuşiseră să rupă de Asociaţia Interna
ţională a Muncitorilor o parte din organizaţiile ei, - toate 
acestea făceau imposibilă o activitate eficientă a Interna
ţionalei în forma ei iniţială. 

Marx şi Engels au fost întotdeauna împotriva abordării 
doctrinare a problemei formelor de organizare a mişcării 
clasei muncitoare. Ei vedeau limpede că, din punct de vedere 
istoric, Internaţionala ca formă de organizare era perimată 
şi îşi epuizase posibilităţile. 

Această analiză profundă şi lucidă a condiţiilor care se 
creaseră se reflectă în scrisorile adresate de Marx şi Engels 
tovarăşilor lor de idei în anii 1 873-1874. In scrisorile lui 
Marx şi Engels către Sorge, Bebel, Liebknecht ş.a. nu numai 
că este analizată starea de fapt, dar sînt indicate şi căile 
pentru crearea unor noi forme de organizare, care să răs 
pundă sarcinilor mişîării muncitoreşti în noua ei etapă de 
dezvoltare. Ideea necesităţii de a e renunţa la formele exis
tente de organizare a Internaţionalei este exprimată de Marx 
în scrisoarea adresată lui Sorge la 27 septembrie 1873, în 
care el subliniază că renunţarea la o formă de organizare 
cum este Internaţionala nu înseamnă încetarea colaborării 
proletare internaţionale. In scrisoarea din 1 2-17 septem 
brie 1 874 către Sorge, Engels a făcut bilanţul activităţii 
Internaţionalei : „vechea Internaţională - scria el - şi-a 
încheiat existenţa„. în vechea ei formă ea era depăşită" ; 
viitoarea Internaţională, prevedea Engels, va fi o uniune a 
partidelor proletare din toate ţările. Engels îşi exprimă con
vingerea fermă că va veni timpul cînd va fi creată o Inter
naţională comunistă, care va promova necondiţionat prin
cipiile marxismului. 

Internaţionala I a avut un mare rol istoric în dezvoltarea 
mişcării muncitoreşti internaţionale. Pentru prima oară în 
istorie, clasa muncitoare a avut posibilitatea să simtă forţa 
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acţiunilor sale organizate în lupta îmotriva clasei apita
liştilor. In lupta dîrză condusă de Marx şi Engels s-a dat o 
lovitură zdrobitoare tuturor formelor scialismului premar
xist, neproletar. Internaţionala I a fost o şcoală în care avan
garda proletariatului internaţional şi-a însuşit ideile comu
nimului ştiinţific, a învăţat internaţionalismul proletar. ln 
cadul Intenaţionalei, Marx şi Engels au educat cadrele po
letare necesare pentru crearea viitoarelor partide muncito
reşti naţionale. Sub conducerea lui Marx şi Engels, Interna
ţionala I a pus bazele luptei proletare internaţionale entru 
socialism. V. I. enin observa că „activitatea Internaţiona
lei I a adus mari servicii mişcării muncitoreşti din toate 
ţările şi a lăsat urme adînci" (V. I .  Lenin. Opere complete, 
vol. 16, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 81) .  

In neobosita lor activitate de conducere a mişcării mun
citoreşti internaţionale, întemeietorii marxismului au acordat 
o deosebită atenţie clasei muncitoare germane, considerînd 
că ei îi revine în viitorul apropiat rolul de avangardă a pro
letariatului internaţional . Ei îi atribuiau acest rol în primul 
rînd datorită existenţei în Germania a unui partid marxist 
de masă e scară naţională. Marx şi Engels au întreţinut un 
contact permanent cu conducătorii Partidului muncitoresc 
social -democrat german, Bebel , Liebknecht şi alţii, ajutîndu-i 
să elimine greşelile oportuniste şi conciliatoriste. Pentru ei, 
partidul muncitoresc social-demcrat a constituit un punct 
de sprijin în lupta pentru unirea forţelor revoluţionare ale 
proletariatului internaţional. 

In volum sînt publicate multe articole scrise de Engels 
special pentru ziarul „Volksstaat", organul central al Parti
dului social-demcrat german. In acest timp s-a conturat to t 
mai mult diviziunea muncii dintre Marx şi Engels, despre 
care însuşi Engels a scris : „a căzut în sarcina mea să apăr 
părerile noastre în presa periodică, deci mai ales n lupta 
împotriva părerilor opuse, astfel incit Marx să aibă timp pen
tu desăvîrşirea marii sale opere fundamentale" (vezi Prefaţa 
la „Contribuţii la problema locuinţelor " din 1887) , şi toc
mai în „Volksstaat" au apărut pentru prima oară remarca 
bilele lucrări publicistice ale lui Engels din anii 1 872-1875 : 
„Contribuţii la problema locuinţelor" ,  „Bakuniştii la lucru", 
„Literatura din emigraţie " şi altele ! 

Volumul cuprinde o completare scrisă în 1874 la prefaţa 
din 1 870 a „Războiului ţărănesc german", în care găsim unele 
observaţii deosebit de importante ale lui Engels cn privire 
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la însemnătatea teoriei in mişcarea socialistă şi în mişcarea 
muncitorească în general. Lenin caracteriza aeste obsevaţii 
ca „sfaturi date de el mişcării muncitoreşti germane, care se 
întărise sub raport practic şi politic" (V. I .  Lenin. Opere com
plete, vol. 6, Bucureşti, Editura politică, 1961, ed. a doua, 
p .  24). Engels formulează aici profunda idee potrivit căreia 
partidul proletar îşi poate îndeplini sarcina sa istorică numai 
dacă este înarmat cu teoria revoluţionară. El consideră drept 
obligaţie a conducătorilor partidului să studieze în perma 
nenţă teoria, să lichideze influenţa mic-burgheză. „Socialismul 
- scria Engels -, de ind a devenit o ştiinţă, trebuie tratat 
ca o ştiinţă, adică trebuie studiat. Conştiinţa astfel dobîndită 
şi din ce în ce mai clară trebuie să fie răspîndită în masa 
muncitorilor cu tot mai multă asiduitate, iar organizaţia de 
partid şi sindicatele trebuie tot mai mult închegate" (vezi 
volumul de faţă, P· 5 14). Engels subliniază în mod deosebit 
necesitatea educării maselor în spiritul intenaţionalismu
lui proletar. 

Completarea la această prefaţă cuprinde indicaţii teore
tice preţioase cu privire la caracterul, sarcinile şi formele 
luptei clasei muncitoare şi a partidului ei. Engcls stabileşte 
trei direcţii, indisolubil legate între ele, în care trebuie dusă 
lupta clasei muncitoare : domeniul teoretic, politic şi practic
economic (vezi volumul de faţă, p .  5 14) . Marx şi Engels con
sideră drept sarcină primordială a partidului muncitoresc 
german atragerea maselor largi de oameni ai muncii şi, legat 
de aceasta, necesitatea zdrobirii totale a influenţei sectaris
mului lassallean. 

Acţionînd în direcţia lichidării sciziunii din mişcarea 
muncitorească germană şi pentru unirea socialiştilor într-un 
partid unic, Marx şi Engels au subliniat, totodată, că unirea 
trebuie să aibă loc numai pe o bază principială, fără cea 
mai mică concesie ideologică făcută lassalleanismului, a cărui 
esenţă mic-burgheză continuau s-o demaşte. Criticii poziţiei 
lassalleenilor faţă de Internaţională, demascării atacurilor lor 
calomnioase la adresa Congresului de la Haga şi a noii com
ponenţe a Consiliului General îi sînt consacrate două docu
mente ale lui Engels : „Pe marginea unor articole din „Neuer 
Social-Demokrat» (Dintr -o scrisoare către A.  Hepner)" şi 
„Internaţionala şi «Neuer » ". 

Articolele lui Engels „Legea cu privire la armata Impe
ilui 0 ,  „Isteria războinică oficioasă 0 şi altele au avut darul 
să explice muncitorilor germani esenţa reacţionară a Impe
riului german agresiv creat în 1871,  sub hegemonia Prusiei. 
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Luptător neobosit împotriva militarismului, Engels demască 
„Imperiul german de naţiune prusiană" drept reprezentantul 
tipic al militarismului şi dă în vileag atitudinea laşă şi slu
garnică a burgheziei germane faţă de guvernul Bismarck (vezi 
articolul „ •Criza » din Prusia"). Engels arată că principiul 
călăuzitor al politicii burgheziei este teama de proletariat. 

În completarea la prefaţa din 1870 a „Războiului ţărănesc 
german" şi în „Contribuţii la problema locuinţelor •,  Engels 
face o analiză profundă a caracterului bonapartist l Impe
riului german şi relevă că, datorită dezvoltării ei istorice, 
Germania e vde pusă în faţa sarcinii specifice „de a -şi 
desăvîrşi la sfîrşitul acestui secol, în forma comodă a bona
partismului, revoluţia burgheză care a început în 1808-1813" 
(vezi volumul de faţă, p .  510). Pe baza variantei prusaco
bismarckiene a bonapartismului, Engels dezvăluie o serie de 
particularităţi ale monarhiei bonapartiste. 

Legate de aceste lucrări ale lui Engels sînt „Insemnările 
despre Germania", publicate în secţiunea scrieri postume. ln 
ele este expusă într-o formă concisă concepţia marxistă asu
pra istoriei Germaniei de la sfîrşitul evului mediu pînă la 
începutul secolului al XIX -lea. Engels dezvăluie cauzele fă
rîmiţării istorice a Germaniei, cauzele înapoierii ei politice 
şi economice. Ca urmare a politicii aventuriste, antipopulare 
a claselor guvenante din statele germane, în special din 
Prusia iuncheristă, a incapacităţii burgheziei germane de a 
rezolva pe cale revoluţionară problemele luptei împotriva 
feudalismului, pînă la mijlocul secolului al XIX-lea, în Ger
mania nu au avut loc transformări burgheze. 

O serie de articole incluse în volumul de faţă reflect. 
atenţia permanentă pe care Marx şi Engels au acordat-o Ru
siei şi mişcării revoluţionare ruse. lntemeietorii comunismu
lui ştiinţific au urmărit îndeaproape toate manifestările miş
cării revoluţionare din Rusia, înregistrînd fiecare pas al ei, 
intuind cu clarviziune viitorul măreţ al revoluţiei ruse. 

Marx şi Engels au consacrat mult timp studierii econo
miei structurii agrare şi relaţiilor sociale din Rusia de după 
reforma agrară, noii grupări a claselor. Ei au studiat cul
tura şi limba rusă, care, după cum spunea Engels, „merită 
pe deplin să fie studiată pentru că est: una din limbile vii 
cele mai viguroase şi mai bogate şi pentru că dă posibilitatea 
de a cunoaşte tezaurul literaturii ruse a (vezi volumul de 
faţă, p. 542-543). 
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In seria de articole „Literatura din emigraţie",  în care 
sînt caracterizate noile tendinţe ale mişcării democrate şi 
muncitoreşti, Engels indică factorii hotărîtori pentru creş
terea stării de spirit revoluţionare în Rusia : apariţia pe arena 
politică a clasei muncitoare ruse şi creşterea inevitabilă a 
mişcării ţărăneşti de masă ca răspuns la jefuirea ţărănimii 
după desfiinţarea iobăgiei. O dovadă a profunzimii şi forţei 
mişcării revoluţionare ruse, subliniază Engels, sînt cei „doi 
Lessingi socialişti" : Cemîşevski şi Dobroliubov, militanţi de 
seamă ai  Rusiei revoluţionare. Aceste articole reflectă încre
derea întemeietorilor comunismului ştiinţific în victoria 
inevitabilă a revoluţiei ruse. In lucrara „Literatura din emi
graţie",  partea a III-a, a IV-a şi în special a V-a - „Cu privire 
la problema socială în Rusia"  -, sînt criticate principalele· 
curente ale narodnicismului rus de la începutul deceniului 
al 8-lea, reprezentate prin ideologi ca P. Lavrov şi P. Tkaciov. 
Engels dezvăluie concepţia idealistă, voluntaristă asupra is
toriei ,  proprie n arodnicilor, faptul că ei nu înţeleg bazele 
materialiste ale dezvoltării sociale. Analiza generală a rela
ţiilor sociale din Rusia de după 1861 îl  duce pe Engels la 
concluzia că în această ţară capitalismul se dezvoltă tot mai 
mult, ceea ce va duce la descompunerea proprietăţii de obşte 
la sate. El supune unei critici ascuţite idealizarea obştii ţă
răneşti de către narodnici şi ii ridiculizează pentru că nu-şi 
dau seama de legătura dintre absolutismul ţarist şi interesele 
materiale ale moşierilor şi capitaliştilor. 

Aceste observaţii critice ale lui Engels au stat la baza 
acelei critici multilaterale din literatura marxistă făcute de 
V. I. Lenin narodnicismului rus în ultimul deceniu al seco
lului al XIX-lea, critică care a dus la zdrobirea totală ideo
logică-teoretică a narodnicismului. 

Strîns legată de sarcinile şi perspectivele revoluţiei 
ruse, consideră Engels, este şi problema viitorului Poloniei. 
Lucrarea „Literatura din emigraţie" şi cuvîntările rostite de 
Marx şi Engels la mitingul cu prilejul aniversării răscoalei 
din Polonia din 1863 (vezi volumul de faţă,p. 571-574) se ocupă „ 
de importanta problemă a legăturii dintre lupta clasei mun-
citoare împotriva societăţii exploatatoare şi lupta popoare
lor asuprite pentru eliberarea lor naţională. In „Literatura 
din emigraţie" , Engels formulează din nou importanta teză 
a comunismului ştiinţific : „Nu poate fi liber un popor care 
asupreşte alte popoare " (vezi volumul de faţă, p. 525) . Elibe
rarea poporului polonez de asuprirea socială şi naţională, 
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Marx şi Engels o vedeau legată de lupta maselor populare 
ruse împotriva autocraţiei ţariste. 

Lucrările, dcumentele şi materialele incluse in volumul 
al 18-lea caracterizează orientarea de bază a activităţii teo
retice şi politice desfăşurate de Marx şi Engels de la începu
tul anului 1872 pînă în aprilie 1875 ; ele vădesc elaborarea 
creatoare de către Marx şi Engels a problemelor fundamen
tale ale teoriei şi practicii luptei revoluţionare a proletaria
tului aplicate la noile condiţii istorice . In cursul luptei îm
potriva oportunismului şi sectarismului a narhist, Marx şi 
Engels au învăţat avangarda proletară să îmbine în activi
tatea ei principialitatea revoluţionară cu aprecierea lucidă 
a condiţiilor istorice existente şi au inarmat mişcarea mun
citorească, care creştea rapid, cu înţelegerea sarcinilor şi 
perspectivelor ei revoluţionare. 

. . . . . . . . 
In secţiunea „Scrieri postume ale lui K. Marx şi 

F. Engels" intră conspectul lui Marx la cartea lui Bakunin 
„Statul şi anarhia u ,  manuscrisul lui Engels „lnsemnări despre 
Germania" .  In „Anexe" intră documente la a căror elaborare 
sau redactare au participat Marx şi Engels, procesele-verbale 
cuprinzînd cuvîntările rostite de ei la şedinţele Consiliului 
General şi ale Congresului de la Haga, documente ale Con
siliului General din care rezultă activitatea desfăşurat. de 
Marx şi Engels în conducerea Internaţionalei. 

La traducerea textelor lucrărilor şi documentelor incluse 
în volum au fost folosite diferite variante tipărite sau păs
trate în manuscris, precum şi ediţii originale şi traduse ; 
variantele mai importante sînt reproduse în note de subsol. 
Greşelile de tipar apărute la nume proprii, denumiri geo
grafice, cifre, date etc. au fost corectate apelîndu-se la izvoa
rele folosite de Marx şi Engels. Titlurile articolelor corespund 
celor din textul original. In cazurile cînd titlurile în original 
lipseau, ele au fost date de Institutul de marxism-leninism, 
fiind puse între paranteze drepte. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
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Pînă în prezent, Consiliul General şi-a impus o rezervă 
totală în privinţa luptelor interne din Internaţională şi nu a 
răspuns niciodată în mod public la atacurile publice îndrep
tate de peste doi ani împotriva lui de către unii membri ai 
Asociaţiei. 

Dar dacă s-a mai putut păstra şi mai departe tăcerea, 
atîta timp cit lucrurile s-au limitat la uneltirile unor intri
ganţi, menite să agraveze disensiunile dintre Internaţională 
şi o societate * care încă de la apariţia ei i -a fost ostilă, 
acum, cind reacţiunea europeană găseşte un sprijin în scan
dalurile provocate de această societate, într-un moment cind 
Internaţionala trece prin cea mai serioasă criză de la înfiin
ţarea ei, Consiliul General se vede nevoit să facă istoricul 
tuturor acestor uneltiri. 

I 

După căderea Comunei din Paris, primul pas făcut de 
Consiliul General a fost publicarea Adresei sale cu privire 
la războiul civil din Franţa 2, în care îşi exprima solidaritatea 
cu toate acţiunile Comunei tocmai în momentul cînd aceste 
acţiuni serveau burgheziei, presei şi guvernelor din Europa 
drept pretext pentru a- i  împroşca pe învinşii din Paris cu 
cele mai infame calomnii. Nici chiar întreaga clasă munci
toare nu înţelesese că fusese înfrîntă propria sa cauză. Con
siliul a avut dovada acestui fapt, între altele, prin demisia 
a doi dintre membrii săi, cetăţenii Odger şi Lucraft, care s-au 
desolidarizat de această Adresă. Se poate spune că de la 

* - Aliana interiiională . democratiei socialiste. - Nota red. 
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publicarea ei în toate ţările civilizate datează unitatea de 
vederi a clasei muncitoare asupra evenimentelor din Pari3. 

Pe de altă parte, Internaţionala a găsit un foarte puternic 
mijloc de propagandă în presa burgheză, şi în special în 
marea pres. engleză, silind-o prin această Adresă să se an
gajeze într-o polemică întreţinută de răspunsurile Consiliului 
General 3• 

Sosirea la Londra a unui mare număr de emigranţi ai 
Comunei a silit Consiliul General să se constituie Comitet 
de ajutorare şi să îndeplinească timp de mai bine de opt luni 
această funcţie complet străină de atribuţiile sale obişnuite 4• 
Se înţelege de la sine că comunarzii învinşi şi exilaţi nu 
puteau conta pe ajutorul burgheziei. In ceea ce priveşte clasa · 
muncitoare, cererile de ajutor au venit într-un moment greu. 
Elveţia şi Belgia îşi primiseră dej a contingentul lor de emi
granţi, cărora trebuia fie să li se acorde ajutoare, fie să li se 
înlesnească plecarea la Londra. Sumele strînse în Germania, 
Austria şi Spania erau trimise în Elveţia. în Anglia, lupta 
înverşunată pentru ziua de muncă de 9 ore, al cărei moment 
hotărîtor l-au constituit evenimentele de la Newcastle 5, în
ghiţise atît contribuţiile individuale ale muncitorilor, cît şi 
fondurile trade-unionurilor ; de altfel, potrivit statutului, 
aceste fonduri nu pot fi folosite decît pentru lupte profesio 
nale. Totuşi, printr-o activitate neobosită şi prin corespon
denţe repetate, Consiliul izbutea să strîngă, prin sume mici, 
banii pe care ii distribuia săptămînal. Munci tarii americani 
au răspuns cu mai multă dărnicie la apelul lui. Măcar să fi 
putut Consiliul să realizeze milioanele pe care imagina
ţ ia  burgheziei îngrozite le  depune cu atîta generozitate în 
casa de bani a Internaţionalei ! 

După luna mai 1 871 , un grup de emigranţi ai Comunei 
au fost chemaţi să înlocuiască în Consiliu elementul francez, 
care, ca urmare a războiului, nu mai era reprezentat. Printre 
cei cooptaţi erau şi vechi membri ai Internaţionalei, precum 
şi o minoritate alcătuită din oameni cunoscuţi pentru energia 
lor revoluţionară şi a căror alegere a constituit un omagiu 
adus Comunei din Paris. 

In mijloul acestor preocupări, Consiliul trebuia să pre
gătească conferinţa delegaţilor pe care o convocase 6• 

Represiunile sălbatice dezlănţuite de guvernul bona
partist împotriva Internaţionalei împiedicaseră întrunirea 
congresului la Paris, prevăzută de hotărîrea Congresului de 
la Basel. Uzînd de dreptul pe care i-l acorda art. 4 al Statu -
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tului, Consiliul General, prin circulara din 12 iulie 1870, a 
convocat congresul la Mainz 7• ln scrisori adresate concomi
tent diferitelor federaţii, el a propus ca sediul Consiliului 
General să fie mutat din Anglia în altă ţară şi a cerut ca în 
această problemă delegaţii să primească mandate impera
tive ; federaţiile s-au pronunţat în unanimitate pentru men
ţinerea sediului Consiliului la Londra 8• Războiul franco
prusian, izbucnit cîteva zile mai tîrziu, a făcut imposibila 
convocarea unui congres. Atunci, federaţiile consultate 
ne-au dat împuternicirea să fixăm data viitorului congres în 
funcţie de evenimente. 

De îndată ce s-a considerat că situaţia politică o per
mite, Consiliul General a convocat o conferinţă închisă, ba
zîndu-se pe precedentul creat de Conferinţa din 1865 ° şi pe 
şedinţele închise, în probleme organizatorice, ţinute în timpul 
fiecărui congres. Convocarea unui congres public într-un 
moment cînd reacţiunea europeană îşi celebra orgiile ; cînd 
Jules Favre cerea tuturor guvernelor, chiar şi celui englez, 
extrădarea emigranţilor ca criminali de drept comun ; cînd 
Dufaure propunea adunării „des ruraux" o lege care punea 
Internaţionala în afara legii 10, iar ulterior Malou le servea 
belgienilor o variantă falsificată a acestei legi ; cînd în El
veţia, în aşteptarea hotărîrii pe care guvenul federal urma 
să o ia în privinţa cererii de extrădare, un emigrant al Co
munei era arestat preventiv ; cînd hăituirea membrilor In
ternaţionalei servea drept bază evidentă a unei alianţe între 
Beust şi Bismarck, alianţă din care Victor Emanuel s-a gră
bit să adopte clauza îndreptată împotriva Internaţionalei ; 
cînd guvernul spaniol, punîndu-se întru totul la dispoziţia 
călăilor de la Versailles, silea Consiliul federal din Madrid 
să caute un refugiu în Portugalia 11 ; în sfîrşit, cînd prima 
datorie a Internaţionalei era să-şi întărească organizaţia şi 
să ridice mănuşa ce-i fusese aruncată de guverne, - într-un 
asemenea moment convocarea unui congres public nu era 
posibilă şi n-ar fi făcut decît să-i dea pe delegaţii de pe con
tinent pe mîinile guvernelor. 

Toate secţiile care ţineau o legătură permanentă cu 
Consiliul General au fost invitate din timp la conferinţă, a 
cărei pregătire, deşi nu era vorba de un congres public, a 
întimpinat totuşi greutăţi serioase. Se înţelege de la sine că, 
în situaţia în care se afla, Franţa nu a putut alege delegaţi. 
ln Italia, singura secţie organizată era atunci cea din Nea
pole : în momentul cînd îşi alegea delegatul, a fost dizolvată 
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prin forţa armelor. In Austria şi în Ungaria, membrii cei mai 
activi ai Internaţionalei erau în închisoare. 1n Germania, 
cîţiva dintre membrii ei cei mai cunoscuţi erau urmăriţi pen
tru crimă de înaltă trădare, alţii se aflau în închisoare, iar 
fondurile băneşti ale partidului erau folosite în întregime pen
tru ajutorarea familiilor lor 12• Americanii au folosit sumele 
destinate cheltuielilor de drum ale delegaţiei pentru sprij i
nirea emigranţilor, trimiţînd, totodată. conferinţei o dare de 
seamă amănunţită asupra situaţiei Internaţionalei în ţara 
lor 13• De altfel, toate federaţiile au recunoscut necesitatea 
înlocuirii congresului public cu o conferinţă închisă. 

La terminarea lucrărilor sale, conferinţa, care se întru
nise la Londra între 1 7  şi 23 septembrie 1 871 ,  a însărcinat 
Consiliul General să publice rezoluţiile adoptate de ea, să 
codifice Regulamentul de organizare şi să-l publie în trei 
limbi împreună cu Statutul general, revăzut şi corectat, să 
îndeplinească hotărîrea cu privire la înlocuirea carnetelor 
de membru prin timbre de cotizaţie, să reorganizeze Inter
naţionala în Anglia u şi, în sfîrşit, să se îngrijească de aco
perirea cheltuielilor impuse de aceste lucrări diferite. 

De îndată ce materialele conferinţei au fost publicate, 
presa reacţionară, de la Paris pînă la Moscova şi de la Lon
dra pînă la New York, a declarat rezoluţia cu privire la po
litica clasei muncitoare 15 atît  de periculoasă - „Times" a 
învinuit-o de „îndrăzneală :alculată la rece " -, încît Inter
naţionala trebuie pusă imediat în afara legii. Pe de altă parte,  
rezoluţia care condamna aşa-zisele secţii sectare 1 6  a oferit 
poliţiei internaţionale mult aşteptatul pretext pentru a re
clama în mod zgomotos libertatea autonomă a muncitorilor, 
ocrotiţi de ea împotriva despotismului umilitor al Consi
liului General şi al conferinţei .  Clasa muncitoare se simţea 
a tît de „oprimată" de către Consiliul General , încît acesta a 
primit din Europa, America, Australia şi chiar din Indiile 
Orientale adeziuni şi înştiinţări despre constituirea de 
noi secţii. 

II 

Acuzaţiile calomnioase ale presei burgheze, precum şi 
lamentările poliţiei intenaţionale au avut un ecou chiar şi 
în Asociaţia noastră. 1n sinul ei au fost urzite intrigi îndrep-
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tate aparent împotriva Consiliului General, dar în realitate 
împotriva Internaţionalei. In spatele acestor intrigi stă inva
riabil Alianţa internaţională a democraţiei socialiste, opera 
unui rus - Mihail Bakunin. După înapoierea sa din Siberia, 
acesta a început să propovăduiască în ziarul lui Herzen, 
„Kolokolu ,  ca rod al îndelungatei sale experienţe, panslavis
mul şi războiul dintre rase 17• Mai tîrziu în timpul şederii sale 
în Elveţia, a fost ales în comitetul de conducere al Ligii păcii 
şi libertăţii, întemeiată pentru a contracara Internaţionala 18• 
Dat fiind că treburile acestei societăţi burgheze mergeau din 
e în e mai prost, la sfatul lui Bakunin, preşedintele ei. 
d-l G. Vogt, a propus congresului Internaţionalei, întrunit la 
Bruxelles în septembrie 1868, o alianţă cu Liga. Congresul a 
declarat în unanimitate că nu există decit o singură alterna
tivă : ori Liga urmăreşte acelaşi scop ca şi Internaţionala, şi 
în cazul acesta existenţa ei nu are nici o raţiune, ori scopul 
ei este altul, şi atunci o alianţă nu este posibilă. La congresul 
Ligii care a avut loc cîteva zile mai tîrziu la Berna a avut loc 
convertirea lui Bakunin. El a propus acolo un program alcă
tuit la repezeală, a cărui valoare ştiinţifică poate fi apre
ciată chiar şi numai după următoarea frază : „egalizarea 
economică şi socială a claseloru 19• Susţinut doar de o mino
ritate infimă, el a rupt-o cu Liga pentru a intra în Interna
ţională cu intenţia de a substitui programul său de circum
stanţă, respins de Ligă, Statutului general al Internaţionalei 
şi dictatura sa personală - Consiliului General. !n acest scop, 
el şi-a creat un instrument special - Alianţa internaţională 
a democraţiei socialiste, destinată să devină o Internaţională 
în Internaţională. 

Bakunin a găsit elementele necesare pentru constituirea 
acestei societăţi printre relaţiile pe care şi le făcuse în 
timpul şederii sale în Italia şi într-un mic grup de emigranţi 
ruşi ; aceştia i -au servit drept emisari şi agenţi de recrutare 
printre membrii Intenaţionalei din Elveţia, Franţa şi Spania. 
Dar abia după refuzurile repetate din partea consiliilor fede
rale din Belgia şi Paris de a recunoaşte „Alianţa", Bakunin 
s-a hotărît să supună spre aprobare Consiliului General sta
tutul noii sale societăţi, care nu era decit o reproducere fidelă 
a programului său „neînţeles" de la Berna. Consiliul a răs
puns prin următoarea circulară din 22 decembrie 1 868 20 : 
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Consiliul General către Alianţa internaţională 
a democraţiei socialiste 

Cu aproximativ o lună în urmă, cîţiva cetăţeni au con
stituit la Geneva un Comitet central de iniţiativă în vederea 
înfiinţării unei noi societăţi internaţionale denumite Alianţa 
internaţională a democraţiei socialiste, care „şi-a propus ca 
misiune specială studierea problemelor politice şi filozofice 
pe baza acestui principiu înalt al egalităţii etc. u 

Programul şi statutul tipărite de acest comitet de iniţia 
tivă au  fost comunicate Consiliului General a l  Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor abia la 15 decembrie 1868. Po
trivit acestor documente, amintita Alianţă „s-a dizolvat cu 
totul în Internaţionalău , fiind, totodată, înfiinţată cu totul în 
afara acestei Asociaţii. Alături de Consiliul General al Inter
naţionalei, ales la congresele succesive de la Geneva, Lau
sanne şi Bruxelles, potrivit regulamentului comitetului de 
iniţiativă, la Geneva urmează să fiinţeze un alt Consiliu Ge 
neral, instituit cu de la sine putere. Alături de grupurile lo
cale ale Internaţionalei urmează să fiinţeze grupurile locale ale 
Alianţei, care, prin intermediul birourilor lor naţionale, acti 
vînd în afara birourilor naţionale ale Internaţionalei, „voi 
propune Biroului Central al Alianţei primirea lor în Interna
ţională" .  Astfel, Comitetul Central al Alianţei îşi arogă drep
tul de admitere în Internaţională. In sfîrşit, şi Congresul ge
neral al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor urmează 
să fie dublat de Congresul general al Alianţei, deoarece, po
trivit regulamentului comitetului de iniţiativă, la congresele 
anuale ale muncitorilor, delegaţia Alianţei internaţionale a 
democraţiei socialiste, ca ramură a Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor, „îşi va ţine şedinţele publice într-un local 
separat " .  

Considerînd 
că existenţa unei a doua organizaţii intenaţionale care 

să funcţioneze în cadrul şi în afara Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ar fi mijlocul cel mai sigur de a o dezorga
niza pe aceasta din urmă ; 

că orice alt grup de oameni dintr-o localitate oarecare 
ar avea dreptul să imite grupul de iniţiativă din Geneva şi, 
sub pretexte mai mult sau mai puţin plauzibile, să grefeze pe 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor alte asociaţii inter
naţionale cu alte misiuni speciale ; 
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că în felul acesta Asociaţia Internaţională a Muncitorilor 
ar deveni curînd o jucărie în mîinile intriganţilor de toate 
naţionalităţile şi din toate partidele ; 

că, în afară de aceasta, potrivit Statutului Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, în rîndurile ei sînt admise numai 
organizaţii locale şi naţionale (vezi art. 1 şi 6 din Statut) ; 

că secţiilor Asociaţiei Internaţionale le este interzis să 
adopte statute şi regulamente de organizare care sînt în con
tradicţie u Statutul general şi cu Regulamentul de organi
zare al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (vezi art. 12 
din Regulamentul de organizare) ; 

că Statutul şi Regulamentul de organizare al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor nu pot fi revizuite decît de un 
congres general, cu condiţia ca două treimi din delegaţii 
prezenţi să voteze pentru o asemenea revizuire (vezi art. 13 
din Regulamentul de organizare) ; 

că această problemă a fost soluţionată de rezoluţiile îm
potriva Ligii păcii, adoptate în unanimitate la Congresul ge
neral de la Bruxelles ; 

că în aceste rezoluţii congresul a declarat că existenţa 
Ligii păcii nu este cu nimic justificată, deoarece, potrivit 
ultimelor ei declaraţii, scopul şi principiile ei sînt identice 
cu cele ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 

că mai mulţi membri ai grupului de iniţiativă al 
Alianţei au votat pentru aceste rezoluţii în calitatea lor de 
delegaţi la Congresul de la Bruxelles, 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor, în şedinţa sa din 22 decembrie 1868, a hotărît în una
nimitate : 

1) Toate articolele din statutul Alianţei internaţionale d 
democraţiei socialiste care precizează relaţiile ei cu Asocia
ţia Internaţională a Muncitorilor sînt declarate nule şi 
neavenite ; 

2) Alianţa internaţională a democraţiei socialiste nu este 
recunoscută ca secţie a Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. 

Preşedintele şedinţei - G. Odger 
Secretar general - R. Shaw 

Londra, 22 decembrie 1868 

Cîteva luni mai tîrziu, Alianţa s-a adresat din nou Con
siliului General şi l-a întrebat dacă admite sau nu princi
piile ei. In cazul unui răspuns afirmativ, Alianţa se declara 
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gata să se dizolve în secţiile Internaţionalei. Drept răspuns, 
ea a primit următoarea circulară din 9 martie 1869 21 : 

Consiliul General către Biroul Central 
al Alianţei internaţionale a democraţiei socialiste 

In conformitate u art. 1 al Statutului nostru, în Asocia
ţie pot fi primi te toate asociaţiile muncitoreşti care urmăresc 
acelaşi scop, şi anume : apărarea, dezvoltarea şi deplina eli
berare a clasei muncitoare. 

Intrucît diferitele detaşamente ale c lasei muncitoare din 
fiecare ţară au condiţii de dezvoltare diferite, este inevi
tabil ca şi concepţiile lor teoretice, care reflectă mişcarea 
reală, să se deosebească între ele. 

Cu toate acestea, comunitatea de acţiune realizată de 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor, schimbul de păreri 
înlesnit de organele de presă ale diferitelor secţii naţionale 
şi discuţiile nemijlocite în cadrul congreselor generale tre
buie să ducă treptat la elaborarea unui program teoretic 
comun. 

Aşadar, nu intră în a tribuţiile Consiliului General s. 
procedeze la o examinare critică a programului Alianţei. Nu 
este sarcina noastră să cercetăm dacă acest program este sau 
nu o expresie adecvată a mişcării proletare. în ceea ce ne 
priveşte, important e să ştim dacă el nu conţine idei care 
să contrazică tendinţa generală a Asociaţiei noastre, adică 
eliberarea deplină a clasei muncitoare. In programul vostru 
există o· frază care nu îndeplineşte această condiţie. In art. 2 
se spune : 

„Ea• (lianta) „luptă pntru a obtine în prmul rînd egalizarea 
politicd, economică .şi socia/d a claselorM. 

Egalizarea claselor, înţeleasă literal, se reduce la armo
nia dintre capital şi muncă, propovăduită u atîta zel de 
socialiştii burghezi. Nu egalizarea claselor - idee absurdă 
şi în fond irealizabilă -, ci, dimpotrivă, desfiinţarea claselor 
- iată adevăratul secret al mişcării proletare, care este mă
reţul ţel al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Dacă 
insă se ţine seama de contextul în care se află această ex
presie - egalizarea claselor -, ea pare să nu fie decît o 
simplă inadvertenţă care s-a strecurat acolo. Consiliul Ge
neral nu se îndoieşte că nu veţi refuza să înlăturaţi din pro-
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gramul vostru o expresie care dă loc la confuzii atît de grave. 
In conformitate u principiile ei, Asociaţia noastră lasă tutu
ror secţiilor libertatea de a-şi formula programul teoretic, cu 
excepţia cazurilor cînd se încalcă tendinţa generală a Aso
ciatiei. 

Nu există, aşadar, nici o piedică în calea transformării 
secţiilor Alianţei în secţii ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. 

Dacă problema dizolvării Alianţei şi afilierii secţiilor ei 
. la Internaţională va fi rezolvată definitiv, atunci, în confor

mitate cu regulamentul nostru, va fi necesar să se comunice 
Consiliului General sediul şi numărul membrilor fiecărei 
secţii noi. 

Şedinţa Consiliului General din 9 martie 1869 

Întrucît Alianţa a acceptat aceste condiţii, Consiliul Gene
ral, indus în eroare de cîteva semnături puse pe programul 
lui Bakunin, a primit-o în Intenaţională, presupunînd că 
Alianţa a fost recunoscută de către Consiliul federal romand 
din Geneva, în timp e acesta din urmă, dimpotrivă, nu a vrut 
niciodată să aibă de-a face cu ea. Alianţa şi-a atins scopul 
imediat : să fie reprezentată la Congresul de la Base!. In pofida 
procedeelor necinstite la care au recurs partizanii săi - pro
cedee care nu au fost folosite niciodată pînă acum la congre
sele Internaţionalei -, Bakunin şi-a văzut înşelată speranţa 
că congresul va muta sediul Consiliului General la Geneva şi 
va sancţiona în mod oficial răsuflata idee saint-simonistă a 
desfiinţării  imediate a dreptului de succesiune, din care Ba
kunin făcuse punctul practic de pornire a socialismului. Acesta 
a fost semnalul războiului făţiş şi neîntrerupt pornit de Alianţă 
nu numai împotriva Consiliului General, dar şi împotriv. 
tuturor secţiilor Internaţionalei care au refuzat să adopte pro
gramul acestei clici sectare, şi în special doctrina ei de abţi
nere totală de la activitatea politică. 

Încă înainte de Congresul de la Basel, cînd Neceaev a 
venit la Geneva, Bakunin a luat legătura u el şi a întemeiat 
în Rusia o societate secretă în rîndurile studenţilor. Ascun· 
zîndu-şi în permanenţă propria sa persoană sub numele a tot 
felul de „comitete revoluţionare" ,  el a cerut puteri autocrate, 
bazate pe fel de fel de înşelătorii şi mistificări â la Cagliostro. 
Principalul mijloc de propagandă al acestei societăţi era com
promiterea în ochii poliţiei ruse a unor persoane complet 
nevinovate, trimiţînd din Geneva pe numele lor scrisori în 
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plicuri galbene purtînd ştampila în limba rusă : „Comitetul 
revoluţionar secret" .  Rapoartele oficiale asupra procesului 
Neceaev dovedesc că s-a abuzat în mod mîrşav de numele 
lnternafionalei * .  

In  acest timp, Alianţa a început o polemică publică îm
potriva Consiliului General, la început în „Le Progres" 23 din 
Locle, iar apoi în „L'Egalite" 24 din Geneva, organul oficial al 
Federaţiei romande, în care, după Bakunin, se strecuraseră 
cîţiva membri ai Alianţei. Consiliul General, care nu a luat 
in seamă atacurile din „Le Progres" ,  organul de presă perso
nal al lui Bakunin, n-a putut însă trece cu vederea atacurile 
din „L'Egalite",  presupunînd că sînt aprobate de Consiliul 
federal romand. Consiliul General a publicat atunci circulara 
din 1 ianuarie 1870 25, în care se spune : 

„In «L'Egalite» din 11 decembrie 1869 citim : 

cEste cert că Consiliul General neglijează lucruri extrem de impor
tante. No! li rnamintim obligaţiile sale citind art. 1 din Regulament : 
Consiliul General este obliqat să aducă la îndeplinire rezolutiile con
gresului etc„. Am putea pune Consiliului General suficiente intrebări 
pentru ea răspunsurile lui să constituie un document dstul de amplu. 
Vom face aceasta mai Urziu„. In aşteptarea etc„.„ 

Consiliul General nu cunoaşte, nici în Statut şi nici în 
Regulament, vreun articol care să-l oblige să înceapă o cores
pondenţă sau o polemică u «L'Egalite» sau să dea «răspunsuri 
la întrebările» ziarelor. Numai Comitetul federal din Geneva 
reprezintă faţă de Consiliul General secţiile din Elveţia ro
mandă. Dacă Comitetul federal romand ne va pune întrebări 
sau ne va face reproşuri pe singura cale reglementară, adică 
prin secretarul său, Consiliul General va fi întotdeauna gata 
să-i răspundă. Dar Comitetul federal romand nu are dreptul 
nici să renunţe la funcţiile sale în favoarea redactorilor de la 
cL'Egalite» şi «Le Progres»,  nici să le permită acestor ziare 
să-i uzurpe funcţiile. In general vorbind, publicarea corespon
denţei pe care Consiliul General o duce în probleme organi
zatorice cu comitetele naţionale şi locale ar aduce mari pre
judicii intereselor generale ale Asociaţiei. Aşadar, dacă 
celelalte organe ale Internaţionalei ar începe să imite «Le 
Progres» şi «L'Egalite» ,  Consiliul General s-ar vedea pus în 
faţa alternativei de a se discredita în ochii societjţii prin 

* In urlnd vor fi publiate extrse din procesul Neceaev !!, Citi
torul va găsi ln ele mostre de maxime prosteşti şi totodată mlrşave pen
tru care prietenii lui Bakunin au auncat răspunderea asupra Internatio
nalei. 
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tăcerea sa ,  sau de a nu-şi respecta îndatoririle răspunzînd în 
mod public. cL'Egalite. s-a alăturat ziarului «Le Progres. pen
tru a invita «Le Travail» 26 din Paris să atace şi el Consiliul 
General. Mai-mai o Ligă a binelui public 21 ! u 

Intre timp, încă înainte de a fi luat cunoştinţă de această 
circulară, Comitetul federal romand îi şi îndepărtase pe adepţii 
Alianţei din redacţia ziarului „L'Egalite" .  

Circulara din 1 ianuarie 1870, ca ş i  cele din 22 decembrie 
1868 şi 9 martie 1869, a fost aprobată de toate secţiile Interna
ţionalei. 

Se înţelege de la sine că nici una dintre condiţiile accep
tate de Alianţă nu a fost vreodată îndeplinită. Pretinsele ei 
secţii au rămas un mister pentru Consiliul General. Bakunin 
căuta să menţină sub conducerea lui cele cîteva grupuri răz
leţe din Spania şi Italia, precum şi secţia din Neapole, care, 
sub ifluenţa lui, se desprinsese de Internaţională. În cele
lalte oraşe italiene, el  ţinea legătura cu mici grupuri, alcătuite 
nu din muncitori, ci din avocaţi, ziarişti şi alţi doctrinari bur
hzi. La Barcelona. cîţiva prieteni îi menţineau influenţa. în 
cîteva oraşe din sudul Franţei, Alianţa a încercat să înfiinţeze 
secţii separatiste sub conducerea lui Albert Richard şi a lui 
Gaspard Blanc din Lyon, despre care vom mai vorbi. Intr-un 
cuvînt, societatea internaţională din Internaţională continuă 
să se agite. 

Alianţa urma să dea lovitura hoUirî loare - încercarea de 
a pune mina pe conducerea secţiilor din Elveţia romandă -
la  Congresul de la La Chaux-de-Fonds, deschis în ziua de 
4 aprilie 1870. 

Lupta s-a dat în problema dacă delegaţii Alianţei au drep
tul să participe la congres, drept contestat de delegaţii Fede
raţiei geneveze şi de cei ai  secţiilor din La Chaux-de-Fonds. 

Deşi, după propriul lor calcul, adepţii Alianţei nu repre
zentau decît o cincime din membrii Federaţiei, ei au reuşit, 
prin repetarea maşinaţiilor de la Basel, să-şi asigure o maj o
ritate fictivă de un vot sau două, majoritate care - după 
spusele propriului lor organ de presă (vezi „La Solidariteu 21 
din 7 mai 1870) - nu reprezenta decît cincisprezece secţii , 
în timp ce num ai la Geneva existau treizeci ! In urma acestei 
votări, Congresul romand s-a scindat în două părţi, care şi-au 
continuat lucrările separat. Considerî1du-se reprezentanţii 
legali ai întregii Federaţii, adepţii Alianţei au transferat sediul 
Comitetului federal romand de la La Chaux-de-Fonds şi au 
fondat la Neuchâtel organul lor de presă oficial, „La Solida-
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rite H ,  sub redacţia cetăţeanului Guillaume. Misiunea specială 
a acestui tînăr scriitor era să-i calomnieze pe „muncitorii 
fabricii • din Geneva 29, aceşti „burghezi" odioşi, să ducă război 
împotriva organului de presă al Federaţiei romande, „L'Ega
li  te" r şi să propovăduiască abţinerea totală de la  acţiuni poli
tice. Autorii celor mai importante articole pe această temă au 
fost la Marsilia Bastelica şi la Lyon cei doi piloni ai Alianţei, 
Albert Richard şi Gaspard Blanc. 

La înapoiere, delegaţii genevezi au convocat o adunare 
generală a secţiilor lor, care, cu toată împotrivirea lui Baku
nin şi a prietenilor lui, au aprobat acţiunile întreprinse de ei 
la Congresul de la La Chaux-de-Fonds. După cîtva timp, Ba
kunin şi acoliţii lui cei mai activi au fost excluşi din vechea 
Federaţie romandă. 

Abia îşi încheiase Congresul ronand lucrările, că noul 
comitet din La Chaux-de-Fonds a cerut intervenţia Consiliului 

-General printr-o scrisoare semnată de F. Robert, secretar, şi 
Henri Chevalley, preşedinte, acuzat două luni mai tîrziu de 
furt de către organul de presă al Comitetului - „La Solida
rite" din 7 iulie. După ce a cercetat documentele prezentate 
le cele două părţi, Consiliul General a hotărît la 28 iunie 1 870 
să menţină Comitetul federal din Geneva în vechile sale func
tii şi să propună noului Comitet federal din La Chaux-de
Fonds să adopte o denumire locală 30• în faţa acestei hotărîri, 
-care-i  înşela speranţele, Comitetul din La Chaux-de -Fonds a 
.acuzat Consiliul General de autoritarism, uitînd că tocmai el 
a fost primul care i -a  cerut să intervină. Agitaţia iscată în 
cadrul Federaţiei din Elveţia de persistenţa Comitetului din 
La Chaux-de-Fonds în a uzurpa numele Comitetului federal 
ronand a silit Consiliul General să înceteze orice legătui 
·oficiale cu el. 

Cu puţin înainte, Ludovic Bonaparte capitulase cu armata 
sa la Sedan. De pretutindeni au răsunat protestele membrilor 
Internaţionalei împotriva continuării războiului. în Adresa sa 
lin 9 septembrie, Consiliul General, denunţînd planurile de 
cotropire ale Prusiei, a arătat pericolul pe care victoria aces
teia îl constituia pentru cauza proletariatului şi a arătat că 
muncitorii germani vor fi primele victime ale acestei vic 
torii 31• In Anglia, Consiliul General a convocat mitinguri care 
au contracarat tendinţele filo-prusiene de la curte. In Ger
mania, muncitorii membri ai Internaţionalei au demonstrat, 
cerind recunoaşterea Republicii Franceze şi „o pace onorabilă 
pentru Franţa„." 
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Pe de altă parte, natura belicoasă a impetuosului Guil
laume (din Neuchâtel) i -a  sugerat acestuia ideea strălucită a 
unui manifest anonim, publicat ca supliment la organul de 
presă oficial „La Solidarite" ; manifestul cerea formarea unor 
detaşamente de voluntari elveţieni care să lupte împotriva 
prusienilor, ceea ce el n-a putut face, desigur, din cauza con
vingerilor sale abstenţioniste 32, 

A survenit insurecţia de la Lyon 33• Bakunin a alergat 
acolo şi, cu sprijinul lui Albert Richard, Gaspard Blanc şi 
Bastelica, s-a instalat la 28 septembrie la primărie, unde s-a 
abţinut de la a institui pază la intrări, considerînd aceasta drept 
un act politic. El a fost alungat de acolo în mod ruşinos de 
cîţiva membri ai Gărzii naţionale în momentul cînd, după 
chinurile unei naşteri grele, decretul său cu privire la des
fiinţarea statului văzuse, în sfîrşit, lumina zilei. 

In octombrie 1870, dat fiind că lipseau membrii săi fran
cezi, Consiliul General l -a  cooptat pe cetăţeanul Paul Robin, 
refugiat din Brest, unul dintre cei mai cunoscuţi partizani ai 
Alianţei şi, în plus, autorul atacurilor din „L'Egalite " îndrep
tate împotriva Consiliului General. Din momentul în care a 
fost cooptat, el a îndeplinit neîntrerupt funcţia de corespon
dent oficios al comitetului din La Chaux-de-Fonds. La 14 mar
tie 1871, el a propus convocarea unei conferinţe închise a 
Internaţionalei în vederea rezolvării diferendului din Elveţia. 
Prevăzînd că la  P aris vor avea loc evenimente importante, 
Consiliul General a refuzat categoric. Robin a revenit de 
cîteva ori la această chestiune şi chiar a propus Consiliului 
să ia o hotărîre definitivă în ceea ce priveşte acest diferend. 
La 25 iulie, Consiliul General a hotărît ca această chestiune 
să figureze printre problemele ce urmau să fie puse în dis
cuţia conferinţei convocate pentru luna septembrie 1871. 

La 10 august, Alianţa, care nu voia ca intrigile ei să fie 
analizate în cadrul unei conferinţe, a declarat că s-a dizolvat 
e data de 6 a lunii august 34• La 15 septembrie ea apare însă 
din nou şi cere Consiliului să fie primită sub numele de 
„Secţia ateiştilor socialişti". Potrivit rezoluţiei nr. V a Con
gresului de la Basel cu privire la problemele organiza
torice 35, Consiliul nu avea dreptul să primească această sec
ţie fără a consulta Comitetul federal din Geneva, care ducea 
de doi ani povara luptei împotriva secţiilor sectare. De altfel , 
Consiliul declarase anterior asociaţiilor muncitoreşti creştine 
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. 
din Anglia (Young men's Christian Association *) că Inter 
naţionala nu recunoaşte secţii teologice. 

La 6 august, data dizolvării Alianţei, Comitetul federal 
din La Chaux-de -Fonds îşi reînnoieşte cererea de a intra în 
relaţii oficiale cu Consiliul, declarînd totodată că va continua 
să ignoreze hotărîrea din 28 iunie, că faţă de Geneva continuă 
să se considere Comitet federal romand şi că „această chesti
une este numai de competenţa Consiliului General " .  La 4 sep
tembrie, acelaşi comitet a trimis un protest în care se contesta 
competenţa conferinţei, deşi el fusese primul care ceruse con
vocarea ei. La rîndul ei, conferinţa ar fi putut pune problema 
competenţei Consiliului federal din Paris, căruia, înainte de 
începerea asediului, Comitetul din La Chaux-de-Fonds îi 
ceruse să ia o hotărîre în problema diferendului elveţian 36• 
Ea s-a limitat însă la a confirma hotărîrea Consiliului General 
din 28 iunie 1870. ( Vezi motivele în ziarul „L'Egalite" din 
21 octombrie 1871 37,) 

III 

Prezenţa în Elveţia a cîtorva emigranţi francezi care şi-au 
găsit refugiu acolo a înviorat oarecum Alianţa. 

Membrii din Geneva ai Internaţionalei au făcut pentru 
cei refugiaţi tot ce le - a  stat în putinţă. Le-au asigurat aj utor 
din p rimul moment şi, desfăşurînd o puternică agitaţie, au 
împiedicat autorităţile elveţiene să accepte extrădarea emi
granţilor, cerută de către guvernul de la Versailles. Mai mulţi 
dintre ei s-au expus unor mari primej dii plecînd în Franţa, 
pentru a-i ajuta pe emigranţi să treacă frontiera. Pentru 
muncitorii genevezi, faptul că unele căpetenii, ca, de pildă, 
B. Malon * *, au stabilit imediat legături cu domnii din Alianţă 

* - Asociatia tineretului crştin. - Nota trad. 
** Ştiu oare prietenii lui Malon, care de trei luni încoace, intr-o 

reclamă stereotipă, il numesc Intemeietor al Internaţionalei şi declară car
tea lui 8 drept unica lucrare obiectivă despre Comună, pe ce poziţie 
s-a situat ajutorul de primar din Batignolles in ajunul alegerilor din 
februarie ? B. Malon, care pe atunci nu prevedea Comuna şi nu urmărea 
altceva decirt să fie ales in A dunarea nat:onală, a recurs la tot felul de 
intrigi pentru a fi inclus pe lista celor patru comitete electorale in 
calitate de membru l Internaţionalei. ln acest scop, el a negat cu ne
rusinare existnta Comitetului federal din Paris şi a prezentat comite-
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şi , cu ajutorul lui N. Jukovski, fostul secretar al Alianţei, au 
încercat să întemeieze la Geneva, în afara Federaţiei romande, 
o nouă secţie de propagandă şi acţiune revoluţionară socia
listă 39 a constituit o mare surpriză. 1n art. 1 al statutului 
acestei secţii se spune că ea 

„aderă la Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
rezervindu-şi deplina libertate de acţiune şi de iniţiativă care decurge 
in mod logic din principiul autonomiei şi al federaţiei, reunoscut de 
Statut şi de congresele Asociaţiei•.  

Cu alte cuvinte, ea îşi rezervă libertatea deplină de a 
continua opera Alianţei. 

La 20 octombrie 187 1 ,  într-o scrisoare a lui Malon, această 
nouă secţie se adresează pentru a treia oară Consiliului Gene
ral, cerind să fie primită în Internaţională. În conformitate cu 
rezoluţia a V-a a Congresului de la Basel, Consiliul a consultat 
Comitetul federal din Geneva, care a protestat vehement 
împotriva recunoaşterii de către Consiliu a acestui nou „focar 
de intrigi şi disensiuni " .  Consiliul a fost, într-adevăr, destul 
de „autoritar" pentru a nu se impune întregii federaţii voinţa 
lui B. Malon şi a lui N. Jukovski, fostul secretar al Alianţei. 

Dat fiind că „La Solidariteu şi-a încetat existenţa, noii 
p artizani ai Alianţei au fondat „La Revolution Sociale" 40, sub 
conducerea supremă a doamnei Andre Leo, care, recent, la 
Congresul păcii de la Lausanne, a decl arat că 

„Raoul Rigault şi Ferre erau două figuri odioase ale Comunei, care 
pină atunci" (pină la executarea ostaticilor) „nu au incetat să ceară, ce-i 
drept zadarnic, luarea de măsuri singerase• tt, 

De la primul său număr, acest ziar s-a grăbit să fie la 
nivelul ziarelor „Le Figaro" , „Le Gaulois u ,  „Paris-Journal " 4! 
şi al altor fiţuici abjecte, reluînd atacurile lor mîrşave la 
adresa Consiliului General. Era, după părerea lui, momentul 
oportun pentru a aţîţa vraj b a  naţională chiar în sinul Inter-

telor o listă a scţiei crea�e de el la Batignolles, pretinzind că provine de 
la intreaga Asociaţie. Mai tirziu, la 19 martie, el a insultat lntr-un do
cument oficiI pe conducătorii marii revoluţii săvirşite ln ajun. Astăzi, 
acst anarhist convins tipăreşte sau permite să se tipărească ceea e a 
declarat incă u un an in u rmă celor patru comitete : „Intenaţionala 
sînt eu I "  B. Malon a găsit mijlocul de a parodia, in acelaşi timp, pe 
Ludovic al XIV-iea şi pe fabricantul de ciocolată Perron. Parcă acesta 
din urmă nu a declarat că ciocolata lui e singura„. comestibilă 1 

4* 
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naţionalei. Potrivit acestui ziar, Consiliul General era un 
comitet german condus de o minte bismarckiană * .  

După c e  a stabilit că unii membri ai Consiliului nu se 
puteau mîndri cu faptul că sînt „în primul rînd gali",  „La 
Revolution Sociale" n-a găsit nimic mai bun de făcut decît să 
reia cealaltă lozincă pusă în circulaţie de poliţia europeană 
şi să acuze Consiliul de autoritarism. 

De unde pornea deci această larmă puerilă ? Consiliul 
General lăsase Alianţa să moară de moarte bună şi, de comun 
acord u Co mi te tul federal din Geneva, împiedicase reînvierea 
ei. În plus, el a cerut Comitetului din La Chaux -de-Fonds să 
adopte o denumire care să-i permită să trăiască în bun. în
ţelegere cu marea maj oritate a membrilor Internationalei 
din Elveţia romandă. 

tn afară de aceste acte „autoritare " ,  cînd a mai uzat 
Consiliul General, din octombrie 1869 pînă în octombrie 1871 , 
de împuternicirile destul de vaste cu care îl învestise Con
gresul de la Basel ? 

1 )  La 8 februarie 1 870, „Asociaţia proletarilor pozitivişW 
din Paris a adresat Consiliului General o cerere de primire. 
Consiliul i-a răspuns că principiile pozitiviste p rivind capi
talul, enunţate în statutul acestei asociaţii, sînt în flaqrnntă 
contradicţie cu preambulul Statutului general, că aceste prin
cipii trebuie deci eliminate şi că asociaţia trebuie să intre în 
Internaţională nu ca asociaţie „pozitivistă " ,  ci ca organizaţie 
„proletară" avînd libertatea de a -şi pune de a cord concepţiile 
teoretice u principiile generale ale Asociaţiei. Recunoscînd 
justeţea acestei hotărîri, secţia a intrat în Internaţională. 

2) La Lyon s-a produs o sciziune între secţia din 1 8n5 şi 
o secţie recen t constituită, în care, în afară de muncitori 
cinstiţi, Alianţa era reprezentată de Albert Richard şi Gaspard 
Blanc. Aşa cum se întîmplă în asemenea cazuri, hotărîrea 
comisiei de arbitraj , constituită în Elveţia, n-a fost recunos
cută. La 15 februarie 1 870, secţia recent constituită nu s-a 
limitat la a cere Consiliului General ca, în virtutea rezoluţiei 
a VII-a a Congresului de la Basel, să ia o hotărîre cu privire 
ld acest diferend, dar i-a trimis acestuia o hotărîre gata pre 
gă tită, în care membrii secţiei din 1 865 erau excluşi şi ţintuiţi 
la stîlpul infamiei. Consiliul General trebuia să semneze 

* Iată care era compoziţia naţională a acestui Consiliu : 20 de n
glezi, 15 francezi, 7 gemani (dintre care 5 Intemeietori ai Internaţiona
lei), 2 elveţini, 2 maghiari, 1 polonez, 1 belgian, 1 irlandez, 1 danez şi 
I italian. 
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această hotărîre şi să o expedieze cu întoarcerea poştei. Con
siliul a condamnat această acţiune fără precedent şi a cerut 
să se prezinte probele corespunzătoare. Secţia din 1 865 a 
răspuns la aceeaşi cerere că probele acuzaţiilor formulate 
împotriva lui Albert Richard şi prezentate comisiei de arbitraj 
se află în posesi a lui Bakunin şi că acesta refu ză să le înapo
ieze, aşa incit secţia nu poate satisface întru totul dorinţa 
Consiliului General. Impotriva hotărîrii adoptate la 8 martie 
de Consiliu în această problemă, nu a ridicat obiecţii nici una 
din părţi. 

3) Dat fiind faptul că primise în rîndurile sale elemente 
u un caracter mai mult decît dubios, Secţia franceză din 
Londra se transformase încetul cu încetul într-o comandită a 
d-lui Felix P yat, care o folosea pentru a organiza demonstraţii 
compromiţătoare care cereau asasinarea lui L. Bonaparte etc. 
şi pentru a difuza în Franţa, în numele Internaţionalei, mani 
festele lui absurde. Consiliul General s - a  limitat să declare 
în organele de presă ale Asociaţiei că d-l P yat nu este membru 
al Internaţionalei şi că, în consecinţă, aceasta din urmă nu 
răspunde pentru actele lui 48• Secţia franceză a declarat atunci 
că nu recunoaşte nici Consiliul General, nici congresele : a 
lipit pe zidurile Londrei afişe în care declara că, cu excepţia 
ei, Internaţionala este o asociaţie antirevoluţionară. Arestarea 
membrilor francezi ai Internaţionalei în aj unul plebiscitului 
sub p retextul de a fi participat la un complot, în realitate pus 
la cale de către poliţie, dar căruia manifestele pyatiste îi dă
deau o aparenţă de verosimilitate, au determinat Consiliul 
General să publice în „La Marseillaise" şi „Le Reveil" rezo
luţi a din 10 mai 1 870, în care declara că de mai b ine de doi 
ani aşa -numita Secţie franceză nu m ai face p arte din rîndu
rile Internaţionalei şi că actele ei sînt opera unor agenţi ai 
poliţiei 44• Necesitatea acestei măsuri a fost confirmată de 
declaraţia Comitetului federal din Paris, publicată în aceleaşi 
ziare, precum şi de declaraţia făcută la proces de către mem
brii din Paris ai Internaţionalei. mbele declaraţii aveau la 
bază rezoluţia Consiliului. La începutul războiului, Secţia fran
ceză s-a dizolvat, dar, asemenea Alianţei în Elveţia, ea a 
apărut din nou la Londra, sub altă denumire şi avînd noi aliaţi. 

în ultimele zile ale conferinţei, la Londra s-a constituit 
„Secţia franceză din 1 871  " ,  care număra circa 35 de membri, 
emigranţi ai Comunei. Primul act „autoritar" al Consiliului 
General a fost acela de a demasca în mod public pe secretarul 
acestei secţii, Gustave Durand, ca agent al p oliţiei franceze 45• 
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Documentele pe care le deţinem dovedesc că poliţia intenţiona 
ca la început Durand să participe la conferinţă , i ar apoi să 
pătrundă în Consiliul General. Intrucît statutul noii secţii punea 
în vedere membrilor ei să „nu accepte ca membri în Con
siliul General decît pe cei desemnaţi de secţia lor " ,  cetăţenii 
Theisz şi B astelica s - au retras din Consiliu. 

La 1 7  octombrie, secţia a trimis în Consiliu pe doi dintre 
membrii săi, cărora le-a dat mandate imperative ; unul dintre 
aceştia nu era altul decît D-l Chautard, fost membru în comi
tetul de artilerie. Consiliul a refuzat să-l accepte înainte de 
a fi examinat statutul Secţiei din 1871  *· Este suficient să 
amintim aici principalele puncte ale discuţiei la care a dat 
loc acest statut. In art. 2 se spune : 

„Pentru a deveni mmbru al secţiei trebuie să aducă dovezi despre 
mijloacele sale de existentă şi să prezinte garanţii de moralitate etc.•. 

în rezoluţia din 1 7  octombrie 1871  46, Consiliul a propus 
să fie scoase cuvintele „să aducă dovezi despre mijloacele 
sale de existenţă". „în cazuri îndoielnice - a declarat Con
siliul -, o secţie va putea să cule agă informaţii asupra mij 
loacelor de existenţă ca « garanţii de moralitate » ,  pe cînd în 
alte c azuri, ca, de pildă, atunci cînd e vorba de emigranţi , 
de muncitori grevişti etc.,  lipsa mij loacelor de existenţă să 
constituie foarte bine o garanţie de moralitate. Ar fi totuşi o 
inovaţie burgheză, în contradicţie cu litera şi spiritul Statutu
lui general, să se ceară c andidaţilor, c a  o condiţie generală 
pentru primirea lor în Internaţională, să facă dovada mij 
loacelor lor de existenţă " .  Secţia a răspuns că 

„Statutul general face răspunzătoare secţiile de integritatea membrilor 
lor şi. in consecinţă, le recunoaşte dreptul de a-şi asigura garanţii prin 
orice mijloc pe care-l vor socoti necesar". 

La acestea, Consiliul General a răspuns la 7 noiembrie 47 : 
„Potrivit acestui punct de vedere, o secţie a Internaţionalei 
înfiinţată de teetotalers ( membrii societăţii pentru combaterea 
alcoolismului) ar putea să insereze în statu tul său local un 
articol de felul acesta : „Cel c are vrea să devină membru al 
secţiei, trebuie să jure că nu va consuma băuturi alcoolice " .  
Intr-un cuvînt, sub pretext că „consideră necesar c a  printr-un 

* N-a trcut mult ş: acst Chautard, pe care voiau să-l impună 
Consiliului General. a fost exclus din secţia sa a agent al politiei lui 
Thiers. El a fost demascat chiar de cei care-l socotiseră ca fiind cel mai 
indicat să-i r eprezinte în Consiliul General. 
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asemenea mijloc " să-şi asume răspunderea ce le revine pentru 
integritatea membrilor lor, diferitele secţii ar pute a să înscrie 
în statutele lor locale cele mai absurde şi deplasate condiţii 
de primire în Internaţională„ .  «Sursa mij loacelor de existenţă 
pentru grevişti - adaugă Secţia franceză din 1 871  - o con
stituie fondul de grevă » .  La aceasta se poate răspunde. în 
primul rînd, că acest fond este adeseori fictiv„. De altfel. 
anchetele oficiale engleze au dovedit că maj oritate a munci
torilor englezi„.  sînt nevoiţi - fie ca urmare a grevelor si a 
şomajului, fie din cauza salariilor insuficiente şi a neachitării 
lor la timp, sau din alte cauze - să recurgă mereu la Muntele 
de pietate şi la împrumuturi. Acestea sînt mijloace de exis
tenţă a căor dovadă n-ar putea fi obţinută fără un amestec 
inadmisibil în viaţa privată a cetăţenilor. Una din două : sau 
secţia vede în mijloacele de existenţă numai garanţii de mo
ralitate, şi în acest caz propunerea Consiliului General. . .  îşi 
atinge scopul . . . ,  sau în art. 2 din statutul Pi secţia a vorbit în 
mod deliberat despre prezentarea de dovezi cu privire la mi j 
loacele de existenţă ca o condiţie pentru primirea de membri, 
în afara garanţiilor de moralitate„. şi, în acest caz, Consiliul 
General afirmă din nou că aceasta ar fi o inovaţie burgheză, 
în contradicţie cu litera şi spiritul Statutului general " .  

Î n  art. 1 1  al statutului lor se spune : 

„Se va trimite un delegat sau mai multi in Consiliul General" .  

Consiliul a cerut ca acest articol să fie scos, „deoarece 
Statutul general al Internaţionalei nu recunoaşte dreptul 
secţiilor de a trimite delegaţi în Consiliul General " .  „Statu
tul general - a adăugat el - nu admite decît două modalităţi 
de alegere a membrilor Consiliului General : fie alegerea lor 
de către congres, fie cooptarea lor de către Consiliul Gene
ral . . .  Este foarte adevărat că diferitele secţii existente la 
Londra au fost invitate să trimită delegaţi în Consiliul Ge
neral, care, pentru a nu încălca Statutul general, a procedat 
întotdeauna în felul următor : a stabilit în prealabil numărul 
delegaţilor pe care fiecare secţie urma să-i trimită, dar şi-a 
rezervat dreptul de a-i  accepta sau a-i  respinge, după cum 
îi considera sau nu în măsură să exercite funcţiile de condu
cere generală ce i-au fost încredinţate. Aceşti delegaţi deve
neau membri ai Consiliului General nu datorită faptului că 
erau aleşi de către secţia lor ca delegaţi, ci potrivit dreptului 
pe care Statutul general îl conferă Consiliului de a coopta 
noi membri. Dat fiind că pînă la hotărîrea luată de către ultima 
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conferinţă, Consiliul din Londra a îndeplinit atît functia de 
Consiliu General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
cît şi pe aceea de Consiliu central pentru Anglia, el a so cotit 
că e indi cat ca, în afară de membrii care au fost cooptaţi 
direct, să admită în componenţa sa şi membri a căror candida
tură a fost propusă l a  început de către secţiile lor respective. 
Ar fi o mare greşeală să se identifice modalitatea de alegere 
a Consiliului General cu a ceea a alegerii Consiliului federal 
de la P aris, care ni ci măcar nu era un consiliu naţional, ales de 
către un congres naţional, cum este, de pildă, Consiliul federal 
de la Bruxelles sau Consiliul federal de la Madrid. Consiliul 
federal de la P aris era constituit doar din delegaţi ai secţiilor 
p ariziene„. Modalitatea de alegere a Consiliului General este 
stabilită de S tatutul general, iar membrii lui nu pot p rimi nici 
un fel de mandate imperative în afară de cel prevăzut de 
Statutul general şi Regulamentul de organiz are„. Dacă luăm 
în considerare articolul anterior lui, atunci art. 1 1  nu are alt 
sens decît acela de a schimba complet componenţa Consiliu
lui General şi de a-l transforma - contrar cel or prevăzute în 
art. 3 din S tatutul general - într-o adunare de delegaţi ai 
secţiilor din Londra, în care influenţa întregii Asociaţii Inter
naţionale a Muncitorilor ar fi înlocuită p rin influenţa grupu
rilor locale " .  In sfîrşit, Consiliul General, a cărui p rimă în
datorire este punerea în aplicare a rezoluţiilor congreselor 
( vezi art. 1 al Regulamentului de organizare adoptat la Con
gresul de la Geneva) , a de clarat că „ideile emise de secţia 
franceză din 187 1  cu privire la schimbările radicale ce ar 
trebui introduse în articolele Statutului general referitoare 
la componenţa Consiliului General nu au ni ci o legătură cu 
problema în discuţie„."  

De altfel, Consiliul General a de clarat că acceptă în com
ponenţa sa doi delegaţi ai secţiei în aceleaşi condiţii ca pe 
delegaţii celorlalte secţii din Londra. 

Departe de a fi s atisfăcută de acest răspuns, secţia din 
1871  a publicat la 14 decembrie o „decl araţie " 48 semnată de 
toţi membrii ei, inclusiv de noul secretar, c are, curînd după 
aceea, a fost exclus din cercul emigranţilor ca fiind nedemn 
de acest cerc. In această declaraţie, Consiliul general, care 
refuz ase să-şi aroge funcţii legislative, a fost decl arat vino
vat „de denaturare grosolană a ideii soci ale" .  

I ată a cum cîteva mostre ale bunei credinţe care a stat 
l a  baza elaborării a cestui document. 
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Conferinţa de la Londra a aprobat comportarea muncito
rilor germani în timpul războiului '9• Era absolut evident că 
această rezoluţie, propusă de un delegat elveţian * ,  sprijinită 
de un delega t belgian şi adoptată în unanimitate, ave a în 
vedere numai pe membrii germani ai Internaţionalei, care au 
plătit şi mai plătesc şi astăzi cu închisoare a atitudinea lor 
antişovină din timpul războiului. Mai mult, pentru a preîn 
tîmpina orice interpretare tendenţioasă, secretarul Consiliului 
General pentru Franţa * *  a explicat, într - o  scrisoare publi
cată în „Qui Vive ! " 50, „La Constitution 1 ,  „Le Radical " ,  
„L'Emancipation " ,  „L'Europe1 e tc. ,  adevăratul sens al acestei 
rezoluţii. Cu toate acestea,  opt zile mai tîrziu, la 20 noiem
brie 187 1 ,  cincisprezece membri ai secţiei franceze din 1871 
a u  publicat î n  „Qui Vive ! "  u n  „protest " plin d e  injurii l a  
adresa muncitorilor germani ş i  a u  declarat rezoluţia confe
rinţei drept o dovadă incontestabilă a faptului că în Consiliul 
General este dominantă „ideea pangermană 1 •  La rîndul ei,  
întreaga presă feudală, liberală şi rpoliţistă din Germania a 
folosit din plin acest incident, pentru a demonstra munci
torilor germani deşertăciunea aspiraţiilor lor internaţionaliste. 
In cele din urmă, întreaga secţie din 1871  s - a  raliat protestului 
din 20 noiembrie, incluzîndu-1 în declaraţia sa din 14 de
cmbrie. 

Pentru a dovedi că „Consiliul General alunecă pe p anta 
autoritarismului 11 , e a  invocă faptul că „Consiliul General a 
publicat o ediţie oficială a Statutului general, revizuit de el" . 
Este suficient să arunci o privire asupra noii ediţii a S tatutu
lui, ca să te convingi că la anexe există pentru fiecare arti
col trimiteri la surse care î i  stabilesc autenticitatea ! 61 In ceea 
ce priveşte cuvintele „ediţie oficială",  primul Congres al In 
ternaţionalei a stabilit c a  „ textul oficial şi obligatoriu al Sta
tutului general şi al Regulamentului să fie publicat de către 
Consiliul General " ( vezi „Congres ouvrier de !'Association 
Internationale des Travailleurs, ţinut la Geneva între 3 şi 8 
septembrie 1 866" , p. 27 , notă 52) . 

Se înţelege de l a  sine că secţia din 1871  întreţine a legă
turi permanente cu fracţioniştii din Geneva şi Neuchâtel. Unul 
dintre membrii ei, Chalain, care a cheltuit mai multă energie 
pentru a ataca Consiliul General decît pentru a apăra Comuna, 
a fost brusc reabilitat de către B. Malon, care încă recent îi 
adusese acuzaţii foarte grave într-o scrisoare adresată unui 

* - N. Utin. - Nota red. 
** - A. Serraillier. - Nota red. 
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membru al Consiliului. De altfel, la scurt timp după publicarea 
declaraţiei sale, în rîndurile secţiei franceze din 1 871 a izbucnit 
războiul civil. Mai întîi s-au retras Theisz, Avrial şi Camelinat. 
După aceea ea s-a scindat în cîteva mici grupuri, dintre care 
unul este condus de d-l Pierre Vesinier, exclus din Consiliul 
General pentru calomniile la adresa lui Varlin şi a altora, iar 
ulterior exclus din Internaţională de către comisia belgiană 
numită de către Congresul de la Bruxelles din 1 868. Un alt 
grup a fost creat de către B. Landeck, pe care fuga neaşteptată, 
la 4 septembrie, a prefectului de poliţie Pietri il eliberase de 
„angaj amentul"  său, 

„respectat cu scrupulozitate, de a nu se mai ocupa de probleme politice 
şi nici de Intenaţională in Franţa». (Vezi „Cel de-a/ treilea proces de 
/a Paris al Asociaţiei Internationale a MuncilorilorM, 1870, p. 4 53,) 

Pe de altă parte, masa emigranţilor francezi de la Londra 
a constituit o secţie care acţionează în deplină armonie cu 
Consiliul General. 

IV 

Domnii din Alianţă care se ascund îndărătul Comitetului 
federal din Neuchâtel, dorind să dezorganizeze într-o măsură 
şi mai mare Internaţionala, au convocat un congres al secţiilor 
lor la Sonvilier pentru data de 12 noiembrie 1 87 1 .  1n două 
scrisori trimise prietenului său Robin, d-l Guillaume a amenin
ţat înei din iulie Consiliul General cu o campanie de acest 
fel în cazul cînd acesta nu va consimţi să le dea dreptate 
„împotriva tîlharilor de la Geneva " .  

L a  Congresul de l a  Sonvilier a u  participat şaisprezece 
delegaţi, care pretindeau că reprezintă nouă secţii, inclusiv 
noua secţie de propagandă şi acţiune socialistă revoluţionară 
din Geneva. 

Cei şaisprezece au debutat cu un decret anarhist prin 
care era dizolvată Federaţia romandă. Aceasta din urmă s-a 
grăbit să le redea membrilor Alianţei „autonomia " ,  excluzîn
du-i din toate secţiile. De altfel, Consiliul trebuie să admită că 
o licărire de bun simţ i-a determinat să accepte denumirea de 
Federaţie jurasiană, care le fusese dată la Conferinţa de l a  
Londra 4• 

Apoi congresul celor şaisprezece a procedat la „reorga
nizarea Internaţionalei " ,  adresînd tuturor federaţiilor Asocia-
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tiei Internaţionale a Muncitorilor o „circulară împotriva con
ferinţei şi a Consiliului General" . 

Autorii circularei acuză Consiliul General în primul rînd 
pentru faptul de a fi convocat în 1871  o conferinţă, şi nu un 
congres. Din explicaţiile de mai sus reiese că aceste atacuri 
sînt îndreptate nemij locit împotriva întregii Internaţionale, 
care se declarase în unanimitate de acord cu convocarea con
ferinţei, unde , de altfel, Alianţa a fost reprezentată, respectiv, 
de cetăţenii Robin şi Bastelica. 

Consiliul General a fost reprezentat la fiecare congres. 
La Congresul de la Basel, de pildă, el a trimis şase delegaţi. 
Cei şaisprezece pretind că 

„la conferinţă majoritatea a fost dinainte măsluită prin admiterea celor 
şase delegaţi ai Consiliului General cu drept de vot deliberativ".  

în realitate, dintre delegaţii Consiliului General la con
ferinţă, emigranţii francezi reprezentau de fapt Comuna din 
Paris, iar membrii englezi şi elveţieni ai Consiliului nu au 
putut participa l a  şedinţe decît în mod excepţional, aşa cum 
reiese din procesele-verbale ce vor fi prezentate viitorului 
congres. Un delegat al Consiliului avea mandat din partea unei 
federaţii naţionale. Potrivit unei scrisori adresate conferinţei, 
mandatul celuilalt membru al Consiliului nu a fost expediat, 
deoarece ziarele anunţaseră încetarea lui din viaţă *. Rămîne 
un singur delegat, aşa inci t numai raportul dintre belgieni şi 
Consil iu era de 6 la 1 .  

Faptul că Gustave Durand n-a fost admis la conferinţă 
a făcut ca poliţia internaţională, în serviciul căreia era, să 
se lamenteze că convocarea unei conferinţe „secrete" a con
stituit o violare a Statutului general. Ea nu cunoştea destul de 
bine Regulamentul nostru general pentru a şti că şedinţele 
congreselor în cadrul cărora se discută probleme organiza
torice sînt în mod obligatoriu şedinţe închise. 

Lamentările ei au fost primite cu simpatie de către cei 
şaisprezece de la Sonvilier, care au început să vocifereze : 

„Iar pentru a desăvirşi opera, conferinţa a adoptat o hotărire potrivit 
căreia Consiliul General va fixa el însuşi data şi locul viitorului congres 
sau viitoarei conferinţe care-i va fine Jocul, aşa incit iată-ne ameninţaţi 
cu desfiinţarea congreselor generale, aceste mari întruniri publice ale 
Internaţionalei•. 

• E=te vorba de Karl Marx. - Nota red. 
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Cei şaisprezece nu au vrut să înţeleagă că această rezo
luţie ave a menirea să afime în faţa tuturor guvernelor hotă
rîre a nestrămutată a Internaţionalei ca, în pofida tuturor re
presiunilor, să-şi ţină, într-un fel sau altul, adunările generale. 

La adunarea generală din 2 decembrie 1 87 1  a secţiilor ge
neveze, cetăţenii Malon şi Lefra;ais, care au fost p rost pri
miţi, au propus să se aprobe hotărîrile adoptate de către cei 
ş aisprezece l a  Sonvilier, să se dea un vot de blam Consiliului 
General şi să se dezavueze conferinţa 55• Conferinţa hotărîse 
că „ rezoluţiile care nu sînt destinate publicităţii vor fi comu
nicate consiliilor federale din diierite ţări prin intermediul 
secretarilor-corespondenţi ai Consiliului Generl" . Această 
rezoluţie, care corespunde întru totul Statutului general şi 
Regulamentului, a fost falsificată de către B. Malon şi prie
tenii săi precum urmează : 

„O parte din rezoluţiile conferinţei vor fi comunicate numai con
siliilor federale şi secretarilor-corspondnţi". 

Ei mai învinuiesc Consiliul General de „a nu fi  respectat 
principiul sincerităţii", prin faptul că a refuzat să transmită 
poliţiei, prin „publicarea" lor, hotărîri care prevedeau 
exclusiv reorganizarea Internaţionalei în ţările unde este 
interzisă. 

In continuare, cetăţenii Malon şi Lefran;ais se plîng d e  
faptul c ă  

„ conferin1a a atentat l a  libertatea gindirii ş i  l a  libertatea exprimării ei„„ 
dind Consiliului ieneral dreptul de a demasca ş: a dezavua orice organ 
de presă al secţiilor şi federaţiilor in care ar fi dezbătute fie principiile 
ce stau la baza Asociaţiei, fie intersele rspective ale secţiilor şi fde
raţiilor, fie, ln sfirşit, intersele generale ale întregii Asociaţii (vezi 
„L'Ega1ite" din 2 1  octombrie)". 

Şi ce găsim n „L'Egaliteu din 21 octombrie ? O rezoluţie 
a conferinţei în care „se atrage a tenţia că pe viitor Consiliul 
General este obligat să demaşte şi să dezavueze în mod public 
toate organele de presă care pretind a fi organe de presă ale 
Internaţionalei şi care, urmînd exemplul ziarelor «Le Progres» 
şi , La Solidarite o ,  ar dezbate în coloanele lor, în faţa publicu
lui burghez, p robleme care trebuie discutate numai l a  şedinţele 
comitetelor locale, ale comitetelor federale şi ale Consiliului 
General, sau în şedinţele închise ale congreselor federale ori 
generale c ar e  sînt consacrate problemelor organizatorice" 55• 

Pentru a aprecia la j usta lor valoare l amentările senti
mentale-dulci ale lui B. Malon trebuie să se aibă în vedere 
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că această rezoluţie pune capăt o dată pentru totdeauna ten
tativelor unor ziarişti de a e substitui comitetelor responsa
bile ale Internaţionalei şi de a j uca în cadrul ei acelaşi rol 
pe care îl j oacă boema ziaristică în lumea burgheză. Tomai 
ca urmare a unei asemenea tentative, „L' Egali te u ,  organul de 
presă oficial al Federaţiei romande, a fost redactat într -un 
spirit cu totul ostil ei de către membri ai Alianţei,  chiar sub 
ochii Comitetului federal din Geneva. 

De altfel, Consiliul General nu avea nevoie de Confe
rinţa de la Londra pentru „a demasca şi a dezavua în mod 
public" abuzurile ziariştilor, căci Congresul de la Basel h otă
rîse ( rezoluţia a II-a) că „secţiile trebuie să trimită imediat 
Consiliului General toate ziarele care conţin atacuri la adresa 
Asociaţiei" . 

„Este evident - spune Comitetul federal romand în declaraţia sa 
dn 20 decembrie 1871 („L'Egalite" clin 24 decmbrie) - că acest articol 
n-a fost adoptat pentru ca ziarele care atacă sociaţ:a să fie păstrate 
in arhiva Consiliului General, ci pentu a se răspunde şi, la nevoie, a 
se inlătura efectele dăunătoare ale caloniilor şi atacurilor răuvoitoare. 
Este, de asemenea, evident că acest articol are n vedere toate ziarele ln 
general, şi dacă nu vrem s. lăsăm fără răspuns atacurile ziarelor bur
gheze, sintm cu atît mai mult datori să dezavuăm prin reprezentanta 
nostră centrală, prin Consiliul General, ziarele ale căror atacuri se 
ascund indărătul numelui sociaţiei noastre•. 

Menţionăm, în treacăt, că „The Times " ,  acest leviatan al 
presei capitaliste, „Le Progres" ( din Lyon) , ziar al burgheziei 
liberale, şi „Le Journal de Geneve u ,  ziar ultrareacţionar, au 
adus aceleaşi reproşuri conferinţei şi au folosit aproape 
aceiaşi termeni ca şi cetăţenii Malon şi Lefran:ais. 

Pronunţîndu-se la început împotriva convocării confe
rinţei, apoi împotriva componenţei şi caracterului ei, chipu 
rile secret, circulara celor şaisprezece atacă înseşi hotărî
rile ei. 

Constatînd, în primul rînd, că Congresul de la Base! a 
renunţat la drepturile sale, 

, .acordind Cosiliului General dreptul de a respinge, admite sau exlude 
tmporar secţii ale Internaţionalei" ,  

circulara impută conferinţei următoarele : 

„Aeastă conferinţă a„. adoptat 'ezolu tii.„ care mmăresc să trans
forme Internationala - fderaţia liberă a unor secţii autonome - intr-o 
organizaţie irarhică şl autoritară a unor secţ.i disciplinate, subordonate 
intru totul unui Consiliu General care poite, după cum crde de cuviinţă, 
să rspngă prmira lor sau să le suspende activitata ! ! • 
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În continuare, circulara revine la Congresul de la Base!, 
care, chipurile, „a denaturat atribuţiile Consiliului General " 

Toate aceste contradicţii din circulara celor şaisprezece 
se reduc la următoarele : Conferinţa din 1 87 1  răspunde pen
tru hotăririle Congresului de la Base! din 1 869, iar Consiliul 
General este vinovat de faptul că a respectat Statutul care -l 
obligă să aducă la îndeplinire hotărîrile congreselor. 

În realitate, adevăratul motiv al tuturor acestor atacuri 
îndreptate împotriva conferinţei este de natură mai intimă. 
În primul rînd, prin hotărîrile ei, conferinţa contracara intri
gile domnilor din Alianţă în Elveţia. In afară de aceasta, în 
Italia, în Spania, parte în Elveţia şi Belgia, promotorii Alian
ţei au creat şi au menţinut cu bună ştiinţă şi cu o perseve 
renţă extraordinară o confuzie între programul de circum
s tanţă l lui Bakunin şi programul Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. 

Prin cele două rezoluţii ale sale - cea cu privire la p o 
litica proletariatului ş i  cea c u  privire la secţiile sectare -, 
confe rinţa a dat la iveală această confuzie intentionată. 
Prima rezoluţie, apreciind aşa cum se cuvine abstinenţa po
litică, propovăduită de programul lui Bakunin, este întru
totul justificată prin consideraţiile ei, bazate pe Statutul ge
neral,  pe rezoluţi a Congresului de la Lausanne şi pe alte 
precedente * .  

* Iată rezoluţia adoptat! d e  conferinţă c u  privire l a  „activitatea po
litică a clasei muncitoare" : 

„Avind in vedere 
ca in preambulul Statutului iniţial se spune «Că eliberarea econo

mică a clasei muncitoare ste telul măreţ, căruia trebuie să-i fie sub
ordonată, ca mijloc, orice mişcare politică„.• ; 

că in Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor ( 1 864 ) se spune : «magnaţii pămintului şi magnaţii capitalului vor 
folosi întotdeauna privilegiile lor politice pentru apărarea şi eternizarea 
monopolurilor lor economice. Ei nu numai că nu vor sprijini auza eli
berării muncii, dar, dimpotrivă, vor continua să-i pună în cale tot felul 
de piedici... De aceea cucerirea puterii politice a devenit prima datorie 
a clasei muncitoare > ; 

că la Congresu/ de la Lausanne ( 1 867) a fost adoptată următoarea 
rezoluţie : «Eliberarea economică a muncitorilor este indisolubil legată 
de eliberarea lor politică» 1 

că in declaraţia Consiliului Gneral u privire la pretinsul complot 
al mmbrilor francezi ai Intenaţionalei in ajunul plebiscitului ( 1 870) se 
spune : «Potrivit textului Statutului nostru, sect:ile noastre din Anglia, 
de pe continent şi dn America au, incontestabil, ca misiune specială nu 
numai să constituie centre de organizare militantă a clasei muncitoare, 
dar să şi sprijine in ţările lor 'espective orice mişcare politică tinzind 
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Să trecem acum la ecţiile sectare : 
Prima etapă a luptei proletariatului Îllpotrira burgheziei 

are caracterul unei mişcări sectare. a cărei existenţă este jus
tificată [ntr-o perioadă în care proletariatul nu este încă destul 
de dezvoltat pentru a acţiona ca clasă. Diferiţi gînditori. criti
aînd contradicţiile sociale. propun pentru rezolvarea lor solu
ţii fonteziste. pe care masele muncitoreşti nu trebuie deoît să 
le adopte, să le propage şi să le înfăptuiască. Prin însăşi natura 
lor, sectele cre ate de aceşti iniţiatori sînt abstenţioniste : sînt 
străine de orice activitate reală. de politică. de greve. de aso
ciaţii. într-un cuvînt de orice mişcare colectivă. Masa proleta
riatului rămîne întotdeauna indiferentă sau chiar o stilă faţă de 
propaganda lor. Muncitorii din Paris şi din Lyon nu voiau să 
ştie de saint-simonişti. de fourierişti. de icarieni. aşa cum car
tiştii şi trade-unioniştii englezi nu voiau să ştie de owenişti .  
Aceste secte. care l a  apariţia lor au servit drept pîrghii ale 
mişcării. încep să devină o piedică în calea ei de îndată ce 
această mişcare le depăşeşte. Atunci ele devin reacţionare. O 
mărturie în a cest sens o constituie sectele din Franţa şi din 
Anglia, i ar în ultimul timp l assalleenii în Germania, care, după 
ce ani de-a rîndul au fost o piedică în calea organizării prole
tariatului. au sfîrşit prin a deveni pur şi simplu o unealtă a 
poliţiei. In general. aceasta reprezintă copilăria mişcării pro
letare. după cum astrologia şi alchimia reprezintă copilăria 

spre realizarea telului nostru final - eliberarea economică a clasei mun· 
ciloare» ; 

că traducerile eronate ale Statutului iniţial au dat loc la interpretări 
greşite care au adus prejudicii dezvoltării şi activităţii Asociatiei Inter· 
nationale a Muncitorilor ; 

avlnd ln vedere 
c. ne afl.m In condiţiile unei reacţiuni dezlănţuite care reprimă 

orice încercare de eliberare din partea muncitorilor şi caută să menţină 
prn violnţă dosebirile de clasă şi dominaţia politică a claselor avute, 
generată de aceste deosebiri 1 

. că în lupta sa împotriva puterii colective a claselor avute, proleta· 
natul poate acţiona ca clasă numai dacă se organizează ca partid politic 
aparte, opus tuturor vechilor partide create de clasele avute ; 

c. această organizare a proletariatului ca partid politic este indis. 
pensabilă pentru asigurarea victoriei revoluţ:ei sociale şi atingerea 
scopului ei final - dsfiinţarea laselor 1 

că unirea forţelor e care clasa muncitoare a ş: infăptuit·o datoriti 
luptei eononice, trebuie totodată să servească acstei clse drept 
plirghie In lupta împotriva puterii politice a exploatatorilor ei, 

conferinţa aminteşte membrilor Internaţionalei ; 
că In lupta clasei muncitoare, mişcarea economică şi activiate& 

politică slnt indisolubil legate#. 



34 Karl Mrx si riedrich Engels 

ştiinţei. Pentru ca înemeierea Internaţionalei să fie cu putinţă 
proletariatul a trebuit să depăşească această etapă. 

In opoziţie cu organizaţiile sectare. care se duşmănesc 
reciproc şi se călăuzesc după idei fanteziste, Internaţionala este 
o organizaţie reală. de luptă. a p roletarilor din toate ţ ările. 
care-i uneşte pe muncitori în lupta lor comună împ otriva capi
taliştilor şi a proprietarilor funciari, împotriva dominaţiei de 
clasă a acestora. organizată ca putere de stat. Iată de ce n 
Statutul Intenaţionalei se vorbeşte pur şi simplu despre „aso
ciaţii muncitoreşti" .  urmărind toate acelaşi ţel şi avind toate 
acelaşi pgram. care se mărgineşte să traseze liniile funda
mentale ale mişcării proletare şi lasă în seama secţiilor elabo
rarea lor teoretică în funcţie de cerinţele luptei practice şi în 
cadrul unui schimb viu de p ăreri. admiţînd totodată în organele 
secţiilor şi la congresele lor toate convingerile sociali ste, fără 
excepţie. 

întocmai aşa cum în fiecare etapă istorică nouă vechile 
greşeli reapar p entru scurtă vreme. spre a dispărea apoi cu
rînd. tot astfel în cadrul Internaţionalei au reapărut diferite 
secţii sectare. ce-i drept într-o formă nu prea accentuată. 

Alianţa. p e  deplin convinsă că renaşterea sectelor repre 
zintă un mare pas înainte. constituie ea însăşi o dovadă con
cludentă că timpul lor a trecut. Căci. în timp ce la apariţia lor. 
aceste secte reprezentau un element de progres. programul 
Alianţei. care e află la remorca unui „Mohammed fără Coran ° ,  
n u  reprezintă Oecit o îngrămădire d e  idei d e  mult îngropate. 
înveşmîntate în fraze sonore, care pot speria cel mult pe nişte 
burghezi cretini sau p ot servi procurorilor lui Bonaparte si 
altor procurori drep t  probe de culpabilitate împotriva membri
lor Internaţionalei * .  

Conferinţa l a  care au fost reprezentate convingeri socia
liste de toate nuanţele a adoptat in unanimitate rezoluţia îm
p otriva seoţiilor secare. iind convinsă că această rezoluţie, 
punînd Internaţionala pe o bază solidă. va marca o nouă etapă 
în dezvoltarea ei. 

Partizanii Alianţei. cărora această rezolu�ie le-a dat lovi
tura de graţie. n-au văzut în ea decît o victorie a Consiliului 

' Scrierile cu privire la Internaţională publicate de politie in ulti
mul timp, printre care şi circulara lui Juls Favre către puterile străine 
şi raportul lui Sacaze, membru al adunării „des ruraux•, cu privire la 
proiectul Dufaure, abundă în citate luate din manifestele grandilocvente 
ale Alianţei 57• Frazeologia acestor sectari, al căror radicalism e rezumă 
la fraze bombastice, servşte cum nu se poate mai bine planurile reac
ţiunii. (Nota lui Marx şi Engels.) 
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General asupra Interna ţionalei. o victorie datorită căreia. aşa 
cum se pune 1n circulara lor. Consiliul General a făcut „să 
prdomine programul special " l cîtorva membri ai săi. „doc
trina lor personală " ,  „doctrina ortodoxă " ,  „ teoria oficială fiind 
unica u drept de cetăţenie în Asociaţie u .  De altfel aceasta nu 
era vina celor cîţiva membri. i o conecinţă necesară. „ o  
urmare funestă u  a faptului c ă  ei făceau parte din Consiliul 
General. deoarece 

„este absolut imposibil ca un om învestit cu putere ( ! ) a�upra semenilor 
săi să rămină un om moral. Consiliul General devine u n  focar de intrigi". 

După pirerea celor şaisprezece. principalul mare neajuns 
al Statutului general constă în faptul că a dat Consiliului Ge
neral dreptul de a coopta noi membri. învestit u aceastt 
putere, spun ei,  

„ Consiliul ar putea ulterior Sd oopteze un mare număr de persoane care 
ar modifica complet majoritatea Consiliului şi t endinţele lui",  

Dup ă cum se vede . ei consideră că din momentul în care 
eşti membru în Consiliul General nu numai că încetezi de a 
mai fi moral, dar pierzi chiar bunul simţ. în ce alte condiţii 
s-ar putea presupune că o maj oritate se transformă singură 
în minoritate prin cooptări la care nimeni nu a silito 1 

De altfel. cei şaisprezece nu par nici ei prea convinşi de 
toate acestea. deoarece. în continuare. se plîng că Consiliul 
General 

„a fost format cinci ani la rind din aceiaşi oameni, realeşi de Jiecare 
dată", 

şi imediat după aceea declară : 

„Majoritatea lor nu sint împuterniciţii noştri legali, deoarece n-au 
Jost aleşi în cadrul unui congres". 

Fapt este că componen1a Consiliului General s-a schimbat 
în permanenţă. chiar dacă în cadrul lui au răma s unii dintre 
primii membri. ca în Consiliul federal belgian. romand etc. 

Pentru a -şi exercita mandatul, Consiliul General trebuie 
să îndeplinească trei condiţii esenţiale. În primul rînd. trebuie 
să aib ă  un număr suficient de memb ri pentru a duce la înde
plinire multiplele sale sarcini ; apoi trebuie să fie alcătuit din 
„muncitori aparţinînd diferitelor naţiuni reprezentate în Aso
ciaţia Internaţională" şi. în sfîrşit. în cadrul lui trebuie să pre: 

5 - Marx-Engels, Opere, voi. 18 
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domine elementul muncitoresc. Cum ar putea insă Consiliul 
General să întrunească toate aceste condiţii necesare fără drep
tul de a coopta. din moment ce dependenţa muncitorului de 
posibilitatea de a găsi de lucru duce la o permanentă fluctua
ţie a componenţei Consiliului ? Şi totuşi el consideră necesar 
ca acest drept să fie p re cizat. şi la ultima conferinţă şi-a expri
mat această dorinţă. 

Faptul că la congresele succesive la care Anglia a fost 
foarte slab reprezentată, Consiliul General a fost reales în ve
chea sa componenţă ar putea constitui o dovadă că . .în limitele 
posibilităţilor sale. el  şi-a făcut datoria.  Cei şaisprezece, dimpo
trivă. v ăd n aceasta numai o dova dă a „încrederii oarbe a con
greseloru .  focredere care la Base! a ajuns 

,.la un fel de renunţare de bunăvoie in favoarea Consiliului Generat•.  

După părerea lor. în mod „normal u rolul Consiliului ar tre
bui să se reducă la acela al „unui simplu birou de corespon
denţă şi statistică " .  Ei îşi întemeiază această afirmaţie pe unele 
articole luate din traducerea eronată a Statutului. 

In opoziţie cu statutele tuturor asociaţiilor burgheze. Sta
tutul general al Internaţionalei se ocupă numai în linii mari de 
structura ei organizatorică. El lasă în seama practicii dezvol
tarea structurii organizatorice. iar reglementarea acesteia în 
seama viitoarelor congrese . Aînd însă în vedere că numai uni
tatea şi comunitatea de acţiune pot imprima secţiilor din dife
ritele ţări un caracter u adevărat internaţionalist, Statutul 
acordă mai multă atenţie Consiliului General dedt celorlalte 
verigi ale organizaţiei. 

In art. 5 din Statutul -iniţial 58 se spune : 

„Consiliul General acţionează ca un organ internaţional al diferi
telor grupuri naţionale şi loale", 

iar apoi. în continuare. se dau cîteva exemple de felul cum 
trebuie să acţioneze Consiliul General . Printre acestea figu
rează şi instrucţiunea otrivit căreia Consiliul General trebuie 
să obţină ca „în cazul cînd ar fi necesare măsuri practice ime
diate. de pildă în cazul unor conflicte internaţionale, toate 
organizaţiile afiliate Asociaţiei Internaţionale să poată acţiona 
simultan şi în mod coordona t " .  

I n  continuare. iin articol s e  spune : 
„Oi de ite oi va fi nevoie. Consiliul General trebuie 

să ia iniţiativa prpunerilor care urmează a fi prezentate dife
ritelor asociaţii naţionale sau locale " .  
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Statutul stabileşte. de asemenea. rolul Consiliului General 
în pregătirea şi convocarea congreselor şi l înslrcinează cu 
elaborarea diferitelor probleme pe care trebuie să le pună în 
discuţia acestora. În Statutul iniţial. activitatea de sine stătă
toare a grupurilor este atit de puţin opusă unităţii de acţiune 
a Asociaţiei. incit în art. 6 se spune : „Dat fiind că. pe de o 
parte. succesul mişcării muncitoreşti în fiecare ţară poate fi 
asigurat numai prin puterea pe care o .dă unirea şi organizarea. 
şi că. pe de altă parte. eficienţa activităţii Consiliului eneral 
depinde„„ e necesar ca membrii Internaţionalei să depună 
toate eforturile pentru a unifica asociaţiile muncitoreşti fărî
miţate din ţările respective în organizaţii nat ionale, care să fie 
reprezentate prin organe centrale u .  

Prima rezoluţie în  probleme organizatorice adoptată la 
Congresul de la Geneva (art. 1 )  prevede : 

„Consiliul General este obligat să aducă la îndeplinire rezolutiile 
congreselor•.  

Această rezoluţie a legalizat o funcţie pe care Consiliul 
General a exercitat-o incă de la început. şi anume funcţia de 
organ executiv al Asociaţiei. în condiţii în care nu există o 
altă „autoritate recunoscută în mod liber consimţitu ,  hotări 
rile cu greu ar putea fi aduse la îndeplinire fără „autoritate" 
morală. Totodată, Congresul de la Geneva a trasat Consiliului 
General sarcina de a publica „textul oficial şi obligatoriu al 
Statutului"  

Acelaşi congres a hotărit ( rezoluţii în  probleme1e orqani
zatorice adoptate la Geneva. art. 14) : 

„Fiecare secUe are dreptul să-şi elaboreze un statut şi un regu
lament al ei special, otrivit conditiilor locale şi legilor din ţara res
pectivă. Acest statut şi acest regulament insă nu trebuie să conţină nmlo 
care să fie in contradicţie cu Statutul general şi cu Regulamentul". 

Trebuie remarcat, în primul rînd, că aici nu se face nici 
cea mai vagă aluzie la declaraţiile speciale de principii 
şi nici la sarcinile speciale pe care şi le-ar putea propune o 
secţie sau alta în afară de ţelul comun al tuturor grupurilor 
Internaţionalei. Este vorba numai de dreptul seoţiilor de a 
adapta Statutul general şi Regulamentul la „condiţiile locale 
şi la legile din ţara respectivă u .  

în a l  doilea rînd. cine trebuie s ă  stabilească dacă statu
tele locale sînt conforme u Statutul general ? Evident. dacă 
n-ar exista o „autoritate u care să fie învestită cu această func-

s• 
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ţie, rezoluţia ar fi nulă şi neavenită. În acest caz nu numai că 
s-ar putea constitui secţii poliţiste sau ostile. dar in Asociaţie 
ar putea pătrunde sectari declasaţi şi filantropi burghezi care 
i-ar denatura caracterul şi care la congrese ar putea avea un 
ascendent numeric asupra munctorilor. 

De la bun început. federaţiile naţionale şi locale şi-au aro
gat in ţările respective dreptul de a primi sau nu secţii noi. 
după cum statutele acestora erau sau nu conforme Statutului 
general. Exercitarea aceleiaşi funcţii de către Consiliul Gene
ral este prevăzută în art. 6 din Statutul general. care lasă 
asociaţiilor locale independente, adică asociaţiilor constituite 
în afara uniunilor federale din ţara respectivă. dreptul de a 
stabili legături directe u Consiliul General. Alianţa nu a ezi
tat să exercite acest drept. aşa init să lndeplinească condi
ţiile necesare pentru a trimite delegaţi la Congresul de 
la Basel. 

Art. 6 al Statutului prevede şi pidicile legale ce tau in 
calea constituirii de federaţii naţioale în unele ţări. din care 
cauză Consiliul General trebuie să îndeplinească acolo funcţia 
de Consiliu federal. (Vei „Procesele-verbale ale Congresului 
de la Lausanne e tc., 1867",  p. 1 3  59.) 

De la înfrîngerea Comunei, aceste piedici legale sînt tot 
mai numeroase în liforite ţări şi ca urmare este necesar ca 
acolo Consiliul General să desfăşoare activitate pe linia nead
miterii elementelor suspecte n rîndurile Asociaţiei. Astfel. 
recent, unele comitete din Franţa au cerut sprij inul Consiliului 
General pentru a scăpa de a genţii poliţiei. iar într-o altă ţară 
mare *. membrii Interaţionalei au cerut Consiliului General 
să nu recunoască decît secţiile create de împuterniciţii lui di
rcţi sau de către ei înşişi. Ei au motivat această cerere prin 
necesitatea de a îndepărta astfel pe agenţii provocatori al căror 

'zel zgomotos se manifestă prin constituirea rapidă de secţii 
de un radicalism fără precedent. Pe de altă parte, secţiile aşa
zise antiautoritare nu ezită să se adresze Consiliului de ndată 
.ce în cadrul lor se iveşte un conflict. cerindu-i chiar să J o

. vească în adversarii lor. aşa um s-a întîmplat în cazul con-
flictului de la Lyon. Recent, chiar imediat după conferinţă, 

• „Federaţia muncitorilor" din Torino a hotărlt să se declare sec
ţie a Internaţionalei. n urma sciziunii care a avut loc. mino
ritate a  a înfiinţat asociaţia „Eliberarea proletarului "  60• 
Acastă asociaţie s-a afiliat la Internaţională şi a debvtat prin 

, adoptarea unei rezoluţii în favoarea jurasienilor. Ziarul e i  „Il 

• - Austria. - Nota red. 
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Proletario" abundă fa fraze pline de indignare la adresa ori
cărui autoritarism. Trimiţînd cotizaţiile asociatiei. secretarul 
ei * a avertizat Consiliul General că vechea federaţie va tri
mite. proha-îl. şi ea cotizaţiile. Iar apoi continuă : 

„După cum ati citit, probabil, fn „n Proletari>•, asoclatia •Eliberarea 
proleta rului„„. a declarat... că rfuză orice solidaritate u burghez\i, care, 
deghioati în munci tri, alcătuiesc cFederaţia muncitoreasctb•, 

şi cere Consiliului General 

„să comunice această rzolut' e tuturor sctiilor şi să rfuze cotizatiile 
de 1 0  centme în cazu� ind îi vor fi trimise" ""·  

Asemenea tuturor grupurilor Internaţionalei. Consi1iul Ge
neral are obligaţia de a face propagandă. El şi-a dndeplinit 
această dbligaţie prin adreselQ sale şi prin împuterniciţii săi. 
care au creat primele organizaţii ale Internaţionalei în Ame
rica de Nord. 1n Germania şi n multe oraşe din Franţa. 

O altă dndatorire a Consiliului General este de a-i ajuta pe 
grevişti. asigurîndu-le sprijinul întregii Internaţionale (vezi 
rapoartele Consiliului General prezentate la d lferite congrese) . 
Cele de mai jos dovedesc. ;printre altele. importanţa interven
ţiei lui în luptele greviste. Asociaţia de rezistenţă a turnători
lor englezi este, propriu-zis, un trade-union internaţional care 
are filiale in alte ţări, îndeosebi în Statele Unite. Cu toate aces
tea, în timpul unei greve, turnătorii americani au socotit ne
cesar să ceară Consiliului General să intervină pentru a se 
pune capăt aducerii de turnători englezi în această ţară. 

Dezvoltarea Internaţionalei a impus C<msiliului eneral. 
ca şi consiliilor federale. funcţia de arbitru. 

Congresul de la Bruxelles a hotărît : 

„Consiliile federale sint obligate să trimită o dală la trei lml Con
siliului General un raport supra activitălii organizatorice şi asupra si
tua/iei linanciare a secti:Ior de care răspund". (Rezolutia r. 3 in pro
blme organizatorice 11.) 

* - Carlo Ter2aghi. - Nota red. 
** Acestea erau pe atunci părerile aparente le asooiatiei „Eliberarea 

proletarului", rprezentată de secretrul ei corespondent, prietn u a
kunin. 1n realitate, această seotie avea cu totul alte aspira\ii. După ce 
l-au exclus pe acest reprezentant, d! două ori trădător, pentru că dla
pidase fonduri şi avea legături de prietenie cu şeful politiei din Torino. 
asociaţia a dat explicatii are au pus apăt neintclegerilor dintre ea şi 
Consiliul General. 
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In sfîrşit. Congresul de la Basel. care provoacă furia tur
bată a celor şaisprezece. n-a făcut decît să reglementeze rela· 
ţiile organizatorice generate de dezvoltarea Asociaţiei. Dacă 
a lărgit peste măsură atribuţiile Consiliului General. de vină nu 
sînt decît Bakunin. Schwitzguebel. F. Robert. Guillaume şi alţi 
delegaţi ai Alianţei care au cerut insistent acest lucru. Se 
acuză ei oare de „încredere oarbă " faţă de Consiliul General 
de la Londra ? 

Iată două rezoluţii ale Congresului de la Basel : 

„IV. Fiecare secţie sau asociaţie nou onstituită care intenţionează 
să adere la Internatională are obligaţia să nunţe imediat Consiliul Ge
neral dspre adeziunea ei", şi 

„V. Consiliul General are dreptul să primească sau să respingă 
afilierea noilor sociaţii sau grupuri, acestea avind dreptul de a face apel 
la primul congres care urmează să se tină". 

In ceea ce priveşte asociaţiile locale independente - con
stituite în afara uniunilor federale -, aceste articole nu fac 
decît să confirme practica existentă din momentul creării In
ternaţionalei. menţinerea acestei practici fiind pentru Asociaţie 
o chestiune de viaţă şi de moarte. S-a mers însă prea departe. 
generalizîndu-se această practică şi aplicînd-o fără discernă
m1nt la toate secţiile sau asociaţiile nou constituite. Aceste 
articole dau într-adevăr Consiliului General dreptul de a se 
amesteca m viaţa internă a federaţiilor ; dar el nu le-a aplicat 
niciodată în acest sens. El cere celor şaisprezece să citeze un 
singur caz in care s-a amestecat în treburile unor secţii noi 
aflate pe punctul de a se afilia la grupurile sau federaţiile 
existente. 

Rezoluţiile de mai sus se referă la secţiile pe cale de a se 
constitui. iar rezoluţiile ce urmează - la secţiile recunoscute : 

„VI. Consiliul General are, de asemenea, dreptul de a exclude tem
porar, p!nă la întrunirea congresului următor, orice secţie a Interna
ţionalei" . • .VII. Consiliul Gneral are dreptul să rezolve diferendele ce s-ar 
ivi Intre asociaţii sau secţii ale aceluiaşi grup 1at:onal sau intre grupuri 
de diferite naţionalităţi, ele avind drept de apel la primul congres care 
se va tine, hotărirea lui fiind definitivă". 

Aceste două articole sînt necesare pentru cazuri extreme. 
deşi plnă in prezent Consiliul General nu a făcut niciodată uz 
de ele. Cele de mai sus dovedesc că el n-a exclus temporar 
nici o secţie şi că atunci cind au existat diferende a acţionat 
numai ca arbitru recunoscut de ambele părţi. 
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Ajungem. în sfîrşit. la o funcţie impusă Consiliului Gene

ral de necesităţile luptei. Oricit de jignitor ar fi acest lucru 
pentru partizanii Alianţei. Consiliul General se află în fruntea 
apărătorilor Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor tocmai 
prin faptul că este obiectul atacurilor tuturor duşmanilor miş
cării proletare. 

V 

După ce au făcut praf Internaţionala în forma ei actuală. 
cei şaisprezece ne spun acum cum ar trebui ea să fie. 

In primul rînd. Consiliul General nar trebui să fie. pro
priu-zis. deoît un simplu birou de corespondenţă şi statistică. 
Din momentul în care el ar înceta să mai aibă funcţii organi
zatorice. corespondenţa sa s-ar reduce. inevitabil. la reprodu
cerea unor informaţii apărute în organele de presă ale Asocia
ţiei. Biroul de corespondenţă ar deveni astfel inutil. In ceea 
ce priveşte statistica. aceasta reprezintă o muncă ce nu poate 
fi executată fără o organizaţie puternică şi. mai ales. - aşa 
cum se spune in mod expres în Statutul iniţial - fără o con
ducere unică. Cum însă toate acestea au un puternic iz de 
„autoritarism" , un birou. p oate. va exista. dar. fireşte. nu unul 
de statistică. Pe scurt. Consiliul General dispare. In virtutea 
aceleiaşi logici dispar consiliile federale. comitetele locale şi 
alte centre „autoritareu .  Rmîn numai secţiile autonome. 

Care va fi însă menirea acestor „secţii autonome " fede
ralizate [n mod liber şi zbăvite. in sfîrşit. de orice autoritate. 
„chiar dacă această autoritate ar fi aleasă şi constituită de că
tre muncitori u ? 

Aici este necesar să completăm circulara cu raportul Co
mitetului federal jurasian, prezentat la congresul celor şai
sprezece. 

„Pentru a ice din la muncitare adevărtul rprzentant al noilor 
interse ale omenirii" este necesar ca organizat:a ei ,,să se călăuzească 
după ideea care trebuie să triumfe. A desprinde această idee din nece
sităţile epocii noastre, din aspiraţiile intime ale omenirii prin studierea 
fndelungată a fnomnelor vieţii sociale i a milita apoi ca aceasta idee 
sa pătrundă n organizaţiile noastre muncitorşti - iată are trebuie 
să fie scopul etc". In sfirş:t, „in rindurile populaţiei noastre muncitorşW 
trebuie să se creeze „o adevărată şca/d socialistă revoluţionară•. 

Aşadar. secţiile muncitoreşti autonome se transformă din
tr-o dată în şcoli în care dascăli vor fi aceşti domni din Ali
antă. „Printr-un studiu îndelungatu care nu va lăsa nici un fel 
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de urmă, aceştia desprind ideea pe care „o introduc apoi 11 
organizaţiile noastre muncitoreşti H .  Pentru ei. clasa muncitoare 
este un material brut. un haos care. pentru a căpăta orml. 
are nevoie de suflarea sfîntului lor duh. 

Toate acestea nu sint decît o parafrazare a vechiului pro
gram al Alianţei 62, care începe cu cuvintele : 

„Minoritatea social istă din Liga păcii şi liberti!ii, separindu-sc de 
acestă ligă", îşi propune să creeze „o noua Alianţa a democraţiei socia
liste .. .", asumindu-şi „ca misiune specială studierea problemelor politice 
şi filozofice . .. • 

Iată ideea care se „desprinde" ! 

„O asemenea iniţiativă ... va oferi dmocraţilor socialişti sinceri din 
Europa şi America mijlocu/ de a se înţelege intre ei şi de a-şi afirma 
ideile " *· 

Aşadar, după cum o mărturisesc ei înşişi. minoritatea unei 
asociaţii burgheze s-a strecurat în Internaţională cu puţin îna
inte de Congresul de la Basel. exclusiv cu scopul de a-l folosi 
pe acesta ca un mijloc pentru a apărea în faţa maselor munci
torşti ca pontifi ai unei ştiinţe oculte. ai unei ştiinţe care se 
rezumă la patru fraze, avînd ca punct culminant „egalitatea 
economică şi socială a claselor". 

In afară de această „misiune teoretică".  noua organizar
propusa Internaţionalei are şi o latură practică. 

„Societatea viitoare - se spune în circulara celor şaisprezece 
nu trebuie să fie altceva dacit o generalizare a organizării lnternaHo
mllei înse5i. Trebuie deci să avem grijă ca această organizare să se 
apropie cit mai mult posibil de idealul nostru". 

„Este oare posibil oa dintr-o organizatie autoritară să ia fiintă > 
asociatie bazată pe egalitate şi libertate 1 Nu este po:ibil. Internaţionala. 
embrionul viitoarei 50cietăţi omeneşti, trebu ie să f:c de pe aum imagi
nea fidelă a principiilor noastre de libertate şi federalizare•.  

* Domnii din Alianţă care nu contenesc să reproşeze Consiliului 
General convocarea unei conferinţe închise într-un moment cind convo
carea unui cngrs public ar fi fost o culme a tridării sau a prostiei, 
aceşti partizani convinşi ai zarvei şi publicităţii au organizat în rindu
rile Intrnaţionalei, contrar Statutului nostru. o adevărată societate se
creta, îndreptată împotriva lntemat"onalei însăşi, şi avînd drept sco. 
să subordoneze secţiile Intenaţionalei - care nu bănuiau nimic -
conducerii marelui pontif Bakunin. 

Consiliul General intenţionează ca la viitorul congres să ceara sa 
se instituie o anchetă asupra activitaţii desfaşurate de această organiza!ie 
se„reta şi de insoiratorii ei în unele ţări, ca, de pildă, în Spania. 
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Cu alte cuvinte. la fel cum mănăstirile din evul mediu 
erau imaginea vieţii cereşti. Internaţionala trebuie să fie pro
totipul noului Ierusalim. al cărui „embrion 

1 1  
Alianţa îl poartă 

în pîntecele ei. Comunarzii din Paris n-ar fi fost infrînţi dacă. 
înţelegînd că Comuna este „embrionul viitoarei societăţi ome
neşti 1 ,  ar fi renunţat la disciplină şi la arme, lucruri care vor 
trebui să disparl numai atunci cînd nu vor mai fi războaie ! 

Dar pentru a demonstra că. în pofida „studiilor îndelun
gate",  nu cei şaisprezece au zămislit acest frumos proiect de 
dezorganizare şi dezarmare a Internaţionalei in momentul cînd 
ea luptă pentru existenţa ei. Bakunin a publicat recent textul 
original al proiectului în memoriul său cu privire la ogani
zarea Internaţionale. (vezi „Almanach du Peuple pour 1 872 1 •  
Geneva) 63• 

VI 

Citiţi acum raportul prezentat de Comitetul jurasian la 
congresul celor şaisprezece. 

„Aceistă lectură - declară ziarul lor oficial „La Revolution So· 
ciale" ( 1 6  noiembrie) - va oferi imaginea exactă a devotamentului 
şi inteligentei practice la care ne putem aştepta din partea adeptilor 
Feleratiei j u rasiene" 

Raportul începe prin a atribui „acestor evenimente îngro
zitoare " -- războiul franco-prusian şi războiul civil din Franţa 
- o influenţă „oarecum demoralizatoare„. asupra situaţiei din 
secţiile Internaţionalei 

11 • 
Dacă este adevărat faptul că războiul franco-prusian. mo

bilizînd. în ambele armate. un mare număr de muncitori. a 
contribuit la  dezorganizarea secţiilor, nu este mai puţin ade
vărat faptul că atît căderea imperiului.  cit şi proclamarea fă
l işă a războiului de cotropire de către Bismarck au dezlănţuit 
în Germania şi în Anglia o luptă înverşunată între burghezie. 
care era de µartea prusienilor. şi proletariat. care-şi afirma. 
mai mult ca oricînd, sentimentele sale internaţionaliste. Prin 
acc�t singur fapt, Internaţionala trebuia să cîştige teren în cele 
două ţări. In America. aceleaşi evenimente au provocat o sci
ziune în rîndurile numeroasei emigraţii muncitoreşti germane. 
internaţionaliştii delimitîndu-se net de şovinişti. 
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Pe le altă parte. proclamarea Comunei din Paris a dat un 
avint fără precedent creşterii Internaţionalei n lărgime şi 
afirmării energice a principiilor ei de către secţiile tuturor 
naţionalităţilor. cu excepţia celor jurasiene. în al căror raport 
se spune în continuare : „începutul giganticei lupte impune 
constatarea„ .  Unii se îndepărtează ca să-şi ascundă slăbiciu
nea„. Pentru mulţi situaţia creată u în rîndurile lor „constituie 
un indiciu al decăderii" ,  dar „dimpotrivă, aceasta este„.  o si
tuaţie capabilă să transforme complet Internaţionala" . . .  după 
chipul şi asemănarea lor. Vom înţelege acest modest deziderat 
după ce vom analiza mai profund această situaţie atît de 
favorabilă. 

Dacă nu luăm în considerare Alianţa dizolvată şi înlo
cuită apoi cu secţia lui Malon. Comitetul trebuia să prezinte 
un raport cu privire la situaţia din 20 de secţii. Şapte dintre ele 
i-au întors pur şi simplu spatele. Iată ce se spune despre acest 
lucru în raport : 

„Secţia montatorilor de carcase de ceas, precum şi secUa gravorilor 
şi a modelatorilor din Biel n-au răspuns niciodată la nici una din adre
sele noastre•.  

„Sectiile profesionale din Neucâtel - timp/arii, montatorii de car
case de ceas, gravai ii şi modelatorii - nu au dat nici un răspuns Co
mitetului federal". 

„N-am putut obtine nicl o ştire de la secţia din Val de Ruz". 

„Sectia gravorilor şi a modelatorilor din Locle nu au răspuns la 
adrsa Comitetului federal". 

Iată ce se numeşte un contact liber între secţiile auto
nome şi comitetul lor federal.  

O altă secţie. şi anume secţia 

„gravonlor ş: modelatorilor din districtul Courtelary, după trei ani de 
perseverare şi insistentă, „.se constituie„. in momentul de faţă într-o 
asociaţie de rezistentău 

în afara Internaţionalei, ceea ce nu a împiedicat-o să trimită 
doi delegaţi la congresul celor şaisprezece. 

Urmează patru secţii moarte : 

„Sectia centrald din Biel este, ln momentul de !atd, destrdmată ; 
recent isă, llul dintre mmrii ei devotati ne-a scris că nu trebuie să 
se piardd orice sperantd intr-o reînviere a Interna\ionalPi la Biel". 

„Sectia din Saint-Blaise s-a destrămat".  
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„După o existentă glorisă, secţia din Catebat a fost nevoiră sd 
cedeze 1n fata intrigilor urzite de stăpinii ( I )  acestei localităţi avind 
drept scop dizolvarea curajoasei ( ! )  secţii" .  

„In fine, secţia din Corgemont a căzui şi ea victimă intrigilor urzite 
de stăpîni". 

Urmează secţia centrală din istrictul Courtelary, care 

„a luat o măsură înţeleaptă : şi-a incelal temporar activitata•, 

ceea ce nu a împiedicat-o să trimită doi delegaţi la congresul 
celor şaisprezece. 

Urmează -patru secţii a căror existenţă este mai mult decît 
problematică : 

„Sectia din Grange s-a redus la un mic nucleu de muncitori socia
lişti. .. Activitatea lor locală este paraliată de faptul că slnt puţini". 

„Secfia centrală din Neuchâlel a avut foarte mult de suferit de pe 
u rma evenimentelor, şi fără devotamentul şi activitatea citorva dmtre 
membrii ei prăbuşirea ar fi fost inevitabilă. 

„Secfia centrală din Locle, care timp de citeva luni a fost între 
1 · ia/ă şi  moarte, a sfirşit prin a se destrăma. Recent a fost reconstituită", 

evident, cu singurul scop de a trimite doi delegaţi la congresul 
celor şaisprezece. 

„Secfia de propagandă socialistă din La Clwux-de-Fonds se află în
tr-o siluafie critică„. Departe de a se îmbunătăţi, siluatia mai cmind se 
inriulă/eşte" .  

Urmează două secţii - cercurile de studii din Saint-Imier 
şi din Sonvilier - menţionate numai în treacăt şi despre a ca
ror situaţie nu se spune nici un cuvînt. 

Rămine secţia model. care. judecind duµă denumirea ei de 
secţie centrală, nu este decît rămăşiţa al tor secţii dispărute. 

„Secţia centrală din Moutier a suferit, f.r. doar şi poate, mai pu ţin 
dcc1t altele.„ Comitetul ei a ţinut 1n permanentă legitura cu Comitetul 
fedPrnl..., n-au fost încă înliinfale sec/ii". 

Aceasta se explică prin faptul că 

„acivitatea secţiei din Moutir ste foarte mult favorizată de excelenta 
stare de spiril a unei populaţii muncitorşti... oare şi-a păstrat obice · 
iurile ; am dori ca clasa muncitoare din această regiune s. devină şi mai 
indC'pendentă de elemenlele politice".  

Vedem. într-adevăr. că acest raport 

,.ofer. o imagine exactă a devotamentului şi inteligentei practice la care 
ne putm aştepta din partea adepţ' lor Fedeaţiei jurasiene". 
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Ei l-ar i putut completa. adăugind că muncitorii din La 
Chaux-de-Fonds. sediul iniţial al comitetului lor. au refuzat 
să-i recunoască. Recent. la adunarea generală n 18 ianuarie 
1 872, aceşti muncitori au răspuns unanim la circulara celor 
şaisprezece. aprobînd rezoluţiile Coferinţei de la Londra, pre
cum şi rezoluţia Congresului romand din mai 1871 

„ d e  a exclude definitiv din Internatională pe Bakunin, Guillaume şi 
ldeptii lor".  

Mai trebuie oare să adăugăm vreun cuvînt despre Vdloa
ra acestui pretins Congres de la Sonvilier. care. după cum 
singur a afirmat. „a declanşat războiul. războiul făţiş n cadrul 
Internaţionalei"  ? 

Desigur. aceşti oameni. care au făcut cu aît mai multă 
zarvă cu cît mai insignifianţi au fost. au obţinut un succes in
contestabil. Intreaga presă liberală şi poliţistă le-a luat apă
rarea făţiş ; în calomniile la adresa membrilor Consiliului Ge
neral şi în atacurile neputincioase la adresa Internaţionalei, ei 
au fost secundaţi de pretinşii reformatori din toate ţările. în 
Anglia ei au fost sprijiniţi de republicanii burghezi. ale căror 
intrigi au fost dejucate de Consiliul General. In Italia - de 
liber-ugetătorii dogmatici. care au înfiinţat recent. sub stea
gul li Stefanoni. o „asociaţie universală a raţionaliştilor" cu 
sediul obligatoriu la Roma. o organizaţie „autoritară" şi „ierar
hică" ,  o manăstire de călugări şi călugăriţe atei, al cărei statut 
acordă oricărui burghez care a donat zece mii de franci drep
tul de a avea un bust de marmură în sala de şedinţe 64• In 
sfîrşit, în Germania ei au fost sprijiniţi de socialiştii bis
marckieni, care, fără a mai vorbi de ziarul lor poliţist „Neuer 
Social-Demokrat" 65, joacă în imperiul germano-prusian rolul 
„bluzelor albe" 16• 

Intr-un apel patetic, conclavul de la Sonvilier a pretins 
tuturor secţiilor Internaţionalei să ceară insistent convocarea 
unui congres. „pentru a se pune capăt" .  după cum spun cetă
ţenii Malon şi Lefran;ais. „abuzurilor sistematice ale Consi
liului de ·la Londra " .  în realitate însă pentru a înlocui Interna
ţionala cu Alianţa. Acest apel a fost atît de bine primit. incit 
ei au trebuit imediat să falsifie o hotărîre a ultimului congres 
belgian. In organul lor oficial ( „La Revolution Sociale" din 
4 ianuarie 1 872), ei declară : 
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„In firşit, ceea ce e mai grav, secţiile b elgiene au rnut Ja 2--25 de
cmbrie un congrs la Bruxells şi au vo�at în unnimitate o rezolutie, 
idnti:ă cu cea a ongresului dB la Sonvilier, u privire la necesiatea 
urgentă de a se convoca un ongres gneral". 

Este necesar să arătăm că congresul belgian a votat tocmai 
o rezoluţie liametral opusă. El a .însărcinat congresul belgian 
următor care se va întruni abia în iunie. să elaboreze proiec
tul unui nou statut general, care să fie discutat la viitorul con
gres al Internaţionalei 01. 

Cu aprobarea majorităţii covîrşitoare a Internaţionalei. 
Consiliul General va convoca congresul anual abia în sep· 
tembrie 1 872. 

VII 

La citeva săptămîni după conferinţă au sosit la Londra 
domnii Albert Richard şi Gaspard Blanc. cei mai influenţi şi 
mai fervenţi membri ai Alianţei, însărcinaţi să recruteze prin
tre emigranţii francezi aliaţi gata să acţioneze pentru restau
rarea imperiului. singurul mijloc, după părerea lor. de a scăpa 
de Thiers şi de a nu rămîne cu punga goală. Consiliul General 
i -a  avertizat pe cei interesaţi, inclusiv Consiliul federal din 
Bruxelles. asupra uneltirilor bonapartiste ale acestor domni. 

In ianuarie 1 872. ei şi-au lepădat masca, publicînd broşura 
„Imperiul şi noua Franţă. Apelul poporului şi al tineretului la 
conştiinţa francezilor" de Albert Richard şi Gaspard Blanc. 
Bruxelles. 1 872 os. 

Cu obişnuita modestie a şarlatanilor din Alianţă, ci 
proclamă : 

„Noi, care m organizat mara armată a proletariatului francez .. „ 
noi, cei mai influenţi conduc.tori ai Intenaţinalei in Franţa • ... , n-am 

• In „L'Egalite• (editat la Geneva) din 15 februarie 1 872 citim sub 
titlul „La stilpul infamiei" : 

„N-a sosit încă timpul să se scrie istoria infrîngerii suferite ln 
sudul Frantei de mişarea pentru Comună ; dar încă de pe aum, noi, 
în majoritate martori ai dureroasei infringeri suferite de insurectia din 
Lyon de la 30 aprilie, putm declara că una din cauzele care au provocat 
lnfrîngera acstei isurectii este laşitatea, rădarea şi hotiile lui G. Blanc, 
care s-a strecurat pretutindni, excutind ordinele lui A. Richard, rmds 
în umbra. 

Prin uneltirile lor premeditate, aceşti ticăloşi au cmpromis 1n mod 
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fost, din fericire, împuşati şi ne aflăm aici, pntru ca în fata lor (parla
mentari ambiţioşi, republicani îmbuibaţi şi pretinşi democraţi de toate 
nuanţele) să d esfăşurm drapelul sub are luptăm şi, în pofida calom
niilor, ameninţărilor şi atacurilor de tot felul, să lansăm Europei uimite 
strigătul care poneşte din adîncul conştiinţei noastre şi care în curînd 
va avea ecou în inimile tuturor francezilor : 

«TRĂIASCĂ IMPĂRATUL I »  
Napoleon a l  III-iea, batjocorit ş i  hulit, trebuie reabilitat î n  mod 

strălucit", 

iar domnii Albert Richard şi Gaspard Blanc, plătiţi din fondu
rile secrete ale Invaziei III. sînt însărcinaţi în mod special cu 
această reabilitare. 

De altfel, ei recunosc că  

„evoluţia firească a ideilor noastre a făcut din noi partizani a i  impe
riului". 

Iată o mărturisire care îi măguleşte. probabil. foarte mult 
pe coreligionarii lor din Alianţă. Ca în vremurile bune ale 
ziarului „La Solidarite" ,  A. Richard şi G. Blanc îşi debitează 
vechile fraze despre „abstinenţa de la politică" ,  care, potrivit 
„evoluţiei lor fireşti " ,  nu devine realitate decît în condiţiile 
unui despotism absolut. cînd muncitorii se abţin de la orice 
activitate politică. tot aşa cum deţinutul se abţine de la orice 
plimbare la soare. 

„Timpul revoluţionarilor - spun ei - a trecut.. .,  comunismul a fost 
surghiunit ln Germania ş; nglia, dar mai ales în Germania. Acolo, de 
altfel, a fost el elaborat timp îndelungat, pentru ca apoi să se răspîn
dească ln întreaga Internaţională, şi această creştere alarmantă a in-
1/uenţel germane în Asociaţie a frînat în mare măsură dezvoltarea aces
teia sau, mai bine zis, a dat o nouă orientare ln secţiile din centrul şi 
sudul Franţei, care n-au primit niciodată un cuvînt de ordine de la un 
german•. 

deliberat pe mult: dintre cei e participaseră la lucrările pregătitoare 
ale comitetelor insurgenţilor. 

Mai mult, aceşti trădători au reuşit să discrediteze în asemenea 
măsură Intenaţionala la Lyon, îndt în momentul revoluţiei din Paris, 
munci1orii lyonezi au mnifestat o profundă neîncredere faţă de Infer
natională. De aici lisa totală de organiz.re, de aici şi lnfrîngerea insu
recţiei, lnfrîngere are, inevitabil, trebuia să atragă după sine înfringerea 
Comunei, silită să se bizuie numai pe propriile ei forte. Abia după 
acestă slngeroasă lecţie am reuşit, datorită propagandei desfă5urate, 
să-i unim pe muncitorii din Lyon în jurul Internationalei. 

lbert Richard a fost rdsfătatul prorocului Bakunin et &".  
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Nu este oare aceasta vocea marelui hierofant * însuşi. 
care. de la înfiinţarea Alianţei. şi-a luat. in calitatea a de rus. 
misiunea specială de a reprezenta rasele latine ? Sau, poate, 
este vocea „adevăraţilor misionari u de la „La Revolution So
cialeu (2 noiembrie 1 871 )  care vorbesc despre „mersul înaooi. 
pe care minţile germane şi bismarckiene încearcă să-l imprime 
Internaţionalei u ? 

Din fericire în să. adevăratele tradiţii ale Internaţionalei 
s-au păstrat - şi domnii Albert Richard şi Gaspard Blanc n-au 
fost împuşcaţi ! Prin urmare „sarcina u lor este de a „da o nouă 
onentare u Internaţionalei în centrul şi 1n sudul Franţei. încer
cînd să înfiinţeze secţii bonapartiste care prin ·însuşi acest fat 
sînt „autonomeu .  

ln ceea ce priveşte constituirea proletariatului c a  partid 
politic, aşa cum a recomandat Conferinţa de la Londra, „după 
restaurarea imperiului, noi" - Richard şi Blanc 

„vom pune repede capăt nu numai teoriilor socialiste, ci şi încercărilor 
de a le înfăptui, care-şi găsesc exprsia in orgnizarea revoluţionară 
a maselor". 

într-un cuvînt. folosind măreţul „princ1pm al autonomiei 
secţiilor u .  care „reprezintă adevărata forţă a Internaţionalei. . „  
mai ales în ţările de rasă latină„.u ( „La Revolution Sociale" 
din 4 ianuarie) . aceşti domni mizează pe anarhia din rîndurile 
Internaţionalei. 

Anarhia. iată calul de bătaie al dascălului lor. Bakunin. 
care n-a luat din sistemele socialiste decît etichetele. Toţi 
socialiştii înţeleg prin anarhie că. după ce va fi fost atins ţelul 
mişcării proletare - desfiinţarea claselor -, puterea de stat. 
care serveşte la menţinerea marii majorităţi a societăţii for
mate din producători sub jugul unei minorităţi exploatatoare. 
dispare. iar funcţiile guvernamentale se vor transforma în sim
ple funcţii administrative. Alianţa pune problema tocmai in
vers. Ea proclamă anarhia în rîndurile proletarilor ca mijloc 
suprem pentru a zdrobi puternica concentrare de forţe sociale 
şi politice aflate în mina exploatatorilor. Sub acest pretext, ea 
cere Internaţionalei ca in momentul cînd lumea veche caută să 
o zdrobească. să înlocuiască organizarea prin anarhie. Poliţia 

• - M. Bakunin. - Nota red. 
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internaţioală nici nu are nevoie de altceva pentru a eterniza 
republica lui Thiers, învăluind-o în mantie imperială. • 

Consiliul General : 

R .  Applegarth, Antoine Arnaud, M. J. Boon, 
F. Bradnick, G. H. Buttery, F. Cournet, Delahaye, 
Eugene Dupont, W. Hales, Hurliman, Jules Johan
nard, Harriet Law, F. Lessner, Lochner, Margueri te, 
Constant Martin, Zevy Maurice, Henry Mayo, 
George Milner, Charles Murray, Piănder, Vitale 
Regis, J. Rozwadowski, John Roach, Riihl, G. Ran
vier, Sadler, Cowell Stepney, Ali. Taylor, W. Town-

shend, Ed. Vaillant, John Weston, F.  J. Yarrow. 

Secretari-corespondenţi : 

Karl Marx - pentru Germania şi Rusia ; Leo Fran
kel - pentru Austria şi Ungaria ; A. Herman -
pentru Belgia ; Th. Mottershead - pentru Dane
marca ; J. G. Eccarius - pentru Statele Unite ; 
Le Moussu - pentru secţiile franceze din Statele 
Unite ; Aug. Serraillier - pentru Franţa ; Charles 
Rochat - pentru Olanda ; J. P. Mac Donnel - pen
tru Irlanda ; Fr. Engels - pentru Italia şi Spania ; 
Walery Wroblewski - pentru Polonia ; H. Jung -

pentru Elveţia. 

Charles Longuet, preşedinte al şedinţei 
Hermann Jung, casier 
John Hales, secretar general 

Londra, 5 martie 1 872 
33, Rathbone Place, W. 

* ln raportul asupra legii Dufaure, Sacaze, deputat în adunarea 
„des uraux" atacă mai als „orgnizaţia" Internatioualei. Aiceastă orga 
nizaţie ii ste odioasă. După ce constat. „mersul ascendent al acestei 
ingrozitoare ;ociatii", el ontinuă : „Aeastă Asociaţie respinge„. ac
tivitatea secretă a sectelor care i-au precedat. Orgnizarea ei a fost 
înfăptuită ş! s-a schimbat în văzul tuturor. Datorită puterii pe care o 
are .. „ acstă organizaţie şi-a extis tot mai mult sfera de activitate şi de 
influenţă. Ea pătrunde în toate ţările". Apoi Sacaze face o „dscriere 
sumară" a organizaţiei şi cnchide : „Acsta ste în înţeleapta sa unitate 
planul acstei vaste organizaţii. Forţa ei rezidă în însăşi aeastă con
cepţie. Ea rezWă de sene. în asa adepţilor ei, uniţi printr-o activi
tate comună şi, în sfirşit, în nestăvili'tul impuls care li pune în mişare". 
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Rezoluţiile cu privire la sciziunea 
din Federaţia din Statele Unite, 

adoptate de Consiliul General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 

în şedinţele din 5 şi 1 2  martie 1 872 69 

I 

Cele două consilii federale 

Articolul I. A vînd în vedere 

61 

că consiliile centrale au fost instituite tocmai în scopul 
de a asigura „mişcării muncitoreşti în ffiecare ţară puterea pe 
c are o dă unirea şi organizarea"  ( art. 7 al Statutului general) ; 

că deci existenta a două consilii centrale rivale în aceeaşi 
federaţie constituie o flagrantă încălcare a Statutului general, 

Consiliul General cheamă cele două consilii federale din 
New York să se unească din nou şi,  pînă la convocarea unui 
congres general american, să funcţioneze ca un singur Con
siliu federal provizoriu pentru Statele Unite. 

Articolul II. Avînd în vedere 
că eilcienfa activităţii acestui Consiliu federal pr.vizo

riu ar fi slăbită d acă din el ar face parte un număr prea mare 
de membri intraţi abia de curînd în Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor, 

Consiliul General recomandă secţiilor recent constituite, 
slabe sub raport numeric, să se unească pentru a desemna în 
comun ciţiva delegaţi. 

II 

Congresul general al Federaţiei din Statele Uni te 

Articolul I. Consiliul General recomandă convocarea pen
tru 1 iulie 1 872 a unui congres general al delegaţilor secţiilor 
şi asociaţiilor afiliate din Statele Unite. 

Articolul II. Acest congres urmează să aleagă Consiliul 
federal din Statele Unite. El va putea, dacă va considera in-
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dicat, să împuternicească Consiliul federal astfel ales să coop
teze un anumit număr limitat de membri. 

Articolul III. Numai acest congres va avea dreptul sa 
elaboreze statutul şi regulamentul local pentru organizaţia 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor din Statele U·1ite, 
dar acest statut şi regulament local nu trebuie să conţină 
nimic care să fie în contradicţie cu Statutul general şi cu Re
uulamentul Asociaţiei (Regulamentul de organizare, V, art. 1 ) .  

III 

Secţiile * 

Articolul I. Avîn d în vedere 
că secţia nr. 1 2  din New York nu numai că a adoptat for

mal rezoluţia în virtutea căreia „orice secţie " are „dreptul" 
de a interpreta „în mod independent " ,  după bunul ei plac, 
„hotărîrile diferitelor congrese, precum şi Statutul general şi 
Regulamentul " ,  dar că a şi procedat potrivit acestui princi
piu, care, dacă ar fi unanim însuşit, ar face ca din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor să nu mai rămînă decît numele ; 

că aceeaşi secţie nu a încetat niciodată să folosească Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor drept ins trument pentru 
atingerea unor scopuri fie străine, fie de-a dreptul opuse sar
cinilor şi obiectivelor Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 

pentru aceste motive, 
Consiliul General consideră de datoria sa să aplice re

zoluţia a VI- a  adoptată de Congresu l de la Basel în proble
mele organizatorice 70 şi să excludă temporar secţia nr. 1 2  
pînă la întrunirea următorului congres general, care urmeaz. 
să aibă loc în septembrie 1 872. 

Articolul II. A vînd în vedere 
că, potrivit Statutului general, Asociaţia lnternationald 

a Muncitorilor trebuie să fie alcătuită exclusiv din „asociaţii 
muncitoreşti" (vezi art. l ,  7 şi 1 1  din Statutul general) ; 

că, în consecinţă, art. 9 al Statutului general, care pre
vede că „oricine recunoaşte şi apără principiile Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor poate deveni membru al ei" ,  
deşi acordă şi adepţilor activi ai Internaţionalei care nu sînt 
muncitori * dreptul de a intra în mod individual în Interna-

• n textul apărut în „Woodhull & Glaflin's Weekly" ,  aest capitol 
c�te intitulat „Secţia nr. 12".  - Nota red. 

** In textul aparut în „Woodhul & Claflin·s Weekly" sint omise 
cuvintele „ care nu sint muncitori". - Not a rel. 
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ţionali sau de a fi primiţi în secţiile acesteia, nu îndreptă 
ţeşte în nici un caz constituirea de sectii alea tuite exclusiv 
sau cu precădere din membri care nu aparţin clasei mun
citoare ; 

că, tocmai din această cauză, Consiliul General a fost, 
cu cîteva luni în urmă, nevoit să refuze recunoaşterea unei 
secţii slave alcătuite exclusiv din studenţi 71 ; 

că, potrivit capitolului V, art. 1 din Regulamentul de or
ganizare, Statutul general şi Regulamentul pot fi adaptate 
„condiţiilor locale din fiecare ţară" ; 

că condiţiile sociale din Statele Unite, deşi în multe alte 
privinţe foarte favorabile pentru succesul mişcării clasei 
muncitoare, înlesnesc într-o mare măsură pătrunderea în In
ternaţională a unor pseudoreformatori, şarlatani burghezi şi 
politicieni venali ; 

pentru aceste considerente, 
Consiliul General recomandă ca pe viitor să nu se mai 

primească noi * secţii americane care nu sînt alcătuite cel 
puţin în proporţie de două treimi din muncitori salariaţi. 

Articolul lll. Consiliul General atrage atenţia Federaţiei 
americane asupra art. 3 din rezoluţia a 11-a adoptată de Con
ferinţa de la Londra cu privire la „secţiile sectare"  ** sau „or
ganizaţiile separatiste " ,  care pretind c. „au de îndeplinit 
misiuni speciale" ,  diferite de ţelurile generale ale Asociaţiei, 
şi anume „eliberarea muncitorilor de as:rvirea economică de 
către acaparatorii mijloacelor de muncă '' , care (aservire) „stă 
la baza sclaviei sub toate formele ei, la baza mizeriei sociale ,  
a degradării intelectuale şi  dependenţei politice" .  (Vezi pre
ambulul Statutului general.) 

Scris de K. Marx 
in jurul datei de 5 martie 1872 

Publicat in „La Enancipacion" 
nr. 43 din 6 aprilie 1 872, 
ln „Woodhull & Claflin's Weekly" 
nr. 1 03 din 4 mai 1872 
şi în „Der Volksstaat• 
nr. 37 din 8 mai 1872 

* In textul apărut in „Woodhull 
„noi" ste omis. - Nota red. 

"" In textul apdut in „Woodhull 
,sedare• este omis. - Nota red. 

Se tipăre5te după manuscris 
confuntat cu textul 
apărut în ziare 

Tradus din limba englezl 

and Claflin's Weekly" cuvlntul 

and Claflin"s Weekly" cuvinlul 
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[Către redactorul ziarului „La Liberte" 72] 

Londra, 12 martie 1872 

Domnule redactor, 
în cartea cetăţeanului G. Lefran;ais intitulată „Despre 

mişcarea comunistă u, de care am luat cunoştinţă abia acum 
cîteva zile, găsesc la p. 92 următorul pasaj : 

„Sarisoarea pe care Karl Marx, principalul inspirator al sclie. ger
mane a Intenaţionalei, a adresat-o ulterior cet.ţeanului Serraillier cu pri
vire la alegerile din 8 februarie şi in are critică u oarecare amăr.cine 
participarea secţiei franceze la aceste alegeri atstă l n  suficientă măsură 
ca, ln mod just sau nu, Intenationala era pe atunci puţin dispusă s. se 
ame„tece in politica activă" 73, 

Imediat după publicarea pretinsei mele scrisori către 
Serraillic.r am declarat în „Times" , în „Courrier de !'Europe " ,  
în „Zukunftu  d in Berlin etc. c ă  această scrisoare a fost fabri
cată de „Paris-Journal" .  La rîndul său, Serraillier l-a demas
cat în mod public pe ziaristul poliţist care era adevăratul 
autor al acestei scrisori. Cum aproape toate organele Inter
naţionalei şi chiar şi unele ziare pariziene au publicat decla
raţiile noastre, sînt într-adevir surprins să constat că cetă
ţeanul Lefran;ais andosează falsul din ziar comis de Henr. 
de Pene 74• 

Rămîn, stimate domn, al Dv. devotat 

Karl Marx 

Publicat n „La Llberte• nr. 1 1  
din 1 7  martie 1872 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba francczâ 
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Karl Marx 

Rezoluţii adoptate la mitingul ţinut 
cu prilejul aniversării Comunei din Paris 75 

Mitingul c onvocat cu prilejul aniversării zilei de 1 8  
Rirtie a adoptat următoarele rezoluţii : 

I 
Consideră glorioasa mişcare de la 1 8  martie drept zorile 

marii revoluţii sociale care va izbăvi pentru totdeauna ome 
nirea de societatea împărţită în clase. 

II 

Declară că inepţiile şi crimele claselor burgheze - coali
zate în întreaga Europă prin ura lor faţă de muncitori - au 
condamnat la moarte veche a societate, indiferent c are ar fi 
formele ei de guvernămînt monarhice sau republicane. 

III 

Declară că cruciada tuturor guvernelor împotriva Inter
naţionalei şi actele de teroare săvîrşite de către asasinii de 
la Versailles şi de către învingătorii lor prusieni dovedesc 
inconsistenţa succeselor lor şi demonstrează că îndărătul 
eroicei avangarde, zdrobită de forţele unite ale lui Thiers şi 
ale lui Wilhelm, stă armata ameninţătoare a proletariatului 
mondial. 

Scris de K. Marx 
intre 13 şi 13 martie 1872 

Publicat în „La Liberte• 
nr. 12 din 24 martie 1872 
şi n „he lnternational Herald" 
nr. 3 din 30 martie 1 872 

Se tlpJreşte dup. manusori;ul 
copiat de fiica Il Marx, 
Jenny Marx, şi orctat de 
autor 

Tradus din limba franceza 



Friedrich Engels 

Către Consiliul federal spaniol 

Am p rimit scrisoarea voastră din 15 martie şi vă mulţu
mim pentru expunerea amănunţită asupra situaţiei actuale a 
Asociaţiei noastre în Spania, situaţie foarte satisfăcătoare 
ţinînd seama de momentul prin care trecem. Vom publica 
problemele cele mai importante din expunerea voastră şi 
vom adresa Congresului de la Saragosa o scrisoare, iar mai 
tîrziu o telegramă * .  Aceasta din urmă v a  f i  trimisd în numele 
Consiliului General şi al Consiliului federal englez. Cit pri 
veşte Franţa, ca urmare a legii Dufaure împotriva Internaţio
nalei, existenţa unui Consiliu federal nu este posibilă acolo, 
dar vom scrie secţiei Ferre la Paris 76 să vă trimită o scrisoare 
pentru congres ; scrisoarea nu va purta semnături, dar dacă 
va fi semnată Section Ferre, totul va fi în regulă. In Germa
nia, recentele procese au dezorganizat vremelnic Internaţio 
nala ş i ,  după cum ştiţi, Liebknecht şi  Bebel a u  fost condam
naţi la doi ani închisoare, mai ales pentru activitatea depusă 
de ei pentru Internaţională ; de aceea, în prezent nu ar fi 
posibilă expedierea unei telegrame de acolo ; am trimis totuşi 
scrisoarea voastră în Germania. 

În priv inţa timbrelor pentru cotizaţii nu există nici o di 
ficultate. Cereţi atîtea timbre cite credeţi că aveţi nevoie şi 
trimiteţi-ne cotizaţiile sau o parte din cotizaţiile primite pînă 
la 1 iulie, iar restul ni-1 puteţi trimite cu două sau trei săptă
mîni înainte de congresul general, împreună cu timbrele ne 
folosite. Dispunem de o mare cantitate de asemenea timbre 
şi nu are importanţă dacă delegaţii voştri la congres ne - a r  
restitui cîteva mii. 

Aseară, casierul Jung n-a venit la şedinţa Consiliului 
General ; i-am trimis chitanţa ca s-o semneze ; de îndată ce 

* Vezi volumul de faţă, p. 62Q3 şi 64. - Nota red. 



Către Consiliul federal spaniol 57 

o voi pnm1, vi -o voi trimite î mpreună cu scrisoarea pentru 
Congresul de la Saragosa.  

Sperăm că veţi supune spre aprobare congresului vostru 
rezoluţiile Conferinţei de la Londra ; p înă acum aceste rezo
luţii au fost recunoscute de federaţiile din Germania, Elveţia 
romandă, Elveţia germană (Zurich) , Anglia, Olanda şi Ame
rica, p recum şi de secţiile din Franţa şi Irlanda. 

Scris de F. Engels 
la 27 martie 1 872 

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

Se tipăreşte după ciona 
scrisorii 

Tradus din lima panold 
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Karl Marx 

Cu privire la naţionalizarea pămîntului n 

Proprietatea asupra pămîntului - izvorul iniţial al ori 
cărei avuţi i  - a devenit problema maj oră de a cărei rezol 
vare depinde viitorul clasei muncitoare*.  

Cum nu avem intentia să discutăm aici toate argumen
.ele aduse de apărătorii p roprietăţii p rivate asupra pămîntu
lui - j urişti, filozofi şi economişti -, vom menţiona doar, 
în p rimul r înd, că ei ascund faptul iniţial al cuceririi sub 
masca „dreptului natural" .  Dacă cucerirea a creat un drept 
natural pentru minoritate, maj orităţii nu-i rămîne decît să 
adune forţe suficiente pentru a dobîndi dreptul natural de a 
recuceri cee a ce le -a fost răpit. 

În decursul istoriei, cuceritorii au încercat să dea o anu
mită sta>ilitate ** socială dreptului lor de posesiune, izvorît 
iniţial din forţa brutală, cu ajutorul unor legi dictate de ei 
înşişi. Apare apoi filozoful ş i  declară că aceste legi presupun 
asentimentul unanim al omenirii* * * .  Dacă, într-adevăr, pro 
p rietatea privată asupr a  pămîntului s e  bazează pe u n  aseme
nea asentiment unanim, ea trebuie, evident, să dispară în 
momentul în care maj oritatea societăţii n-ar mai voi s-o 
recunoască. 

Dacă lăsăm însă la o p arte aşa numitele „drepturi" de 
proprietate, vdem că dezvoltarea economică a scietăţii, 
creşterea şi  concentrare a p opulaţiei - condiţii care îl silesc 
pe fermierul capitalist să treacă la munca colectivă şi orga
nizată şi să folosească maşini şi alte inventii - fac tot mai 

* In cionă, înaintea acestei fraze se menţionează : „La puntul 1 " . 
- Nota red. 

** In cionă, in locul uvintului „stabilitate" figurează cuvintul 
„sncţiune". - Nota red. 

*** In cionă, în locul cuvintului „omenirii" figurează cuvintul „so
cietăţii". - Nota rei. 
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nult ca naţionalizarea pamîntului să devină o „necesitate 
socială", faţă de care toate raţionamentele despre drepturile 
de proprietate nu stau în p icioare. 

Schimbările dictate de o necesitate socială îşi croiesc. 
mai devreme sau mai tîrziu, drum ; atunci cînd devin o nece
sitate imperioasă a societăţii ,  ele trebuie înfăptuite, iar legis
laţia va fi întotdeauna adaptată acestor schimbări. 

Avem nevoie de o creştere zilnică a producţiei, iar ce
rinţele ei nu pot fi satisfăcute atîta vreme cît o mînă de 
oameni pot regla această producţie potrivit capricii lor şi 
intereselor lor p articulare sau, datorită ignoranţei lor, să 
secătuiască pămîntul. Toate metodele moderne - irigarea, 
drenarea, plugul cu abur, îngrăşămintele chimice etc. - tre
buie folosite pe scară largă în agricultură. Dar cunoştinţele 
ştiinţitice pe care le posedăm şi mijloacele tehnice agricole 
de care dispunem, cum ar fi maşinile etc., pot fi aplicate cu 
succes numai în condiţiile agriculturii pe suprafeţe mari 

Dacă agricultu ra pe suprafeţe mari ( chiar în forma ei 
actuală capitalistă, care -l degradează p e  producător transfor
mîndu-1 într- o simplă vită de muncă) este mult mai avanta
j oasă din punct de vedere e conomic * decît agricultura pe 
parcele mici şi răzleţe, nu va da ea oare, aplicată pe scară 
naţională, un impuls şi mai puternic dezvoltării producţiei ? 
Nevoile mereu crescînde ale populaţiei, pe de o parlo, şi  
creşterea continuă a preţurilor produselor agricole, pe de altă 
p arte, dovedesc în mod incontestabil că naţionalizarea pămîn
tului a devenit o „necesitate socială n .  

Scăderea producţiei agricole datorită abuzurilor proprie 
tarilor individuali va deveni, bineînţeles, imposibilă atunci 
cînd pămîntul va fi cultivat sub controlul naţiunii * *  şi  în fo
losul ei.  

Toţi cetăţenii care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterii 
acestei probleme au fost pentru naţionalizarea pămîntului. 
dar au exprimat puncte de vedere foarte diferite * * *. 

Adesea era citată Franţa ; cu proprietatea ei fărănească� 
această ţară este însă mult mai departe de naţionalizar>a 

* In ciornă lipsesc cuvintele „din punct de vedere e conomicu. -
Nota red. 

** ln ciornă urmează cuvintele : „pe heltuiala şi în interesul eiu -
- Nota red. 

•H In ciornă lipseşte această frază ; ea aparţine, probabil, lui Du
pont. - Nota red. 
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pămîntului decît Anglia cu landlordismul ei * .  In Franţa, 
ce-i drept, pămîntul este accesibil oricui în stare să-l cum
pere, dar tocmai această posibilitate de a-l  cumpăra a dus la 
fărîmiţarea pămîntului în mici parcele, cultivate de oameni 
cu mijloace restrînse, care se bazează îndeosebi pe propria 
lor munc;. f izi că şi pe cea a familiilor lor. Această formă de 
p roprietate fun ciară, care nu permite decît o agricultură pe 
suprafeţe mici, nu numai că exclude orice aplicare a perfec
ţionărilor moderne în agricultură, ci, totodată, îl transformă 
pe agricultorul însuşi într-un adversar hotărît al oricărui 
progres social şi în primul rînd al naţionalizării pămîntului. 

încătuşat de pămîntul căruia trebuie să-i consacre 
întreaga sa forţă vitală pentru a obţine un venit relativ mic, 
silit să cedeze cea mai mare parte din produsele sale statului 
- sub form. de impozite -, clicii j udecătoreşti - sub formă 
de cheltuieli de j udecată - şi cămătarului - sub formă de 
dobîndă ; complet izolat de mişcarea socială, care se desfă
şoară în afara limitatului său cîmp de activitate, el se cram
ponează totuşi cu o dragoste fanatică de peticul său de p ămînt 
şi de dreptul său de proprietate, pur nominal, asupra lui. 
Aceasta a dus la un antagonism funest între ţăranul francez 
şi clasa muncitoare industrială. Deoarece proprietatea ţără
nească constituie cea mai mare piedică pentru „naţionalizare a 
pămintuluiu , fără îndoială că, dată fiind situaţia actuală a 
Franţei, nu acolo trebuie căutată soluţia acestei probleme 
maj ore. 

Atunci cînd puterea se află în mîinile burgheziei, naţio
nalizarea pămîntului şi  darea lui în folosinţă, în parcele mici, 
unor persoane sau asociaţii ale muncitorilor ar duce doar la 
o concurenţă necruţătoare între e i  şi  la o creştere tot mai 
mare a rentei, oferind astfel clasei acaparatorilor noi posibi
lităţi de a trăi pe seama p roducătorilor. 

La Congresul din 1 868 de la Bruxelles al Internaţionalei ,  
unul dintre tovarăşii noştri a spus : 

„Mica proprietate privată asupra pămîntului este condamnată de 
ştiinţă, iar marea proprietate funciară - de dreptate. Nu rămine, prin 
urmare, decit altenativa : pămintul .trebuie să devină ori proprietatea 
unor asociaţii agricole, ori proprietatea lntregii naţiuni. Viitorul va 
soluţiona această problemă" •s. -

* In c:ornă, lnaintea acestei fnaze, se menţionează : ,.a punc
tul 5". - Nota red. 
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Eu, dimpotrivă * ,  spun : mişcarea socială va soluţiona 
această problemă în sensul că pămîntul nu poate fi decît pro 
prietatea naţiunii înseşi. A da pămîntul unor muncitori agr i 
coli asociaţi a r  însemna a subordona întreaga societate exclu 
siv unei singure clase de producători.  Naţionalizarea pamîn
tului va determina o schimbare radicală în relaţiile dintre 
muncă şi  capital, înlăturînd în cele din urmă, pentru totde a 
una, modul d e  producţie capitalist, a tît î n  industrie cit ş i  în 
agricultură. Numai atunci vor dispărea deosebirile şi privi
legiile de clasă împreună cu baza economici pe care se spri 
j ină * * ·  A trăi din munca altora va fi ceva de domeniul trecu 
tului. Nu vor mai exista guverne sau state c are să f ie rupte 
de societatea însăşi ! 

Agricultura, exploatările miniere, industria - într -un 
cuvînt toate r amurile de producţie - vor fi organizate trep
tat în modul cel mai raţional. Centralizarea pe scară naţio
nală a mijloacelor de producţie va deveni b aza naţională * * *  
a societăţii, alcătuite din asociaţii ale producătorilor liberi şi  
egali, care vor munci în mod conştient, după un plan general 
şi raţional. Acesta este ţelul umanitar * * * '  spre care tinde 
grandioasa mişcare economică a secolului al XIX-lea. 

Scris de K. Marx 
în martie-aprilie 1 872 

Publioat in „The Intealional Herald" 
nr. 1 1  din 1 5  iunie 1872 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar, confruntat 
u ciorna manuscrisului 

Tradus din limba engleză 

* 1n ciornă, cuvintele care mează sînt înlocuite u : „viitorul va 
solutiona acestă problmă in sensul că pămtntul nu poate fi decit pro
prietate natională". - Nota red. 

** In ciornă, in loul cuvintelor „pe care se sprij ini." ,  figurează 
cuvintele „care le generează, iar societatea se va trnsforma într-o aso
ciaţie de producători liberi". - Notd red. 

*** In ciorn., in Joul cuvintului „nat'onală" figurează cuvîntul 
„firască " .  - Nota red. 

**** 1n ciornă. cuvîntul „umanitar• este şters. - Nota red. 
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Friedrich Engels 

Către cetăţenii delegaţi 
la Congresul naţional spaniol de la Saragosa 9 

Londra, 3 aprilie 1 872 

Cetăţeni, 
Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci

torilor m-a însărcinat să vă transmit salutul lui u prilejul 
tinerii celui de-al Ii-le a Congres al secţiilor din Spania. în
tr-adevăr, vă puteţi felicita pentru rezultatele obţinute într-un 
timp atît de scurt. Internaţionala, întemeiată în Spania cu 
numai trei ani în urmă, împînzeşte acum întreaga ţară cu 
secţiile şi federaţiile ei ; ea are organizaţii în toate oraşele 
şi în prezent începe să pătrundă şi la sate. Datorită activităţii 
voastre, precum şi ca urmare a persecuţiilor absurde şi stu
pide dezlănţuite de guvernele c are s-au succedat la cîrma 
ţării voastre, aţi putut obţine aceste rezultate importante şi 
aţi reuşit să faceţi ca Internaţionala să devină în Spania o 
forţă reală. Totodată însă nu trebuie să uităm că aceste reiul
tate au fost posibile datorită structurii organizatorice speci
fice Asociaţiei noastre, structură care lasă fiecărei federaţii 
naţionale sau locale deplină libertate de acţiune şi învesteşte 
organele centrale doar cu împuternicirile strict necesare pen
tu a menţine unitatea programului, pentru a apăra interesele 
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comune şi pentru a nu permite ca Asociaţia să devină un 
obiect al intrigilor burgheziei şi poliţiei • .  

Veţi m a i  avea d e  îndurat, probabil, multe persecuţii. S ă  
vă reamintiţi atunci c ă  î n  alte ţări, t n  Franţa, î n  Germania, în 
Austria, în Ungaria, membrii Internaţionalei sînt supuşi unor 
persecuţii şi mai crunte din partea guvernelor lor şi totuşi 
nu-şi pleacă c apul. Ei ştiu, aşa cum ştiţi şi  voi, că persecuţiile 
reprezintă cel mai bun mijloc de propagandă în favoarea 
Asciaţiei noastre şi că nu există forţă în lume care să poată 
înfrînge mişcarea revoluţionară mereu renăscîndă a proleta
riatului contemporan. Pentru a distruge Internaţionala tre
buie distrus mai întîi terenul care a generat -o în mod nece
sar, adică societatea modernă. 

Pu>licat în „La Emancipacion• 
nr. 44 din 1 3  -aprilie 1 872, 

Cu salutări frăţeşti. 
Din însărcinarea Consiliului General, 

secretar pentru Spania, 

Friedrich Engels 

„La Liberte• nr. 17 din 28 aprilie 1872 

Se tipăreşte după txtul 
apirut în „La Emcmoipacion•, 
onfruntat cu iorna srisorii 

şi „Der Volksstaat• nr. 36 din 4 mai 1 872 Tradus din limba spaniolă 

* in ciorna scrisorii urmează : „Nicicînd o asociaţie burgheză n-ar 
putea mnta in semenea condiţii 1 constituie cel mai mare merit al pro
letariatului modern faptul că in vederea luptei omune a creat lnterna
tiala, care Prinde foale tăi�e civilizate şi totuşi nu lezază ncidcum 
autonomia fiecărei federaţi. ln parte". - Nota ted. 
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Friedrich Engels 

Către Congresul de Ia Saragosa 

ondl, 6 prilie [ 1 872] 

Telegramă 

Consiliul General şi Consiliul federal englez trimit salu
tul lor Congresului le la Saragosa. 

Trăiască elibe rarea proletariatului ! 

Publicat ln „La Emancipacion" 
nr. 44 din 13 aprilie 1 872 

Engels 

Se tipăreşte după textul 
apăut ln ziar 

Tradus din limba spaniolă 



Karl Marx 

[Declaraţia Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

în legătură cu cuvîntarea rostită de Cochrane 
în Camera comunelor 80] 

G5 

Performanţele adunării „des rureaux" * de la Versailles 
şi ale cortesurilor spaniole, avînd drept scop nimicirea Inter
naţionalei ,  au avut darul să trezească spiritul nobil al emu · 
laţiei în inimile reprezentanţilor protipendadei din Camera 
comunelor din Anglia. Şi astfel, la 12 aprilie 1 872, d -l B. 
Cochrane, una dintre figurile care ilustrează cel mai bine 
nivelul intelectual al claselor de sus, a atras atenţia Camerei 
asupra spuselor şi  faptelor acestei înfiorătoare Asociaţi i. 
Fiind o persoană fără o deosebită înclinaţie pentru lectură, 
el a întreprins toamna trecută, în vederea iniţierii sale în 
această problemă, o călătorie de inspecţie, cu care prilej a 
vizitat c îteva cartiere generale de pe continent ale Interna
ţionalei, asigurîndu -şi la înapoiere, printr -o scrisoare adre
sată ziarului „Times " ,  un fel de drept de prioritate asupra 
acestei teme. Cuvîntarea sa din parlament trădează ceea ce 
la orice alt om ar fi considerat drept ignorare deliberată şi  
premeditată a subiectului despre care este vorba. Cu o sin
gură e xcepţie, numeroasele publicaţii oficiale ale Internaţio 
nalei îi sînt necunoscute ; în locul l o r ,  el citează u n  talmeş
balmeş de pasaje e xtrase din publicaţii obscure ale unor per
soane p articulare din Elveţia şi pentru care Internaţionala, ca 
organizaţie, este tot atît de puţin răspunzătoare ca şi guver
nul britanic pentru cuvîntarea d- lui Cochrane. Potrivit aces
tei cuvîntări, 

„marea majoritate a celor care în Anglia au aderat la Asociaţie - u· 
mărul lor este de 180 OOO - nu cunoşteau cituşi de puţin principiile care 
urmau sa fie traduse ln viaţă şi care le-au fost ascunse cu grijă in mo
mntul aderării lor•. 

* - denumire ironică dată Adunării aţionale din 1 87 1 ,  formată 
in cea mai mare parte din reacţionari monarhişti, nobili de la ţară, ren
tieri şi negustori. - Nota trad. 
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Principiile pe care Internaţionala are intenţia să le tra
ducă în viaţa sînt însă expuse în preambulul Statutului gene
r al, şi d-l Cochrane pluteşte într-o fericită ignoranţă a faptu
lui că nimeni nu poate intra în Asociaţie fără să recunoascd 
in mod expres aceste principii. Jn continuare, el spune că 

„atunci cind a fost infiintată Asociaţia, la baza căreia stăteau principiile 
trade-unionismulu i, ea n-a al.lt un caracter politic". 

Or, nu numai că preambulul Statutului general iniţitl are 
un pronunţat caracter politic, dar şi tendinţele politice ale 
Asociaţiei au fost amănunţit expuse în Manifestul constitu
tiv, publicat în 1 864 o d ată cu acest S tatut 81• O altă descope
r ire uimitoare este că Bakunin ar fi fost „însărcinatu să r ăs
pundă în numele Internaţionalei la atacurile lui Mazzini, ceea 
ce este pur şi simplu un neadevăr. După ce a citat un pasaj 
din broşura lui Bakunin 8t, d-l Cochrane a continuat : 

„Poate că o asemenea absurditate bombastică ne-ar fi f.cut Sd zim
bim, dar cind asmenea documente emană de la Londra• (de unde nu 
au anat), „ste oare de mirare că diferite guverne străine s„au alar
mat ? "  

M a i  este oare de mirare că d - l  Cochrane a devenit pur
tătorul lor de cuvînt în Anglia ? O altă acuzaţie este aceea că 
Internaţionala ar fi început re cent să editeze la Londra „un 
zia r " ,  ceea ce constituie un alt neadevăr. D-l Cochrane să fie 
însă pe p ace, Internaţionala are a tît în Europ a cît şi în Ame
rica numeroase organe proprii care apar în aproape toate 
limbile popoarelor civilizate. 

Dar miezul întregii cuvînUiri este cuprins în următoarea 
frază : 

„El ar putea dovedi că ln r ealitate Comuna se idntifică cu socia
ţia Intematională şi că Societatea Internaţională, aflată" ( ? )  „La Londra, a 
dat ordin Comunei să incendieze Parisul şi săl asasineze pe arhiepiopul 
acstui oraş• .  

Ş i  acum dovezile. In calitate a  sa d e  p reşedinte al Con
gresului de la B ruxelles din septembrie 1868, Eugene Dupont 
a declarat într- adevăr că Internaţionala năzuieşte spre o re
voluţie socială. Şi care este legătura secretă dintre această 
declaraţie făcută de Eugene Dupont în 1868 şi a cţiunile Co
munei din 1871 ? Faptul că 

„abia săptămina treută Eugene Duont a fost arestat la Paris, unde a 
plecat n taină din Anglia. Ei bine, acst domn Eugene Dupont a fost 
membru al Comunei ş. totodată membu al Societăţii Internaţionale•. 
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Din nefericire pentru acest raţionament extrem de logic, 
A. Dupont, membru al Comunei, arestat la Paris, n-a fost 
membru al Internaţionalei, iar E. Dupont, membru al Inter
naţionalei, n-a fost membru al Comunei. A doua dovadă : 

„3akunin a spus la congresul care a avut loc in iulie 1869 la Ge
neva, sub preşedinţia sa : «lnternationala se declară ateist» ".  

Dar la Geneva nu a avut loc în iulie 1 869 nici un congres 
internaţional ; B akunin n-a p rezidat nici un congres al Inter 
naţionalei şi nu a fost niciodată însărcinat s ă  facă declaraţii 
în numele ei. A treia dovadă : „Volksstimmeu,  organul Inter
naţionalei l a  Viena 83, a scris : 

„Steagul roşu este simbolul iubirii universale ; să ia seama duşmanii 
noştri ca el să nu se tr.ansforme in simbolul terorii universale". 

Mai mult, aceeaşi gazetă a arătat în repetate rînduri că 
Consiliul General de la Londra este, de fapt, Consiliul Gene 
ral al Internaţionalei, adică org anul ei central de conducere. 
A patra dovadă : la unul din procesele intentate Internaţ io
nalei în Franţa, Tolain şi-a bătut j oc de afirmaţia p rocuroru
lui că 

„ar fi suficient c a  pre5cdintele Internationalei" ( care nu existL) „să ridice 
degetul pentm ca tot globul pămintesc să i se supună". 

Mintea confuză a d -lui Cochrane transformă nPgaţia lui 
Tolain într-o afirmaţie. A cincea dovadă : Adresa Consiliului 
General cu privire la războiul civil din Franţa, din care d-l 
Cocluane citează pasajul care justifică represiunile împotriv a 
ostaticilor şi incendierile ca metodă de ducere a razb oiului 
necesară în condiţiile date. Dar din faptul că d-l Cochrane 
aprobă masacrele comise de versaillezi urmează oare să tra
gem concluzia că el le -ar fi ordonat, deşi, fără îndoială, nu are 
pe conştiinţă nici un omor, cu excepţia v înatulu i ? A şasea 
dovadă : 

„Inalnte de incendierea Parisului a avut loc o inl ilnire intre con
ducltorii Internationalei şi cei ai Comunei". 

Aceasta corespunde tot atît de puţin adevarului, pe cit  
corespunde ştirea care nu de mult a făcut ocolul presei ita
liene, şi  anume că Consiliul General al Internaţionalei l-ar fi  

7 - Marx-Engcls, Opere, voi. 18 
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trimis într -o călătorie de inspecţie pe continent pe devotatul 
şi mult iubitul său Alexander B aillie Cochrane , c are i-ar fi 
trimis un r aport foarte mulţumitor despre situaţia înfloritoare 
a organizaţiei şi ar fi constatat că ea numără 1 7  OOO OOO de 
membri. Ultima dovadă : 

„ln decretul Comunei prin care se ordonă dărimarea coloanei din 
Place Vendome se mentionează onsimtămintul Intenaţionalei". 

În decret nu se spune nimic de felul a cesta, deşi Comuna 
ştia, fără îndoială, că întreaga Internaţională de pe tot globul 
ar fi aprobat această hotărîre. 

Acestea sînt deci, potrivit ziarului „Times " ,  dovezile 
irefutabile aduse în sprij inul afirmaţiei lui Cochrane că arhi
episcopul Parisului a fost ucis şi Parisul incendiat pe baza 
ordinului direct primit de la Consiliul General al Internaţio
nalei de la Londra. Comparaţi această flecăreală incoerentă 
cu r apor tul asupra legii împotriva Internaţionalei prezentat 
la Versailles de d-l Sacaze şi  veţi vedea ce distanţă mai 
există încă între un rureau francez şi  un Dogberry britanic. 

Despre d-l Eastwick, fidus Achates * al d-lui Cochrane, 
ar trebui să spunem ca şi Dante : „Tu-i vezi şi  trec i " ,  dacă 
n -ar fi absurda sa afirmaţie că Intenaţionala este răspun
zătoare pentru zi arul „Pere Duchene " 84 al d-lui Vermersch, 
c.ruia eruditul domn Cochrane ii spune Vermuth. 

Dacă este o adevărată plăcere să ai un adversar ca d-l  
Cochrane, este o pacoste cumplită să suporţi protecţia, în 
măsura în care o putem numi astfel , a d-lui Fawcett. Destul 
de curaj os ca să apere Internaţionala împotriva unor măsuri 
coercitive, p e  c are, ce-i drept, guvernul englez nu îndrăzneşte 
şi nici nu are interes să le ia, el posedă, totodată, acel simţ al 
datoriei şi curajul moral superior care-l obligă să ţintuiască 
pe un ton profesoral Internaţionala la stîlpul infamiei. Din pă
c ate, pretinsele doctrine ale Intern aţionalei p e  care le atacă 
nu sînt decît o născocire a p ropriei sale minţi obtuze. 

„Statul - spun! el - ar trebui să fa:ă cutare şi cutare lucru şi 
să găsască bani pentru realizara tuturor proiectelor Intemationalei. 
Primul punct al pre.gramului glăsuieşte că statul ar trebui să răscumpere 
tot pămintul şi toate uneltele de producţie şi să-l dea in arendă poporu
lui la un pret echitabil şi moderat• ss. 

* - fid •!ul acolit. - Nota trad. 
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In ceea ce priveşte acest punct, adică răscumpărarea de 
către stat, în anumite condiţii, a pămîntului şi darea lui în 
arendă poporului la un preţ echitabil şi moderat, să-l lăsăm 
pe d-l Favrcett să rezolve această chestiune împreună cu das
călul său în materie de teorie, d -l John Stuart Mill, şi  cu şeful 
său politic, d-l John Bright. Al doilea punct „preconizează ca 
statul să reglementeze durata zilei de munc ă " .  Erudiţia profeso 
rului nostru în domeniul istoriei apare în toată strălucirea 
atunci cînd atribuie Internaţionalei p ate rnitate a legislaţiei 
industriale engleze, iar competenţa sa în problemele de e cono
mie apare într-o lumină la fel de favorabilă în aprecierile pe 
care le face asupr a  acestor legi. Al treilea punct : 

„Statul trebuie să asigure lnvătămîntul gratu it0• 

Ce însemnătate au însă fapte atît de cunoscute c a  exis
tenţa învăţămîntului gratuit în Statele Unite şi Elveţia şi re
zultatele binefăcătoare ale acestui a în comparaţie cu sum
brele prevestiri ale profesorului F awcett ? Al p atrule a punct : 

„Statul trebui e  să împrumute apital asoci.atiilor cooperatiste".  

Aici s-a strecurat o mică eroare : d-l Fawcett confundă 
revendicările lui L assalle, care a murit înainte de întemeierea 
Internaţionalei, cu principiile Internaţionalei. ln treacăt fie 
spus, L assalle invocase pre cedentul împrumuturilor acordate 
d� slat, pe care, sub pretextul ameliorărilor funciare, proprie
tarii funciari britanici şi le-au acordat cu ajutorul parlamen 
tului cu atîta generozitate. Al cincilea punct : 

„Iar ca o încununare s-a propus ca partea de venit al bugetului tarii 
să fie realizată printr-un impozit progresiv asupra proprietăţii funciare0• 

Asta e, într- adevăr, prea de tot : să prezinţi cererile 
d-lui Robe rt Gladstone şi ale partizanilor s.i, reformatori 
financiari burghezi din Liverpool, drept „încununare a 0  pro
gramului Internaţionalei I 

Acest mare expert în materie de economie politică, d-l  
Fawcett - a cărui pretenţie l a  glorie ştiinţifică se bazează 
exclusiv pe faptul că a vulgarizat, pentru uzul elevilor, com
pendiul de e conomie politică al d-lui John Stuart Mill -
mărturiseşte că „faptele au infirmat temerarele pronosticuri" 
( ale adepţilor liber-schimbismului) „făcute cu 25 de ani în 
urmă " .  

1• 
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în acelaşi timp, el este convins de darul său de a potoli 
gigantica mişcare proletar. din zilele noastre, repetînd me
reu, într-o formă tot mai diluată, aceleaşi fraze rasuflate cu 
care au fost susţinute falsele pronosticuri de acum 25 de ani. 
Să sperăm că făţarnica sa apărare a Internaţionalei - în rea
litate o umilă pocăinţă pentru p retinsele s ale simpatii din 
trecut faţă de clasa muncitoare - v a  deschide ochii acelora 
d intre muncitorii englezi c are se mai l asă înşelaţi de senti
mentalismul îndărătul căruia d-l Fawcett a încercat pînă acum 
să-şi ascundă nulitate a sa ştiinţifică. 

Iar dacă d - l  B. Cochrane reprezintă inteligenţa politică 
şi d-l Fawcett ştiinţa economică a Camerei comunelor brita
nice, cum se prezintă atunci acest „club londonez dintre cele 
mai pl.cute u în comparaţie cu Camera reprezentanţilor din 
Statele Unite, care la 1 3  decembrie 1 871  a votat o lege cu pri
vire l a  înfiinţarea unui Oficiu pentru statistica muncii 86,  de
clarînd că această lege a fost adoptată l a  dorinţa expresă a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, pe c are Camera a 
recunoscut - o  drept unul dintre cele mai importante fenomene 
ale contemporaneităţi i ? 

Consiliul General : 

.. Applegarth, A. Arnaud, M. Barry, M. J. Boon, 
F. Bradnick, G. H. Buttery, F. Cournet, P. Delahaye, 
.ugenc Dupont, W. Hales, Hurliman, Jules Johan
nard, C. Keen, Harriet Law, F. Lessner, Loclrner, 
C. Longuet, Marguerite, C. Martin, Zevy Maurice, 
H. Mayo, G. Milner, Ch. Murray, Piănder, J. Rozwa
dowski, V. Regis, J. Roach, Riihl, G. Ranvier, Sad
ler, Cowell Stepncy, A. Taylor, W, Townshend, 
E. V aillant, J. Weston, De V/oliers, F. J. Yarrow. 

Secretari-corespondenţi : 

Leo Frankel - pentru Austria şi Ungaria ; A. Her
man - pen tru Belgi a ; T. Mottershead - pentru 
D anemarca ; A. Serraillier - pentru Franţa ; Karl 
Marx - pentn Germania şi Rusi a ; C. Rochat -
pentru Oland a ; J. P. Mac Donnel - pentru Irl an d a ; 
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F. Engels - pentru Italia ş i  Spania ; -Valery \Vrob
lewski - pentru Polonia ; Hermann Jung - pentru 
Elveţia ; J. G. Eccarius - pentru Statele Unite ; Le 
Moussu - pentru sec ţiile f ranceze din Statele Unite. 

J. Hales, secretar general.  

Londra, 17 aprilie 1 872 

Scris de K. Marx 
intre 1 3  şi 1 6  aprilie 1 872 

Publ!at 
sub formă de foaie volantă 
şi ln „The Eastern Post• nr. 1 86 
din 20 aprilie 1 872, 
în „La Emancipacion• nr. 49 
din 18 mai 1 872, 
în „O Pensamento Social" nr. 14 
din mai 1 872 

Se tipărşte după textul 
foii volante 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Către Asociaţia muncitorilor din Ferrara s; 

Cetăţeni, 
Ca răspuns la amicala voastră scrisoare din 3 martie, vi 

mulţumesc în numele Consiliului General pentru aderareu 
voastră la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ; în acelaşi 
timp trebuie să vă comunic că, înainte de a o confirma, Con
siliul doreşte să aibă lămuriri asupra sensului rezervei cu pri
vire la „ autonomia "  voastră. 

Cînd i a  fiinţă o asociaţie, este în primul rînd necesar s. 
se fixeze statutul şi regulamentul de organizare, aşa cum le 
aveţi voi înşivă şi cum le are şi Internaţionala. S - ar putea c a  
v o i  s ă  n u  l e  cunoaşteţi p e  cele ale Internaţionalei ş i ,  de aceea, 
vă trimit alăturat cite un exemplar în limb a franceză. Vă rog 
să le arătaţi asociaţiei voastre şi, în c az că veţi fi de acord 
cu ele, să -mi comunicaţi acest lucru. Acest Statu t general şi 
Regulament de organizare sînt singurele leg i  pe c are le are 
Asociaţia noastră şi  care ar putea limita autonomia voas tr.. 
Veţi înţelege însă că în Internaţională nu pot exista doui 
categorii de secţii : unele care adoptă legile comune şi  altele 
care le resping *. Sper totuşi că nu veţi avea nici un fel de 
obiecţii în ceea ce priveşte a doptarea a cestor legi. care sint 
opera muncitorilor din toată Europa. elaborate în decurs de 
şapte ani la congresele lor anuale şi recunoscute de toţi. 

Regulamentul de organizare. capitolul al  V-lea. articolul 1 .  
spune că „fiecare secţie a re d reptul să-şi elaboreze u n  statut şi 
un regulament al ei special. p otrivit condiţiilor locale şi  legilor 
din ţara respectivă " .  Aceste statute şi regulamente nu pot 
însi cantine nimic care să contravină Statutului şi Regulamen-

• In ciorna scrisorii cuvintele : „păstrlndu-şi autonomia", care ur
meazJ, sint şterse. - Nota red. 
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tului general *. Regulamentul de organizare. capitolul al II-lea 
articolul 5. lasă Consiliului General dreptul să aprobe sau să 
respingă aceste noi secţii şi. totodată. sarcina de a verifica 
dacă statutele şi regulamentele noilor i �cţii sînt conforme cu 
articolul citat ; vă rog deci să trimiteţi Consiliului un exem
plar al statutului vostru pentru a putea îndeplini a cea stă 
formalitate. 

Scris de F. Engels 
la  16 aprilie 1 872 
Publicat pentru prima oară 
in limba usă în Operele 
lui K. Marx şi F. Engels, ed. I, 
vol XXV I, 1 935 

Se tipăreşte după ciorna 
scrisorii 

Tradus din limba italiană 

* 1n doma scrisorii urmează : „lntruit pină in prezent Italia nu 
are un Consiliu federal reglementar constituit, Consiliul General are 
sarcina de a verifica statutele şi regulamentele secţiilor din Italia", frază 
care ste ştarsă. - Nota red. 
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Friedrich Engels 

Scrisori din Londra ss 

l 
[Greva muncitorilor agricoli englezi] 

Londra, 20 aprilie 1872 
In ultimele zile. mişcarea muncitorească din Anglia a făcut 

progrese enorme ; ea a pătruns. şi încă foarte temeinic. în 
rindurile muncitorilor agricoli. Se ştie că în Marea Britanie 
pămîntul apa rţine unui număr foarte restrîns de mari proprie
tari funcia ri. dintre care cei mai săraci încaseaz. anual. sub 
formă de a rendă. 100 OOO 1. st.. iar cei mai bogaţi - multe 
milioane. Marchizul de Westminster a re un venit anual de 
p -ste zece milioane. 

P.mîntul este împărţit în parcele mari cultivate de n mic 
număr de ţărani. cu ajutorul maşinilor. p entru a rendaşul p rin
cipal. In Anglia nu există mici proprietari de pămînt ; numărul 
muncitorilor agri coli. care şi aşa este redus în raport cu supra
faţa de p .nnînt pe care o cultivă. scade an de an. ca u rmare a 
introducerii de noi maşini ; astfel. muncitorii agricoli englezi. 
inculţi. mai în robiţi gliei ca oricînd şi. totodată. victime ale 
concurenţei,  constituie ce a mai prost p lătită clasă a p opulaţiei. 
Nu o dati s-au răzvrătit împotriva soartei lor cumplite. In 1 831  
e i  au incendidt î n  sudul Angliei stogurile de fin şi  clăile de 
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griu aparţinînd arendaşilor 89, iar a cum cîţiva ani. a celaşi lucru 
s-a p etrC'cut în comitatul York ; din timp în timp s-au flcul 
încercări de a se organiza printre ei uniuni de rezistenţi. dar 
fără rezultate serioase. Actuala mişcare a luat însă în decurs 
de cîteva săptămîni o amploare c are îi asigură un succes enorm. 
Acea stă mişcare a început printre muncitorii agricoli din comi 
tatul Warwick. care au cerut sporirea salariului de la 1 1  sau 
12 şilingi ( 13 sau 14 franci) pe săptămînă la 16 şilingi 
( 19 franci) ; pentru a-şi atinge scopul. ei au organizat o uniune 
de rezistenţă. iar a cum au intrat în grevă 90• O panicl generala 
a cuprins pe p roprietarii. arendaşii şi conservatorii din comi
tat ; după un mileniu şi mai bine de sclavie fizică şi morală. 
muncitorii agricoli au cutezat să se răscoale împotriva autori
tăţii stăpînilor ! Ei s-au răsculat efectiv, au organizat o 
grevă. şi încă în mod atit de eficient. încît în deours de două 
sau trei săptămîni nu numai cei din Wa rwickshire. ci şi toţi 
muncitorii agricoli din cele opt comitate învecinate s-au alătu 
rat mişcării. Ceea ce înseamnă Internaţionala pentru guvernele 
reacţionare din Europa - spectru al cărui nume îi bagl în 
sperieţi - înseamnă Uniunea muncitorilor agricoli pentru pro
prietarii funciari şi arendaşii îngroziţi. In zadar au încercat să-i 
opună rezisten tă : Uniunea. sprijinindu-se pe experienţa 
Uniunii de rezistenţă a muncitorilor industriali şi ajutată de 
sfatu rile acesteia. s-a consolidat şi s-a extins cu fiece zi. sus
ţinută. pe deasupra. şi de opinia publică a înseşi burgheziei. 
In pofida alianţei ei politice cu aristocraţia. burghezia duce 
neîncetat împotriva a cesteia un fel de guerillă economică ; şi. 
dat fiind că în momentul de faţă ea trece printr-o perioadă de 
prosperitate industrială. cînd are nevoie de mulţi muncitori. 
aproape toţi ţ.ranii grevişti au fost aduşi la oraşe. unde au 
mai multă căutare şi sînt mai bine plătiţi decît ar fi fost 
posibil în agricultură. Dup ă cum se vede. greva s-a soldat cu 
un succes d eplin. astfel încît în întreaga Anglie proprietarii 
funciari şi arendaşii au majorat din proprie iniţiativă salariile 
muncitorilor agricoli cu 25-30 % . Această primă mare victorie 
ma rchează începutul unei epoci noi în viaţa spirituală şi so
cială a proletariatului agricol. care s-a alăturat în masă miş
cării proletarilor de la oraşe împotriva tiraniei capitalului. 

Săptămîna trecuti, parlamentul englez s-a ocupa t  de Inter
naţională. D -l Cochrane, un reacţionar inveterat, a acuzat ori 
bila asociaţie muncitorească că a dat ordin Comunei din Paris 
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să-l asasineze pe arhiepiscop * şi să incendieze oraşul ! tn 
continuare a cerut să se ia măsuri represive împotriva Consiliu
lui General. care îşi are în prezent sediul la Londra. Guvernul 
i-a răspuns, bineînţeles. că. asemenea tuturor celorlalţi locui
tori ai Angliei. membrii Internaţionalei răspund numai în fata 
legii. şi cum pină în prezent ei nu au încălcat-o. nu există nici 
un motiv de a se lua împotriva lor măsuri represive 91 • Este de 
presupus că Consiliul General al Asociaţiei va riposta la aser
ţiunile mincinoase ale d-lui Cochrane **. 

Scrs de F. Engels 
la 20 a pril ie 1 872 

Publicat n „La Plee" r. 48 
din 24 aprilie 1 872 

• Gwrges Darbry - Nota red. 

Se tipăreşte după textul 
apărut fn ziar 

Tradus din limba italian. 

•• Vezi volumul de fată, p. 65-7 1 .  - Nota red. 



F riedrich Engels 

[Despre persecutarea lui Theodor Cuno, 
membru al Internaţionalei 92] 

7i 

De cîtva timp se ştie că guvernele Germaniei, Austriei şi 
Italiei s-au înţeles in secret să pornească o prigoană împotriva 
membrilor Internaţionalei. Cum este aplioată în practică 
a ceastă înţelegere reiese din următoarele fapte : un membru 
marcant al Internaţionalei. cetăţeanul Theodor Cuno din 
Milano. de origine prusian. inginer. care şi-a pierdut postul de
ţinut într-o mare uzină constructoare de maşini. a fost arestat 
la 25 februarie. cu care prilej i s-au confiscat toate documen
tele sale. precum şi fotografiile găsite asupra sa (inclusiv cea 
a tatălui său etc.) . El a fost transportat in lanţuri la Verona. 
unde a sta t timp de aproape o lună în închisoare laolaltă cu 
hatii şi asasinii şi avind parte de acelaşi tratament ca şi aceştia, 
iar documentele sale au fost trimise la Roma pentru a fi cerce
tate. La 29 martie. pus în lanţuri alături de un criminal de 
drept comun. el a fost transportat la frontieră şi predat autori
tăţilor austriece. Aici a putut afla pentru prima oară motivul 
pentru care pătimise toate acestea. Cit de mare i-a fost însă 
mirarea citind că fusese arestat deoarece 

„la Milano tr.ise ca un trintor, a un vagabond, fără ici un fel de mij
loae de existentă, fiind, ln plus, un periulos agent al Partidului ocia
list interna.onal şi că pentru toate aceste motive a fost expulzat din 
regatul Italiei" I 

în realitate. nu numai că n-a fost n trîntor. dar urma să 
ocupe la 1 martie postul bine remunerat de director al unei 
fabrici din Como. după cum nici lipsit de mijloace de existenţ. 
n-a fost. întrucît. in momentul despărţirii. autorităţile italiem� 
au fost nevoite să-i restituie 1 1 1  franci. bani care-i aparţineau ! 
Austriecii u şi-au putut explica a ceastă contradicţie. dar. in 
loc să-i dea drumul, l-au predat unui poliţist, care l-a însoţit pe 
Cuno, pe socoteala acestuia. pînă la graniţa bavareză. Şi astfel. 
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Cuno a trebuit nu numai si petreacă încă o siptămînă în 
închisoare. dar să şi cheltuiască cea mai mare p arte din b anii 
săi. La graniţa b avarez ă  el a obţinut - fără îndoială datorit. 
lipsei unor instrucţiuni corespunzătoare. p recum şi p rostiei 
înnăscute a poliţiei bavareze - să se trimită mdelor sale o 
telegramă. şi dupi primirea unui r.spuns satisfăcător a fost. 
în sfîrşit. pus în libertate. După cum se vede. alianţa poliţiei 
din Europa împotriva Internaţionalei este o realitate. Cuno 
putea fi trimis la graniţa elveţiană şi pus a colo în liber tate. 
dar. în loc să se procedeze aşa. a fost predat austriecilor. care 
l-au predat bava rezilor pentru a fi purtat dintr-o închisoare 
într-alta ca un c riminal de rînd. Iată liberalismul m onarhiilor 
consti tutionale „liber e " .  

Scris de F .  Engels intre 2 2  şi 23 
aprilie 1872 
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Friedrich Engels 

[Despre relaţiile dintre secţiile irlandeze 
şi Consiliul federal britanic 93] 

[Insemnări făcute de autor ale cuvîntării rostite 
în şedinţa Consiliului General din 14 mai 1872) 
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Cetăţeanul Engels a spus că adevăratul scop al prezentei 
propuneri este de a pune secţiile irlandeze sub ju risdicţia 
Consiliului federal britanic. fapt cu ca re secţiile irlandeze nu 
vor fi niciodată de a cord şi pe care Consiliul General nu are 
nici dreptul. nici puterea să-l impună a cestora. Potrivit Statutu
lui şi Regulamentului. Consiliul General nu are dreptul de a 
sili o secţie sau o filială să recunoască supremaţia vreunui 
consiliu federal. C onsiliul General este obligat ca. înainte de 
a admite sau a respinge o filială nouă. aflată sub jurisdicţia 
vreunui consiliu federal. să-l consulte p e  acesta . Engels spe
cifică că secţiile irlandeze din Anglia se află tot atît de puţin 
sub ju risdicţia Consiliului federal britanic ca şi secţiile fran
ceze. germane sau italiene * din această ţară. Irlandezii consti
tuie. din toate punctele de vedere. o naţionalitate distinctă. iar 
faptul că ei vorbesc limba engleză nu le poate răpi dreptul. 
egal pentru toţi. de a avea n sînul Internaţionalei o organizlţie 
na ţională de sine stătătoare. 

Cetăţeanul Hales a v orbit despre relaţiile dintre Anglia 
şi I rlanda . p rezentîndu-le într-o lumină cit se poate de idilică. 
cam în genul relaţiilor c a re au existat între Anglia şi F ranţa 
în timpul războiului Crimeii. cînd cla sele guvernante din cele 
două ţări nu conteneau să se tăîieze reciproc şi se pirea că 
între ele domneşte cea mai desăvîrşită armonie. ln cazul de 
faţă, lucrurile stau însă u totul altfel. Există faptul cuceririi 
Irlandei în urmă cu şapte secole şi al asupririi ei în tot acest 
timp de către englezi. şi  cit va dăinui acea stă asuprire ar fi o 
insultă la adresa muncitorilor irlandezi si li se ceară si se 
supuni unui Consiliu federal britanic. Poziţia Irlandei faţă de 

* In registrul de proces!-verbale a l  Consiliului General urmează : 
„sau poloneze" .  - Nota red. 
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Anglia nu este a ceea a unui partener egal. ci a ceea a Poloniei 
faţă de Rusia . Ce s-ar spune dacă Consiliul General ar cere 
unor secţii poloneze să recunoască conducerea unui Consiliu 
federal rus din Petersburg. sau ar cere unor secţii din Polonia 
prusiană. din S chleswigul de nord sau Alsacia să se supună 
unui Consiliu fed eral din Berlin ? Iar ceea ce se cere secţiilor 
irlandeze este. în esenţă. acelaşi lucru. Dacă membri ai Inter
naţionalei aparţinînd unei naţiuni dominante ar cere naţiunii 
care a fost cucerită şi care continuă să fie oprimată să-si uite 
naţionalitatea şi situaţia ei spec ifică şi „să lase deoparte diver
genţele naţionale u etc„ a ceasta n-ar mai fi internaţionalism. 
ci pur şi simplu p ropovăduirea supunerii faţă de jug şi încer
carea de a justifica şi eterniza. sub masca internaţionalismului. 
dominaţia cuceritorului. Ar însemna sancţionarea p ărerii. şi 
aşa mult prea răspindită p rintre muncitorii englezi. că. în com
paraţie cu irlandezii. ei sînt fiinţe superioare şi constituie o 
a ristocraţie. la fel cum albii mîrşavi din statele sclavagiste se 
consideră o aristocraţie faţă de negri. 

Intr-un caz ca cel al irlandezilor. la b aza adevăratului 
internaţionalism trebuie. în mod necesar. să stea o organizaţie 
naţională de sine stătătoare ; irlandezii. ca şi alte naţionali
tăţi asup rite. pot intra în Asocia ţie doar ca p arteneri egali ai 
membrilor din rîndurile naţiunii dominante şi numai expri
m.îndu-şi protestul împotriva subjugării. De a ceea. secţiile 
irlandeze sînt nu numai îndreptăţite. ci chiar obligate să de
clare în p reambulul statutului lor că prima şi cea mai im
perioa să datorie care le incumbă ca irlan.dezi este să lupte 
pentru independenţa lor naţională. In Anglia.  antagonismul 
dintre muncitorii irlandezi şi cei englezi a constituit întot
deauna un mijloc dintre cele mai eficiente pentru menţinerea 
dominaţiei de clasă. Engels a amintit de timpurile trăite de el. 
cînd la Manchester Feargus O'Connor şi cartiştii englezi au 
fost izgoniţi din Hall of Science de către irlandezi 94• Acum 
există pentru p rima oară posibilitatea ca muncitorii englezi şi 
cei irlandezi să lupte în comun pentru eliberarea lor. ceea cP. 
pînă în p rezent nu a putut fi realizat de nici o mişcare din 
Anglia. Nici nu s-a înfăptuit încă acest 1ucru şi se şi cere să 
dictăm irlandezilor şi să le declarăm că 1 nu trebuie să-şi 
dezvolte o mişcare proprie. ci trebuie să se supună conducerii 
unui consiliu englez ! Asta ar însemna să se introducă şi în 
Internaţională înrobirea irlaldezilor de către englezi. Dacă 
autorii a ce stei propuneri sînt atît de p ăt runşi de spiritul ade
văratului internaţionalism. să o dovedeacă transferÎnd sediui 
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Consiliului federal britanic la Dublin şi să se supună unui con
siliu alcătuit din irlandezi. 

Cit priveşte pretinsele conflicte dintre secţiile irlandeze 
şi secţiile engleze. ele au fost provocate de încercările unor 
membri ai Consiliului federal britanic de a se amesteca în 
treburile secţiilor irlandeze. pentru a le determina să renunţe 
la caracterul lor naţional specific şi să recunoască conducerea 
Consiliului britanic. 

In plus. secţiile irlandeze din Anglia nu pot fi separate 
de secţiile din Irlanda ; nu este admisibil ca unii irlandezi să 
depindă de un Consiliu federal din Londra. iar alţii de un Con
siliu federal din Dublin. Secţiile irlandeze din Anglia constituie 
pentru noi puncte de sprijin în vederea desfăşurării activităţii 
în rîndurile muncitorilor irlandezi din Irlanda ; ele sînt mai 
avansate. deoarece au condiţii mai favorabile. iar mişcarea din 
Irlanda nu poate fi propagată şi organizată decît prin interme
diul lor. Şi acum să distrugem cu bună ştiinţă punctele noastre 
de prij in şi să renunţăm la unicul mijloc prin care influenţa 
Internaţionalei în Irlanda poate fi întărită ? Să nu uităm că. 
pe bună dreptate. secţiile irlandee nu vor consimţi niciodată 
să renunţe la organizaţia lor naţională de sine stătătoare şi să 
se supună unui Consiliu britanic. Problema este deci urmă
toarea : trebuie lăsaţi irlandezii să-şi conducă singuri treburile. 
sau trebuie să fie îndepărtaţi din Asociaţie ? Dacă Consiliul 
ar adopta propunerea. el s-ar vedea nevoit să declare munci
torlor irladezi că după dominaţia aristocraţiei engleze asu
pra Irlandei. după dominaţia burgheziei engleze asupra Irlan
dei. ei trebuie acum să se aştepte la instaurarea dominaţiei 
clasei muncitoare engleze asupra Irlandei. 

Scrs de . Engels 
In jurul datei de 14 mai 1 872 

ublicat pentru prima oar! 

Se tipăreşte după manuscris. 
onfruntat cu textul 
procesului-verbal 

Tradus din limba englez. 
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Karl Marx 

Declaraţia Consiliului General 
cu privire la Consiliul federalist universal 95 

Acum cîteva săptămîni a apărut o broşură intitulată 
„Consiliul federalist universal l Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor şi al asociaţiilor socialiste republicane aliliatea. 

Această broşură are pretenţia, nici mai mult, nici mai 
pu ţin, decit să iniţieze un coup d'etat * în cadrul Internaţio
nalei. Ea anunţă constituirea unui al doilea Consiliu General 
şi atacă atît organizaţia Internaţionalei în ansamblul ei, cît 
şi modul în care este condusă de către Consiliul General. 
Cine sînt însă membrii acestui nou consiliu universal auto
instituit şi autorii acestor atacuri ? Printre semnatarii docu
mentului găsim, în primul rînd, pe cetăţeanul John Weston, 
membru al Consiliului General şi fost casier al acestuia, care, 
într-o scrisoare adresată Consiliului, declară că s-ar fi făcut 
uz de numele său fără a i se cere consimţămîntul. 

In al doilea rînd, şase delegaţi ai Ligii republicane uni
versale 96 - asociaţie cu totul străină de Internaţională. In 
al treilea rînd, doi delegaţi ai unei Secţii federaliste republi
cane internaţionale, a cărei existenţă este cu totul necunos 
cută Internaţionalei. In al patrulea rînd, doi delegaţi ai Ligii 
pămîntului şi a muncii 97, asociaţie care nu face parte din 
Internaţională. în al cincilea rînd, doi delegaţi autonumiţi ai 
Asociatiei culturale a muncitorilor germani, în realitate re
prezentanţii unui mic grup de germani excluşi din aceasta 
asociaţie din pricina ostilităţii lor f ăţişc faţă de Internaţfo
nc1/ă i. în s[îrşit, patru d�legaţi a două asociaţii franceze, 
numărînd, impretmi, mai puţin de 20 de membri, asociaţii 

• -- o lovitură de stat. - Nola trad. 
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cu a căror afiliere Consiliul General n-a fost de acord ; 
printre delegaţii acestor din urmă două asociaţii figurează un 
oarecare domn V esinier, exclus din Internaţională de o co
misie instituită de Congresul de la Bruxelles din 1 868 99, şi 
un domn Landeck, pe care fuga precipitată, la 4 septem · 
brie 1 870, a prefectului de poliţie bonapartist Pietri l -a eli
berat de angajamentul său, luat de bunăvoie faţă de acest 
funcţionar şi „respectat scrupulos", ,,de a se abţine de la orice 
activitate politică ln Franţa şi de a nu mai avea nici un fel 
de legături cu Internaţionala" (vezi darea de seamă publicatd 
asupra celui de-al treilea proces intentat Internaţionalei la 
Paris 106) şi care recent a fost exclus din Asociaţia refugia
ţilor comunarzi de la Londra. 

Chiar şi semnatarii acestui document îşi dau, f.ră doar 
şi poate, seama că un conclav format din persoane complet 
străine de Internaţională este tot atît de puţin îndreptăţit să 
se amestece în organizarea ei şi Sd-şi aroge rolul de Consiliu 
General al acesteia, pe cît este Consiliul General al Inter
naţionalei îndreptăţit să se amestece în organizarea Marii 
cli ferate din nord şi să se proclame consiliul ei de admi
nistraţie. 

Nu este de mirare că aceşti oameni nu au nici cea mai 
v.ga idee despre istoria şi organizarea Internaţionalei. De 
unde să ştie că, potrivit Statutului nostru, Consiliul General 
trebuie să prezinte rapom·tele sale congreselor generale, iar 
nu lor ? Sau că atunci cînd izbucnirea războiului în 1 870 a 
împiedicat ţinerea congresului, o hotărîrn unanimă a tuturor 
federaţiilor a prelungit împuternicirile Consiliului General 
piuă cînd situaţia poli tică Ya permite convocarea unui con· 
gres public ? 

Cit priveşte fondul strîns de Consiliul General pentru 
ajutorarea emigranţilor, suma totală colectată a fost periodic 
comunicată în dările de seamă asupra şedinţelor Consiliului, 
care au fost publicate. Casierul nostru. cetăţeanul Jung, 4, 
Charles Street, Northampton Square, Clerkenwell, păstreaza 
chitanţele pentru fiecare farthing cheltuit, şi orice donator 
poate oricînd cere să i se prezinte spre verificare aceste chi 
tanţe, precum şi deconturile. O asemenea verificare va do
vedi nu numai că Consiliul a consacrat o bună parte din 

8 
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timpul său acestei sarcini, care nu intră nicidecum în atri
buţiile lui curente, dar totodată că atît el, ca organizaţie, 
cît şi individual membrii lui au contribu1t, în limitele posi
bilităţilor lor, la fondul emigranţilor. 

Dată fiind dezvoltarea pe care a luat-o Internaţionala şi 
pres tigiul de care se bucură în prezent, asociaţiile rivale şi 
ostile o pot ataca cu oarecare şanse de succes numai uzur
pîndu-i numele pentru a-i submina forţa. Acest lucru l-a în
ţeles atît de bine întreaga presă vîndută guvernelor şi clase 
lor dominante, încît aceleaşi ziare - de la  presa poliţistă şi 
pînă la cea aşa-zis democrată şi republicană -, care trec 
sistematic sub tăcere orice declaraţie oficială a Consiliului 
General, se grăbesc întotdeauna să difuzeze în întreaga 
Europă manifestări cu totul neînsemnate şi ridicole ca cea a 
„Consiliului federalist universal u .  

Consiliul General : 

R. Applegarth, Ant. Arnaud, M. Barry, M. J. Boon, 
F. Bradnick, G. H. Buttcry, E. Delahaye, Eugen� 
Dupont, J. G. Eccarius, W. Hales, Hurliman, Jules 
Johannard, Ch. Keen, Harriet Law, F. Lessner, 
Lochner, Charles Longuet, Margueritc, C. Martin, 
Zevy Maurice, H. Mayo, G. Milner, Th. Mottcrsheacl, 
Pfănder, J. Rozwadowski, V. Regis, J. Roach, Riil11, 
G. Ranvier, Sadler, G. Sexton, Cowell Stepney, A. 
Taylor, W. Townsl1end, E. Vaillant, J. Weston, De 

\Volfers, F. J. Yarrow. 

Secrctari-corespondenti : 

Leo Frankel - pentru Austria şi Ungaria ; A. Her
man - pentru Belgia ; F. Cournet - pentru Dane
marca ; A. Scrraillier - pentru Franţa ; Karl Marx 
- pentru Germania şi Rusia ; Ch. Rochat - pen 
tru Olanda ; J .  P .  Mac Donnel - pentru Irlanda ; 
F. Engels - pentru Italia şi Spania ; \Valery 
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vVroblewski - pentru Polonia ; Hermann Jung 
pentru Elveţia ; Le Moussu - pentru secţiile fran

ceze din Statele Unite. 
Ch. Murray, preşedintele şedinţei 

H. Jung, casier 
John Hales, secretar general 

33, Ralhbone Place, Londra W. 
20 mai 1 872 
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Karl Marx 

Incă o dată Stefanoni şi Internationala 
[Scrisoare către redacţia lui „Gazzettino Rosa" 181) 

Londra, 23 mai 1072 

Domnule redactor, 
In „Libero Pensiero " din 28 martie, d-l Stefanoni a pre

văzut pe bună dreptate că, în pofida eşecului pe care l-a _su
ferit cu Liebknecht 102, voi continua să răspund prin tăcere la  
neîncetatele sale calomnii. Dacă astăzi rup această tăcere, 
o fac numai pentru că d-l Karl Vogt, o persoană pe care din 
punct de vedere politic şi moral am lichidat-o în Germania 
prin cartea mea „Domnul Vogt" ,  se dovedeşte acum a fi in
spiratorul afirmaţiilor făcute de tovarăşul său de idei, 
Stefanoni. 

D-l Stefanoni citează din cartea lui Vogt, îndreptată îm
potriva mea şi a Partidului comunist german în general, bas 
mul despre relaţiile mele cu spionul Cherval ; el trece, totuşi, 
în mod deliberat sub tăcere scrisoarea lui J. Ph. Becker din 
Geneva, care, într-o formă foarte umoristicî, demască scor
nirile grosolane ale lui Vogt (vezi „Domnul Vogt" , p. 2 1 ) rnJ. 

Această calomnie şi altele de aceeaşi speţă, cu care Vogt 
şi -a împînzit cartea sa j osnică, au fost reproduse de „Na
tional-Zeitung" 10• din Berlin la cîteva zile după apariţia ci. 
Imediat i -am intentat, din Londra, un proces pentru def.i
mare. Potrivit legislaţiei prusiene a trebuit însă să recurg 
mai întîi la o procedură preliminară, adică să obţin din 
partea tribunalelor încuviinţarea de a-l urmări în justiţie pe 
redactorul lui „National-Zeitung " .  Am fost deci obligat să 
parcurg întreaga ierarhie a instanţelor,. începînd cu judecă
torul de instrucţie şi sfîrşind cu tribunalul suprem, pentru 
ca, pînă la urmă, să nu obţin absolut nimic. lntr-un cuvînt, 
mi s-a interzis să intentez un proces atît de compromiţ.tor 
pentru d-l Vogt (care tocmai atunci invitase Prusia ,  în cartea 
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sa „Studii politice 105, să pună stăpînire prin forţa armelor 
pe restul Germaniei) , cit şi pentru un ziar care, sub masca 
unei opoziţii fictive, făcea j ocul guvernului şi ulterior s-a 
dovedit a fi cea mai servilă unealtă a lui Bismarck, un pro
ces care trebuia să dea satisfacţie deplină unui om atacat 
pe atunci în mod vehement, diu ordin de sus, de către în
treaga presă venală din Germania. 

Toate peripeţiile luptei mele u tribunalele prusiene, îm
preună cu documentele justificative pe care le-am prezentat 
acestor tribunale, au apărut în cartea mea , .Domnul Vogt" ,  
şi, î n  consecinţă, trebuie să fie cunoscute virtuosului domn 
Stefanoni. 

D-l  Stefanoni citează şi lucrarea mea „Dezvăluiri asupra 
procesului comuniştilor de la Colonia" ( 1853) ion, pentru a 
dovedi - ce ? că am întreţinut legături cu comuniştii ger
mani. Eu mă mîndresc cu aceste legături. 

De altfel , adevăratul scop al acestei lin urmă lucrări era 
de a dovedi că Liga comuniştilor nu a fost o societate secretă 
în sensul codului penal şi că, tocmai de aceea, guvernul 
prusian a fost nevoit să-l pună pe ticălosul Stieber şi pe com
plicii lui să fabrice o serie de documente false, atribuite mie 
şi celorlalţi acuzaţi. Astăzi, în Germania nimeni, nici chiar 
dintre acoliţii lui Bismarck, nu ar îndrăzni să nege acest fapt. 
Că d-l Stefanoni face cauză comună nu numai cu Vogt, dar 
şi cu St ie ber, e prea forte *, chiar şi pentru un espri t fort ** 
de teapa lui Stef an o ni. 

fo numărul din 18 aprilie al gazetei sale, l-1 Stefanoni 
trece din nou la atac. In lucrarea mea am dovedit cu priso
sinţă că în 1859 d-l Vogt s -a  vîndut lui Ludovic Bonaparte, 
angajîndu-se să fie principalul agent al acestuia în Germania 
şi Elveţia. Zece ani mai tîrziu, indiscreţia prietenilor săi, Jules 
Favre şi compania, n-a făcut decît să confirme acest fapt pe 
bază de documente io1• 

Nu este adevărat că din cauza unor pretinse interese 
germane aş fi luat apărarea Austriei împotriva d-lui Vogt, 
curajosul campion al Italiei. ln anii 1848-1 849 am sprij init 
în „Neue Rheinische Zeitung" cauza Italiei împotriva majo
rităţii parlamentului german ş i  a presei germane 108• Mai tir-

* - de tot. - Nota trad. 
0 - om fără lrejudec.ti. - Nota lrad. 
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ziu, în 1 853 şi în alte dăţi, am luat în „New York Daily Tri
bune " apărarea unui om cu care eram în permanenţă în 
divergenţă în probleme de principii - Mazzini ioo. într-un 
cuvînt, am fost întotdeauna de partea Italiei revoluţionare 
împotriva Austriei. 

Dar războiul din 1 859 a fost cu totul al tceva. L-am în
fierat pentru că era menit să prelungească existenţa impe
riului bonapartist cu încă zece ani, să supună Germania 
regimului clicii militariste prusiene şi să facă din Italia ceea 
ce este azi 110• In mod u totul excepţional, Mazzini împărtă
şea părerea mea (vezi „Pensiero ed Azione " din 2-1 5  mai 
1 859 111) . Ca şi mine, el a fost pe atunci ţinta atacurilor omni
prezentului domn Vogt. 

Deşi n-am pregetat să-l demasc pe d-l Vogt ca agent 
bonapartist, am fost totuşi nevoit să neg paternitatea unei 
circulare anonime, publicate împotriva lui de d-l Karl Blind. 
D-l Stefanoni citează, după Vogt, declaraţiile pe care acesta 
din urmă şi le-a procurat de la proprietarul tipografiei şi de 
la zeţari pentru a dovedi că nu Blind era autorul circularei 
şi că aceasta nu a fost tipărită la sus-menţionatul proprietar 
de tipografie. 

Dacă, după cum pretinde, d-l Stefanoni ar fi citit în· 
tr-adevăr cartea mea, el ar fi găsit reproduse la paginile 
1 86-1 87 112 declaraţiile făcute, sub prestare de jurămînt, în 
fata unui tribunal englez, de numitul zeţar şi de un coleg al 
său, declaraţii care confirmă că însuşi Karl Blind este auto
rul circularei anonime. De la Vogt, d-l Stefanoni trece la 
Herzen. In primul rînd, el pretinde că Herzen a luat parte 
la adunarea la care a fost înfiinţată Internaţionala şi indică 
anul 1 867 ca dată de constituire a Asociaţiei. Toată lumea 
ştie însă că Internaţionala a fost înfiinţată în septembrie 1 864 
la o adunare ţinută la Long Acre, la care Herzen n-a 
asistat. Evanghelistul raţionalismului, d-l Stefanoni, proce
dează, în ceea ce priveşte cronologia şi topografia, la fel cum 
au procedat, cu 1 8  secole în urmă, predecesorii săi u Noul 
testament. Cu vreo 1 0  ani înainte de întemeierea Internaţio
nalei, cu prilejul unui miting public, am refuzat să apar la 
tribunl alaturi de panslavistul rus, d-l Herzen. 

Nici măcar Herzen, în cartea publicată după moartea sa 
de fiul său 1 13, carte care abundă în minciuni la adresa mea, 
nu îndrăzneşte să afirme că l-aş fi calificat vreodată spion 



lncă o dată Stefanoni ş! Interna Uonala 89 

rus, aşa cum susţine d-l Stefanoni, campionul adevărului. De 
altfel, cei ce vor să se lămurească asupra valorii care trebuie 
atribuită socialistului diletant Herzen n-au decît să citească 
cartea lui Serno-Solovievici „Problemele noastre ruse" 114• 

Rămîn, domnule redactor, 

Scris Ia 23 mai 1 872 

Publicat în „Gazzettino Rosa• 
nr. 1 48 din 28 mai 1872 
şi in „Il Libero Pensiero• 
din 1 august 1 872 

al Dv. Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut ln ziar 

Tradus din limba italiană 
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[Răspuns la primul articol al lui Brentano 1 151 

Către redacţia ziarului „Der V olksstaat" 

Un prieten mi-a trimis din Germania numărul 10 din 
7 martie al publicaţiei „Concordia. Zeitschrift fir die Ar
beiterfrage" ,  în care acest „organ al Uniunii fabricanţilor 
germani" publică un editorial intitulat : „Cum citcaza 
Karl Marx".  

In Manifestul constitutiv al  Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor am citat, între altele, un pasaj din discursul la 
buget rostit de Gladstone l a  16  aprilie 1863, pasaj care lip5ed 
din ediţia semioficială a dezbaterilor parlamentare publicată 
de Hansard 116• De aici, cu logica comodă a fabricantului, 
„Concordia" deduce următoarele : „Această frază nu se gl
seşte însă nicăieri în discursul lui Gladstone" ,  şi jubilează cu 
bucurie răutăcioasă, tipărind cu aldine într-o germană de 
fabricant : 

„Atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, Marx 
a născocit această frază ! "  

Ar fi fost într-adevăr cu totul straniu ca  în Manifestul 
constitutiv, publicat iniţial în limba engleză, la Londra, sub 
ochii lui Gladstone, să i se atribuie acestuia o frază introdusă 
de mine şi ca această frază să fi făcut nestingherit, timp de 
şapte ani şi jumătate, ocolul presei londoneze, pentru ca 
acum, în sfîrşit, să fie demascată de către „savanţW de la 
Uniunea fabricanţilor germani din Berlin. 

lată cum sună fraza incriminată din Manifestul con
stitutiv : 

„This intoxicating augmenlation of wealth and power is 
entirely confined to classes of property " (p. 6, „Inaugural 
Address" etc.) . (Textual, în traducere : „Această creştere cu 
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adevărnl ameţitoare a avuţiei ş i  a puterii care se limitează 
pe de-a-ntregul la clasele avute"). 

într-un articol din „Fortnightly Review" (noiembrie 
1870) , care a făcut mare vîlvă şi a fost comentat de întreagu 
presă londoneză, d-l Beesly, profesor de istorie la Universi
tatea din Londra, citează la p. 518 după cum urmează : 

„An inloxicaling augmenlalion of weaJ1J1 and power, as Mr. G ladslone 
observed, enlireJy coniined Io c/asses oi properlt •. ( Jn traducere : O creş
lue cu adevărat ame/iloare a avuţiei şi a puterii care se Jimileazd pe 
de-a-ntregul, după cum a spus d-l Gladslone, la clasele avute") m, 

Ni se va obiecta că articolul profesorului Beesly a apă
rut cu şase ani mai tîrziu decît Manifestul constitutiv ! Fie ! 
Să luăm atunci o lucrare de specialitate, destinată exclusiv 
City-ului londonez şi care a apărut nu numai înaintea Mani
festului constitutiv, dar chiar şi înaintea înf iintării Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. Este vorba de „The Theory of 
Exchanges. The Bank Charter Act of 1 844" ,  London 1864, 
editată de T. Cautley, Newby, 30, Welbeck Street 1 18• în 
această lucrare, discursul lui Gladstone la buget este supus 
unei critici temeinice, iar la p. 134 se citează din el urmă
torul pasaj : 

„TJ1is inloxicaling augmentat ion of \\ ealll! and power is enlirely con
fined to classes oi property•, ( În traducere : „Aceasta cre5lerc cu ade
vărat ame/iloare a avu/iei si a puterii se limilca1ă pe de-a-ntregul Ia cla
sele avute•), 

aşadar, textual cum am citat şi eu. 
Iată dar dovada incontestabilă a faptului că Uniunea fa

bricanţilor germani „a minţit atî t din punct de vedere for
mal, cit şi în fonda atunci cînd a susţinut în mod calomnios 
că această „frază" a fost fabricată de „mine " I 

Remarc în treacăt că onorabila „Concordia" reproduce 
cu aldine un alt pasaj în care Gladstone îndrugă ceva des
pre îmbunătăţirea „extraordinară şi fdră seamăn în istoria 
tuturor ţărilor şi a tuturor epocilor" a situaţiei clasei mun
citoare engleze în ultimii 20 de ani. Aldinele trebuie să dea 
de înţeles că eu aş fi escamotat acest pasaj. Dimpotrivă ! 
în Manifestul constitutiv subliniez în mod deosebit contrastul 
flagrant dintre această frază cinică şi „înfiorătoarea statis
tică H („appalling statistics " ) ,  cum o denumeşte, pe bund drep-
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tate, profesorul Beesly, cuprinsa m dările de seamă oficiale 
engleze asupra aceleiaşi perioade •. 

Ca şi mine, autorul lucrării „Theory of Exchanges" nu 
a citat din Hansard, ci dintr-un ziar londonez care a publicat 
discursul la buget din 16 aprilie în ziua următoare, la 17 apri
lie. In colecţia mea de extrase pe anul 1 863 am căutat însă 
zadarnic pasajul respectiv şi, prin urmare, şi numele publi
caţiei din care a fost extras. Dar aceasta nu schimbă u 
nimic lucrurile. Cu toate că dările de seamă parlamentare 
publicate în ziarele londoneze diferă întotdeauna una de alta, 
eram totuşi sigur că nici una din ele nu ar fi putut omite cu 
desăvîrşire o declaraţie atit de izbitoare a lui Gladstone. De 
aceea am răsfoit ziarul „Times" din 17  aprilie 1863 - pe 
atunci, ca şi acum, ziarul lui Gladstone -, şi la p. 7, co
loana 5 am găsit următoarele în darea de seamă asupra dis
cursului la buget : 

„That is the state of the case as regards the wealth ol this country. 
I must say for one, I should look almost with apprehension and with pain 
upon this intoxicating augmentation ol wealth and power, H H were my 
bel ief that it was confined to classes who are in easy circumstances. This 
takes no cognizance at all of the condition of the labour:ng population. 
Tl1e augmentation I have dcscribed, and which is founded, I think, upon 
accurate returns, is an augmentation entirely conlined to classes ol pro
pe rty ". 

111 traducere : „Aşa stau lucrurile u avuţia acestei ţări. ln ce mă pri
veşte, aş privi aproape u îngrijorare şi durere această creştere cu ade
vărat ameţitoare a avuţiei şi a puterii dacă aş fi convins că ea se limi
tează la clasele bogate 0• Aici nu am luat de loc In consideraţie populaţia 
muncitoare. Creşterea pe care am descris-o• ( caracterizată d! el tocmai 
ca ,,această creştere cu adevărat ameţitoare a avuţiei şi a puterii") „se 
limitează pe de-a-ntregul la clasele avute".  

Aşadar, „atî t  din punct de vedere formal, cit şi în fond", 
d-l Gladstone a declarat în Camera comunelor la 16 aprilie 
1863, potrivit dării de seamă publicate în propriul său ziar 
„Timesu din 17  aprilie 1 863, că „această creştere cu adevărat 
ameţitoare a avuţiei şi a puterii se limitează pe de-a-ntregul 
la clasele avute" şi că se îngrozeşte, ca să zicem aşa, numai 

* La alte baliverne .pologetice din acelaşi dis:urs am dat răspn
sul cuvenit In lucrara mea „Capitalul" (p. 638, 639) 119• 

• • Cuvintele „easy classes• ,  „classes in easy circustances• au fost 
Introduse pentru prima oară de Wakefield pentru a deemna partea pro
priu-zis bogată a claselor avute 120. 
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la gîndul că de ea ar putea să se bucure doar o parte a 
acestor clase, partea cu adevărat bogată. 

Italiam, Italiam * I în sfîrşit, i ată-ne ajunşi la Hansard. 
D-l Gladstone a fost destul de înţelept pentru a elimina din 
această ediţie cîrpăcită mai tîrziu acel pasaj fără îndoială 
compromiţător în gura unui cancelar-trezorier al Angliei. 
Este, de altfel, o practică obişnuită în viaţa parlamentară a 
Angliei şi nicidecum o inovaţie a lui Laskerchen contra 
Bebel 121• O confruntare atentă a discursului rostit efectiv de 
Gladstone, aşa cum a apărut în ziarul „Timesu , şi a textului 
denaturat post festum de acelaşi Gladstone, ar oferi un ma
terial amuzant pentru caracterizarea acestui erou burghez 
onctuos şi grandilocvent, pedant şi bigot, care nu pierde pri
lejul să-şi etaleze evlavia şi liberalele sale „attitudes of 
mindu **.  

Unul din cele mai supărătoare lucruri în cartea mea 
„CapitaluJU îl constituie numeroasele date oficiale pe care 
le-am folosit atunci cînd am caracterizat sistemul capitalist 
şi cărora încă nici un savant nu s-a priceput pînă acum să 
le găsească vreun cusur. Aceasta a ajuns chiar şi la urechile 
domnilor din Uniunea fabricanţilor germani. Ei s-au gîndit 
însă că : 

Ceea ce nu vede un înţelept 
Intelege un suflet de copil naiv ***· 

Zis şi făcut I Pentru a obţine informaţii asupra citatului 
suspect din Manifestul constitutiv, ei se adresează unui 
prieten de afaceri din Londra, un oarecare Mundella, fabri
cant şi el, care se grăbeşte să expedieze peste mare, negru 
pe alb, extrasul in dezbaterile parlamentare publicate de 
Hansard. Iată-i, aşadar, în posesiunea secretului meu de fa
bricaţie. Eu nu mă mulţumesc să fabric textul, ci născocesc 
şi citatele din cuprinsul lui. Şi, îmbătaţi de victorie, ei strigă 
lumii întregi : „Cum citează Karl Marx !" în felul acesta, ei 
au făcut ca marfa mea să nu se mai bucure niciodată de cre 
dit, şi, aşa cum le stă bine unor fabricanti, au făcut-o pe calea 

• Virgiliu. „Eneida", cartea a treia. - Nota red. 
• • - „tendinte". - Nota trad. 

*** Schiller. „Cuvintele credinţei". - Nota red. 
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comercială obişnuită, fără nici un fel de cheltuieli pentru 
cercetări ştiinţifice. 

Neplăcutul epilog va dovedi poate cîrdăşiei fabricanţi
lor că, chiar dacă sint aşi în falsificarea mărfurilor, ei sînt 
tot atît de puţin în stare să aprecieze o marfă literară, pre
cum măgarul să cînte din lăută. 

Londra, 23 mai 1 872 

Publicat in „Der Volksstaat" 
nr. 44 din 1 iunie 1 872 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din .mba germană 
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Friedrich Engels 

Rezoluţia Consiliului General 
cu privire la convocarea şi la ordinea de zi 

a Congresului de la Haga 122 

1 .  Avînd în vedere hotărîrea Congresului de la Basel ca 
viitorul congres să fie convocat la Paris, precum şi hotărîrea 
Consiliului General din 1 2  iulie 1 870 potrivit căreia, dată 
fiind imposibilitatea de a se ţine un congres la Paris şi în 
virtutea articolului 4 al Statutului general, congresul urma 
s. fie convocat la Mainz ; avînd în vedere că şi în prezent 
persecuţiile puse la cale de diferite guverne împotriva Inter
naţionalei, atît în Germania cit şi în Franţa, fac imposibilă 
convocarea congresului fie la Paris, fie la Mainz ; 

Consiliul General, în virtutea articolului 4 al Statutului 
general, care îi clă dreptul să schimbe la nevoie locul unde 
să se ţină congresul, convoaci viitorul congres al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor pentru ziua de luni 2 septem
brie 1 872 la Haga, Olanda. 

2. Avîncl in vedere că în prezent problemele înscrise pe 
ordinea de zi a congresului care urma să se ţină la Mainz 
la 5 septembrie 1 870 nu mai corespund nevoilor actuale ale · 
Internaţionalei, deoarece aceste nevoi s-au schimbat esen
ţial date fiind marile evenimente istorice care s-au produs 
de atunci ; că numeroase secţii şi federaţii din diferite ţări 
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au propus ca viitorul congres să se ocupe de revizuirea Sta
tutului general şi a Regulamentului ; că persecuţiile cărora 
Internaţionala este în prezent supusă aproape în toate ţăril� 
europene îi impun obligaţia de a -şi consolida organizaţia ; 

Consiliul General, rezervîndu-şi dreptul de a elabora 
ulterior un program mai amănunţit al lucr.rilor congresulu i, 
care s. fie comple tat cu propunerile secţiilor şi federaţiilor, 
înscrie pe ordinea de zi revizuirea Statutului general şi a 
Regulamentului ca cea mai importantă dintre problemele care 
urmează să fie dezbătute la Congresul de la Haga. 

Scris de F. Engels 
la 1 8  iunie 1 872 

Publicat !n „The International He
rald" nr. 13 din 29 iunie 1 872, 
„Der Volksstaat• nr. 53 din 3 iu
lie 1 872, „L'Egalite" nr. 14 din 7 iu
lie 1 872, „La Emancipac:on• nr. 57 
din 13 iulie 1 872, „La Liberte" nr. 28 
din 14 iulie 1 872 

Se tipăreşte după textul apărut 
în „The Intenational Herald" ,  
confruntat c u  manuscrisul 
în limba franceză 

Tradus din limba engleză 
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Prefaţă [la ediţia germană din 1 872 
a „Manifestului Partidului Comunist" ]  123 

J7 

Liga comuniştilor, organizaţie internaţională a muncito
rilor, care în condiţiile de atunci nu putea fi, desigur, decît 
secretă, la Congresul de la Londra din noiembrie 1847 ne-a 
însărcinat pe subsemnaţii să alcătuim un amplu program, 
teoretic şi practic, al partidului destinat publicităţii. Aşa s-a 
născut acest „Manifest" ,  al cărui manuscris a fost trimis la 
Londra cu cîteva săptămîni înainte de revoluţia din februarie 
pentru a fi tipărit. Publicat pentru prima oară în limba ger 
mană, el a apărut în această limbă în Germania, Anglia şi 
America, în cel puţin 12  ediţii diferite. In limba engleză a 
apărut pentru prima oară în 1 850, la Londra, în „Red Repu
blican" ., fiind tradus de miss Helen Macfarlane, iar în 187 1  
e l  a fost editat î n  America î n  cel puţin trei traduceri diferite. 
In limba franceză „Manifestul " a apărut prima oară la Paris, 
cu puţin înainte de insurecţia din iunie 1 848, şi, recent, în 
„Le Socialiste" 125 din New York. În momentul de faţă se pre 
găteşte o nouă traducere. ln limba polonă „Manifestul " a 
apărut la Londra, imediat după prima ediţie germană. In 
limba rusă a apărut la Geneva, în decenml al 7-lea 126• În 
limba daneză a fost, de asemenea, tradus curînd după apariţie. 

Oricît de mult s-ar fi schimbat condiţiile în ultimii două
zeci şi cinci de ani, principiile generale dezvoltate în acest 
„Manifest" sînt, în linii mari, valabile şi astăzi. Pe 
alocuri ar fi nevoie de unele îndreptări. Aplicarea practică 
a acestor principii va depinde, după cum se spune chiar în 
„Manifest" , pretutindeni şi întotdeauna de condiţiile istorice 
date, şi de aceea măsurile revoluţionare propuse la sfîrşitul 
capitolului al II -lea nu prezintă o importanţă specială. Jn pre
zent, acest pasaj ar suna în multe privinţe altfel. Dată fiind 
uriaşa dezvoltare a marii industrii în ultimii douăzeci şi cinci 
de ani şi progresul realizat o da lă cu aceasta, dată fiind adc-
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rarea tot mai largă a clasei muncitoare ld partid, expcric n t .  
practică mai întîi a revoluţiei din februarie şi, într-o misur. 
şi mai mare, a Comunei din Paris, cînd proletariatul a deţi
nut pentru prima oară puterea politică timp de două luni ,  
acest program este pe alocuri învechit. Comuna a dovedi t 
îndeosebi ci „clasa muncitoare nu poate să ia pur şi simplu 
în stăpînire maşina de stat aşa cum este şi să o pună în 
funcţiune pentru propriile ei scopuri" .  (Vezi „Războiul civil 
din Franţa, Adresa Consiliului General al Asociaţiei Inter 
naţionale a Muncitorilor" ,  ediţia germană, p. 1 9, unde această 
idee este dezvoltată mai pe larg.) 127 Apoi, este de la sine 
înţeles că în prezent critica făcută litera turii socialiste este 
incompletă, întrucit ea merge numai pînă la 1 847 ; la  fel şi 
9bservaţiile în legătură cu poziţia comuniştilor faţă de dife
ritele partide de opozi ţie ( capitolul al IV-lea) , deşi în esenţi 
valabile şi în prezent, sînt totuşi învechite în ceea ce pri
veşte aplicarea în practică, pentru simplul fapt că situaţia 
polilic. s -a  schimbat u desăvîrşire şi că dezvoltarea isoricJ 
a măturat majoritatea partidelor enumerate acolo. 

„Manifestul " este însă un document istoric pe care noi 
considerăm că nu mai avem drep tul să-l schimbăm. O viitoare 
ediţie va ap.rea, probabil, însoţită de o introducere care să 
cuprindă intervalul dintre 1 847 şi pînă azi ; ediţia de faţă a 
venit pe neaşteptate şi noi nu am avu t răgazul să facem 
acest lucru. 

Londra, 24 iunie 1 872 

Publicat in broşura 
„Ds Kommu nislische Manifest", 
neue Ausgabe mit einem 
Vorworl der Verfasser, 
Leipzig, 1 872 

Karl Marx. Friedrich Engcls 

Se tipdreşte dupi le';lul broşurii 
Tradus din limba g rmanI 
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Internaţionala în America 128 

99 

Cititorii noştri au aflat, desigur, din corespondenţele · 
noastre anterioare din America că în Statele Unite s-a produs 
o sciziune în rîndurile membrilor Internaţionalei. Ceea ce s -a  
întîmplat în  ultimele luni la New York este într-adevăr atît 
de neobişnuit în istoria Internaţionalei, incit merită să fie 
relatat în mod amănunţit. La baza expunerii noastre stă un 
articol apărut în „Emancipacion" din Madrid ( din 22 iunie) , pe 
care îl completăm cu documentele originale de care dis
punem. 

După cum se ştie, burghezia şi guvernele din Europa au 
făcut din Internaţională o sperietoare, care şi-a îndeplinit 
atît de bine misiunea şi i-a înfricoşat în asemenea măsură 
pe toţi burghezii liniştiţi, incit nimănui nu mai trebuie să-i 
fie teamă că Internaţionala s-ar putea îndepărta de la scopu
rile sale iniţiale prin pătrunderea în masă a elementelor bur
gheze. în America situaţia este u totul alta. Lucruri la auzul 
cărora burghezia şi guvernele europene simt că le trec căl
durile apar acolo, dimpotrivă, extrem de interesante. O so
cietate care s-a dezvoltat pe o bază pur burgheză, fără o 
nobilime latifundiară şi fără monarhie, rîde de spaima co
pilărească a burgheziei europene, care încă nu a ieşit - nici 
măcar în Franţa, cel puţin din punct de vedere spiritual -
de sub tutela monarhiei şi a nobilimii. Aşadar, cu cit Inter
naţionala apărea mai înfricoşătoare în Europa, cu cit cores
pondenţii de presă americani o prezentau ca ceva hidos -
şi nimeni nu se pricepe să zugrăvească în culori mai ţipă
toare ca aceşti domni -, cu atît mai mult se ajungea în 
America la concluzia că în prezent pe seama Internaţionalei 
se poate acumula capital, atît capital bănesc, cit şi capital 
politic. 

9 - Marx-Engels, Opere. voi. 18 
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Faptul ca acest lucru a fost descoperit pentru prima oară 
ele douu lowr.ne americane, care au încercat să facă din el 
o afacere ren tdbi lă ,  arată elocvent cit de mult i -a luat-o 
indintc �ocie tatea americană celei europene. în timp ce marii 
bărbaţi a i  burgheziei europene tremurau în faţa Internaţio
nalei, două burgheze americane, doamna Victoria Woodhull 
şi sora ei, domnişoara Tenni Claflin (editoarele publicaţiei 
„\Voodhull & Claflin"s Weekly" 129) au elaborat un plan in 
vederea exploatării acestei asociaţii înfricoşătoare. Şi n-a  
lipsit mult ca  acest plan să le  reuşească. 

Fără să stea mult pe gînduri, cele două surori, milionare, 
propovăduitoare ale emancipării femeii şi în special ale 
„amorului liber u ,  au intrat în rîndurile Internaţionalei. Sub 
conducerea domnişoarei Claflin a luat fiinţă secţia nr. 9, iar 
sub aceea a doamnei Woodhull secţia nr. 1 2. Curînd după 
iceasta au luat fiinţă noi secţii în diferite colţuri ale Ame
ricii, toate întemeiate de adepţii celor două surori. Potrivit 
regulilor existente, fiecare secţie avea dreptul să trimită un 
delegat în Comitetul Central cu sediul la New York. Rezul
tatul a fost că, foarte curînd, acest Consiliu federal, alcătuit 
jniţial din muncitori germani, irlandezi şi francezi, a fost 
inundat de tot soiul de aventurieri burghezi americani de 
ambele sexe. Muncitorii au fost împinşi pe ultimul plan �i  
se părea că speculaţiile celor două surori vor fi  încununate 
de succes. Totodată, pe avanscenă şi-a făcut apariţia secţia 
nr. 1 2, care i -a lămurit pe întemeietorii Internaţionalei din 
America despre ce este vorba în fond. 

La 30 au gust 1 87 1 ,  secţia nr. 1 2  a publicat un manifest, 
semnat de secretarul W. West 130• Iată ce se spune în acest 
manifest : 

„Scopul final al Internaţionale! Pile cil se poate de simplu : elibe
nuea muncitorilor şi a muncitoarelor prin cucerirea puterii politice. 
Acea'ta presupune în primul  rind egalitatea politică şi libertatea scială 
a ambelor sexe. Egalitatea politică înseamn ă participarea personală a 
! 1-N1 ruia In preg ă t i rea, adoptarea şi aplicarea legilor cărora trebuie să 
se snpnn .t toti. Libertatea socia/d înseamnă abioluta s iguntă împotriva 
oricărui mne.tec inoportun in toate problemele cu caracter strict per
;onal, ca, de pildi,  convingerile religioase, relaţiile între sexe, moda etc. 
Ea presupune, de asemenea, crearea unui gt1vern universal pentru lumea 
întreagă. Est e  de la sine inteles că programul acesta prevede şi Jicllidarea 
oriclror deosebiri de limbă" .  

Ca să nu existe nici  o neînţelegere asupra scopului ur
mărit, se preconizează crearea unei organizaţii în cadrul 
CdrCÎa 
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„în fiecare circuscripţie eleotorală să existe, în măsura osibI· 
lităţilor, o secţie pentru înlesnirea activităţii politice„. în fiecare oraş -
un comitet orăşenesc, corspunzător consiliului municipal, în fiecare stat 
- n comitet de stat, corspunzător organ elor legislative ale statului, 
iar pe scară naţională un comitet naional, corspunzător Congrsului 
Statelor Unite„. Aotivitatea Internaţionalei nu urmăreşte altceva decit 
crarea, în cadrul formelor existente, a unei noi forme de guvemăm:nl 
dstinată să înlocuiască pe cea vche". 

Aşadar, potrivit celor de mai sus, menirea Internaţiond
lei nu este de a răsturna din temelii statul existent, ci de a-l 
folosi. D-l West avea într-adevăr dreptul să exclame 
( „Woodhull & Claflin's Weekly" ,  2 martie 1872) : 

„Publicarea manifestu1ui secţie: nr. 12 a constituit începutul unei 
noi ere în istoria Internaţinalei 1 •  

Pentru a realiza această „nouă eră" se impunea înainte 
de toate să fie sfărîmate cătuşele - Statutul general al Inter'
naţionalei şi hotărîrile congreselor ei, care avuseser.ă pîn� 
atunci putere de lege. ln acest scop, secţia nr. 12  a proclamaţ 
( „Woodhull & Claflin's Weekly" ,  21 octombrie 1871 )  

„dreptul suveran al  fiecărei secţii de a interpreta î n  mod liber ho
tăririle congrselor, Statutul şi deciziile Consiliului General" ( adică Sta
tuul geneml şi Regulamentul de organizare ale Asociaţiei) ,  „dat fiind 
că fiecare secţie este răspunzătoare pentru propriile ei acte"; 

Debandada întrecuse orice măsură. In loc să se înfiin
ţeze secţii muncitoreşti, au luat fiinţă secţii formate din tot 
felul de şarlatani burghezi, adepţi ai amorului liber, spiri
tişti şi shakers 131 cu tendinţe spre spiritism etc. In această 
situaţie, secţia nr. 1 ( germană) , prima secţie a Internaţionale. 
creată în America, a lansat în cele din urmă o chemare în' 
care se sublinia caracterul eminamente proletar ţl Asocia
ţiei şi se demasca toată această şarlatanie. Secţia nr. 1 2, înte 
meietoarea secţiilor americane, nu a întîrziat cu răspunsul. 
In „Woodhull & Claflin's Weekly" din 1 8  noiembrie 187 1 ;· 

prin intermediul secretarului său West, ea a declarat ur
mătoarele : 

„Extinderea egalităţii în drepturi civile supra femeilor · trebuie si 
preceadă în întreaga lume orice schimbare generald a relaţiilor �intre 
capital şi muncă„. Sect:a nr. 12 trebuie, de semenea, să ·se' 'ridice ' .po
triva falsei premise care stă la baza întregului protst" {l ·secţiei nr� 1 ·)• 
„şi anume că Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ar fi o 0rgqnizafi; 
a clasei muncitoare". 

1 

•• 
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La 25 noiembrie a apărut un nou protest al secţiei nr. 12, 
î: care se spunea : 

,.Afirmatia" ( din Statutul general )  „că clasa muncitoare se poate 
elibera numai prin propriile sale orte nu poate i tăgăduită, dar ea este 
adevărată numai în sensul că clasa muncitoare nu poate ii eliberată îm
potriva propriei sale voinţe". 

Pîn. la urmă s-a ajuns la un război făţiş între adepţii fo
losirii statului existent, carieriştii, adepţii amorului liber, 
spiritiştii şi li şarlatani burghezi, de o parte, şi muncitorii 
de altă parte, care, în simplitatea lor, îşi imaginaseră în
tr.adevăr că şi în America Asociatia Internaţională a Mun
citorilor este o organizaţie a clasei muncitoare, şi nu a bur
gheziei. Secţia germană nr. 1 a cerut Comitetului Central 
eliminarea secţiei nr. 1 2  şi excluderea delegaţilor tuturor 
se:ţiilor care nu erau alcătuite, cel puţin în proporţie de două 
{r!imi, din muncitori salariaţi. Această cerere a dus la o sci
ziune în sînul Comitetului Central : o parte din germani, 
irlandezi, precum şi cîţiva francezi au sprijinit secţia nr. 1 ,  
în timp e americanii, majoritatea francezilor şi două secţii 
germane (adepţii lui Schweitzer) au format un nou Comitet 
Central. 

· 
Vechiul icomitet (pe -care-l vom numi comitetul nr. 1 )  a 

pJblicat la 4 decembrie o circulară, în are situatia creată 
este descrisă în fel ul urmă tor : 

„în Comitetul Central, care rtrebuia să reprezinte o pavăză împo
triva tutror şarlatanilor reformişti, a existat ipînă 1a rurmă o majoritate 
formată din refomatori şi lantropi dai apro1Pe cu :otul uitării. Aşa 
s-a· ajuns la o comunitate frăţească înte oameni care propovăduiesc 
evnghelia .morului liber şi oamni care doresc să fericească întreaga 
lume cu o limbă univerală, adepti ai ooperativelor agricole, spiritişti, 
1tei şi deişti, fiecare căutind să tragă spuza pe turta lui. In special 
s�clia nr. 12 (Wohul)„. Primul pas care se impune aLci pentru 1 
scoate mişcara din mas constă n organizare şi, în acelaşi timp, în 
activizara elemenului revolutionar, care rezidă în antagonismul dintre 
.n_eresele muncitorului şi cele ale capitalistului„. Delegat:i sectiilor I ,  
4, 5, 7, 8. 1 1 , 1 6, 2 1 .  23, 24, 25 şi ai altor secţii, dindu-şi seama că 
toate străduintele lor de a pune apăt astei debandade sint zadarnice, 
atr. hotărit, după suspendara pe •termen nedefinit a activităţii vechiului 
Comitet Central (la 3 decembrie 1 871 ), să constituie un nou Comitet 
Central, care să Jie alcătuit din adevăraţi muncitori" 132, 

între timp a continuat să funcţioneze şi Comitetul Cen
tral nr. 2 (Woodhull) , în care au intrat numeroşi delegaţi ai 
unor pretinse secţii noi, înfiinţate mai ales de către secţiile 

· nr. 9 şi nr. 1 2, dar în majontatea  lor cu un număr atît de 
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redus de membri, încît abia dacă aveau destui oameni care 
să ocupe funcţiile indispensabile ( de secretar, casier etc.) . 

Ambele comitete s-au adresat Consiliului General de la 
Londra. Între timp, diferite secţii (de pildă secţia franceză 
nr. 10 şi toate secţiile irlandeze) s-au retras din ambele co
mitete pină se va pronunţa Consiliul General. 

La 5 şi 12 martie, Consiliul General a adoptat hotărîrile * 
publicate intre timp în nr. 37 din „Volksstaat " .  El a exclus 
temporar secţia nr. 12 şi a îndemnat ambele comitete să se 
unească pină l a  convocarea Congresului american, care urma 
să rezolve cazul. De asemenea, a recomandat ca pe viitor să 
se refuze primirea oricărei secţii care nu va fi alcătuită în
tr-o proporţie de cel puţin două treimi din muncitori sala
riaţi. !n pofida faptului că, din motive lesne de înţeles, aceste 
hotărîri au îmbrăcat aproape exclusiv fonna unor recoman
dări, ele au fost determinante pentru destinele Internaţionalei 
în America. Recunoscînd, în fond, că dreptatea este de partea 
comitetului nr. 1, ele i-au pus pe burghezii din comitetul 
nr. 2 în imposibilitatea de a continua să folosească numele 
Internaţionalei în propriile lor scopuri. 

Chiar de la începutul sciziunii, încălcînd direct rezolu
ţia nr. XVII a Conferinţei de la Londra, potrivit căreia toa te 
problemele interne ale Asociaţiei trebuie discutate numai în 
cadrul secţiilor şi federaţiilor, şi nu în mod public 133, comi
tetul nr. 2 a invitat pe reporterii presei newyorkeze la toate 
şedinţele sale, avînd grijă ca întreaga situaţie să fie dez
bătută în ziarele burgheze cele mai deocheate. Acelaşi lucru 
s-a întîmplat şi acum, cînd acest comitet s-a năpustit împo
triva Consiliului General, închipuindu-şi că-l poate duce de 
nas. Fiţuicile cele mai murdare din New York, ca „He
rald" 134 etc., au putut să declare, datorită comitetului nr. 2, 
că totul se reduce la  o dispută între germani şi francezi, 
între comunism şi socialism etc. Pe duşmanii muncitorilor 
din New York pretinsa lichidare a Internaţionalei în Ame
rica îi făcea să jubileze. 

În acelaşi timp însă, comitetul nr. 2 era în permanentă 
preocupat să vestească lumii întregi că Internaţionala nu este 
o organizaţie muncitorească, ci o organizaţie burgheză. încă 
la 16 decembrie 187 1 ,  organul acestui comitet, „Woodhull 
& Claflin's Weekly" ,  a declarat : 

• Vezi volumul de faţă, p. 51-53. - Nota red. 
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„Omitelui nostru nu trebuie să i se facă dovada că două treimi 
sau :e anume parte a unei secţii slnt sclavi salariaţi, ca şi cum ar fi p 
crimd să Jil liber" ; 

iar la 4 mai 1 872 a declarat din nou : 

„fn decretul său, Consiliul. eneral nu s-a sfiit să recomande ca 
pe vii1or să nu fie amisă nici o secţie mericană care nu ar fi alcă
tuită ln proporr e de cel pu iin două treimi din sclavi salariat i. De ce nu 
şi sclavi politici ?  Ce mi- e una, ce mi-e alta. Penetraţia «pseudorefor
matorilor, filantropilor, şarlatanilor burghezi şi escocilor politici» .te 
de temut mai ales din partea acelei clase de cetăţeni care nu are alte 
mijloace de subzistentă ln afară de plata muncii lor de sclavi salariaţi".  

Cu aceste cuvinte, comitetul nr . 2 epuizase tot ceea ce 
ar mai fi putut spune. Aşadar, nu numai că era o nerozie 
să se creadă că Asociaţia Internaţională a Muncitorilor este 
o organizaţie a muncitorilor ci, mai mult decît atît, ea nu-şi 
poate îndeplini misiunea decît excluzîndu-i pe toţi muncitorii, 
pe toţi sclavii salariaţi sau cel puţin declarîndu-i suspecţi. 

Şi atunci, care este scopul Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ( fără muncitori) în America ? Şi la această în
trebare am primit un răspuns limpede. Statele Unite erau în 
ajunul alegerilor prezidenţiale. 

„Woodhull & Claflin's Weekly" ,  omniprezenta gazetă a 
celor două cucoane, a publicat la 2 martie 1872 un articol 
intitulat : „Viitorul conclav unificat" , în care se spune : 

„Reprezentantii diferitelor elmente reformatoare din ţară exami
nează 111 prezent propunerea de a se tine aici In luna mai o mare adu
nam generală„. Intr-adevăr, dacă această adunare va proceda cu Inţe
lepciune, cine ştie dacă nu vor ieşi la lumină şi nu vor lua parte la 
adunare rămăşitele defunctului partid democrat" (adică prosclavagist)„. 
„Toţi radicalii ar trebui să He reprezentaţi Qa , aulJire• etc. 

Această gazetă publică săptămînal chemări adresate tu
turor reformatorilor din lume, 

„reformatori In domeniul problemelor muncitoreşti şi agrrre, pacifişti şi 
adepţi ai abstinentei, membri ai Internaţionalei şi  promotori ai dreptului 
de vot al femeilor, precum şi foţi cei ce consideră că a sosit momentul 
de a traduce în viată principiile adevăratei morale şi religi. (! )", 

semnate mai întîi de Victoria Woodhull, apoi de Th. 
H. Banks, R. W. Hume, G. R. Allen, W. West, G. W. Maddox, 
T. Millot, într-un cuvînt de căpeteniile comitetului nr. 2. în 
toate aceste chemări se spune explicit că adunarea delega
ţilor va desemna candidaţi pentru posturile de preşedinte şi 
vicepreşedinte al Statelor Unite. 
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ln sfîrşit, la 9, 1 0  şi 1 1  mai, în Apollo-Halle din New 
York a avut loc această extravagantă adunare a delegaţilor. 
S-au adunat aici toţi bezmeticii de sex masculin şi feminin 
care există în America. Tot comitetul nr. 2 a fost prezent. 
S -a  hotărît ca doamna V ic tor ia Woodhull să fie propusă 
candidat la postul de preşedinte l Statelor Unite, şi aceasta 
în numele Internaţionalei ! 

Întreaga merică a răspuns cu un hohot homeric de rîs 
la această candidatură. Fireşte că aceasta nu i -a  deranjat 
pe speculanţii americani, care sperau să profite de pe urma 
acestei combinaţii. Cu totul altfel au reacţionat însă germa
nii şi francezii care se lăsaseră antrenaţi în această combi
naţie. Secţia r. 2 (franceză) şi-a rechemat delegatul din 
comitetul nr. 2 şi s-a supus hotărîrilor Consiliului General. 
Secţia nr. 6 ( germană) l-a rechemat, de asemenea,  din comi
tetul nr. 2 pe delegatul ei, doctor Grosse, fost secretar per
sonal al lui Schweitzer la Berlin, şi, totodată, s-a retras din 
comitetul nr. 2 pînă cînd acesta se va supune hotărîrilor 
Consiliului General. La 20 mai s-au retras din comitetul 
nr. 2 alte 8 secţii (franceze şi germane) , astfel incit, în momen
tul de faţă, el reprezintă doar elementele americane dubioase, 
care, încă înainte de intrarea lor în rîndurile Internaţionalei, fă
cuseră, de fapt, parte din aceeaşi gaşcă -- doamna Victoria 
Woodhull şi acoliţii ei. în momentul de faţă, ei declară că 
intenţionează să întemeieze o Internaţională aparte, exclusiv 
americană, lucru pe care, fireşte, sînt liberi să-l facă. 

între timp, ca răspuns la întrebarea secţiei germane din 
Saint-Louis şi a secţiei franceze din New Orleans, Consiliul 
General a declarat că nu recunoaşte decît comitetul nr. 1 ( în 
prezent „Consiliul federal provizoriu din Statele Unite")  135• 
în felul acesta s -a  încheiat campania doamnei Victoria 
Woodhull pentru cucerirea Internaţionalei. 

La aceasta, ziarul  „Emancipacion u adaugă : 

„Orice om obiectiv pus în fata unor asemenea fapte va trebui 
să se întrebe : cind şi cum s-ar fi te1minat acest �candal dacă n-ar fi 
existat un Consiliu General, care să aibă împutern i cirea d e  a v eghea la 
r>pectarea principiilor fundamentale ale Internaţionalei şi de a exclude 
pind la u rmătorul congrs secţiile şi federatiile care caută să transformP 
socia\ia intr-un instrument al scopurilor lor politice sau personale". 

Scris de F. Engels 
în juru l  datei de 9 iulie 1 872 
Publicat fn „Der Volksstaat• 
nr. 57 din 17  i u l i e  1 872 

Se tipăreşte dupc1 te.tul 
apărut !n ziar 

Tradus din limba germa u 3  



I O  i 

Friedrich Engels 

Către Comitetul din Parma 
pentru eliberarea claselor muncitoare 136 

Din scrisoarea voastră datată 7 iunie. purtînd ştampila 
poştei din 9 iulie şi primită aici la 13 iulie. trebuie să deduc 
că asociaţia voastră doreşte să se afilieze marii Asociaţii Inter
naţionale a Muncitorilor. Avînd în vedere că statutul vostru 
nu conţine nimic care să fie în contradicţie u Statutul general 
şi cu Regulamentul Asociaţiei. nu există nici .un impediment 
pentru afilierea voastră . 

Va fi doar necesar să recunoaşteţi Statutul şi Regulamentul 
Asociaţiei. din care vă trimit alăturat cite un exemplar în limba 
franceză (deoarece nu există o ediţie completă şi autentică în 
limba italiană) . Vă rog să discutaţi propunerea şi. în cazul 
unui rezultat afirmativ. să mi-l aduceţi la cunoştinţă pentru 
a întreprinde cele necesare în vederea afilierii voastre. 

Scris d e  F. Engels la 18 iulie 1 872 

Publiat pentru prima oară 
în limba rusă în Operele lui 
K. Marx şi F. Engels, 
ed. I. vol. XVI, 1 935 

Se tipăreşte după ciorna 
scrisorii 

Tradus din limba italiană 
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Karl Marx 

Către minerii grevişti din Ruhr 

Presa capitalistă germană vă cere să renunţaţi la revendi
cările " oastre - ziua de muncă de 8 ore şi majorarea salariu
lui cu 25 % - şi să reluaţi lucrul. pentru ca industria germană 
să nu fie nevoită să importe cărbune din Anglia şi astfel banii 
germani să se scurgă în str.inătate în loc să se plătească cu e. 
munca muncitorilor germani. 

Burghezia vociferează ori de cîte ori muncitorii acţionează 
în mod independent şi încearcă să obţină satisfacerea unei 
re,·endicări. In Anglia. unde acest vechi refren se cîntă de 
vreo 40 de ani. nimeni nu-i mai acordă atenţie . In cazul de 
faţă îns. merită să ne dăm osteneala să demonstrăm că presa 
burgheza vrea cu tot dinadinsul să vă înşele atunci cînd spune 
că este de ajuns ca proprietarii de mine şi fabricanţii să scrie 
în Anglia pentru a primi aricit cărbune vor. 

lncepînd din 1 869. în Anglia consumul de cărbune a crescut 
neobişnuit de mult datorită avîntului general înregistrat de 
atunci încoace de industria en�leză. datorită creşterii număru
lui de fabrici. consumului sporit al căilor ferate. intensificării 
vertiginoa se a navigaţiei maritime şi  îndeosebi datorită dcz
volttrii colosale a industriei metalurgice. care .  în ultimii trei 
ani. a depaşit cu mult toate perioadele de înflorire anterioare. 
Iatd ce scrie în legătură cu aceasta ziarul burghez liberal 
„Daily Ne'\ s" 1 3 7  ( în numărul din 12 iulie anul acesta) : 

,Una dintre principalele cauze ale actualei scumpiri a clrbunelui 
este Iîrî îndoială avintul brusc şi fără precedent al industriei mPtalu r
gice. Nordul Angliei da aproximativ n sfert din productia de cărbune 
a ţîrii. O mare parte din .cest cirbune este trimis la Londrd şi în sudul 
şi rîsăr " tul Angliei ; o cantitate foarte mare de cărbune consumă şi V l 
poarele ; c lar recenta dezvoltare a uzinelor metalurgice din Cleveldncl" 
( în imc liata apropiere a minelor de cărbuRi )  „a generat pe neaşteptate 
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o cerere Iocalct de ct rbune. Acea5ld creştere a unei ramuri industriale, 
care consumă in prezent nu mai pu\in de 5 OOO 000-6 OOO OOO de tone „ 
anual, a determi nat, fireşte, o pulenic. sporire a exlractiei de cărbune. 
La aceasta s-a mai ad5ugat dezvollarea rapidă a regiunii de pe Iiloralul 
de vest al \ctr i i ,  de unde se extrage minereu de hematit. Furnalele din 
Cumberland �i Lancashi re primesc ombustibilul ncsar aproape exclusiv 
din btzinul carbonifer Durhan ; ele au nevoie şi folossc, potrivit unor 
calcule modste, cel puţ ' n  1 500 OOO de tone anual. Noile furnale are se 
construiesc in Anglia de nord vor avea numai ele singure nevoie de 
750 OOO de tone anual. La aceasta trebuie să se mai adauge noile lami
noare şi  fumale de pe cousla de v>sl. Nu e>te deci de mirare că pentru 
lot nordul Angliei problema combustibilului a dev>nil in scurt timp 
o proh!Jl1ă vital. şi  că preţul cărbunelui a crescut, fireşte, rapid. ln 
parte,1 de sud a comitalului Slaffordshire, în Soţia, in V/al.�ul de sud, 
in Derbyshire, în partea de vst a comitalului Yorkshire şi în alle rP
giuni, aceleaş· caurn a� prnvocal ore5lerea preţului la cărbune''. 

In aceste împrejurări. minerii englezi au procedat ca şi 
voi : au cerut majorarea salariilor şi reducerea zilei de munc..  
Proprietarii de mine de cărbuni din Anglia, care au fost întot
deauna mai presus decît concurenţii lor gennani  în ceea ce 
priveşte înţelepciunea şi experienţa, nu au opus o rezistenţă 
serioasă. ci au satisfăcut toate revendicările. Iată ce relatează 
în continuare „Daily News" : 

„Din cid în cind salariul a fost majorat... Minerii au cerut apoi o 
reducere sistematică a zilei de muncă. Specialiştii afirm. că in preznt 
un muncilor extrage doar 3 s din cantitatea de cărbune pe care o extrăgea 
inainle, oind afacerile mergeau prost şi salariile erau mai mici. S-ar putea 
ungaj a mai multi muncitori, dar în momentul de faţă nu ai de unde să-i iei. 
E drept, s-au adus multi muncitori din regiunile agriole ; dar pntru 
inviţarea mseriei de miner e nevoie de mull timp şi deci situaţia nu 
se poale ameliora deci l incet şi treptat. In momentul de faţă, în unei� 
regiuni muncitorii au obţinut limitarea timpului de muncă la opt orP 
pe zi ; totodată, salariile cresc pretutindeni atit de rapid, incit se pare .. 
nu există altă soluţie decit majorarea preţului cărbunelui". 

La aceasta se mai adaugă o împrejurare. Stratele superi
oare de cărbune sînt epuizate aproape în întreaga Anglic şi 
trebuie să se sape tot mai adinc. Ascultaţi ce spune în con
tinuare articolul din „Daily Newsu : 

„ Cele mai bune strate ale acestor pret:oase zăcăminte de cărbuni din 
partea de sud a omilatului Slaffor<lshire au fost exploatate în mod 
banditse. ln mulle locuri allădală bogate în zăcăminte de cărbune, 
minele au fost scătuite, iar haldele sint tot mai ds transformate in 
ogoare şi in păşuni, deşi mii de morgeni" (halde) „rămin inţeleniţi. u 
toate acstea, rsursele regiunii nu sinl incă epuizate ... ln jurul vechilor 

* - tona englez. este aproape egală cu 2 OOO de pfuni vamali sau 
1 OO kg. - Nota trad. 
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exploatări miniere se vor desc.hide mine mai adinci. .. Dar aşa cum stau 
lucrurile, extractia cărbunelui, chiar cu cel mai modern utilaj, devin> 
tot mai costisitoare ; in afară de aceasta, minele se află la mari distant' 
ie uzine ... Ceea ce am spus despre partea de sud a comitalului Stafforcl· 
shire ste !labil şi pentru multe alte regiuni. Cărbunele trebuie extras 
de la adincimi tot mai mari şi transportat la distante tot mai 1ri". 

Rezultatul a fost că preţul cărbunelui. loco mină - cum 
spune „Daily Newsu - „s-a dublat " ,  şi ca s-a ajuns la o ade
vărată lipsă de cărbuni, care stă în centrul atenţiei întregii 
ţări. Un alt ziar. „Economist'' 138, principalul ziar economic al 
capitaliştilor englezi. spune în numărul din 13 iulie : 

„De la iilceputul acstui an, preţul cărbunelui s-a urcat neîncetat, 
şi in prezent ste cu 60-100 % mai ridicat decit cu un an in urmă ... 
Se prea oate oa pste o săptămină-două să treacă de 1 00 % ; şi nu 
există nici un indiciu serios că preţul nu se va urca şi mai mult. ln 
iunie anul acesta, exportul de cărbune a reprezentat 1 1 08 OOO de tone, 
sau u 4 % mai mult decit in iunie anul treout, dar suma incasată a 
fost de 758 OOO l. st., adică cu 53 % mai mult. Anul acesta, preţul căr
bunelui exportat in iunie a fost in medie de 13  şilingi şi 9 pence• (s11 
4 taleri şi 171/2 groşi) „tona ; anul trecut, el a fost de 9 şilinqi si 
4 pence• (sau 3 taleri şi 31/2 groşi). 

Un al treilea ziar capitalist. „Spectator"  139 (din 20 iulie) . 
scrie. de asemenea. că la Londra preţul cărbunelui superior 
pentru uz casnic a crescut de la 23 de şilingi. sau l taleri 
şi 20 de groşi. la 35 de şilingi. sau 1 1  taleri şi 20 de groşi. 

Din cele de mai sus vă puteţi convinge cum stau lucrurile 
în ceea ce priveşte ameninţările proprietarilor de mine şi ale 
fabricanţilor de a-şi procura cărbune din Anglia. D-l Alfred 
Krupp poate da cite ucazuri pofteşte, dar pentru cărbunele 
englez va trebui să plătească mai mult decît pentru cel din 
Ruhr, şi încă este foarte îndoielnic dacă în general îl va obţine. 

In calitate de secretar pentru Germania al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor am con
siderat de datoria mea să vă aduc la cunoştinţă aceste fapte. 

Londra, 21 iulie 1 87 1  

Publicat l n  „Der Volksstaat• 
nr. 60 din 27 iulie 1872 

Karl Marx 

Se lip.reşte după textul 
aparul in ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Marx 

[Răspuns la cel de-al doilea articol 
al lui Brentano 4°] 

Către redacţia ziarului „Der Volksstaa t" 

In „Concordia " din 4 iulie. Uniunea fabricanţilor germani 
încearcă să-mi demonstreze că „savanţii" ei sînt tot atît de 
pricepuţi în aprecierea mărfurilor literare pe cit este ea însăşi 
de pricepută in falsificarea mărfurilor. 

Referindu-se la pasajul din discursul la buget rostit de 
Gladstone la 16 aprilie 1863 şi reprodus în Manifestul consti
tutiv al Internaţionalei. revista fabricanţilor (nr. 10) afirmase 
că : „atît din punct de vedere formal, cît şi în fond, Marx a 
născocit această frază". 

Ea a declarat. aşadar. că atît din punct de vedere formal. 
cît şi în fond această frază a fost pe de-a-ntregul fabricată de 
mine. Mai mult decît atît. Ea ştia foarte precis şi cum am 
fabricat-o. „Bazîndu-se pe faptul - spunea revista - că Glad
stone afirmă cutare sau cutare lucru, Marx îi atribuie etc . "  

Citînd aceeaşi frază dintr-o lucrare publicată înainte de 
apariţia Manifestului constitutiv. şi anume din „Theory of 
Exchanges".  am demascat minciuna grosolană a revistei fabri
canţilor. Dupa cum relatează însăşi revista, ea a comandat ime
diat la Londra lucrarea. de a cărei existenţă nu avusese cu
noştinţă. şi s-a convins că totul corespunde adevărului. Şi 
acum, prin ce minciună să iasă din încurcătură ? Să ascultăm : 

„Cînd am spus că Marx a născocit fraza respectivă introducînd-o 
ln discursul Jui Gladstone, noi n-am pretins, nici din punct de vedere 
formal. nici în fond că el a şi fabricat-o". 

Aici are loc, în mod evident, o confuzie de noţiuni pro
prie raţiunii fabricantului. Cînd. de pildă. un fabricant escroc. 
de conivenţă cu prietenii săi de afaceri, livrează bucăţi de pan
glică şi pretinde că fiecare bucată măsoară 36 de coţi, deşi. 
n realitate. ele nu măsoară lecit 24 de coti fiecare. practic 
el a minţit adăugind 12 coţi, tocmai pentru că „el nu le-a fa-
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bricat " .  Ş i  de ce ar exista vreo deosebire între a minţi ad.u
gînd fraze şi a minţi adăugind coţi ? „Spiritul majorităţii covîr
şitoare a oamenilor u .  spune Adam Smith. „derivă în mod ne
cesar din activitatea lor de zi cu zi şi se dezvoltă în cadrul 
ei u 141•  Acelaşi lucru se întimplă şi cu spiritul fabricantului. 

Prin intermediul ziarului „Der Volksstaatu am îmbogăţit 
bagajul de cunoştinţe al revistei fabricanţilor nu numai u 
citatul din „Theory ot Exchangesu .  ci şi cu paginile din lucra
rea mea „Capitalul " referitoare la  discursul la buget rostit de 
Gladstone. Acum, cu ajutorul materialului pe care i l-am fur
nizat. ea încearcă să demonstreze că nu am citat pasajul incri
minat dintr-o „publicaţie londoneză u. ci din „Theory of Ex
changes". Iată un raţionament care reprezintă încă o mostra 
de logică de fabricant. 

Am arătat revistei fabricanţilor că „Theory of Exchanges" 
citează la p. 134 exact aşa cum citez şi eu, iar revista descoperd 
că eu citez exact aşa cum citează „Theory of Exchanges" la 
p. 134. 

Mai departe I 
„Şi comentariile pe cai e Marx le face în lgătură u contradicţia 

cuprinsă ln acest text existau deja ln această carte". 

Este o minciună sfruntată. Comentariile mele de la p .  639 
din „Capitalul" se referă la următoarele cuvinte din discursul 
lui Gladstone : „In Limp ce bogaţii au devenit mai bogaţi. să
racii au devenit în orice caz mai puţin săraci. Nu �ndrăznesc 
să afirm că Umilele extreme ale sărăciei s-ar fi Îngustatu .  La 
aceasta am răspuns : „Ce subterfugiu jalnic I De vreme ce clasa 
muncitoare a rămas «săracă» sau în aceeaşi proporţie «mai 
puţin săracă», n care ea produce «O creştere de-a dreptul ame
ţitoare a avuţiei şi a puterii» pentru clasa proprietarilor. în
seamnă că ea a rămas relativ la fel de săracă. De vreme ce 
limitele extreme ale sărăciei nu s-au îngustat înseamnă că ele 
s-au lărgit. deoarece s-au lărgit limitele extreme ale bogă
ţiei u 142• Or, aceste „comentarUU nu există nicăieri în „Theory 
of Exchangesu.  

„Şi comentariile„. existau deja în aceasll carte, inclusiv pasajul 
din Moliere, citat în nota 105 de la p. 640 din «Capitalul»".  

Aşadar. eu 11 citez „inclusiv" pe Moliere. oferind „savan
ţiloru de la „Concordia u posibilitatea de a descoperi şi de a 
dezvălui plllblicului că acest citat a fost luat din „Theory Df 
Exchangesu .  In realitate. in nota 105 de la p. 640 din „Capi
talul" subliniez că autorul lucrării „Theory of Exchanges" „co-



1 12 Karl Marx 

racterizează prin următorul citat din Moliere necontenitele şi 
flagrantele contradicţii din discursul la buget rostit de Glad
stone ".  

In sfîrşit : 

„ ... Tot astfel, datele din cLondon Orphan Asylum» *• citate de Marx 
n lgătură cu s cumpirea mijlocelor de subzistenţă, se găsesc la p. 1 35 
a acstei cărţi, dar, pntru a dovedi autenticitatea lor, Marx nu se referă 
la •acestă lucrare, ci la izvoarele ei (vzi «Capitalul», p. 640, nota 104)".  

Precaută. „Concordia " uită să comunice cititorilor ei că 
„această carte " nu indică nici un tel de izvoare. Ce voia ea 
să demonstreze ? Că am reprodus din „cartea"  respectivă un 
pasaj din discursul lui Gladstone fără a unoaşte izvorul de 
unde este luat. Şi cum demonstrează acest lucru ? Arătînd că 
am controlat un citat efectiv din această carte independent de 
ea. u ajutorul izvoarelor originale. 

1n legătură cu citatul meu din articolul profesorului 
Besly, apărut în „Fortnightly Review" (noiembrie 1870) , 
„Concordia" remarcă următoarele : 

„Artiolul proforului Beesly tratează despre istoria Internaţion.
ti şi, aşa cum autorul o mărturiseşte oriwi este dispus să-l asculte, a 
fo.l scrs pe baza materialului pe are Marx ins uşi i l-a furnizat•. 

Iată ce spune profesorul Beesly : 

„Sucsele !nrgistrate de Asociaţie se datoresc în primul rnd 
doctoului Karl Marx, care, după părerea mea, nu are egal ln ceea ce 
priveşte cnoaşterea istoriei şi a statisticii mişcării industriale din toate 
1,irile Europei. Ii sint it se poate (largely) de îndatorat pentru infor· 
m a ţiile cuprinse in acst artiol" 143• 

întregul material pe care l-am pus la dispoziţia profeso
rului Beesly se referea exclusiv la istoria Internaţionalei şi 
nu avea nici cea mai mică legătură u conţinutul Manifestului 
constitutiv. pe care el îl cunoştea încă de la apariţie. Contextul 
in care se încadrează sus-menţionata sa observaţie lasă atît 
de puţină îndoială dn această privinţă, încît. într-o critică a 
articolului lui 144• „Saturday .eview" insinuează. destul de 
transparent, că el 1nsuşi ar fi autorul Manifestului consti
tutiv **.  

„Concordia " pretinde că profesorul Beesly nu citează pasa
jul respectiv din discursul lui Gla.stane. ci doar menţionează 

* - Orfelinat din Londra. - Nota trad. 

** Profsorul Beesly mi-a atrs atnţia în scris asupra acstui qu1d 
pro quo (confuzii). 
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„că Manif estul const i tu t iv cont ine acel cita t " . Să vedem cum 
„tau lucrurile. 

Iată ce spune profesorul Beesly : 

„Mdnifstul reprezintă, idra îndoială, cea mai străluc.tă şi mai 
viguoasă apărare a in tereselor muncitorilor impotriva burgheziei aşi 
cum nimeni nu a reuşit incă să o expună intr-o duzină de pagini mici.  
Mi-ar placea să am suficient spa tiu pentru a reprodue oit mai mu l t P  
c i  ate din el•. 

După ce pomeneşte de „infiorătoarea statistică din Cdf
ţile albastre " la care se referă Manifestul, el continuă : 

„De la această îngrozitoare statistică, Manifstul trece la datele 
oficiale cu privire la impozitul pe venit, din care rezultă că in decurs de 
8 1.ni venitul mpozabil al tări: a crscut cu 20 % ; co creştere cu adevă
rat ametitoare a avutiei şi a puterii» ,  după cum a remarcat d-l G/adslone, 
cdre «Se limitează pe de-a-ntregul la clasele avute„•. 

Profesorul Beesly nu pune între ghilimele cuvintele : 
după cum a remarcat d-1 Gladstone, ci le exprimă ca din 
partea sa, ceea ce constituie pentru „Concordia "  o dovadd 
evidentă că el cunoaşte discursul la buget rostit · de Glad
stone numai din citatul reprodus în Manifestul constitutiv ! 
Prietenul de afaceri din Londra al Uniunii fabricanţilor ger
mani este singurul care cunoaşte discursurile la buget ale lui 
Gladstone, după cum numai el ştie că : „oamenii cu un venit 
sub 150 I.st. nu plătesc, de fapt, în Anglia nici un fel de im
pozit pe venit" . ( Vezi nr. 10 şi 27 din „Concordia "  .) Şi totuşi, 
perceptorii englezi sînt obsedaţi de ideea fixă că numai ve
niturile sub 100 I.st. nu sînt impozabile. 

In legătură cu pasajul incriminat din Manifestul constitu 
tiv, revista fabricanţilor declarase : 

„Această frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul 
lui Gladstone" . Prin citatul din darea de seamă publicată în 
„Times" din 17 aprilie 1863 am demonstrat contrarul. Am 
reprodus pasajul în „Volksstaat"  în limba engleză şi ger
mană, deoarece afirmaţia lui Gladstone că „aş privi aproape 
cu îngrijorare şi durere această creştere cu adevărat ame
ţitoare a avuţiei şi a puterii dacă aş fi convins că ea se liini
tează la classes who are in easy circumstances" trebuia co
mentată. Referindu-mă la Wakefield, am arătat că „classes 
who are in easy circumstances" - o expresie care nu are 
corespondent în limba germană, înseamnă „partea propriu
zis bogată" ,  „partea cu adevărat bogată" a claselor avute. 
Wakefield numeşte chiar de-a dreptul clasa de mijloc pro-
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priu-zisă „ the uneasy class",  ceea ce se apropie de expresia 
germană „die ungemachliche Klasse " ( „clasa nu prea 
avută") *.  

Onorabila revistă a fabricanţilor nu se mulţumeşte să 
treacă sub tăcere explicaţia mea. Redînd pasajul citat de mine 
însoţit de cuvintele : „Pînă aici citează Marx din «Times» " ,  
ea lasă p e  cititorii ei  s ă  înţeleagă c ă  a citat după traducerea 
mea, în timp ce în realitate traduce „classes who are in easy 
drcumstances" ,  spre deosebire de mine, nu prin „clase bo
gate" ,  ci  prin „clase care au conditii de viată ( Verhalt
nisse * *) plăcute" . Ea presupune că cititorii ei mai au atîta 
minte să înţeleagă că nu toate părţile componente ale cla
selor avute sînt „bogate " ,  deşi a poseda o proprietate li  se 
pare întotdeauna o „împrejurare (Verhaltnis) plăcută" .  Dar 
chiar şi în traducerea citatului meu, aşa cum îl reproduce 
„ConcordiaH , Gladstone caracterizează progresul bogăţiei 
capitaliste descris de el drept „o creştere cu adevărat ame
titoare a avuţiei şi a puterii" şi menţionează că „nu a luat 
de loc în consideraţie situaţia populaţiei muncitoare", pen
tru a arăta în încheiere că această „creştere se limitează pe 
de-a-ntregul la clasele care posedă proprietate" .  După ce în 
darea de seamă apărută în „Times" la 1 7  aprilie 1863, „sa
vantul" de la Uniunea fabricanţilor germani îi atribuie lui 
Gladstone atît din punct de vedere „formal, cit şi în fond",  
exact aceleaşi cuvinte pe care i le-am atribuit eu în Mani
festul constitutiv, el se bate cu pumnul în pieptu-i nobil şi 
strigă : 

,,Şi totuşi„. Marx are neruşinarea să scrie în aDer Volksstaah din 
1 iunie : c,şadar, atît din punct de vedere formal, cit şi în fond, d-l 
Giadstone a dilarat la  16 aprilie 1 863 în Camera comunelor, potrivit 
dării de seamă publicate în prpriul său ziar, «Times», la 1 7  aprilie 1 863 
că : această creştere cu adevărat ameţitoare a avuţiei şi a puterii se 
limitează pe de-a-ntregul la clasele avute� u. 

După cum se vede, „savantul " de la  Uniunea fabricanţi
lor germani ştie prea bine ce-şi poate permite să ofere publi
cului său cititor ! 

în ziarul „Der Volksstaat" din 1 iunie arătam că „Con
cordia M încearcă să-i convingă pe cititorii ei că aş fi omis 
ît Manifestul constitutiv frazele lui Gladstone cu privire la  

* „The middle or uneasy lassu („England and Americau, Londra, 
l G13, voi. 1, p. 1 85) m. 

** Verhăltnisse înseamnă ondiţii, dar şi relaţii, imprejurări. -
Nota trad. 
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îmbunatăţirea situaţiei clasei muncitoare britanice, î n  timp 
ce, dimpotrivă, subliniam acolo în mod deosebit contradicţia 
flagrantă dintre aceste fraze declamatorii şi faptele stabilite 
oficial. în răspunsul ei din 4 iulie, revista fabricanţilor re
petă aceeaşi manevră. „Pînă aici citează Marx din «Times»,  
scrie ea, noi îl cităm mai departe " .  în disputa cu revista, 
nu era nevoie să citez, de fapt, decît pasajul incriminat. St 
ne oprim totuşi o clipă la ceea ce vine „mai departe" .  

După ce Gladstone a cîntat un imn de slavă creşterH avu
ţiei capitaliste, el se întoarce la  clasa muncitoare. El nu 
afirmă nicidecum că ea şi-a primit partea din „creşterea cu 
adevărat ameţi toare a avuţiei şi a puterii",  ci, potrivit dării 
de seamă publicate în „Times" ,  el continuă cu cuvintele : 
„Creşterea capitalului reprezintă însă un avantaj indirect 
pentru muncitori etc . "  El se consolează constatînd că, „în 
timp ce bogaţii au devenit mai bogaţi, săracii au devenit 
mai pufin săraci ".  în sfîrşit declară ca atît el personal cît şi 
prietenii săi îmboglţiţi din parlament „sînt atî t  de fericiţi 
văzînd" , contrar celor constatate de anchetele parlamentare 
şi ilustrate de datele statistice, 

„că in ultimii douăzeci de ani s i lua\ia muncitorului britanic s-a im
bunlta \it in medie într-o măsură, după p ărerea noastră, e.traordinară şi. 
putem spune, aproape ftrl seamăn în istoria tuturor ţărilor şi a tuturor 
epocilor". 

Şi pînă la d-l Gladstone, toţi predecesorii săi în aceastl 
funcţie au fost „aut de fericiţi" să completeze discursurile 
lor la buget cu descrierea creşterii avuţiei capitaliste, cu pe
roraţii pline de mulţumire de sine despre îmbunătăţirea situa
ţ iei  clasei muncitoare. Totuşi, el îi prinde pe toţi cu min
ciuna,  arătînd că împărăţia de o mie de ani a început abia 
după introducerea legislaţiei liber-schimbiste. De fapt, aici 
nu o s te vorba dacă temeiurile pentru care Gladstone se con
soleazd sau se felicită sînt îndreptăţite sau nu. Este vorba 
pur şi simplu de faptul că, lin punctul lui de vedere, aşa-zisa 
îmbunătăţire „extraordinară" a situaţiei clasei muncitoare nu 
se află nicidecum în contradicţie cu „creşterea cu adevărat 
ameţitoare a avuţiei şi a puterii, care se l imitează pe de-a-n
tregul la clasele avute " .  Dimpotrivă, învăţătura ortodoxă a 
apologeţilor capitalului - iar d-l Gladstone este unul dintre 
cei mai bine plătiţi apologeţi ai lui - preconizează că mij 
locul cel mai sigur pentru ca muncitorii să-şi îmbunălăţeasci 
situaţia este acela de a - i  îmbogăţi pe exploatatorii lor. 

10 
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Nerozia neruşinată sau neruşinarea neroadă a revistei 
fabricanţilor atinge punctul culminant în afirmaţia : „Darea de 
seamă apărută în «Times» redă într-o formă mai concentrată 
ceea ce darea de seamă stenografică din Hansard reproduce 
textual" *. Să le comparăm acum una cu alta. 

I 

Din discursul rostit de Glad
slone la 16 aprilie 1863, apă
rut în „Times" din 17 apri-

lie 1863 

„Aşa stau lucrurile cu avutia a· 
cestei tări. ln ce mă priveşte, tre
buie să spun că aş privi aproape 
cu Ingrijorare şi durere accastd 
creştere cu adevărat ameţitoare a 
avuţiei şi a puterii dacă aş fi con· 
vins că ea se limitează la clasele 
bogate (classs who are in eas' 
circumstances). Aici nu am luat de 
loc fn consideraţie situaţia popu
latiei muncitoare. Creşterea pe care 
am descris-o„. este o creştere care 
se limitează pe de-a-ntregul la cla
sele avute. Dar creşterea capitalului 
reprezintă un avantaj indirect pen
tru muncitor etc.» 

II 

Din discursul rostit de Glad
stone la 16  aprilie 1863, apă 
rut în „H ansard",  vol. 1 70. 
Dezbaterile parlamentare din 

27 marlie-28 mai 1863 

„.\şa stau lucrurile cu progresul 
general al acumulării ; dar în ce mă 
priveşte, trebuie să spun că aş privi 
cu oarecare durere ş: cu multă în
grijorare această creştere extraordi
nară şi apoape ameţitoare dacă aş 
fi convins .că ea se limitează la 
categoria de persoane care pot fi 
socotite bogate (the class of persons 
who may be described as in esy 
�ircum>�ances). Cifrele pe care le-am 
citat nu tin seama decit în mică 
măsură sau chiar de loc de situati1 
acelora care nu plltesc nici un fel 
de impozit pe vnit sau, u alte 
cuvinte, deşi dstul de e.acle pen
tru a stabili adevărul in general ( I ), 
ele nu ţin seama sub nici o formă 
de proprietatea (!) populaţiei mn
citoare sau ( !) de creşterea venitului 
ei. In mod indirect însă, simpla 
creştere a capitalului ste, de fapt, 
extrem de avantajoasă pentru c lasa 
muncitoare etc." 

Las pe seama cititorului însuşi să compare stilul emfatic, 
alambicat �i avocăţesc. stil Cirumlocution-Oice**. al ver
siunii publicate de Hansard cu darea de seamă din „Times" . 

Pentru noi este de ajuns să constatăm faptul că cuvintele 
din darea de seamă publicată de „Times" „această creştere 

* Revista Iabricantilor pare Intr-adevăr să creadă că arile ziare 
ldoneze nu folossc stenografi pentru dările de seamă parlament.re. 

** Ministerul oolişurilor ( epresie folosit. de Dkkens 1n· romanul 
„Miuta Dorit•). - Nota red. 
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cu adevărat ameţitoare a avuţiei şi a puterii„. creşterea pe care 
im descris-o„. este o creştere care se limitează pe de-a-ntre
gul la clasele avuteu au fost parţial denaturate şi parţial 
omise în darea de seamă publicată de Hansard. „Tonul" emfa
tic al limbajului folosit de Gladstone nu a scăpat nici unuia 
dintre cei care au ascultat discursul. De pildă : 

„Morning Staru 146 din 1 7 aprilie 1863. (Discursul la buget 
rostit de Gladstone la 16 aprilie 1863.) 

„In ce mă priveşte, trebui e  să spun că aş privi cu îngrijorare şi 
durere aceastd creştere cu adevărat ameţitoare a avutiei şi a puterii dacă 
� fi convins că ea se limi1ează la clasele bogate (classes who are in 
esy circustancs). Aceastd mare creştere a avuţiei ( this great increase 
o! wealth) nu ia de loc în onsideraţie situaţia populaţiei muncitoare. 
Această sporire este o sporire ( the augmentation s n augmentation) care 
.se limitează pe de-a-ntregul la clasele care posedă proprietate ( ntirely 
con!ined to the classs pssssed of property). Dar aceastd sporire (But 
ihat augmentation) trebuie să rerezinte un avantaj indirect pentru opu
laţia muncitoaTe etc.• 

„Morning AdvertiserN 141 din 1 7  aprilie 1863. (Discursul 
la buget rostit de Gladstone la 1 6  aprilie 1863.) 

,Jn ce mă priveşte, trebuie să spun că ş privi aprope u îni
jorare şi teamă (alarm) această creştere cu adevărat ameţitoare a avuţiei 
şi a puterii dacă aş Ii onvins că ea se limitează la clasele bogate 
( sss who are in easy ciritancs ). Această creştere mare a bogăţiei 
nu ia de loc In considntie situaţia populaţiei muncitoare. Sporirea 
menţionată (The augmentation stated) este o sporire care se limitează pe 
de-a-ntreglll la clasele care posedă proprietate (classes pos5essd of 
prop erty). Dar această sporire (This augmentation ) trebuie să reprezinte 
un a'antaj indirect pentru lasa muncitoare etc. • 

Prin urmare, Gladstone a escamotat post festum din \ er
-siunea semioficială a discursului său publicat de „Hansard" 
cuvintele rostite de el în Camera comunelor la 16 aprilie 1863 : 
„Această creştere cu adevărat ameţitoare a avuţiei şi a 
puterii„. es te o creştere care se limitează pe de-a-ntregul la 
clasele avute".  Iată de ce „Concordia u nu le-a  găsit în extrasul 
pe care l-a primit de la prietenul de afaceri din Londra şi a 
trîmbiţat : 

1 1Aoastă frază nu se găseşte însă nicăieri în discursul  lui Gladsone. 
Att din punct de vedere formal, it şi în iond, Marx a născocit această 
fază". 

Nu este de mirare că acum revista mă învaţă că în do
meniul criticii există „obiceiul u de a se cita discursurile par
lamentare aşa cum au fost falsificate oficial, şi nu cum au 
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fost rostite în realitate. Asemenea „obiceiuri" corespund în
tr-adev.r „formaţiei culturale generale" berlineze şi mentali
t.ţii mărginite de supus prusac a Uniunii fabricanţilor ger
mani. Lipsa de timp mă sileşte să renunţ d�finitiv la contactul 
cu această plăcută societate. Totuşi, la desµărţire, să le mai 
dau de furcă „savanţilor " de la „Concordia" punîndu- le ur
mătoarea întrebare : în ce articol şi cum se numea omul 
care l -a  apostrofat pe un adversar de-al său, cel puţin de 
talia „Concordiei", cu următoarele cuvinte semnificative : 
„Asinus manebis in secula seculorum" * ?  

Londra, 28 iulie 1 872. 

Publicat în „Volksstaat", 
nr. 63 din 7 august 1 872 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 

* - „Un măgar vei rămine in vecii vecilor". - Nota lrad. 



Friedrich Engels 

Consiliul General către toţi membrii 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor o1 

Cetăţeni, 

119 

Consiliul General se vede nevoit să demaşte în mod pu
blic intrigile urzite de mai mulţi ani în Internaţională, dar a 
căror existenţă majoritatea dintre voi n-au bănuit-o niciodată. 

In circulara noastră confidenţială „Pretinsele sciziuni din 
Internaţională " * din 5 martie 1 872 am fost nevoiţi să vă 
atragem atenţia asupra uneltirilor sectarilor din aşa-numita 
Alianţă a democraţiei socialiste, uneltiri care urmăresc să 
semene zizanie în rîndurile noastre şi să predea pe tăcute 
conducerea supremă a Asociaţiei noastre în mîinile unei clici 
conduse, la rîndul ei, de către Mihail Bakunin. 

Vă amintiţi, desigur, că, la înfiinţarea ei, Alianţa demo
craţiei socialiste a publicat un statut, care, dacă ar fi fost 
acceptat de noi, i -ar fi asigurat o dublă existenţă - în Inter
naţională şi în afara ei. într-adevăr, Alianţa ar fi avut sec
ţiile, federaţiile şi congresele ei proprii, alături de secţiile, 
federaţiile şi congresele Internaţionalei din care pretindea, 
totodată, că face parte. Ea urmărea să înlocuiască Statutul 
nostru general cu programul special al d-lui Bakunin şi să 
impună Asociaţiei noastre dictatura personală a acestuia. 

In circulara sa din 22 decembrie 1868, Consiliul General 
a respins aceste pretenţii 149• El nu a fost de acord cu primirea 
Alianţei democraţiei socialiste în Internaţională decît cu con
diţia expresă ca Alianţa să înceteze de a fi o uniune interna
ţională, să-şi dizolve organizaţia, i ar secţiile ei să intre în 
Internaţională ca simple secţii locale. Alianţa a acceptat for
mal aceste condiţii. Dar dintre aşa-numitele ei secţii, numai 
una singură - secţia centrală din Geneva - a intrat în Aso-

* Vei volumul de faţă, p. 3-50. - Nota red. 
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ciaţia noastră. Celelalte au rămas un mister pentru Consiliul 
General, care trebuia să creadă că ele nu există. 

Şi iată că acum, după mai bine de trei ani, am intrat în 
posesia unor documente care dovedesc incontestabil că, în 
pofida făgăduielilor ei formale, aceeaşi Alianţă a democraţiei 
socialiste a continuat tot timpul, şi continuă şi astăzi, să existe 
ca uniune internaţională în cadrul Internaţionalei, şi încă sub 
forma unei societăţi secrete ; că în fruntea ei este tot d-l Ba
kunin ; că scopul ei a rămas acelaşi şi că toate atacurile în
dreptate în ultimul an aparent împotriva Conferinţei de la 
Londra şi a Consiliului General sînt, în realitate, îndreptate 
împotriva organizaţiei noastre în ansamblu şi pornesc de la 
această Alianţă. Aceiaşi oameni care acuză Consiliul General 
de autoritarism, deşi niciodată nu au putut veni cu un exemplu 
concret în acest sens, care vorbesc cu orice prilej despre 
autonomia secţiilor, despre federaţia liberă a grupurilor şi 
care reproşează Consiliului General că vrea să impună Inter
naţionalei doctrina lui oficială şi ortodoxă şi să transforme 
Internaţionala înlr-o asociaţie organizată ierarhic, aceiaşi oa
meni s-au constituit, de fapt, într-o societate secretă, organi
zată ierarhic, cu un regim nu numai autoritar, ci de-a dreptul 
dictatorial, calcă în picioare orice autonomie a secţiilor şi  
federaţiilor ; caută, cu ajutorul acestei organizaţii secrete, să 
impună Internaţionalei doctrina personală şi ortodoxă a d-lui 
Bakunin. Ei, care cer ca Internaţionala să se organizeze de jos 
în sus, se supun umil, în calitate de membri ai Alianţei, ordi
nelor ce le vin de sus în jos. 

Este de prisos să mai spunem că existenţa unei asemenea 
societăţi secrete în cadrul Internaţionalei constituie o încăl
care flagrantă a Statutului nostru general. Statutul nostru re 
cunoaşte numai o singură categorie de membri ai Internaţio
nalei, cu drepturi şi îndatoriri egale ; Alianţa îi împarte în 
două categorii : iniţiaţii şi profanii, aceştia din urmă fiind 
condamnaţi să fie conduşi de primii cu ajutorul unei organi
zaţii despre care nici nu ştiu măcar că există . Internaţionala 
cere membrilor săi să recunoască drept bază a comportării 
lor adevărul, dreptatea şi morala ; Alianţa impune adepţilor 
ei drept primă îndatorire minciuna, ipocrizia şi înşelătoria, re
comandîndu-le să-i înşele pe membrii profani ai Internaţio
nalei, ascunzîndu-le existenţa organizaţiei secrete, motivele şi 
scopul urmărit de vorbele şi acţiunile lor. Programul Interna
ţionalei este formulat în Statutul ei şi e cunoscut tuturor ; cel 
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al Alianţei n-a fost cunoscut niciodată şi nu este nici în 
prezent. 

Nucleul Alianţei este Federaţia jurasiană ; de la aceasta 
porneşte cuvîntul de ordine, reluat şi repetat imediat de cele
lalte secţii şi de ziarele de care dispune organizaţia secretă. 
În Italia există un număr de organizaţii conduse de Alianţă. 
Aceste asociaţii, care se intitulpază secţii ale Internaţionalei, 
nu au cerut vreodată să fie primite în Asociaţie, nu au plătit 
cotizaţii şi nu au îndeplinit nici una din celelalte condiţii sta 
bilite de Regulamentul nostru. In Belgia, Alianţa are cîţiva 
agenţi destul de influenţi. În sudul Franţei, ea are corespon
denţi proprii, dintre care unii cumulează această funcţie cu 
aceea de secretari ai comisariatelor de poliţie. Alianţa este 
îns. cel mai bine organizată în Spania, unde are cele mai 
întinse ramificaţii. Strecurîndu-se pe nesimţite şi de la început 
în rîndurile Internaţionalei, ea a reuşit aproape în permanenţă 
să conducă consiliile federale ce s-au succedat şi congresele. 
Pînă şi cei mai devotaţi membri spanioli ai Internaţionalei au 
ajuns să creadă că această organizaţie secretă există pretutin
deni în Asociaţia noastră şi că a face parte din rîndurile e i  
este aproape o datorie. Această părere a fost spulberată de 
Conferinţa de la Londra, unde delegatul spaniol * ,  e l  însuşi 
membru al Alianţei, s-a putut convinge că lucrurile stau toc
mai invers, precum şi de minciunile şi atacurile violente la 
adresa conferinţei şi a Consiliului General, la care s-au dedat 
imediat adepţii fideli ai lui Bakunin chiar din ordinul aces
tuia. După o luptă îndelungată în cadrul Alianţei , membrii 
spanioli, cărora Internaţionala le era mai scumpă lecit Alianţa, 
au părăsit această din urmă organizaţie. Ei au fost imediat 
insultaţi şi calomniaţi monstruos de către cei ce rămăseseră 
credincioşi societăţii secrete. În două rînduri, ei au fost excluşi 
din Federaţia locală din Madrid, violîndu-se în mod flagrant 
Regulamentul în vigoare. Cînd au vrut să constituie „Noua 
federaţie din Madrid u 150, Consiliul federal spaniol le-a refu
zat autorizaţia şi le-a înapoiat cotizaţiile pe care ei i le tri
miseseră. Aici trebuie spus că din opt membri ai Consiliului 
federal, cinci (Vicente Rossell, Peregrin Montoro, Severino 
Albarracin, Francisco Tomas şi Franco Martinez) sînt membri 
ai Alianţei ; s-ar putea să mai fie şi alţii. În felul acesta, sec
ţiile şi federaţiile locale spaniole, atît de mîndre de autono
mia lor, au ajuns, fără a bănui măcar, să se supună, asemenea 
unei turme de oi, ordinelor secrete venite din Elveţia şi pe 

* - nselmo Lorenzo. - Nota red. 
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care Consiliul federal trebuie să le execute orbeşte daca nu 
vrea să fie ţintuit la stîlpul infamiei de către Alianţă. 

Pentru a asigura alegerea membrilor Alianţei ca dele
gaţi la Congresul de la Haga, Consiliul federal spaniol a tri
mis secţiilor şi federaţiilor locale o circulară confidenţială, 
datată 7 iulie, în care cere acestora să verse o cotizaţie supli 
mentară pentru a se acoperi cheltuielile delegaţilor la con
gres şi le impune, în mod autoritar, ca delegaţii să fie aleşi 
pe baza unei liste comune pentru întreaga Spanie, astfel încît 
el, Consiliul federal, să fie însărcinat cu numărătoarea votu
rilor. Acest sistem de vot trebuia să asigure succesul candi
daţilor Alianţei. 1n afară de aceasta, Consiliul federal anunţă 
că va da un mandat imperativ colectiv, căruia aceşti dele
gaţi vor trebui să i se supună. De îndată ce am aflat de acest 
proiect - de a se trimite la congres delegaţi ai Alianţei pe 
spezele membrilor Internaţionalei - şi am avut dovada com
plicităţii Consiliului federal spaniol la uneltirile societăţii se
crete, i -am cerut, la 24 iulie, 

1) s. ne comunice lista tuturor membrilor pe care Alianţa 
îi are în Spania ,  indicîndu-se funcţiile pe care le îndeplinesc 
în cadrul Internaţionalei ; 

2) să efectueze o anchetă în legătură cu caracterul şi ac
tivitatea Alianţei în Spania, precum şi în legătură cu organi
zarea şi ramificaţiile ei în afara acestei ţări ; 

3) să ne trimită un exemplar al circularei confidenţiale 
din 7 iulie ; 

4) să ne dea explicaţii în legătură cu modul în care pune 
ele acord îndatoririle sale faţă de Internaţională cu prezenţa 
în rîndurile sale a cel puţin trei membri notorii ai Alianţei ; 

5) să ne trimită cu întoarcerea poştei un răspuns clar şi 
categoric * ·  

Răspunsul ar  f i  trebuit să  ne  parvină cel tîrziu la  1 auuust. 
Dlr abia la 5 august am primit o scrisoare, datată Valencia 
1 auqust ( ştampila poştei este indescifrabilă) , în care sîntem 
anunţaţi că răspunsul întîrzie, deoarece membrii Consiliului 
federal nu înţeleg scrisoarea noastră, scrisă în limba franceza, 
şi că este nevoie de timp pentru traducerea ei. În scrisoarea 
sa din 15 iunie, acelaşi Consiliu ne rugase să-i  trimitem, pe 
cit posibil, publicaţiile noastre etc. în limba franceză, pe care 
ei (membrii Consiliului) o cunosc în oarecare măsură I Pre
textul este deci mincinos ; pur şi simplu vor să ne facă să 
pierdem un timp preţios. 

„ Vezi volumul de fată, p. 1�5-127. - Nota red. 
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Sîntem deci nevoiţi să declarăm tuturor membrilor Aso
ciaţiei, şi în special membrilor spanioli ai Internaţionalei, că 
Consiliul federal spaniol a trădat Asociatia Internaţională a 
Muncitorilor. ln loc de a-şi îndeplini fidel mandatul ce i -a  
fost încredinţat de  către membrii spanioli ai Internaţionalei, 
el este unealta unei societăti nu numai străină de Internaţio
nală, dar chiar şi ostilă ei. în loc să se supună Statutului ge
neral şi Regulamentului, precum şi rezoluţiilor congreselor 
generale şi celor spaniole, el se supune ordinelor secrete ale 
d-lui Bakunin. însăşi existenţa unui Consiliu federal alcatuit, 
în majoritate, din membri ai unei societăţi secrete, străine 
Asociaţiei noastre, constituie o încălcare flagrantă a Statu
tului general. 

Iată, cetăţeni, faptele pe care trebuie să le cunoaşteţi 
înainte de a alege delegaţii la congres. Pentru prima oară în 
istoria luptei clasei muncitoare avem de-a face cu un complot 
urzit chiar în rîndurile clasei munci to are, un complot avînl 
drept scop nu subminarea regimului exploatator existent, ci 
subminarea Asociaţiei, care duce o luptă hotărîtă împotriva 
acestei orînduiri. Acesta este un complot împotriva mişcării 
proletare însăşi. De aceea, pretutindeni unde avem de-a face 
cu el, constatăm că propovăduieşte doctrina demoralizatoare 
a abţinerii totale de la activitatea politică. În timp ce în 
aproape toate ţările Europei membrii de rînd ai Internaţio
nalei, străini de acest complot, sînt persecutaţi şi întemniţaţi ,  
„vitejW membri ai Alianţei se bucură de o imunitate cu totu l 
excepţională. 

Cetăţeni, trebuie să alegeţi. ln momentul de faţă nu este 
vorba de autonomia secţiilor, nici de federaţia liberă a gru
purilor, nici de organizarea „de jos în sus" şi nici de vreo altă 
formulă pretenţioasă şi răsunătoare ; în momentul de faţă se 
pune problema : vreţi ca organele noastre centrale să fie for
mate din oameni care nu recunosc un alt mandat decît acela 
dat de voi, sau vreţi ca ele să fie formate din oameni aleşi 
prin înşelătorie, din oameni care nu primesc mandatul vostru 
decît cu hotărîrea fermă de a vă mina ca pe o turmă de oi, 
potrivit instrucţiunilor secrete emanînd de la un personaj 
misterios aflat în Elveţia ? 

A dezvălui existenţa acestei societ�ţi secrete de impostori 
înseamnă a-i  nimici puterea. Domnii din Alianţă nu sînt atît 
de proşti incit să creadă că marea masă a membrilor Interna 
ţionalei se  va supune cu bună ştiinţă unei asemenea organi
zaţii în momentul cînd va afla de existenţa ei. Impostorii şi 
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cei pe care aceştia vor să-i înşele nu au nimic comun, 
Alianţa şi Internaţionala nu au nimic comun. 

în afară de aceasta, trebuie să se pună capăt, o dată pen
tru totdeauna, luptelor intestine din Asociaţia noastră pro
vocate de existenţa acestei organizaţii parazitare. Aceste 
lupte nu fac decît să se iroseasc. forţele menite să combată 
actuala orînduire burghez.. Paralizînd activi ta te a desfăşurată 
de Internaţională împotriva duşmanilor clasei muncitoare, 
Alianţa face un excelent serv iciu burgheziei şi guvernelor. 

Avind în vedere toate acestea, Consiliul General va cere 
Congresului de la Haga excluderea din Internaţională a tu
turor membrilor Alianţei, precum şi împuternicirile necesare 
pentru a preîntîmpina în viitor asemenea comploturi. 

Scris de F. Engels 
intre 4 şi 6 augu.t 1 872 

Publicat pentru prma oară 
1n limba rusă în ,operele 
lui K. Marx şi F. Engels, 
vol. XIII .  artea a II-a,  
ed.  I. 1 940 

Se tipărşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Către secţiile din Spania 
ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 151 

125 

Londra, 8 august 1 872 

Date fiind intrigile urzite împotriva Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor de către membrii societăţii secrete 
„Alianţa" ,  în şedinţa din 24 iulie 1 872 Comitetul Executiv al 
Consiliului General 152 l - a  însărcinat pe cetăţeanul F. Engels, 
ecretar pentru Spania,  să trimită Consiliului federal spaniol 
din Valencia următoarea scrisoare : 

„Către Consiliul federal spaniol 

Cetăţeni, avem dovezi că în rîndurile Internaţionalei, şi 
în special în Spania, există o societate secretă care se inti
tulează Alianţa democraţiei socialiste. Misiunea specială a 
acestei societăţi, al cărei centru se află în Elveţia, este de a 
orienta marea noastră Asociaţie în sensul tendinţelor ei pro
prii, de a o duce spre ţeluri necunoscute majorităţii covîr
ş itoare a membrilor Internaţionalei .  Mai mult, din ziarul 
«Razon• 153, care apare la Sevilla, aflăm că cel puţin trei 
membri ai Consiliului vostru fac parte din Alianţă. 

In 1868, cînd această societate s -a  constituit ca societate 
publică, Consiliul General a refuzat s-o primească în Inter
naţională atîta timp cit îşi va menţine caracterul internaţio
nal, deoarece ea pretindea rolul de a doua organizaţie inter
naţională, care să-şi desfăşoare activitatea atît în cadrul cit 
şi în afara Asociaţiei Internaţionale a Munci torilor. Alianţa . 
putut intra în Internaţională numai după ce a promis că se va 
limita la rolul de simplă secţie locală din Geneva. (Vezi cir-
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culara confidenţială a Consiliului General „Pretinsele sciziuni 
din Internaţională"  p. 7 şi urm. *) . 

Dacă caracterul şi organizarea Alianţei erau în contra
dicţie cu spiritul şi litera Statutului nostru atunci cînd ea era 
o organizaţie publică, acum existenţa ei secretă în cadrul In
ternaţionalei, în pofida cuvîntului dat, echivalează cu o ade
vărată trădare a Asociaţiei noastre. Internaţionala cunoaşte 
numai o singură categorie de membri, cu drepturi şi îndato
riri egale pentru toţi ; Alianţa îi împarte în două categorii : 
iniţiaţii şi neiniţiaţii, aceştia din urmă fiind meniţi să fie con
duşi de primii prin intermediul unei organizaţii despre a 
cărei existenţă nici măcar nu ştiu. Internaţionala cere mem
brilor săi să recunoască drept bază a conduitei lor adevărul, 
dreptatea şi morala ; Alianţa impune adepţilor ei să ascundă 
membrilor neiniţiaţi ai Internaţionalei existenţa organizaţiei 
secrete, precum şi motivele şi scopul urmărit de vorbele şi 
faptele lor. In circulara sa confidenţială, Consiliul General a 
anunţat că va cere viitorului congres să instituie o anchetă 
în privinţa activităţii desfăşurate de această Alianţă, activi
tate care constituie un adevărat complot împotriva Interna
ţionalei. Consiliul General cunoaşte măsurile luate de Con
siliul federal spaniol, la insistenţa domnilor din Alianţă, în 
interesul acestei societăţi şi este hotărît să pună capăt acestor 
uneltiri din umbră. De aceea, pentru a întocmi referatul cu 
privire la Alianţă ce urmează să-l prezinte la Congresul de la 
Haga, el vă cere : 

1 )  o listă a tuturor membrilor din Spania ai Alianţei cu 
indicarea funcţiilor pe care le îndeplinesc în cadrul Interna
ţionalei ; 

2) efectuarea unei anchete privind caracterul şi activi
tatea Alianţei, precum şi organizarea ei şi secţiile ei din afara 
Spaniei ; 

3) un exemplar al circularei voastre confidenţiale din 
7 iulie 1 872 ; 

4) o explicaţie asupra modului cum înţelegeţi să puneţi 
de acord îndatoririle voastre faţă de Internaţională cu pre
zenţa în Consiliul vostru a cel puţin trei membri cunoscuţi 
ai Alianţei. 

In cazul cînd nu va primi cu întoarcerea poştei un răs
puns categoric şi satisfăcător, Consiliul General se va vedea 
nevoit să declare în mod public, atît în Spania cît şi în străină
tate, că aţi încălcat spiritul şi litera S tatutului general şi că 

* Vezi vLumul de fată, p. 1 2-14. - Nota red. 
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aţi trădat Internaţionala în interesul unei societăţi secrete, 
care nu- i  este numai străină, ci  şi ostilă . 

33, Rathbone Place, 
Londra, 24 iulie 1 872" 

Salut şi fraternitate .  
în numele Consiliului General 

Secretar pentru Spania 
Friedrich Engels 

Într-o scrisoare datată Valencia 1 august şi primită la 
Londra la 5 august, Consiliul federal spaniol a dat Consiliului 
General următorul răspuns : 

„Tovarăşi ! m primit ultima voastră scrisoare, dar, intrucit este 
scrist în limba franceză, n-am putut lua cunoştinţă de conţinutul ei, 
deoarece traducătorul nostru Hpseşte din Valencia. Ne-am adresat unui 
alt tovarăş cu rugămintea de a o traduce cit mai urgent posibil, pentru 
a vă putea răspunde". 

în şedinţa sa din 8 august 1 872, Comitetul Executiv al  
Consiliului General a hotărît că ,  în  aşteptarea datelor cerute 
Consiliului federal spaniol, este necesar să publice scrisoarea 
de mai sus, pentru a determina toate federaţiile şi secţiile 
spaniole să efectueze o anchetă asupra existenţei, acţiunilor 
şi scopului societăţii secrete „Alianţa" .  

Comitetul Executiv al Consiliului General : 

Leo Frankel, secretar -corespondent pentru Austria 
şi Ungaria ; J. P. Mac Donnel - pentru Irlanda ; 
F. Engels - pentru Spania şi I talia ; A. Serraillier 
- pentru Franţa ; Le Moussu - pentru America ; 
Hermann Jung - pentru Elveţia ; Karl Marx -

pentru Germania şi Rusia .  
Preşedinte al  şedinţei Wa!ery Wr6blewski, secre 

tar pentru Polonia 
Secretar al şedinţei F. Cournet, secretar pentru 

Olanda 

Scris de K. Marx şi F. Engels 
la B august 1 872 

Publicat în „La Emancipacion• 
nr. 62 din 1 7  aug.ist 1 872 

Se tipăreşte după textul 
apărut 1n ziar, confruntat 
cu ciorna manuscrisului 
în limba franceză 

Tradus din limba spaniolă 
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Friedrich Engels 

Consiliul General 
către Noua federaţie din Madrid 154 

Comitetul Executiv, însărcinat în mod temporar de Con
siliul General să se ocupe de toate problemele organizatorice 
ale Asociaţiei, 

avînd în vedere scrisoarea din 5 august prin care Noua 
federaţie din Madrid roagă să fie recunoscută de Consiliul 
General ; 

avînd în vedere Jezoluţia Consiliului federal spaniol 
din 16 iulie prin care se respinge cererea de primire în Inter
naţională a numitei federaţii ; 

considerînd că şi din punct le vedere formal ar fi absurd 
să se alăture în această problemă punctului de vedere al unui 
Consiliu federal format în cea mai mare parte din membrii 
unei societăţi secrete ostile Internaţionalei, societate împo
triva căreia Consiliul General are intenţia să ia atitudine la 
congres ; 

considerînd că, în fond, întemeietorii Noii federaţii din 
Madrid sînt cei care, primii, u avut în Spania curajul s-o 
rupă cu societatea secretă denumită Alianţa democraţiei so
cialiste, să demaşte şi să zădărniceasca uneltirile acesteia ; 

pentru aceste motive, 
Comitetul Executiv, în numele Consiliului General, a ho

tărît să recunoască Noua federaţie din Madrid şi sa întreţină 
legături reulate şi directe cu ea. 

Londra, 15 august 1872 

Publicat in „a Emancipacion• 
nr. 63 din 24 august 1 872 

Pentru Comitetul Executiv, 
Secretar pentru Spania 

Federico Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba spaniolă 
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Friedrich Engels 

[Adresa trimisă de Consiliul General 
scţiilor italiene 

ale Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor 
cu prilejul Conferinţei de la Rimini 155] 

33, R a thbone Place, 
Londra, 23 august 1 872 

Am primi t o rezoluţie datată „Rimini 6 august '' ,  adoptată 
de conferinţa unei federaţii italiene care pretinde că face 
parte din Asociaţia Intenaţională a Muncitorilor 1 56, rezolu
ţie prin care se desolidarizează complet de Consiliul General 
le la Londra şi convoacă , cu de la sine putere, un * congres 
antiautoritar la Neuchâtel, Elveţia, unde toate secţiile cu 
aceeaşi orientare sînt invitate să-şi trimită delegaţii, şi  nu la 
Haga, unde urmează să se ţină congresul ordinar al Inter
naţionalei. 

Este necesar să ară tăm că din cele 21 de secţii ai căror 
delegaţi au semnat aceasta rezoluţie, numai una (cea din Nea
pole) , face parte din Internaţională. Nici una dintre celelalte 
20 de secţii nu a îndeplinit vreodată condiţiile stabilite de 
Statutul nostru general şi de Regulamentul nostru pentru pri
mirea de noi secţii. Prin urmare, nu există nici o federaţie ita
liană a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Cei care pre
tind a o alcătui formează o Internaţională a lor, în afara marii 
Asociaţii a Muncitorilor. 

Congresul de la Haga va avea să hotărască în privinţa 
acestei uzurpări. 

In numele si din însărcinarea Consiliului Generdl, 
Secretar pentru Italia, 

Pu>licat partial în „La Plebe" 
m. �5 din 28 august 1 8i1 
ş i  integral in „II Popol i no "  
n r .  20 d i n  29 septembrie 1 372 

Fedcrico Engels 

Se lipăre"te clupa textn 
apărut in „11 Popolino"  
ronfruntat cu ciorna , c n 
sorii 

Tradus din limba italian ă 

* ln manuscris urmează „aşa-zis" - Nota red. 
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Karl Marx 

Raportul Consiliului General 
prezentat la cel de-al cincilea Congres anual 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

ţinut la Haga 
2-7 SEPTEBRIE 1872 "' 

Cetăţeni *, 

13 

ln perioada care s -a  scurs de la  ultimul nostru congres 
de la Base!, două mari războaie au schimbat înfăţişarea Eu
ropei - războiul franco-prusian şi războiul civil din Franţa. 
Aceste două războaie au fost precedate şi însoţite de un al 
treilea, care continuă şi azi, şi anume războiul împotriva Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor . 

Membrii din Paris ** ai Internaţionalei au prevenit 
poporul francez în mod deschis şi limpede că a lua parte la 
plebiscit înseamnă a vota pentru despotism în interiorul ţării 
şi pentru război în afara ei 159• In ajunul plebiscitului, la 
29 aprilie 1 870 160, ei au fost arestaţi sub pretextul că ar fi 
participat l a  un complot avînd drept scop asasinarea lui Lu
dovic Bonaparte. Totodată, au fost arestaţi membri ai Interna
ţionalei la Lyon, Rouen, Marsilia, Brest şi în alte oraşe. In 
declaraţia sa din 3 mai 1870, Consiliul General a spus 161 : 

„Acest ultim complot va sta, pe bună dreptate, alături de 
cele două comploturi anterioare, care au ş i  devenit de un ri
dicol public. Zarva pe care o face guvernul francez şi repr
siunile împotriva secţiilor noastre din Franţa urmăresc un 
singur scop : înlesnirea maşinaţiilor în vederea plebisci
tului u ***·  

După căderea imperiului loviturii de stat din decembrie� 
succesorii lui au publicat documente din care reiese că acest 

• In foaia volantă şi in „Volksstaat•, fn locul cuvfntului „Cetî
tni" a apărut „Muncitori•. - Nota red. 

** In „L'Inteoa1ionale•, „La Libite• şi in aMe publicaţii, aceasta 
frază incepe cu cuvintele : „In momentul cind imperiul a cerut Frn tei 
să-l onsfinţească printr-un nou plebiscit". - Nota red. 

**• In foaia volantă şi în 1 1Volksstaat• urmează cuvintee � ,şi aa 
avut dreptate•. - Nota red. 

1 1• 
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ultim complot a fost opera a însăşi poliţiei bonapartiste 102 şi 
că într-o circulară confidenţială trimisă în ajunul plebisci
tului de Ollivier agenţilor săi, acesta le-a pus fără ocol în 
vedere : 

„Conducătorii Internaţionalei trebui e  arestaţi, altminteri plebisci t11 
nu se va putea desfăşura în bune condHii" .  

După terminarea farsei cu plebiscitul, la 8 iulie, membrii 
Consiliului federal din Paris au fost condamnaţi de judecă
torii lui Ludovic Bonaparte, dar numai pentru apartenenţa lor 
la Internaţională, şi nu pentru complicitate la pretinsul com
plot 163• Guvernul bonapartist a socotit, prin urmare, necesar 
să inaugureze cel mai dezastruos război din cite s-au abătut 
vreodată asupra Franţei printr-o campanie prealabilă împo
triva secţiilor din Franţa ale Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. Să nu uităm că clasa muncitoare franceză a respins 
în mod unanim plebiscitul. Dar să nu uităm nici că bursele, 
guvernele, clasele dominante şi presa din Europa au salutat 
plebiscitul ca pe o victorie strălucită repurtată de împăratul 
Franţei asupra clasei muncitoare franceze (Adresa din 23 iu 
lie 1870 a Consiliului General cu privire la războiul franco
prusian 164) . 

Cîteva săptămîni după plebiscit, cînd presa bonapartistă 
incepuse să aţîţe febra războinică în rîndurile poporului fran
cez, membrii din Paris ai Internaţionalei, în pofida persecu
ţiilor ordonate de guvern, au publicat la 12 iulie apelul lor 
„Către muncitorii tuturor naţiunilor " ,  în care au înfierat 
războiul proiectat, calificîndu-1 o „absurditate criminală " ,  şi 
au spus fraţilor lor din Germania : 

„Duşm ănia dintre noi n-ar avea altă con�ecintă decît triu mful total 
al despotismului de ambele părti ale Rinului" ; „pentru noi, mmbrii 
Asociaţiei Internat:onale a Muncitorilor - au declarat ei -, nu există 
frontiere" 185• 

Acest apel a găsit un ecou entuziast în Germania şi de 
aceea Consiliul General a putut, pe bună dreptate, să declare 
în manifestul său din 23 iulie 1870 : 

„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, dovedeşte că, în opo
ziţie cu vechea societate, cu mizeria ei economică şi demenţa 
ei politică, se naşte o societate nouă, al cărei principiu inter-
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naţional va fi pacea, pentru că toate naţiunile vor avea unul 
şi acelaşi stăpîn - Munca ! Deschizătorul de drum al acestei 
societăţi noi este Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" .  
(Adresa din 23 iulie 1870) . 

Pînă la  proclamarea republicii, membrii Consiliului fede
ral din Paris au stat la închisoare. Totodată, ceilalţi membri 
ai Asociaţiei erau zilnic înfieraţi în mod public ca spioni în 
solda Prusiei. 

Cînd, prin capitularea de la Sedan, cel de-al doilea Im
periu a luat sfirşit aşa cum a început - ca o parodie a pri
mului Imperiu, războiul franco-prusian a intrat în cea de-a 
doua fază a lui. El s-a transformat într-un război împotriva 
poporului francez. După ce declarase de atîtea ori solemn c. 
a luat arma în mînă doar pentru a respinge agresiunea străină, 
Prusia a lep.dat deodată masca şi a proclamat războiul de 
cucerire. Din acest moment, ea a fost nevoită să lupte nu nu
mai împotriva republicii în Franţa, ci, în acelaşi timp, împo
triva Internaţionalei în Germania. Vom expune aici desfăşu
rarea acestei lupte doar în linii generale. 

Îndată după declararea războiului, pe cea mai mare parte 
a teritoriului Confederaţiei Germaniei de nord (Hanovra,  01-
denburg, Bremen, Hamburg, Braunschweig, Schleswig-Hol
stein, Mecklenburg, Pomerania şi provincia Prusia) a fost 
decretată starea de asediu, regiunile respective fiind puse sub 
oblăduirea generalului Vogcl von Falckenstein. Această stare 
de asediu, proclamată ca măsură de prevedere împotriva peri
colului unei invazii, s -a  transformat de îndată într-un război 
împotriva membrilor germani ai Internaţionalei. 

A doua zi după proclamarea republicii la Paris, Comitetul 
Central din Braunschweig al Partidului social-democrat mun
citoresc german, care, în limitele îngăduite de legile ţării, 
reprezintă o secţie a Internaţionalei, a lansat (la 5 septembrie) 
un manifest în care chema clasa muncitoare să se opună din 
răsputeri dezmembrării Franţei, să ceară o pace onorabilă 
pentru Franţa şi să facă agitaţie pentru recunoaşterea Repu 
blici Franceze 166• Manifestul a înfierat proiectata anexiune a 
Alsaciei şi Lorenei drept crimă care va fi însoţită de transfor
marea întregii Germanii într-o cazarmă prusiană şi de ridi
carea războiului la rangul unei instituţii europene perma
nente. La 9 septembrie, Vogel von Falckenstein a dispus ca 
membrii Comitetului din Braunschweig s. fie arestaţi şi tri
mişi în lanţuri cale de 600 de mile pînă la fortăreaţa prusiană 
Lotzen, în apropiere de frontiera rusă, unde au fost trataţi în 
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mod mîrşav, fără îndoială pentru a sublinia şi mai mult ospi-
.. talitatea somptuoasă acordată oaspetelui imperial la Wil

helmsh5he 167• Dar cum nici arestările, nici expulzarea unor 
muncitori dintr-un stat german într-altul, nici suprimarea 
presei proletare, nici brutalităţile armatei şi şicanele poliţiei 
n-au împiedicat avangarda clasei muncitoare germane să 
acţioneze în spiritul Internaţionalei potrivit manifestului de 
la Braunschweig, Vogel von Falckenstein a interzis prin 
ucazul din 21 septembrie * orice întrunire a partidului social
democrat. La 5 octombrie, această interdicţie a fost anulată 
printr-un alt ucaz, prin care dispunea, cu multă şiretenie, ca 
agenţii poliţiei „să-i raporteze lui personal despre toţi aceia 
care prin manifestările lor publice vor încuraj a Franţa în îm
potrivirea ei faţă de condiţiile de pace formulate de Germania, 
pentru ca el să-i poată face inofensivi pe toată durata răz
boiului u .  

Lăsînd pe seama lui Moltke grija războiului extern, 
regele Prusiei a recurs la o nouă tactică în desfăşurarea răz
boiului intern. Potrivit decretului regal din 17 octombrie, 
Vogel von Falckenstein a trebuit să pună pe deţinuţii săi din 
Lotzen la dispoziţia tribunalului districtual din Braunschweig, 
care, la rîndul său, urma fie să găsească temeiurile juridice 
pentru detenţiunea lor, fie să-i predea din nou în paza sigură a 
fiorosului general. 

Procedeul lui Vogel von Falckenstein a fost, bineînţeles, 
urmat în toată Germania, în timp ce, printr-o circulară diplo
matică, Bismarck îşi bătea joc de întreaga Europă, pozînd n 
campion indignat al libertăţii cuvîntului, presei şi întrunirilor 
pentru partidul păcii din Franţa. Exact în momentul în care 
cerea pentru Franţa o Adunare naţională liber aleasă, el a 
dispus în Germania ca Bebel şi Liebknecht să fie arestaţi pen
tru că în numele Internaţionalei îi făcuseră opoziţie în Reich
stagul Confederaţiei Germaniei de nord şi totodată pentru a 
împiedica realegerea lor in viitoarele alegeri generale 168• 

Domnul şi stăpînul său, Wilhelm Cuceritorul, l-a sprijinit, 
trimiţînd din Versailles un decret prin care prelungea starea 
de asediu - adică suprimarea tuturor drepturilor cetăţeneşti 
- pe întreaga perioadă electorală. Şi într-adevăr, regele a 
ridicat starea de asediu în Germania abia la două luni după 
încheierea păcii cu Franţa. lncăpăţînarea cu care regele a 
menţinut starea de asediu în ţară şi repetatele sale imixtiuni 

• 1 870. - Nota red. 
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în cazul propriilor săi deţinuţi germani atestă teama pe care, 
cu tot bubuitul tunurilor sale victorioase şi cu toate aclama
ţiile frenetice ale întregii burghezii germane, i-o inspira pu
terea crescîndă a partidului proletar. Era omagiul involuntar 
adus de forţa materială forţei morale. 

Dacă la început războiul împotriva Internaţionalei a fost 
localizat în Franţa - din ziua plebiscitului pînă la căderea 
imperiului, apoi în Germania - în toată perioada rezistentei 
opuse de republică Prusiei, din ziua proclamării Comunei din 
Paris şi după căderea ei acest război a devenit general. 

La 6 iunie 187 1 ,  Jules Favre a trimis celorlalte state o 
circulară în care le cerea extrădarea emigranţilor * Comunei, 
ca a unor criminali de drept comun, şi incita la o cruciadă ge
nerală împotriva Internaţionalei, duşmana familiei, religiei, 
ordinii şi proprietăţii, atît de demn reprezentate în persoana 
lui Jules Favre 169• Austria şi Ungaria au răspuns imediat la 
acest apel. La 13 iunie s-a făcut o percheziţie la presupuşii 
conducători ai Uniunii muncitorilor din Pesta ; hîrtiile lor au 
fost confiscate, iar ei înşişi arestaţi şi daţi în judecată sub în
vinuirea de înaltă trădare 170• Cîţiva delegaţi ai secţiei vie
neze a Internaţionalei, care se aflau în acel moment la Pesta, 
au fost duşi la Viena, unde s-au luat împotriva lor aceleaşi 
mdsuri. Beust a cerut şi Reichsratul a votat un credit supli
mentar de 30 OOO 1. st. 

„pentru cheltuielile prilejuite de informaţia politică, care a devenit mai 
necesară decît oricînd din cauza pericolului pe care-l prezintă faptul 
că Internaţionala cîştigă tot mai mult teren în întreaga Europă". 

De atunci, în Austria şi Ungaria a fost instaurat un ade
vărat regim de teroare împotriva clasei muncitoare. Chiar şi 
in ultimele zvîrcoliri ale agoniei sale, guvernul austriac se 
cramponează de vechiul său privilegiu de a juca rolul de Don 
Quijote al reacţiunii europene. 

Cîteva săptămîni după circulara lui Jules Favre, Dufaure 
a supus adunării sale „des rureauxu un proiect de lege, intrat 
acum în vigoare, prin care se consideră o crimă simpla apar
tenenţă la Asociaţia Internaţională a Muncitorilor sau recu
noaşterea principiilor acesteia. 

Luînd cuvîntul în faţa comisiei instituite „des rureaux" 
pentru examinarea proiectului de lege prezentat de Dufaure, 
Thiers s-a lăudat că el este autorul acestei legi şi cel care a 

* In foaia volantă şi în „Volksstaat•, în locul cuvîntului „ emi
granţilor• a apărut „membrilor•. - Nota red. 
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propus să se aplice Internaţionalei, ca panaceu infailibil, tra 
tamentul aplicat de  Inchiziţie ereticilor. Dar ş i  în  această pri
vinţă pretenţiile sale de originalitate nu sînt justificate, deoa· 
rece cu mult înainte de numirea sa în funcţia de salvator al 
societăţii, adevărata jurisprudenţă pe care clasa dominantă 
o aplică membrilor Internaţionalei a fost stabilită de tribuna
lele din Viena. La  26  iulie 1870, cei mai  de seamă reprezen
tanţi ai partidului muncitoresc austriac au fost declaraţi vino
vaţi de înaltă trădare şi condamnaţi la mulţi ani de temniţă, 
cu o zi de post pe lună. Motivarea sentinţei a fost urm.
toarea : 

„După propria mărturisire a deţinuţilor, ei au recunoscut progra
mul Congresului muncitoresc german de la Eisenach ( 1 869), potrivit 
căruia au activat. Acest program cuprinde programul Internaţionalei. 
Internaţionala urmăreşte eliberarea clasei muncitoare de sub dominaţia 
eonmică şi politică a clasei avute. Această eliberare este incompa
tibilă cu actualele rinduieli ale statului austriac. ln consecinţă, oricine 
recunoaşte şi propagă principiile care stau la baza p rogramului Inter
naţionalei acţionează In vederea răsturnării regimului din Austria şi 
este, prin urmare, vinovat de Inaltă trădarea. 

La 27 noiembrie 1871 a fost pronunţată sentinţa împo
triva membrilor Comitetului din Braunschweig. Ei au fost 
condamnaţi la închisoare pe diferite termene. Tribunalul s-a 
referit în mod expres la precedentul creat prin motivarea 
sentinţei de la Viena. 

La Pesta, membrii Uniunii muncitorilor puşi sub acuzare 
au fost judecaţi la 22 aprilie 1872, după ce timp de aproape 
un an au fost supuşi unui tratament tot atît de ruşinos ca 
cel aplicat de guvernul englez fenienilor 171• Şi aici procu
rorul a cerut aplicarea jurisprudenţei stabilite la Viena. Ei 
au fost totuşi achitaţi. 

La Leipzig, Bebel şi Liebknecht au fost condamnaţi la 
27 martie 1872 la doi ani detenţiune într-o fortăreaţă pentru 
tentativă de înaltă trădare. 

Motivarea a fost identică cu cea a sentinţei de la Viena .  
Numai că în  acest caz verdictul unor juraţi saxoni a confir
mat jurisprudenţa judecătorilor vienezi. 

La Copenhaga, cei trei membri ai Comitetului Central 
l Internaţionalei - Brix, Pio şi Geleff - au fost arestaţi în 
ziua de 5 mai * pentru că şi-au manifestat hotărîrea fermâ 
de a ţine o întrunire sub cerul liber, în pofida interdicţiei 
poliţiei. După ce au fost arestaţi, li  s-a comunicat că li s� 

* 1 872. - Nota red. 
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aduce o învinuire cu caracter mai general, şi anume că ideile 
socialiste ca atare sînt incompatibile cu existenţa statului 
danez şi că deci simpla propagare a lor constituie o crimă 
împotriva constituţiei daneze. Din nou jurisprudenţa stabilită 
la Viena ! Acuzaţii se mai află şi astăzi în închisoare, aştep
tind să fie judecaţi. 

Guvernul belgian, care s -a  remarcat prin răspunsul său 
afabil la cererea lui Jules Favre de a-i extrăda pe comunarzi, 
s -a grăbit să prezinte, prin Malou, în Camera deputaţilor din 
Belgia un proiect de lege, în care copiază cu servilism legea 
lui Dufaure. 

Sanctitatea sa papa Pius al !X-lea şi-a exprimat minia 
prin cuvintele adresate unei delegaţii de catolici elveţieni : 

„Guvernul vostru republican - a spus el - consideră d e  datoria 
"a să aducă un mare sacrificiu pentru ceea ce se numeşte libertate. 
El acordă azil unui mare număr de oameni de cea mai abjectă speti. 
El tolerează acea s ectă denumită Internaţionala, care ar Tea să pro
cedze u fotreaga uopă la fel um a procedat u Pais.. Acşti 
domni din Internaţională, care - 1n treacăt fie spus - nu sint nici
decum domni, slnt de temut pentru că ei actionează ln interesul duş
manului etern al lui dumnezeu şi al genului uman. Pentru ce să-i 
apărăm ? Să ne rngăm pentru ei", 

Intîi spînzuraţi-i ,  iar apoi rugaţi-vă pentru ei ! 
Sprijiniţi de Bismarck, Beust şi Stieber - şeful spionilor 

prusieni -, împăratul Austriei şi împăratul Germaniei s-au 
întîlnit la începutul lunii septembrie 1871  la Salzburg, cu scopul 
evident de a constitui o „sfîntă alianţă" împotriva Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. 

„o semenea aliantă europeană - a declarat monitorul particular 
al lui Bismarck, „Norddeusche llgmeine Zeitung• m - constituie 
u nica salvare posibilă a statului, bisericii, proprietătii, civilizatiei, In
tr-un cuvint a tot ce stă la baza statelor europene•. 

Adevăratul scop urmărit de Bismarck era, bineînţeles, 
acela de a-şi asigura aliaţi pentru un viitor război cu Rusia, 
iar Internaţionala i-a servit ca mijloc cu care să aţîţe Austria, 
la fel cum este aţîţat taurul cu o bucată de pînză roşie. 

In Italia, Lanza a interzis Internaţionala printr-un simplu 
decret. In Spania, Sagasta a declarat-o în afara legii 173, sperînd, 
probabil, să-şi asigure astfel bunăvoinţa pieţei  financiare 
engleze. 

După desfiinţarea iobăgiei, guvernul rus, care, speriat de 
revendicările poporului, s-a văzut silit să recurgă la măsuri 
riscante, făcînd azi unele concesii pentru a reveni mîine asupra 
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lor, a găsit în chemarea generală la prigonirea Internaţionalei 
pretextul pentru accentuarea reacţiunii în interiorul ţării. 
Acţionînd în străinătate cu intenţia de a afla secretele Asocia
ţiei noastre, el a convins pe un judecător elveţian să facă, în 
prezenţa unui spion rus, o percheziţie la locuinţa lui Utin, 
membru rus al Internaţionalei şi redactor al gazetei geneveze 
„L'Egaliteu, organ al Federaţiei noastre romande m. Numai 
agitaţia desfăşurată de membrii elveţieni ai Internaţionalei 
a împiedicat guvernul republican al Elveţiei să-i predea lui 
Thiers pe emigranţii Comunei. 

In sfîrşit, guvernul d-lui Gladstone, lipsit de posibilitatea 
de a proceda în acelaşi spirit în Marea Britanie, a dat cel 
puţin dovadă de bunele sale intenţii, dezlănţuind în Irlanda o 
teroare poliţienească împotriva secţiilor noastre de acolo, în 
curs de constituire, şi dind instrucţiuni reprezentanţilor săi 
din străinătate să culeagă informaţii despre Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor. 

Dar toate măsurile represive pe care au fost în stare să 
le născocească minţile reunite ale guvernelor europene pălesc 
în faţa campaniei de calomnii dezlănţuite de forţele minciunii 
ale lumii civilizate. Basme apocrife, dezvăluirea „tainelor" 
Internaţionalei, falsificarea neruşinată de documente oficiale 
şi scrisori particulare, telegrame senzaţionale se succedau 
fără întrerupere ; toate izvoarele calomniei aflate la dispoziţia 
presei burgheze venale au ţîşnit dintr-o dată, revărsînd un 
torent de infamii care trebuia să-l înece pe duşmanul de 
moarte. Această campanie de calomnii nu-şi are precedent 
în istorie, nici în ceea ce priveşte proporţiile cîmpului de 
acţiune care a cuprins toate ţările şi nici în ceea ce priveşte 
unanimitatea cu care participă la ea reprezentanţii de toate 
nuanţele ai clasei dominante. Cînd a izbucnit marele incendiu 
din Chicago, telegraful a vestit întregii lumi că el este opera 
diabolică a Internaţionalei, şi este într-adevăr de mirare că 
uraganul care a pustiit lndiile Occidentale nu a fost atribuit 
intervenţiei ei demonice. 

ln precedentele rapoarte anuale, Consiliul General făcea, 
de obicei, bilanţul succeselor obţinute de Asociaţie de la 
ultimul congres. Veţi înţelege, desigur, cetăţeni * ,  motivele 
care ne silesc să ne abatem de astă dată de la această regulă. 
fn afară de aceasta, dările de seamă prezentate de delegaţii 
diferitelor ţări, care ştiu cel mai bine cit de departe pot merge 

* In foaia volantă şi in „Volksstaat". in locul cuvintului „cetăţeni• 
a p�ut „muncitoi". - Nota red. 
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în comunicările lor, vor împlini, într-o oarecare măsură, 
acestă lacună. Ne limităm să arătăm că de la Congresul de 
la Basel şi, în special, de la Coferinţa de la Londra din sep
tembrie 1871 ,  Internaţionala a prins rădăcini printre irlandezii 
din Anglia, cit şi în Irlanda propriu-zisă, în Olanda, Dane
marca, Portugalia, că s-a consolidat organizaţia ei din Statele 
Unite şi că are filiale la Buenos Aires, în Australia şi în Noua 
Zeelandă. 

Deosebirea dintre o clasă muncitoare fără o organizaţie 
internaţională şi o clasă muncitoare cu o organizaţie inter
naţională reiese în modul cel mai grăitor dacă aruncăm o 
privire retrospectivă supra evenimentelor anului 1848. A 
fost nevoie de un şir întreg de ani pînă ce înşişi muncitorii 
au văzut în insurecţia din iunie 1848 opera propriilor lor luptă
tori înaintaţi. Proletariatul din toate ţările a salutat imediat 
cu bucurie Comuna din Paris. 

Voi, delegaţii clasei muncitoare, v-aţi întrunit pentru a 
întări Asociaţia, această organizaţie de luptă al cărei scop 
este eliberarea muncii şi lichidarea vrajbei naţionale. Şi 
aproape în acelaşi timp capetele încoronate ale lumii vechi 
se întîlnesc la Berlin pentru a făuri noi lanţuri şi a pune la 
cale noi războaie 17s. 

Trăiască Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ! 

Scris de K. Marx 
la sfirşitul lunii august 1872 

Publicat sub forma unei foi vo
lante : „Offizieller Bericht des 
Londoner Generalrats, verlesen in 
>ffentlicher Sitzung des Inter
nationalen Kongress",  Braun
schweig, 1872, precum şi ln „Der 
Volksstaat" nr. 75 din 18 sep
temrie 1872, „La Liberte" nr. 39 
din 29 septembrie 1872, „L'Inter
nationale" nr. 195 din 6 octom
brie 1872, „La Emancipacion" nr. 
68 şi 69 din 5 şi 13 octombrie 
1872, „The International Herald" 
nr. 27, 28 şi 29 din 5, 12 şi 19 
octombrie 1872 

Se tipăreşte după textul apărut 
in „The International Herald", 
confruntat cu textul 
foii volante in limba germani 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Raport cu privire 
la Alianţa democraţiei socialiste, 

prezentat la Congresul de la Haga 
în numele Consiliului General 1;6 

Alianţa democraţiei socialiste a fost întemeiată de M. Ba
kunin spre sfîrşitul anului 1868. Aceasta era o societate inter
naţională care avea pretenţia să desfăşoare activitate conco
mitent in cadrul şi în afara Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor. Alcătuită din membri ai Asociaţiei care reclamau 
dreptul de a participa la toate adunările Internaţionalei, Alianţa 
voia totuşi să-şi rezerve dreptul de a avea grupuri locale 
proprii, federaţii naţionale proprii, congrese proprii, paralel 
cu cele ale Internaţionalei. Ea pretindea deci, de la bun început, 
să constituie un fel de aristocraţie în cadrul Asociaţiei noastre, 
o elită cu un program propriu şi cu privilegii deosebite. 

Corespondenţa ce s-a purtat atunci între Comitetul Cen
tral al Alianţei şi Consiliul nostru General a fost reprodusă în 
circulara „Pretinsele sciziuni din Internaţională", p. 7-9 * 
( documentul nr. 1 ) .  Consiliul General a refuzat să primească 
Alianţa atîta timp cît aceasta va avea un caracter internaţional 
distinct ; el a făgăduit să o primească numai cu condiţia ca ea 
să-şi dizolve organizaţia internaţională specială şi ca secţiile 
ei să devină simple secţii ale Asociaţiei noastre, iar Consiliul 
General să fie informat asupra sediului şi numărului de membri 
ai fiecărei noi secţii. 

Iată ce a răspuns la aceste cereri, în ziua de 22 iunie 
1869, Comitetul Central al Alianţei, care **, în relaţiile sale 
cu Consiliul General s-a intitulat, de la această dată, „secţia 
din Geneva a Alianţei democraţiei socialiste" : 

„In conformitate u cele stabilite de Consiliul vostru şi de Cmitetut 
Central al Alianţei dmocraţiei sociliste, m pus in fata diferitelor gru
i ale Alianţei problma dizolvării ei a organizaţie separată d-

* Vzi volumul de faţă, p. 12-15. - Nota red. 
** In manuscris urmau uvintele : „cu acest prilej şi-a schimbat 

denumirea•, care au fost şterse. - Nota red. 



Raport cu privire la Ainţa democraţiei socialiste 1 43 

Asociaţia Internaţională a Muncitorilor„. Avem plăcerea să vă anuntăm 
că marea majoritate a grupurilor au împărtăşit părerea Comitetului Cen
tral privind diolvarea Alianţei internaţionale a democraţiei socialiste. 
Problema dizolvării s-a lzotărît astăzi. Anunţind această hotărire diferi
telor grupuri ale lianţei, le-am propus să se constituie, după exmplul 
nostu, ca secţii ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi să ceară 
recunoaşterea lor ca atare fie de către voi, He de către consiliile federale 
din ţările lor respective. Confirmind scrisoarea pe care aţi adrsat-o 
fostului Comitet Central al lianţei, vă trimitem acum spre examinare 
Statutul secţiei noastre şi vă rugăm să o rcunoaşteţi oficial ca secţie a 
Asociaţiei Internaţ.onale a Muncitorilor„.a (semnat. ) Secretar provizoriu 
Ch. Perron ( documentul nr. 2). 

Un exemplar al acestui Statut al Alianţei figurează printre 
documente la nr. 3. 

Secţia din Geneva a fost singura care a cerut să fie pri
mită în Internaţională. Nu s-a mai auzit nimic despre cele
lalte pretinse secţii ale Alianţei. In pofida neîncetatelor intrigi 
ale membrilor Alianţei, care aspirau să impună întregii In
ternaţionale programul lor special şi să acapareze conducerea 
Asociaţiei noastre, trebuia, totuşi, să credem că Alianţa îşi 
respectase cuvîntul şi se dizolvase. Dar * Consiliul General 
a primit informaţii destul de precise pe baza cărora a fost 
nevoit să tragă concluzia că Alianţa nici măcar nu intenţiona 
să se dizolve vreodată, că, în pofida cuvîntului dat în mod 
solemn, ea a existat şi continuă să existe ca societate secretă 
şi că foloseşte această organizaţie clandestină pentru a urmări, 
ca şi pînă acum, ţelul ei iniţial, acela de a domina. Existenţa 
Alianţei a devenit tot mai evidentă îndeosebi în Spania, dato
rită disensiunilor din rîndurile ei, al căror istoric îl vom face 
mai jos. Aici este suficient să spunem că o circulară a mem
brilor fostului Consiliu federal din Spania care erau în acelaşi 
timp membri ai Comitetului Central al Alianţei în Spania 
(vezi „Emancipacionu nr. 61 , p. 3, coloana 2, documentul 
nr. 4 177) a dezvăluit existenţa ei ** .  Circulara din 2 iunie 1 872 
a anunţat toate secţiile din Spania ale Alianţei că semnatarii 
s-au dizolvat ca secţie a Alianţei şi propun celorlalţi să le 
urmeze exemplul 11s. Circulara a fost publicată în „Emanci
pacionu (nr. 59, documentul nr. 5) . Publicarea acestei circu· 
lare a determinat ziarul Alianţei - „La Federacionu din Bar· 

* In manu.cris urmează cuvintele : „începind din luna mi anul 
acsta", care au fost şterse. - Nota red. 

•* In manuscriS urmează uvintele : „Neputind pune de acord obli· 
gaţiile lor în cadrul Internaţionalei cu situaţia Jor de membri ai unei 
societăţi secrete din cadrul acesteia, ei s-au adrsat la 2 iunie", care au 
fost şterse. - Nota red. 
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elona (nr. 1 55 din 4 august 1 872) - să publice, la rîndul său, 
statutul Alianţei (documntul nr. 6) . Existenţa acestei socie· 
tăţi este deci pe deplin stabilită. 

Comparînd statutul societăţii secrete cu statutul prezentat 
Gonsiliului General de către secţia din Geneva a Alianţei, 
constatăm, în primul rînd, că preambulul primului este identic 
u preambulul celui de-al doilea. Există doar unele deosebiri 
de redactare, şi anume în statutul secret programul special 
al lui Bakunin este exprimat mai clar. 

Iată tabelul exact : 

Statutul de la Geneva Statutul secret 
art. 1 coincide textual cu art. 5 

" 2 " în linii generale " " 1 
„ 3 " textual " " 2 
„ 4 şi 5 coincid în linii generale " " 3 
„ 6 coincide în linii generale " " 4 

Statutul secret are la bază statutul de la Geneva. Astfel, 
art. 4 al statutului secret corespunde întru totul cu art. 3 al 
statutului de la Geneva. Art. 8 şi 9 ale statutului de la Geneva 
figurează, într-o formă prescurtată, în art. 10 al statutului 
secret, la fel cum art. 15-20 ale statutului de la Geneva figu
rează în art. 3 al statutului secret. Contrar practicii actuale a 
membrilor Alianţei, art. 7 al statutului de la Geneva prevede 
„organizarea fermă" a Intenaţionalei şi obligă pe toţi membrii 
Alianţei să „sprij ine„. rezoluţiile congreselor şi împuternici
rile Consiliului General" .  Acest articol nu există în statutul 
secret, dar dovada că iniţial figura în acest statut o constituie 
faptul că este reprodus aproape textual in art. 15 al regu
lamentului secci6n de oficios varios * (documentul nr. 7) , 
regulament care cuprinde şi programul Alianţei. 

Este deci evident că nu avem de -a face cu două societăţi 
diferite, ci u una şi aceeaşi societate. In timp ce Comitetul 
Central de la Geneva asigura Consiliul General că Alianţa 
s -a  dizolvat şi, în temeiul acestei declaraţii, a fost primit 
ca secţie a Internaţionalei, căpeteniile acestui Comitet Centra) , 
în frunte cu M. Bakunin, au întărit organizaţia aceleiaşi 
Alianţe, transformînd-o într-o societate secretă şi menţinîn
du-i caraterul internaţional, la care promiseseră că renunţă. 
Buna-credinţă a Consiliului General şi a întregii Internaţionale, 

* - sectlei care reuneşte diferite profsiuni. - Nota trad. 
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care a luat cunoştinţă de corespondenţa purtată, a fost înşelata 
într-un mod nedemn. După ce au debutat cu o asemenea min
ciună, aceşti oameni nu mai  aveau nici un motiv să  se  jeneze 
în maşinatiile lor care urmăreau subordonarea Internaţionalei 
sau, în caz de nereu�ită, dezorganizarea ei. 

Iată acum principalele articole ale statutului secret : 

„ 1 )  Alianţa democraţiei socialiste este alcătuitd din membri ai Aso
ciat iei Internaţionale a Muncitorilor şi are drept sop propagarea şi 
dezvoltarea principiilor înscrise în programul ei şi studierea tuturor 
mijloacelor capabile să promoveze eliberarea directă şi imediată a clasei 
muncitoare. 

2) Pentru a obţine cele mai bune rezultate posibile şi pentru a nu 
compromite dezvoltarea organizării sociale, Alianţa va fi complet secretd. 

4)  Nimeni nu va putea deveni membru l Alianţei fără a fi r ecu
noscut în prealabil - în întregime şi în mod sincer - principi:le pro
gramului etc. 

5) Alianţa îşi va exercita, în măsura posibilităţilor influenta ln Ie
dera/ia muncitorească locală, pentru ca aceasta să nu păşească pe un 
drum reacţionar sau antirevoluţionar. 

9)  Majoritatea mmbrilor poate exclude din Alianţă pe oricare din
tre membrii ei fără a indica motivt11". 

Aşadar, Alianţa este o societate secretă, creată chiar în 
sinul Internaţionalei, cu un program deosebit, care nu este 
nicidecum programul Internaţionalei, şi avînd drept scop 
propagarea acestui program considerat de ea ca fiind unicul 
revoluţionar. Alianţa cere membrilor ei să işi exercite influenţa 
în federaţia locală a Internaţionalei în aşa fel, încît aceasta din 
urmă să nu păşească pe un drum reacţionar sau antirevoluţio
nar, adică să nu se abată u nimic de la  programul Alianţei. 
Aceasta înseamnă că Alianţa urmăreşte să impună, u ajutorul 
organizaţiei sale secrete, programul său sectar întregii Inter
naţionale. Cel mai eficient mijloc pentru atingerea acestui ţel 
este acapararea consiliilor locale şi federale, precum şi a 
Consiliului General, căutînd ca în aceste organe să fie aleşi 
membri ai Alianţei şi folosind în acest scop forţa organizaţiei 
clandestine. După cum vom vedea în cele ce urmează, exact 
astfel a procedat Alianţa acolo unde credea că are sorţi de 
izbîndă. 

Este clar că nimeni nu reproşează membrilor Alianţei fap
tul că fac propagandă * programului lor. Din Internaţională 
fac parte socialişti de cele mai diferite nuanţe. Programul 
ei este destul de vast pentru a le cuprinde pe toate ; secta 

* fn manuscris u rmează uvintele : „pe fată", care au fost şte1. 
- Nota red. 
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bakunistă a fost primită în aceleaşi condiţii ca  şi celelalte. 
Ceea ce i se reproşează este tocmai faptul că nu a respectat 
aceste condiţii. 

în ceea ce priveşte caracterul secre t al Alianţei, p roblema 
se pune cu totul altfel. Internaţionala nu poate ignora faptul 
că în multe ţări, în Polonia, Franţa, Irlanda, organizaţiile 
secrete constituie un mijloc legitim de apărare împotriva 
terorii dezlănţuite de guverne. Dar la Conferinţa de la Londra 
ea a declarat că vrea să rămînă complet străină de aceste 
organizaţii şi că, în consecinţă, nu le recunoaşte ca secţii. 
Şi, fapt important, în cazul de faţă este vorba de o societate 
secretă creată nu pentru a lupta împotriva guvernelor, ci 
împotriva Internaţionalei. 

Organizarea unei asemenea societăţi secrete constituie 
o încălcare flagrantă nu numai a angajamentului luat faţă de 
Internaţională, dar şi a literei şi spiritului Statutului nostru 
general *·  Statutul nostru nu recunoaşte decît o singură 
categorie de membri ai Internaţionalei, cu drepturi şi îndato
riri egale. Alianţa î i  împarte în două caste : iniţiaţi şi p rofani, 
aristocraţi şi plebei, aceştia din urmă meniţi a fi conduşi de 
către primii cu ajutorul unei organizaţii a cărei existenţă le 
este necunoscută. Internaţionala cere membrilor ei să re
cunoască ca bază a comportării lor adevărul, dreptatea · şi 
morala ; Alianţa impune adepţilor ei, ca  primă îndatorire, min
ciuna, ipocrizia şi înşelăciunea, recomandîndu-le să-i înşele 
pe membrii profani ai Internaţionalei, ascunzîndu-le existenţa 
organizaţiei clandestine, motivele şi însuşi scopul pe care îl 
urmăresc prin afirmaţiile şi acţiunile lor. Întemeietorii Alianţei 
ştiau foarte bine că marea masă a membrilor profani ai Inter 
naţionalei nu se vor  supune niciodată cu bună ştiinţă unei 
asemenea organizaţii de îndată ce vor afla de existenţa ei. 
De aceea au şi făcut-o „complet secretă".  Trebuie subliniat 
că acest caracter secret al Alianţei nu urmăreşte să înşele 
vigilenţa guvenelor, căci în acest caz ea nu şi -ar fi început 
existenţa ca societate publică ; unica menire a acestui carac
ter secret ** era de a-i înşela pe membrii profani ai  Internaţio
nalei ,  lucru dovedit, de altfel , prin modul mîrşav în care 
Alianţa a indus în eroare Consiliul General. Este vorba, 
aşadar, de un adevărat complot împotriva Internaţionalei. 

* In manscris urmează cuvintele : ,şi al Reglamentului", care au 
fost şterse. - Nota red. 

** In manuscris urmează cuvintele : „fdptele au dovedit-o", care au 
fst şterse. - Nota red. 
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Pentru prima oară în istoria luptei clasei muncitoare întîlnim 
un complot urzit chiar în sînul acestei clase şi avînd drept 
scop să submineze nu orînduirea exploatatoare existentă, ci 
însăşi asociaţia, care luptă cu cea mai mare hotărîre împo
triva acestei orînduiri. 

De altfel, ar fi ridicol să se afirme că o societate secretă 
s-ar fi constituit ca atare pentru a se pune la adăpost de 
persecuţiile guvernelor actuale, din moment ce propovădu
ieşte pretutindeni doctrina enervantă a abţinerii totale de la  
acţiuni politice şi declară în programul său (art. 3, pream
bulul statutului secret) că 

„rspinge orice actiune revoluţionară are are ca sop nemijlocit şi ime
diat triuful cauzei muncitorilor împotriva capitalului". 

Ce fel de activitate a desfăşurat însă această societate 
secretă în sinul Internaţionalei ? 

în parte, răspunsul la această întrebare există chiar în 
circulara confidenţială a Consiliului General cu privire la 
„Pretinsele sciziuni etc." Intrucît însă în acea vreme Consiliul 
General nu cunoştea încă proporţiile societăţii secrete, iar de 
atunci au avut loc multe evenimente importante, răspunsul nu 
putea fi decît incomplet. 

Trebuie să constatăm, în primul rînd, că în activitatea 
Alianţei se disting cu uşurinţă două faze. La început, ea a 
crezut că va putea acapara Consiliul General şi, implicit, 
conducerea supremă a Asociaţiei noastre. In această perioadă, 
ea a cerut adepţilor ei să sprijine „organizarea fermă u a In
ternaţionalei, şi în primul rînd „împuternicirile Consiliului Ge
neral, ale consiliului federal şi comitetului centralu ; în această 
perioadă, domnii din Alianţă au cerut la Congresul de la Basel 
împuterniciri largi pentru Consiliul General, împuterniciri pe 
care ulterior le-au respins cu atîta vehemenţă, calificîndu-le 
ca autoritare. 

Congresul de la Basel a spulberat, cel puţin pentru un 
timp, speranţele Alianţei * .  Apoi ea a început să urzească 
intrigile despre care se vorbeşte în „Pretinsele sciziuniu ; în 
Elveţia jurasiană, în Italia şi în Spania, ea n-a încetat să sub
stituie programului Internaţionalei programul său special. Prin 

* In manuscris urmează frazele : „a cărei activitate s-a redus la 
intrigi locale. Ea a rămas dstul de calmă plnă clnd„. onferinta de la 
Londra a stabilit, prin rezolutiile sale u privire la politica clasei mun
citoare şi la s�tiile sectare, programul iniţial al Internaţionalei, in 
opozitie cu programul Alianţei•. - Nota red. 

l2 
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rezoluţiile sale cu privire la politica clasei muncitoare şi la 
secţiile sectare, Conferinţa de la Londra a pus capăt acestui 
qui pro quo * din Internaţională. Imediat Alianţa a început 
din nou să se agite. Federaţia jurasiană, reazemul ei în Elveţia, 
a lansat a sa circulară de la Sonvilier împotriva Consiliului 
General, în care organizarea puternică şi împuternicirile Con
siliului General, precum şi rezoluţiile Congresului de la 
Basel, propuse şi votate chiar de semnatarii acestei 
circulare, au fost calificate drept autoritare, ceea ce, după cit 
se pare, a fost suficient pentru a le condamna. Această circu
lară, în care se vorbea despre „războiul, războiul făţiş care a 
izbucnit în rîndurile noastre" , cerea ca Internaţionala să se 
organizeze într-o formă adecvată nu nevoilor luptei actuale. 
ci nu se ştie cărui ideal de societate viitoare etc. Din acel 
moment, tactica s-a schimbat. Ordinul era dat. Pretutindeni 
unde Alianţa avea ramificaţii, în Italia şi îndeosebi în Spania, 
rezoluţiile autoritare ale Congresului de la Basel şi ale Con
ferinţei de la Londra, precum şi autoritarismul Consiliului 
General au fost atacate violent. Nu se mai vorbea decît de 
autonomia secţiilor, de grupuri federate în mod liber, de 
anarhie etc. Era şi firesc. Influenţa exercitată de societatea 
secretă în Internaţională trebuia, bineînţeles, să crească pe 
măsură ce organizaţia publică a Internaţionalei slăbea şi se 
destrăma. Principala piedică în calea Alianţei era Consiliul 
General, şi el a fost atacat în primul rînd, dar vom vedea în
dată că, atunci cînd se ivea prilejul, se proceda la fel şi faţă 
de consiliile federale. 

Circulara jurasiană n-a avut nici un efect, cu excepţia 
ţărilor unde Internaţionala se afla, în măsură mai mare sau mai 
mică, sub influenţa Alianţei - în Italia şi în Spania. In această 
din urmă ţară, organizaţiile Alianţei şi cele ale Intenaţio 
nalei luaseră fiinţă concomitent imediat după Congresul de la  
Basel . Pînă şi cei mai  devotaţi membri spanioli ai  Internaţio
nalei au putut să creadă că programul Alianţei este identic cu 
cel al Internaţionalei, că organizaţia secretă există pretutindeni, 
şi a fi membru al ei constituie aproape o datorie. Această 
iluzie a fost spulberată de Conferinţa de la Londra, unde 
delegatul spaniol * * ,  el însuşi membru al Comitetului Central 
al Alianţei din ţara sa, s-a putut convinge de contrarul, precum 
şi de circulara jurasiană, ale cărei atacuri furibunde şi calom
nii la adresa acestei conferinţe şi a Consiliului General au 

• - confuzii. - Nota trad. 
** - A. Lorenzo. - Nota red. 
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fost imediat preluate de toate organele Alianţei. ln Spania, 
prima consecinţă a circularei jurasiene a fost deci apariţia 
unor divergenţe chiar în rîndurile Alianţei din Spania, între 
cei ce erau în primul rînd membri ai Internaţionalei şi cei C'e 
nu voiau să recunoască Internaţionala decît în măsura în care 
ea se supunea Alianţei. Lupta, la început surdă, a izbucnit 
curînd deschis la întrunirile Internaţionalei. După ce, prin 
acţiunile s ale, Cosiliul federal ales la Conferinţa de la Va
lencia (septembrie 1 871)  179 a dovedit că preferă Internaţio
nala Alianţei, majoritatea membrilor lui au fost excluşi din 
Federaţia locală din Madrid, în care domina Alianţa 180. Ei au 
fost reabilitaţi de Congresul de la Saragosa, iar doi dintre 
ei *, Mora şi Lorenzo, au fost realeşi în noul Consiliu fede
ral **,  deşi toţi membrii fostului Consiliu declaraseră dinainte 
că nu vor să-i accepte ***.  

Congresul de la Saragosa 181 a trezit la căpeteniile Alianţei 
temerea că Spania le va scăpa din mină. Alianţa a pornit 
imediat campania împotriva împuternicirilor Consiliului fede
r al spaniol, repetînd atacurile circularei jurasiene la adresa 
împutenicirilor, chipurile, autoritare ale Consiliului General. 
!n Spania, Congresul de la Barcelona 182 şi Conferinţa de la 
Valencia au elaborat o formă de organizare pe deplin democra
tică şi, în acelaşi timp, foarte adecvată. Datorită şi activităţii 
desfăşurate de Consiliul federal ales la Valencia ( activitate 
aprobată printr-un vot special al congresului) , această organi
zare a dat rezultate strălucite, fapt despre care s-a vorbit în 
raportul general ****.  La Saragosa, Morago, sufletul Alianţei 
în Spania, a declarat că împuternicirile pe care această formă 
de organizare le conferă Cosiliului federal sînt autoritare, 
că ele trebuie limitate, că trebuie să i se retragă Consiliului 
federal dreptul de a admite sau respinge primirea de noi secţii, 
precum şi dreptul de a stabili dacă statutele acestora sînt con
forme cu statutul federaţiei, într-un cuvînt că rolul lui trebuie 
să se reducă la acela al unui simplu birou de corespondenţă şi 

• In manusoris urmează cuvltele : „cei mai activi mmbri ai ei",  
cre au fost şterse. - Nota red. 

** In manuscris urmează cuvintele : „cu sediul la Valencia", care 
au ost şterse. - Nota red. 

**' fn manusoris urmează frazele : „Congrsul a ales a sediu l 
Cosiliului federal Valencia, în speranta că acst oraş va fi un teren 
neutru şi că disensiunile nu se vor repeta. Dar, din cei cinci membri ai 
noului Consiliu federal, trei eau partizani i Aliante:, iar datorită o
optărilor numărul acestora a ajuns ulterior la cel putin cinci",  care au 
fost şterse. - Nota red. 

**** Vezi volumul de fată, P· 133-141. - Nota red. 

1* 
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statistică. Respingînd propunerile lui Morago, congresul a 
hotărît să menţină forma de organizare autoritară existentă. 
(Vezi „Extrase din documentele celui de-al Ii-lea Congres mun
citoresc etc." , p. 1 09 şi 1 10, documentul nr. 8 183• - In privinţa 
acestui punct va fi importantă mărturia cetăţeanului Laf argue, 
delegat la Congresul de la Saragosa.) 

Pentru a îndepărta noul Consiliu federal de divergenţele 
apărute la Madrid, congresul i-a mutat sediul la Valencia. Dar 
cauza acestor divergenţe - antagonismul care începuse să se 
dezvolte între Alianţă şi Internaţională - nu avea un carac
ter local. Ignorînd pînă şi existenţa Alianţei, congresul a alcă
tuit noul Consiliu exclusiv din membri ai acestei societăţi, 
dar doi dintre ei, Mora şi Lorenzo, deveniseră adversarii ei şi 
Mora a refuzat să facă parte din Consiliu. Circulara Consiliu
lui General „Pretinsele sciziuni" ,  care constituia un răspuns la 
circulara jurasiană, i-a determinat pe toţi membrii Internaţio
nalei să se pronunţe sau pentru Intenaţională, sau pentru 
Alianţă. Polemica dintre „Emancipacion",  pe de o parte, şi 
ziarele Alianţei „Federacion" din Barcelona şi „Razon" din Se
villa, pe de altă parte, a căpătat un caracter tot mai violent. 
In cele din urmă, la 2 iunie, membrii fostului Consiliu federal 
- redactorii ziarului „Emancipacion" şi membrii Comitetului 
Central spaniol al Alianţei - au hotărît să adreseze tuturor 
secţiilor din Spania ale Alianţei circulara p rin care au declarat 
că se dizolvă ca secţie a societăţii secrete şi au invitat cele
lalte secţii să le urmeze exemplul. Răzbunarea nu s-a lăsat 
aşteptată. Imediat, încălcîndu-se în mod flagrant regulamen
tul în vigoare, ei au fost din nou excluşi din Federaţia locală 
din Madrid. Atunci ei au constituit Noua federaţie din Ma
drid şi au cerut Consiliului federal să o recunoască. 

Intre timp însă, in Consiliu, elementul alianţist, consol i 
dat  datorită cooptărilor, a reuşit să  devină dominant, aşa încît 
Lorenzo s-a retras. Cererea Noii federaţii din Madrid a fost 
respinsă categoric de Consiliul federal, care, încă de pe atunci ,  
era preocupat să  asigure alegerea unor delegaţi alianţişti la  
Congresul de la Haga. In acest scop, la l iulie el  a trimis 
federaţiilor locale o circulară confidenţială, în care, după ce 
a repetat calomniile publicate de „Federacion" la adresa Con
siliului General, a propus federaţiilor să trimită la congres o 
singură delegaţie pentru întreaga Spanie, aleasă cu majori
tatea tuturor voturilor, scrutinul urmînd a fi despuiat de către 
Consiliu (documentul nr. 9) . Pentru toţi cei ce cunoşteau 
organizaţia secretă existentă în Spania în cadrul Internaţio-



Raport cu privire la Alianta d emocnatiei ocialiste 1 5 1  

nalei era evident că acest procedeu echivala cu alegerea dom
nilor din Alianţă, pentru a fi trimişi la congres pe banii 
membrilor Internaţionalei. De îndată ce Consiliul General, 
căruia nu-i fusese trimisă circulara, a aflat de aceste fapte * ,  
e l  a trimis Consiliului federal spaniol, la 24  iulie, scrisoarea 
anexată la documente *"  (nr. 1 0) .  Consiliul federal ***  a răs 
puns la 1 august că are nevoie de timp pentru a traduce 
scrisoarea noastră scrisă în limba franceză, iar la 3 august a 
trimis Consiliului General un răspuns evaziv, publicat în 
„La Federacionu (documentul nr. 1 1 ) .  In acest răspuns, el se 
situează de partea Alianţei.  După ce a primit scrisoarea din 
1 august, Consiliul General a publicat această corespondenţă 
în „Emancipacion u .  

Trebuie adăugat că, de  îndată ce  a fost descoperită exis
tenţa organizaţiei secrete, s-a afirmat că Alianţa se dizolvasP 
la Congresul de la Saragosa. Comitetul Central nu a fost însă 
înştiinţat de acest lucru (documentul nr. 4) . 

Noua federaţie din Madrid infirmă acest fapt, şi ea ar fi 
trebuit să-l cunoască. De altfel, este ridicol să se afirme că 
secţia spaniolă a unei organizaţii internaţionale cum este 
Alianţa s-ar putea dizolva fără a consulta celelalte secţii 
naţionale. 

Imediat după aceea, Alianţa a încercat un coup d'etaL 
Văzînd că la Congresul de la Haga i-ar fi imposibil să-şi asi
gure o majoritate artificială repetînd manevrele de la Basel 
şi de la La Chaux-de-Fonds 14, Alianţa a folosit Conferinţa de 
la Rimini a pretinsei Federaţii italiene pentru a declara des 
chis sciziunea. Delegaţii întruniţi la Rimini au votat în una
nimitate pentru sciziune (vezi documentul nr. 1 2) .  Iată deci că 
congresului Alianţei i s-a opus un congres al Internaţionalei. 
Curînd s-a văzut însă că acest plan este sortit eşecului. Atunci 
au hotărît să meargă la Haga, şi iată că aceleaşi secţii italiene, 
douăzeci la număr, dintre care numai una singură face p arte 
din Asociaţia noastră, după ce au respins Congresul de la 
Haga, au neruşinarea să-şi trimită delegaţi la Haga. 

A vînd în vedere 
1) că Alianţa întemeiată şi condusă de M. Bakunin (şi al 

cărei organ principal este Comitetul Central l Federaţiei 

* In mnuscris urmează cuvintel e : „ceea ce s-a intlmplat ocmai 
in momentul oind a obtinut primele dovezi incontestabile ale existenţei 
organizaţiei secreteM, care au fost şterse. - Nota red. 

** Vezi volumul de fată, p. 125-1 27. - Nota red. 
*** In manucris urmează cuvintele : „căutind la început să clştige 

tmp, a declarat, hipuriJeM care au fost şterse. - Nota red. 
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jurasiene) este o societate ostilă Internaţionalei, deoarece 
urmăreşte fie să-şi subordoneze Internaţionala, fie să o dezor
ganizeze ; 

2) că, în consecinţă, Internaţionala şi Alianţa sînt in
compatibile, 

congresul hotărăşte : 
1) Să excludă din Asociaţia Internaţională a Muncitori

lor pe M. Bakunin şi pe toţi membrii actuali ai Alianţei de
mocraţiei socialiste. Ei vor putea deveni din nou membri ai 
Asociaţiei numai renunţind în mod public la orice legături cu 
această societate secretă. 

2) Să excludă din Intenaţională Federaţia jurasiană 
ca atare. 

Scris de F. Engels 
la sflrşitul lunii august 1872 

Se tipăreşte după ciorna 
manuscrisului 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 

Rezoluţiile Congresului general de la Haga 
2-7 SEPTEMBRIE 1872 ' 

I 

Rezoluţia cu privire la Statub 

Articolul de mai jos, care rezumă conţinutul rezoluţiei 
a IX-a a Conferinţei de la Londra (septembrie 1 87 1 ) ,  va fi in
clus în Statut după articolul 7. 

Articolul l a. 1n lupta sa împotriva puterii colective a 
claselor avute, proletariatul poate acţiona ca clasă numai 
dacă se organizează ca partid politic aparte, opus tuturor 
vechilor partide create de clasele avute. 

Această organizare a proletariatului ca partid politic este 
indispensabilă pentru asigurarea victoriei revoluţiei sociale şi 
atingerea scopului ei final - desfiinţarea claselor . 

Unirea forţelor, pe care clasa muncitoare a şi înfăptuit-o 
datorită luptei ei economice, trebuie, totodată, să servească 
acestei clase drept pîrghie în lupta împotriva puterii politice 
a exploatatorilor ei .  

Avînd în vedere că magnaţii funciari şi magnaţii capita
lului vor folosi întotdeauna privilegiile lor politice pentru a 
apăra şi a eterniza monopolurile lor economice şi pentru a 
aservi munca, cucerirea puterii politice devine marea datorie 
a proletariatului. 

Adoptată cu 29 de voturi pentru, 5 contra şi 8 abţineri. 
Au votat pentru : Arnaud, J. Ph. Becker, B. Becker, Cournet, 

Dereure, Dumont, Dupont, Duval, Eccarius, Engels, Farkas, 
Friedlănder, Fran.el, Hepner, Heim, Johannard, Kugelmann, 
Lafargue, Longuet, Le Moussu, Mottershead, Pihl, Ranvier, 
Serraillier, Sorge, Swarm, Vaillant, Wilmot, Mac Donnel. 

Au votat contra : Brismee, Coenen, Gerhardt, Schwitz
guebel, van der Hou t. 

S -au abţinut : van den Abeele, Dave, Eberhardt, Fluse, 
Guillaume, Herman, Sauva, Marselau. 
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Congresul a adoptat formal hotărîrea de a declara valabile 
voturile delegaţilor pe care lucrările comisiilor i-au împiedi
cat să asiste la şedinţă. Următorii delegaţi au votat pentru : 
Cuno, Lucain, Marx, Vichard, Walter, Wr6blewski ; în total 6. 
Nimeni n-a votat împotrivă * ·  

II 

Rezoluţii cu privire la Regulament 

1 .  Imputernicirile Consiliului General 

Articolele 2 şi 6 din capitolul al II-lea au fost înlocuite cu 
următoarele articole : 

Articolul 2. Consiliul General este obligat să aducă la în
deplinire rezoluţiile congreselor şi să vegheze la stricta res
pectare în fiecare ţară a principiilor, Statutului şi Regulamen
tului Internaţionalei. 

Articolul 6. Consiliul General are, de asemenea, dreptul 
le a exclude temporar, pînă la întrunirea congresului urmă
tor, orice filială, secţie, consiliu sau comitet federal şi fede
raţie ale Internaţionalei. 

Totuşi, faţă de secţiile care aparţin unei federaţii, el nu-şi 
va exercita acest drept decit după ce va fi consultat în pre
alabil Consiliul federal respectiv. 

In cazul dizolvării unui Consiliu federal, Consiliul Gene
ral va trebui să propună concomitent tuturor secţiilor fede
raţiei să aleagă în termen de cel mult treizeci de zile un nou 
Consiliu federal. 

In cazul excluderii temporare a unei federaţii întregi, 
Consiliul General urmează să anunţe imediat toate federaţiile. 
La cererea majorităţii federaţiilor, Consiliul General urmează 
să convoace o conferinţă extraordinară, 1a care să participe 
cite un delegat din partea fiecărei naţionalităţi. Conferinţa se 
va întruni în termen de o lună şi va lua o hotărîre definitivă 
in problema litigioasă. 

Este însă de la sine înţeles că ţările în care Internaţio· 
nala este interzisă se vor bucura de aceleaşi drepturi ca şi 
federaţiile care există în mod legal. 

Articolul 2 a fost adoptat u 40 de voturi pentru, 4 contra 
.şi 1 1  abţineri. 

* In manuscrisul lui Engels urmează fraza : „Deoarece rezoluţia 
a lntrunit mai mult de două treimi din voturi, potrivit articolului 12 din 
Statutul g eneral, din acest moment ea face parte din Statutul general• 
care a fost ştearsă. - Nota red. 
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Au votat pentru : Arnaud, Barry, J. Ph. Becker, B. Becker, 
Cournet, Cuno, Dereure, Dumont, Dupont, Duval, Engels, 
Farkas, Frankel, Friedlănder, Hepner, Heim, Johannard, Ku
gelmann, Lafargue, Lessner, Le Moussu, Longuet, Lucain, Mac 
Donnel, Marx, Milke, Pihl, Ranvier, Roach, Sauva, Scheu, Ser
raillier, Sexton, Sorge, Swarm, Schumacher, Vaillant, Vichard, 
Walter, Wroblewski. 

Au votat contra : Fluse, Gerhardt, Splingard, van 
der Hout. 

S-au abţinut : Alerini, Coenen, Dave, Eberhardt, Guil
laume, Herman, Morago, Marselau, Farga Pellicer, Schwitz
guebel, van den Abeele. 

Articolul 6 a fost adoptat cu 36 de voturi pentru, 6 con
tra şi 1 6  abţineri. 

Au votat pentru : Arnaud, Barry, J. Ph. Becker, 
B. Becker, Cournet, Cuno, Dereure, Dupont, Duval, Engels, 
Farkas, Frankel, Friedlănder, Hepner, Heim, Johannard, 
Kugelmann, Lafargue, Lessner, Le Moussu, Longuet, Ludwig, 
Mac Donnel, Marx, Milke, Pihl, Ranvier, Serraillier, Schu
macher, Sexton, Sorge, Swarm, Vaillant, Vichard, Walter, 
Wroblewski. 

Au votat contra : Brismee, Coenen, Fluse, Herman, Sauva, 
Splingard. 

S-au abţinut : Alerini, Cyrille, Dave, Dumont, Eberhardt, 
Guillaume, Lucain, Marsclau, Morago, Mottcrshcad, Farga 
Pellicer, Roach, Schwitzguebel, van den Abeele, van der Hout, 
Wilmot. 

2. Cotizaţiile ce urmează a fi plătite Consiliului General 

în legătură cu cererile, pe de o parte, de a majora, pe de altă 
parte de a reduce cuantumul acestor cotizaţii,congresul trebuia 
să hotărască dacă urmează să se modifice sau nu cuantumul ac
tual del O  centime pe an. Cu 17  voturi pentru, 12 contra şi 8 ab
ţineri, congresul a hotărît menţinerea cotizaţiei de 1 0  centime. 

Au votat împotriva modificării cotizaţiei : J. Ph. Becker, 
Brismee, Coenen, Cyrille, Dupont, Duval, Eberhardt, Eccarius, 
Farkas, Fluse, Gerhardt, Herman, Hepner, Serraillier, Sorge, 
Swarm, Wilmot. 

Au votat pentru modificarea cotizaţiei : Dumont, Engels, 
Frankel, Heim, Johannard, Lafargue, Le Moussu, Longuet, 
Lucain, Mac Donnel. Pihl, Sauva. 

S-au abţinut : Alerini, Dave, Dereure, Guillaume, Mar
selau, Morago, Farga Pellicer, Schwitzguebel. 
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Următorii delegaţi, fiind nevoiţi să părăsească Haga 
înainte de dezbaterea acestui punct, şi - au dat votul în scris 
în favoarea majorării cotizaţiilor : Arnaud, Cournet, Ranvier, 
Vaillant. 

III 

Rezoluţii cu privire la legăturile interna/ionule 
dintre uniunile de rezistentă 

Noul Consiliu General are sarcina specială de a crea 
uniuni profesionale internaţionale. 

în acest scop, el va întocmi, în termen de o lună după 
încheierea lucrărilor acestui congres, o circulară pe care o 
va traduce şi tipări în toate limbile şi o va trimite tuturor 
asociaţiilor muncitoreşti afiliate sau nu la Internaţională ale 
căror adrese le cunoaşte. 

In această circulară, Consiliul va chema toate asocia
ţiile muncitoreşti să constituie o uniune internaţională de 
ramură. 

Fiecare asociaţie muncitorească va fi invitată să-şi sta
bilească ea însăşi condiţiile de participare la uniunea inter
naţională de ramură. 

Consiliul General este însărcinat să centralizeze toate 
condiţiile stabilite de acele asociaţii care au fost de acord 
cu ideea creării unei uniuni profesionale internaţionale şi să 
întocmească un proiect general supunîndu-1 spre aprobare 
provizorie tuturor asociaţiilor care vor să facă parte din 
uniunile profesionale internaţionale. 

Viitorul congres va confirma statutul definitiv al uniuni
lor profesionale internaţionale. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, tn afară de cîteva ab 
ţineri, al căror număr nu a fost consemnat în procesul-verbal. 

IV 

Rezoluţii cu privire la primirea 
şi excluderea de secţii 

Comisia pentru validarea mandatelor era alcătuită după 
cum urmează : Gerhardt (50 de voturi) , Ranvier (44) , Roach 
( 4 1 ) ,  Marx (41 ) , Mac Donnel (39) , Dereure (36) , Frankel (22) . 

1 .  Secţia nr. 2 (New York, franceză) a Federaţiei din 
America de Nord. - Această secţie a fost exclusă de către 
Consiliul federal american. Nici Consiliul General n -a  recu-
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noscut-o ca secţie independentă. De asemenea n-a fost ad
misă nici de congres. 38 de delegaţi au votat împotriva 
admiterii, 9 pentru şi 1 1  s-au abţinut. 

2. Secţia nr. 12 (New York, americană) a Federaţiei din 
America de Nord, exclusă temporar de Consiliul General •. 

In cursul dezbaterilor asupra mandatului secţiei nr. 12 
a fost adoptată cu 47 de voturi pentru, nici unul contra şi 
9 abţineri următoarea propunere : 

. „Asociaţia Internaţională . Muncitorilor, la baza căreia 
stă . principiul desfiinţării claselor, nu poate admite nici o 
secţie burgheză". 

Au votat pentru : Amaud, J. Ph. Becker, Barry, Brismee, 
Cournet, Cuno, Coenen, Dave, Dereure, Dietzgen, Dupont, 
Duval, Eberhardt, Fluse, Farkas, Frankel, Friedlănder, 
Guillaume, Gerhardt, Heim, Hepner, Herman, Johannard, 
Kugelmann, Lafargue, Le Moussu, Lessner, Lucain, Marx, 
Milke, Mottershead, Pihl, Ranvier, Sauva, Scheu, Schu
macher, Serraillier, Sexton, Sorge, Splingard, Swarm, 
Vaillant, van den Abeele, Vichard, Walter, Wilmot, Wr6-
blewski. 

S-au abţinut : Alerini, Eccarius, Harcourt, Marselau, 
Morago, Farga Pellicer, Roach, Schwitzguebel, van der Hout. 

Secţia nr. 12 a fost exclusă cu 49 de voturi pentru, nici 
unul contra şi 9 abţineri. 

Au votat pentru excludere : Arnaud, Barry, J. Ph. Becker, 
Brismee, Cournet, Coenen, Cuno, Dave, Dereure, Dietzgen, 
Dumont, Dupont, Duval, Eberhardt, Fluse, Farkas, Frankel, 
Friedlănder, Gerhardt, Heim, Hepner, Herman, Johannard, 
Kugelmann, Lafargue, Le Moussu, Lessner, Lucain, Mac Don
nel, Marx, Milke, Pihl, Ranvier, Roach, Sauva, Scheu, Schu
macher, Serraillier, Sexton, Sorge, Splingard, Swarm, Vaillant, 
van den Abeele, van der Hout, Vichard, Walter, Wilmot, 
Wr6blewski. 

S-au abţinut : Alerini, Eccarius, Guillaume, Harcourt, 
Marselau, Morago, Farga Pellicer, Mottershead, Schwitz
guebel. 

3. Secţia din Marsilia. - Această secţie, absolut necu
noscută atît Consiliului General cit şi secţiilor franceze care 
corespondează cu acesta, nu a fost admisă. 38 de delegaţi au 
votat împotrivă, nici unul pentru şi 14 s-au abţinut. 

4. Secţia de propagandă şi acţiune revoluţionară din Ge
neva. - Această secţie, care nu era altceva decît o reeditare 

* Vzi volumul de fată, p. 52. - Nota red. 
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a Alianţei democraţiei socialiste (publice) din Geneva, di
zolvată în august 1871 ,  n-a fost recunoscută nici de Consiliul 
federal romand, nici de Consiliul General, care i -a restituit 
cotizaţiile remise prin Comitetul federal jurasian. Congresul 
a hotărît să o excludă temporar, pînă ce se vor încheia dez
baterile cu privire la Alianţa secretă *· Excluderea tempo
rară a fost votată în unanimitate, în afară de cîteva abţineri. 
care nu au fost consemnate. 

5. Noua federaţie din Madrid. - Noua federaţie din Ma
drid - înfiinţată de membrii fostului Consiliu federal spa
niol pe care vechea Federaţie din Madrid, încălcînd în mod 
flagrant regulamentul în vigoare, i -a exclus pentru că au 
demascat conspiraţia Alianţei secrete împotriva Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor - s-a adresat mai întîi Consi
liului federal spaniol, care n-a fost de acord cu primirea ei. 
Atunci, ea s-a adresat Consiliului General **. Consiliul Ge
neral a recunoscut-o pe propria sa răspundere ***,  fără a 
consulta Consiliul federal spaniol, pentru că din cei 8 mem
bri ai lui nu mai puţin de 5 erau membri ai Alianţei secrete. 

Congresul a primit această federaţie cu 40 de voturi 
pentru, nici unul contra, cele cîteva abţineri n-au fost 
consemnate. 

V 

Verificarea gestiunii Consiliului General 

Comisia instituită de congres pentru verificarea gestiunii 
Consiliului General (pe anul 1871-1872) era alcătuită din cetă
ţenii : Dumont pentru Franţa. Alerini pentru Spania. Farkas 
pentru Austria şi Ungaria, Brismee pentru Belgia, Lafargue 
pentru Noua federaţie din Madrid şi Portugalia. Pihl pentru 
Danemarca. J. Ph. Becker pentru Elveţia germană. Duval pen· 

* ln manuscrisul lui Engels urmează o frază care a fost ştearsă : 
„Deoarece congresul a fost nevoit să-şi încheie lucrările imediat după 
aceste dezbateri, nu s-a mai luat nici o hotărî re in această problemă" .  - Nota red. 

** ln manuscrisul lui Engels, cuvin lele care urmează au fost şterse : 
„ caro a rncunoscut-o fără a consulla in prealabil Consiliul federal spa
niol, după cum prevede Regulamentul de organizare. ln acest caz, Con
si liul General a actionat pe propria sa răspundere, ontrar Regulamentului, 
deoarece dintr-un total de 8 membri, Consiliul federal spaniol număra 
re! putin 5 membri ai Aliantei secrete. i au vrut să excludă Noua fe
dcrntie din Madrid tocmai pentru că ea demascase conspiratia împotriva 
Asocintiei Internationale a Muncitorilor".  - Nota red. 

*** Vezi volumul de fală, p. 128. - Nota red. 
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tru Federaţia romandă (Elveţia) , Schwitzguebel pentru Fede
raţia jurasiană (Elveţia) . Dave pentru Olanda. Dereure pentru 
America. Cuno pentru Germania. 

Darea de seamă financiară prezentată acestei comisii a 
fost aprobată şi semnată de toti membrii ei. u excepţia lui 
Dave. care era absent. 

După ce s-a dat citire dării de seamă financiare. congresul 
a aprobat-o în unanimitate. 

I 
lmputernicirile date de Consiliul General 

şi consiliile federale 

Congresul a hotărît „să anuleze toate împuternicirile date 
atît de Consiliul General cît şi de consiliile federale membrilor 
Internaţionalei din ţările în care Internaţionala este interzisă 
�i să învestească noul Consiliu General cu dreptul exclusiv 
de a numi în aceste ţări împuterniciţi ai Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor" .  

Adoptat �n  unanimitate. în afară de cîteva abţineri. care 
n-au fost consemnate. 

VII 

Rezolu/ii cu privire la Alianf ă 

Comisia însărcinată cu anchetarea activităţii Alianţei (se
crete) a democraţiei socialiste era alcătuită din următorii cetă
ţeni : Cuno (33 de voturi) , Lucain (24) , Splingard (31 ) ,  Vi
chard (30) . Walter (29) . 

In raportul prezentat la congres. majoritatea acestei co
misii a declarat că „Alianţa secretă a fost înfiinţată pe baza 
unui statut cu totul opus celui al Internaţionalei" . Ea a p ropus : 

excluderea din Internaţională a lui Mihail Bakunin ca în
temeietor al Alianţei. p recum şi pentru o chestiune personală ; 

excluderea lui Guillaume şi Schwitzguebel ca membri ai  
Alianţei ; 

excluderea lui B. Malon. Bousquet * ( secretar al comisaria
tului de poliţie din Beziers. Franţa) . precum şi a lui Louis Mar
chand. vinovaţi de acţiuni avînd drept scop dezorganiza rea 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 

* Comisia nu ştia că, la cererea secţiei din care făcea parte d-l 
Bousquet, acesta fusese deja exclus printr-o hotărîre a Consiliului General. 
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scoaterea din cauză a lui Alerini. Marselau. Morago. Farga 
Pellicer şi Jukovski. 1n urma declaraţiilor lor solemne că nu 
mai fac parte din Alianţă ; 

comisia să fie autorizată să publice documentele pe baza 
cărora şi-a întemeiat concluziile. 

Congresul a hotărît : 
1) Să-l excludă pe Mihail Bakunin. 27 de delegaţi au votat 

pentru. 6 contra şi 7 s-au abţinut. 
Au votat pentru : J. Ph. Becker, Cuno, Dereure, Dumont, 

Dupont, Duval, Engels, Farkas, Frankel, Heim, Hepner, Johan
nard, Kugelmann, Lafargue, Le Moussu, Longuet, Lucain, Mac 
Donnel, Marx, Pihl, Serraillier, Sorge, Swarm, Vichard, Wilmot, 
Walter, Wr6blewski. 

Au votat împotrivă : Brismee. Dave. Fluse. Herman. Coe
nen. van den Abeele. 

S-au abţinut : Alerini. Guillaume. Marselau. Morago. Sa
uva. Splingard. Schwitzguebel. 

2) Să-l excludă pe Guillaume. 25 de delegaţi au votat pen
tru excludere. 9 contra şi 8 s-au abţinut. 

Au votat pentru : J. Ph. Becker, Cuno, Dumont, Dupont, 
Duval, Engels, Farkas, Frankel, Heim, Hepner, Johannard, 
Kugelmann, Lafargue, Le Moussu, Longuet, Lucain, Marx, Pihl , 
Serraillier, Sorge, Swarm, Vichard, Walter, 'ilmot, Wr6-
blewski. 

Au votat împotrivă : Brismee, Cyrille, Dave, Fluse, Her
man, Coenen, Sauva, Splingard, van den Abeele. 

S-au abţinut : Alerini, Dereure, Friedlănder, Mac Donnel, 
Marselau. Morago. Farga Pellicer. Schwitzguebel. 

3) Să nu-l excludă pe Schwitzguebel. 15 delegaţi au votat 
pentru excludere. 16 contra şi 7 s-au abţinut. 

Au votat pentru excludere : J. Ph. Becker. Cuno. Dumont. 
Engels. Farkas. Heim. Hepner. Kugelmann, Le Moussu. Marx. 
Pihl. Splingard. Vichard. Walter. Wr6blewski. 

Au votat împotrivă : Brismee. Coenen. Cyrille. Dave. De
reure. Dupont. Fluse. Frankel. Herman. Johannard. Longuet. 
Sauva, Serraillier, Swarm, van den Abeele, Wilmot. 

S-au abţinut : Duval, Lafargue, Lucain, Mac Donnel, Mar
selau. Morago. Farga Pellicer. 

4) Să nu se mai pună la vot celelalte excluderi propuse de 
comisie. Această propunere a fost adoptată în unanimitate. în 
afară de cîteva abţineri. 
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5) Să se  publice documentele referitoare la Alianţă. 
Această propunere a fost adoptată în unanimitate. în afară de 
oiteva abţineri. 

Trebuie menţionat că punctele cu privire la Alianţă au fost 
votate după plecarea unui mare număr de delegaţi francezi * 
şi germani. siliţi să părăsească Haga. 

VIII 

Sediul şi componenta viitorului Consiliu General 

1) S-a pus la vot problema mutării sediului Consiliului 
General. 26 de delegaţi au votat pentru schimbarea sediului. 
23 împotrivă. 9 s-au abţinut. 

Au votat pentru : Barry. J. Ph. Becker. Brismee. Cuno. 
Dave. Dumont. Dupont. Engels. Harcourt. Johannard. Kugel
mann. Lafargue. Lessner. Le Moussu. Longuet. Mac Donnel. 
Marx. Roach. Sauva. Serraillier. Sexton. Sorge. Swarm. Vi
chard. van den Abeele. Wr6blewski. 

Au votat împotrivă : Arnaud. B. Becker. Cournet. Dereure. 
Duval. Farkas. Frankel. Friedlander. Gerhardt. Heim. Hepner. 
Herman. Lucain. Ludwig. Milke. Pihl. Ranvier. Schumacher. 
Splingard. Vaillant. van der Hout. Walter. Wilmot. 

S-au abţinut : Cyrille. Eberhardt, Fluse. Guillaune. Marse
lau. Morago. Farga Pellicer. Schwitzguebel. Alerini. 

2) Pentru mutarea sediului Consiliului General la New 
York au votat 30 de delegaţi, 14  au votat pentru Londra şi  
12 s-au abţinut. 

Au votat pentru New York : J.  Ph. Becker. B. Becker. Bris
mee. Cuno. Coenen. Dave. Dumont. Dupont. Engels. Farkas. 
Fluse. Friedlander. Herman. Kugelmann, Lafargue. Lessner. Le 
Moussu. Longuet. Lucain, Mac Donnel. Marx. Pihl. Roach. Ser
raillier, Sexton, Splingard, Swarm, Vichard, van den Abeele, 
Wr6blewski. 

Au votat pentru Londra : Arnaud. Cournet. Dereure. Du
val. Frankel. Heim. Hepner. Ludwig. Milke. Ranvier, Schuma
cher. Vaillant. Wilmot. Walter. 

S-au abţinut : Cyrille, Eberhardt, Gerhardt, Guillaume, 
Johannard, Alerini, Marselau, Morago, Farga Pellicer, Sorge, 
Schwitzguebel. van der Hout. 

* In manuscrisul lui En�els urmează cuvlntul „englezi". - Nota red. 
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3) Congresul a hotărît să aleagă 12 membri ai Consiliului 
General cu sediul la New York, Consiliul avînd dreptul de a 
coopta încă trei membri. Au fost aleşi : 

Bertrand, german, 29 voturi Carl. german 28 voturi 
Bolte. 29 1 1  David, francez 26 „ 
Laurel. suedez 29 „ Dereure. „ 26 „ 
Kavanagh, irlandez 29 1 1  Fornaccieri. italian 25 „ 
Saint-Clair 29 „ Speyer. german 23 „ 
Leviele, francez 28 „ Ward. american 22 „ 

IX 

Locul viitorului congres 

Rezultatul punerii la vot a propunerii ca viitorul congres 
să se ţină in Elveţia şi ca noul Consiliu General să stabilească 
locul unde să se întrunească acest congres : 15 voturi pentru 
Elveţia. 5 voturi pentru Londra. 1 vot pentru Chicago şi 1 vot 
pentru Spania. 

X 

Comisia pentru redactarea proceselor-verbale 
ale congresului 

Au fost aleşi în unanimitate : Dupont, Engels, Frankel. Le 
Moussu, Marx, Serraillier. 

Londra. 21 octombrie 1 872 
Comisia : 

E. Dupont, F. Engels, Leo Frankel, Le Moussu, 
Karl Marx, Auguste Serraillier 

lntomit de K. Marx şi F. Engels 

Publicat sub formă de broşură 
cu titlul : „Resolutions du Con
gres general tenu a la Haye du 
2 au 7 sep tnbre 1 872",  Londra 
1 872, precum şi in ziarele „La 
Emancipacion" nr. 72 din 2 no
iembrie 1 872 şi „The International 
Herald" nr. 37 din 14  decembrie 

1872 

Se tipăreşte după textul 
broşurii, confruntat 
u manuscrisul lui Engels 

Tradus din limba franceză 



Karl Marx 

Cu privire la Congresul de la Haga 
CUVINTARE ROSTITĂ A 8 SEPTEMBRIB 1872 

A MITlIGUL DE A AMITERDAM 11 
INSEMNARI FĂCUTE DE N CORESPONDENT 

163 

In secolul al XVIII-lea, regii şi potentaţii aveau obiceiul 
:ă se întrunească la Haga pentru a discuta interesele dina
;tiilor lor. 

Şi tocmai acolo am hotărît noi. în pofida tuturor încercă
rilor de intimidare. să convocăm congresul nostru muncitoresc. 
Tocmai acolo. în mijlocul populaţiei celei mai reacţionare. am 
vrut să confirmăm viabilitatea şi popularitatea marii noastre 
Aociaţii. precum şi speranţele în viitorul ei. 

îd hotărîrea noasră a devenit cunoscută. s-a spus că am 
fi trimis emisari pentru pregătirea terenului. Da. nu negăm că 
avem emisari pretutindeni. dar iin maj oritatea cazurilor nu-i 
unoaştem. Emisarii noştri la Haga nu sînt alţii decît muncitorii 
care muncesc la Haga tot atît de greu ca şi emisarii noştri 
din Amsterdam ; şi acolo şi aici ei înt muncitori care lucrează 
cite 1 6  ore pe zi. Aceştia sînt emisarii noştri, alţii nu avem ; şi 
în toate ţările, oriunde ne-am duce, ei sînt întotdeauna gata să 
ne întîmpine cu braţele deschise, deoarece înţeleg foarte re
pede -că noi urmărim îmbunătăţirea situaţiei lor. 

Congresul de la Haga a realizat trei lucruri importante : 
El a proclamat necesitatea pentru clasa muncitoare de a 

duce aceeaşi luptă pe tărîm politic împotriva vechii societăţi. 
care se prăbuşeşte. ca şi pe tăr1m social ; şi ne putem felicita 
că de azi înainte această rezoluţie a Conferinţei de la Londra 
este inclusă în Statutul nostru*. 

In rîndurile noastre se formase un grup care preconiza ab
ţinerea muncitorilor de la activitatea politică. 

Am socotit de datoria noastră să explicăm cH de pericu
loase şi de funeste sînt asemenea principii pentru cauza 
noastră. 

* Vezi vdlumul de aţă, p. 153. - Nota red. 

13 - Max-Engels, Opere, voi. 18 
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lntr-o bună zi. muncitorul va trebui să ia puterea politică 
în mîinile sale. pentru a statornici noua organizare a muncii ; 
el va trebui să rastoarne vechea politică pe care se sprijină 
vechile instituţii dacă nu vrea ca. asemenea primilor creştini. 
care au dispreţuit şi au respins politica. să renunţe la împără
ţ i a  lui în această lume. 

Dar noi n�am afirmat niciodată că pentru a atinge acest 
scop trebuie folosite n toate cazurile mijloace identice. 

Noi ştim că trebuie să se ţină seama de instituţiile. mo
ravurile şi tradiţiile existente in diferite ţări ; şi nu negăm că 
există ţări, cum sînt America, Anglia şi, dacă aş cunoaşte mai 
bi ne instituţiile voastre. aş mai adăuga. poate. şi Olanda. în 
ca1e muncitorii işi pot atinge scopul prin mijloace paşnice. 
Dar dacă acest lucru este adevărat. trebuie. de asemenea. si 
recunoaştem că în majoritatea ţărilor de pe continent forţa 
trebuie �i servească drept pîrghie revoluţiei noastre ; pentru 
a instaura domnia muncii va trebui să recurgem pentru un 
timp la forţă. 

Congresul de la Haga a învestit Consiliul General cu noi 
şi mai largi împuterniciri. într-adevăr. într-un moment in care 
suveranii se întrunesc la Berlin. unde aceşti reprezentan�i pu
tenici ai feudalismului şi ai runei epoci trecute urmează să 
adopte împotriva noastră noi măsuri represive. mai aspre. în
tr-un moment in care se organizează noi persecuţii. Congresul 
de la Haga a socotit înţelept şi necesar să lărgească împuter
nicirile Consiliului său General şi să centralizeze în vederea 
luptei iminente activitatea noastră. care. dacă ar avea un 
caracter izolat. ar fi infructuoasă. De altfel. pe cine. 1n afară 
de duşmanii noştri. ar putea să .îngrijoreze împuternicirile date 
Consiliului General ?  Dispune el oare de un aparat birocratic 
sau de o poliţie înarmată pentru a se face ascultat ? Oare nu 
este pur moral. autoritatea lui ? Şi nu supune el oare hotări
l ile sale federaţiilor. care au menirea să le aducă la îndepli
nire ? Regii, în asemenea condiţii, adică fără armată, fărl 
poliţie, fără tribunale, in ziua in care puterea lor s-ar reduce 
numai la influenţă morală şi la au toritate morală, ar constitui 
o piedică de mică importanţă în calea revoluţiei. 

Şi. in sfîrşit. Congresul de la Haga a mutat la New York 
sediul Consiliului General. e pare c. mulţi oameni . şi chiar 
prieteni de-ai noştri. s-au mirat de această hotărîre. Ei uită. 
probabil. că America devine o lume prin excelenţă a munci
torilor. că in fiecare an o jumătate de milion de muncitori 
emigrează pe acest al doilea continent şi că Internaţional• 
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trebuie să prindă rădăcini puternice pe acest pămînt. unde 
predomină muncitorii. De altfel. hotărîrea congresului dă Con
siliului General dreptul de a coopta pe acei membri pe care-i 
consideră necesari şi folositori cauzei comune. Să ne bizuim 
deci pe înţelepciunea lui şi să sperăm că va şti să aleagă oa
meni care să fie la înălţimea sarcinilor lor, capabili să ţină sus 
steagul Asociaţiei noastre în Europa. 

Cetăţeni I Să nu uităm principiul de bază al Internaţio
nalei - solidaritatea. Vom atinge scopul măreţ spre care tin
dem dacă în rîndurile muncitorilor lin toate ţările vom sta
tonici pe temelii trainice acest principiu dătător de viaţ.. 
Revoluţia trebuie să fie solidară. acesta este unul din învă
ţămintele trase din marele exemplu al Comunei din Paris. 
care a căzut * pentru că în nici unul din centrele principale. 
la Berlin. Madrid etc„ n-a izbucnit concomitent o mare mişcare 
revoluţionară care să corespundă acestei încleştări supreme a 
proletariatului parizian. 

In ceea ce mă priveşte. voi continua să-mi îndeplinesc da
toria şi să lupt neobosit pentru statornicirea acestei solilari
tăţi a tuturor muncitorilor. care va aduce atîtea roade în 
viitor. Nu. eu nu mă retrag din Internaţională. şi tot restul 
vieţii mele va fi închinat. -ca şi activitatea mea de pînă acum. 
triumfului ideilor sociale. care. fiţi siguri. vor duce - mai 
devreme sau mai tirziu - la dominaţia proletariatului în în
treaga lume. 

Publicat în „La Libcrte• nr. 37 
din 15 septembrie 1872 
şi n ,JDer Volkssaat" nr. 79 
din 2 octombrie 1872 

Se tipăreşte după textul 
apărut In „La Liberte" , 
onfr•ntat u textul 
apărut în „Der Volksstaat" 

Tradus din limba franceză 

* In ziarul „Volksstaat" fraza ontinuă în felul următor : tocai 
pentru că a lipsit această solidaritate a muncitorilor din celelalte ţări. -
Nota red. 

13* 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „Le Corsaire" 187 

Stimate domn, 
Ziarul „e Figarou din 1 1  septembrie reproduce o convor

bire pe care aş fi avut-o cu corespondentul ziarului „Le 
Soiru 188• Presa de genul „Le Figarou îşi poate permite orice 
calomnii, făra ca ele să merite osteneala de a fi luate în seamă ; 
dar cînd imaginaţia venală a unui corespondent merge atît 
de departe incit să-mi atribuie acuzaţii grave aduse prieteni
lor mei din fostul Consiliu General, nu mă pot reţine să nu 
arăt că el contravine adevărului atunci cind îndrăzneşte să 
pretindă că ar fi schimbat cu mine măcar un sngur cuvînt. 

Profit de ocazie pentru a aduce la ounoştinţa prietenilor 
şi duşmanilor noştri că nu mi-a trecut niciodată prin gînd să 
părăsesc Internaţionala şi că transferarea Consiliului General 
la New York a fost propusă de mine şi de alţi oîţiva membri 
ai fostului Consiliu General. 

Tot atît de falsă este afirmaţia că Bakunin şi acolitul său 
Guillaume ar fi fost excluşi ca şefi ai unui aşa-numit partid 
federalist. Bakunin şi Guillaume au fost excluşi pentru că au 
înfiinţat în sinul Asociaţiei noastre o societate secretă -
Alianţa democraţiei socialiste -, care avea pretenţia să în
drume Internaţionala spre ţeluri opuse principiilor ei. 

Rezoluţia Conferinţei de la Londra u privire la activita
tea politică a clasei muncitoare a fost aprobată de marea majo
ritate a congresului, care a votat includerea ei în Statutul 
general. 

Muncitorii din Haga şi Amsterdam au întimpinat u multă 
simpatie congresul. 

Iată ce valoare au ştirile presei reacţionare. 

Haga, 12 septembrie 1 872 
Publicat în „Le Corsaire• 
din 15 septmnie 1872 şi 
in „La Emancipacion• nr. 66 
din 21 septembrie 1872 

Cu toată stima 
Karl Ma1x 

Se tipăreşte după textul 
din „Le Corsaire• 

Tradus din limba franceză 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „Daily News " 

Stimate domn. 
La înapoierea mea de la Haga am aflat că ziarul dv. mi-a 

atribuit intenţia de a mă muta la New York. călcînd pe urmele 
Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitori
lor. Îngăduiţi-mi să declar că am şi am avut întotdeauna inten
ţia să rămîn la Londra. Acum cîteva luni am comunicat priete
nilor mei din Londra şi unor persoane de pe continent cu care 
sînt în corespondenţă că sînt ferm hotărît să nu mai rămîn 
membru l Consiliului General sau al vreunui alt organ de 
conducere. deoarece activitatea mea ştiinţifică nu-mi mai per
mite acest lucru. Cit priveşte dările de seamă denaturate asu
µra şedinţelor Congresului de la Haga apărute în presă. ele 
vor fi elucidate prin publicarea în viitorul apropiat a procese
lor-verbale oficiale ale congresului 189. 

Primiţi. vă rog. asigurarea consideraţiunii mele 
Karl Marx 

Modena Villas, Maitland Park N. W. 
17 septembrie 

Publicat în „The Daily News• 
din 18 septemTie 1 872 

Se tipăreşte după textul 
apăut !n :iar 

Tradus din limba enqleză 
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Friedrich Engels 

Congresul de la Haga 
(SCRISOARE CĂTRE BIGNAMII 

Londra, 1 ootombie 1 872 

Dragă Bignami. 
ntre 2 şi 7 septembrie a avut loc la Haga Congresul celor 

64 de delegaţi ai Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Din
tre aceşti delegaţi. 16 au reprezentat Franţa. 10 - Germania. 
7 - Belgia. 5 - Anglia. 5 - America. 4 - Olanda. 4 - Spa
nia. 3 - Federaţia romandă (Elveţia) . 2 - Federaţia jurasiană 
(Elveţia) .  1 - Irlanda. 1 - Austria. 1 - Ungaria. 1 - Polonia. 
1 - Portugalia. 1 - Australia şi 2 - Danemarca. Sub rapor
tul naţionalităţii au fost a colo 20 de francezi. 16 germani. 
8 belgieni. 6 englezi. 1 polonez. 1 irlandez. 1 corsican şi 
1 danez 190• 

Verificarea mandatelor a durat mai bine de două zile. 
Sub această formă au fost abordate toate problemele interne 
care au preocupat Internaţionala de la ultimul congres şi 
aproape 1n permanenţă ele priveau activitatea Consiliului 
General. 

Din cele trei mandate ale cetăţeanului Lafargue, care re
prezenta Portugalia şi două federaţii locale spaniole. unul. cel 
al Noii ederaţii din Madrid. a fost contestat de ceilalţi delegaţi 
spanioli. Noua federaţie din Madrid - înfiinţată de membri a i  
Internaţionalei excluşi din vechea federaţie în  mod arbitrar şi 
încălcîndu-se Statutul - nu fusese recunocută de Consiliul 
federal spaniol ; atunci. ea s-a adresat Consiliului General de 
la Londra. care a recunoscut-o *. 

Congresul a aprobat n unanimitate această hotărîre. 
Cei şase delegaţi pe care Consiliul General. ghidîndu-se 

după precedentul creat de congresele anterioare. i�a trimis -
şi care, de altfel, cu excepţia unuia, aveau şi alte mandate 

• Vei volumul de ată, ·p. 128. - Nota red 
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- au fost admişi la congres. Delegatului trimis de secţia de pro
pagandă şi de acţiune revoluţionară socialistă din Geneva 
secţie nerecunoscută de către Consiliul General - i s-a anulat 
mandatul pe toată durata congresului. iar secţia nu a fost 
recunoscută * .  Cei patru delegaţi ai  Federaţiei spaniole au fost 
admişi abia după ce au achitat Consiliului General cotizaţiile 
datorate pe anul 1 871-1872. în sfîrşit. delegatul secţiei nr. 12 
din New York. exclusă temporar de Consiliul General. na fost 
admis la congres. în pofida discursului său. care a durat µeste 
o oră. Toate aceste hotărJri. luate cu o majoritate de trei sfer
turi din voturi. au constituit tot atîtea voturi de încredere 1n 
Consiliul General. ale cărui acţiuni „autoritare" (după cum le 
place unora să le numească) au fost întru totul aprobate de 
majoritatea covîrşitoare a congresului. 

După aceste discuţii. care au înlăturat numeroase disen
siuni ivite în cadrul Internaţionalei şi care. prin urmare. n-au 
fost nicidecum inutile, s-a trecut nemij locit la problema Con
siliului General. Trebuie oare desfiinţat ? I ar în cazul cind ar 
fi menţinut, urmează să rămînă învestit ,u depline puteri sau 
să fie redus la rolul unui simplu birou de corespondenţă şi sta
tistică. ·ca să zicem aşa. al unei boite aux lettres ** ? Răspunsul 
congresului na lăsat nici o îndoială în această privinţă. Arti
colul 2 al capitolului al II-lea din Rgulamentul de organizare 
era astfel formulat : 

„Consiliul General este însărcinat să pună în aplicare 
hotărîrile congreselor" .  

Congresul de la Haga a mai adăugat : 
.. şi să vegheze la stricta respectare în fiecare ţară a principii
lor, Statutului şi Regulamentului Internaţionalei u  ** *. (40 de 
delegaţi au votat pentru această completare. 5 contra şi 1 1  s-au 
abţinut) . 

Articolul 6 al aceluiaşi capitol. care conferea Consiliului 
General dreptul de a exclude temporar o secţie. a fost formu
lat după cum urmează : 

„Articolul 6 - Consiliul General are, de asemenea, drep
tul de a exclude temporar, pînă la întrunirea congresului ur
mător. orice filială. secţie. consiliu sau comitet federal şi fedP
raţie ale Internaţionalei. 

* Veli volumul de iată, p. 15-157. - Nota red. 
** - utie de scrisori. - Nota trad. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 1 54. - Nota red. 
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Totuşi, faţă de secţiile care aparţin unei federaţii ,  el nu-şi 
va exercita acest drept dectt după ce va fi consultat în pre
alabil Consiliul federal respectiv. 

In cazul excluderii temporare a unei federaţii întregi. Con
siliul General urmează să anunţe imediat toate federaţiile. La 
cererea majorităţii federaţiilor. Consiliul General urmează să 
convoace o conferinţă extraordinară. la care să participe cîte 
un delegat din partea fiecărei naţionalităţi. Conferinţa se va 
întuni în termen de cel mult o lună şi va lu_a o hotărîre defini 
tivă asupra diferendului. 

Este însă de la sine înţeles că ţările în care Internaţionala 
este interzisă se vor buura de aceleaşi drepturi ca şi fede
raţiile care există în mod legal" *·  

Este limpede că acest nou articol al  Regulamentului. care 
defineşte cu precizie împuternicirile Consiliului General. pre
vede şi garanţiile necesare pentru evitarea abuzurilor. 

Congresul şi-a exprimat dorinţa ca Consiliul General să 
fie învestit cu autoritate. dar cu o autoritate plină de răspun
dere. Acest articol a fost adoptat cu o maj oritate de 36 de vo
turi pentru. 1 1  contra şi 9 abţineri. 

A urmat apoi problema noului Consiliu General. Dacă 
Consiliul General. al cărui mandat expira. ar fi vrut să fie re
ales în întregime sau în parte. aproape că ar fi putut conta pe 
unanimitatea voturilor. deoarece în acea stă problemă belgienii 
şi olandezii s-au desolidarizat de minoritate şi au votat pentru 
Londra. Dar. pentru a dovedi că nu din interes personal ceru
seră să se acorde Consiliului General împuterniciri mai largi 
şi mai bine precizate. Marx. Engels. Serraillier. Wr6blewski. 
Dupont şi alţi membri ai Consiliului de pînă acum au propus 
ca sediul Consiliului General să fie transferat la New York. 
singurul loc unde. în afară de Londra. sînt a sigurate cele două 
condiţii esenţiale : securitatea arhivei şi caracterul internaţio
nal al componenţei Consiliului. Dintre toate propunerile făcute 
de vechiul Consiliu. numai în legătură cu aceasta s-au ivit 
unele dificultăţi. deoarece. cu excepţia jurasienilor şi a spa
niolilor. toţi erau unanim de părere să lase conducerea Inter
naţionalei in aceleaşi mîini care o deţinuseră şi pînă acum. 
Abia după declaraţia categorică a celor mai activi şi mai 
proeminenţi membri ai vechiului Consiliu că refuză să mai 
accepte vreun noi mandat. transferarea la New York a fost 
votată cu majoritate absolută de voturi. S-a trecut la alegerea 

• Vezi volumul de fată, p. 154. - Nota red. 
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noului Consiliu General, care este alcătuit din 2 irlandezi, 
1 uedez. 1 italian. 3 francezi. 1 american şi 4 germani. avînd 
dreptul să mai coopteze alţi 3 membri. 

e ştie că rezoluţia a IX-a a Conferinţei de la Londra ( sep
tembrie 1871)  cu privire la activitatea politică a clasei munci
toare a fost vehement combătută de jurasieni. cîţiva spanioli 
şi de majoritatea italienilor. ca fiind în contradicţie cu prin
cipiile Internaţionalei. Ei bine. această rezoluţie formează as
tăzi articolul 7a din Statutul general al Internaţionalei şi este 
formulat după cum urmează : 

„Articolul 7a - 1n lupta sa împotriva puterii colective a 
claselor avute. proletariatul poate acţiona ca clasă numai dacă 
se organizează ca partid politic aparte, opus tuturor vechilor 
partide create de clasele avute. 

Această organizare a proletariatului ca partid politic este 
indispensabilă pentru asigurarea victoriei revoluţiei sociale şi 
atingerea scopului ei final - desfiinţarea claselor. 

Unirea forţelor. pe care clasa muncitoare a şi înfiptuit-o 
datorită luptei ei economice. trebuie. totodată. să servească 
acestei clase drept pîrghie în lupta împotriva puterii politice 
a exploatatorilor ei. 

Avind în vedere că magnaţii funciari şi magnaţii capi
talului vor folosi întotdeauna privilegiile lor politice pentru a 
apăra şi a eterniza monopolurile lor economice şi pentru a 
aservi munca. cucerirea puterii politice devine maea datorie 
a proletariatului" .  

Această rezoluţie a fost adoptată cu o majoritate de 28 de 
voturi pentru şi 13  voturi contra (inclusiv abţinerile) . şi. cum 
această majoritate depăşeşte două treimi. rezoluţia a fost tre
cu tă în Statutul general. La această maj oritate mai trebuiP 
adăugate voturile a 6 delegaţi germani şi a 4 delegaţi francezi 
care. fiind siliţi să părăsească Haga. şi-au depus în scris votul 
lor în favoarea rezoluţiei. a stfel incit abţinerea de la politică 
a fost respinsă cu o majoritate de trei sferturi din voturi. Mai 
rămînea încă o problemă imporţantă. Consiliul General sem
nalase congresului existenţa în cadrul Internaţionalei a unei 
societăţi secrete. îndreptată nu împotriva guvernelor existente. 
ci împotriva a însăşi Asociaţiei noastre. Membrii acestei socie
tăţi secrete. condusă de întemeietorul ei. Mihail Bakunin. sînt 
�mpărţiţi în trei categorii după gradul lor de iniţiere. Aceasta 
societate ţintea să acapareze conducerea centrală a Internaţio
nalei, iar în cazul că acest lucru ar fi fost imposibil, să o dez-
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arganizeze. pentru a o putea influenţa mai uşor. ln acest scop 
au fost propagate lozincile despre autonomia secţiilor şi despre 
rezistenţa împotriva tendinţelor „autoritare u ale Consiliului 
General. Congresul a instituit o comisie pentru cercetarea acti
vităţii acestei societăţi. iar raportul comisiei a fost citit la ul
tima şedinţă. In raport s-a arătat că existenţa şi caracterul 
duşmănos al societăţii au fost dovedite şi. în concluzie. s-a 
propus excluderea din Internaţională a lui Bakunin. Guillaume. 
Schwitzguebel, Malon şi a altor doi. 

Concluziile raportului privitor la Alianţă au fost aprobate 
de congres. Cit priveşte persoanele. Bakunin şi Guillaume au 
fost excluşi, Schwitzguebel a scăpat datorită unui mic plus de 
voturi. ceilalţi au fost amnistiaţi. 

Acestea sînt hotărîrile Congresului de la Haga ; ele au 
un caracter destul <de precis şi. în acelaşi timp. sînt de o mo
deraţie extremi. Consiliul eneral. sprijinit de o majoritate 
de trei pătrimi. s-a străduit să asigure noului Consiliu o poziţie 
clară şi bine definită. să formuleze limpede programul politic 
al Internaţionalei. pus la îndoială de o minoritate secta ră. şi să 
lichideze o societate secretă care. dn loc să lupte împotriva 
guvernelor existente. complotează împotriva Internaţionalei 
însăşi. Apoi. Consiliul General a refuzat să fie reales şi numai 
cu greu a reuşit să i se primească demisia. 

Majoritatea congresului era alcătuită mai ales din delegaţi 
francezi. germani. unguri. danezi. polonezi. portughezi . irlan
dezi. australieni. americani. precum şi din delegaţi ai Elveţiei 
romande. iar minoritatea din belgieni. olandezi. spanioli. jura
sieni şi un american. Englezii nu aveau o unitate de vederi şi 
n-au votat la unison. Niciodată minoritatea ( inclusiv cei care 
se abţineau) n-a depăşit mai mult de 20 de voturi din totalul 
de 64 de delegaţi. ln general. ea însuma 12-16 voturi. 

Mai era prezent şi un delegat italian *·  preşedintele Fede
raţiei din Rimini. dar el nu şi-a prezentat mandatul ; congre
sul , desigur, nu l-ar fi validat. El a asistat la şedinţe în calitate 
de oaspete. 

La înapoierea mea de la Haga am găsit in ziarul „La Fa
villa " 191 din Mantua n articol semnat „Ateist u '*, în ue se 
contesta veracitatea afirmaţiei că din cele 21 de secţii ai căror 
delegaţi au semnat rezoluţia de la Rimini numai una ( cea din 
Neapole) face parte din Internaţională. 

* - Carlo Cafiero. - Nota red. 
** - Carlo Terzaghi. - Nota red. 
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„Consiliul General minte cind afirmă că numai secţia in Neapole 
ar fi o secţie reglementară. Cerul muncitoresc din Milano, asociaţia din 
Girgenti. cea din Ravenna şi cea din Roma, s ecţia din Torino, care a fost 
iniţiatoarea, au plătit de mult cele 10 centime p1 evazute de Statutul 
general". 

Pentru a vedea cine minte, Consiliul General sau d-l 
Ateist, este de ajuns să arătăm că nici secţia din Milano, nici 
cea din Girgenti, nici cea din Torino nu figurează printre sem
natarii rezoluţiei de la Rimini şi că secţia din Roma s-a adresat 
Consiliului General abia după acea conferinţă ( cred că nici nu 
este aceeaşi secţie care a fost reprezentată la Rimini) . 

Membrii italieni ai Internaţionalei lnsă pot fi convin5i că. 
atîta timp cit va exista o Internaţională, un congres, un Con
siliu General, un Statut general şi un Regulament, nici o secţie 
nu va fi primită, nici de congres şi nici de Consiliu. dacă nu 
recunoaşte prevederile. e gale pentru toţi. ale Statutului gene
ral şi ale Regulamentului. 

Scris la 1 octombrie 1 872 

Publicat în „a Plebe" nr. 1 06 
din 5 octombrie 1 872 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba italiană 



174 

Friedrich Engels 

Mandatele imperative la Congresul de la Haga 192 

Ca urmare a faptului că. în ultimul timp. numeroşi depu
taţi din parlament i-au trădat pe alegătorii lor. au ajuns din 
nou la modă vechile mandate imperative din evul mediu. des
fiinţate le revoluţia din 1789. Nu ne vom lansa aici într-o dis
cuţie de principii asupra acestui gen de mandate. Vom sub
linia doar că. dacă toţi alegătorii ar da delegaţilor lor mandate 
imperative în ceea ce priveşte toate punctele de pe ordinea 
de zi. adunarea deputaţilor şi dezbaterile lor ar deveni inutile. 
Ar fi de ajuns să se trimită mandatele unui oficiu central de 
numărătoare a voturilor. care ar despuia scrutinu:! şi ar anunţa 
rezultatele votării. Ar fi mult mai ieftin. 

Ceea ce ni se pare important este să arătăm situaţia cu 
totul neobişnuită în care mandatele imperative i-au pus la 
Congresul de la Haga pe posesorii a cestora. situaţie care ar 
putea servi drept lecţie adepţilor entuziaşti ai unor asemenea 
mandate. Delegaţii Federaţiei spaniole, aleşi, după cum se ştie, 
sub presiunea Consiliului federal *, au primit mandatul impe 
rativ de a cere 

„ca la numărătoarea voturilor să se tină seama numai ·de numărul mem
brior reprezntaţi prin delegaţi u mandate imperative, iar voturile 
membrilor reprezentaţi prin delegaţi fără mandate imperative să nu fie 
luate 1n seamă pină oind secţiile sau federaţiile pe are le reprezintă 
vor i disutat şi votat problmele dezbătute la ongres.„ 1n cazul cînd 
congrsul va persista lnsă 1n sistmul de vot tradiţional. delegatii noştri 
vor paricipa la dezbateri, dar se vor abţine de la vot• **· 

* Vezi volumul d e  faţă, p. 121-122. - Nota red. 
** In ultimul său număr, „Bulletin"-ul jurasian 193, care, după cum 

se ştie, este organul conducătorilor Alianţei, a publicat o scurtă dare 
de seamă asupra şedinţelor Congrsului de la Haga, a cărei veracitate 
poate Ii apreciată după următoarele cuvinte, pe care le traducem textual : 
„Spaniolii, sprijiniţi de belgieni si jurasieni. au cerut ca votarea să nu 
se fdcă individual, ci pe federaţii . Oare acest lucru se cerea in mandatul 
Federaţiei spaniole ? 
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Acest mandat cere. prin urmare. ca, înainte de a se ocupa 
de alte probleme, congresul să ia următoarele trei hotăriri : 

1 l Să modifice articolele din Regulamentul de organizare 
referitoare la modul de votare. 

2) Să hotărască că delegaţii care nu au mandate impera
tive nu au drept de vot. 

3) Să declare că aceste modificări urmează să intre in vi
goare chiar la actualul congres. 

Li s-a arătat delegaţilor Federaţiei spaniole că, chiar dacă 
congresul ar adopta prima şi cea de-a doua cerere a lor, a 
treia ar  fi inadmisibilă. Congresul de la Haga a fost convocat 
pe baza anumitor norme organizatorice ale Asociaţiei. El are, 
bineînţeles. dreptul să le modifice ; dar, dacă le-ar modifica , 
ar pierde, implicit. fundamentul propriei sale existenţe şi s-ar 
vedea pus în faţa necesităţii absolute de a se dizolva imediat 
după convocarea unui nou congres, ai  cărui delegaţi ar fi aleşi 
pe baza noilor norme organizatorice. A aplica aceste noi norme 
actualului congres ar însemna să li se dea o putere retroactivă 
şi să se încalce orice principiu de drept. In consecinţă, indi
ferent dacă congresul ar fi acceptat sau nu prima şi a doua 
propunere. el nu putea tn nici un caz să accepte cea de-a treia. 
Iar dacă delegaţii spanioli au primit şi au acceptat un mandat 
in flagrantă contradicţie cu sine însuşi şi care i-a lipsit de 
posibilitatea de a participa la votare la toate şedinţele con
gresului. cine este de vină 1 Problema era atît de limpede. 
încît nici minoritatea şi nici măcar delegaţii spanioli nu au 
găsit un singur cuvînt pentru a o contesta. In consecinţă, ei 
au rămas 'la congres fără a lua parte la vot. ceea ce. pînă la 
urmă. i-a indignat în aemenea măsură pe olandezi. încît unul 
dintre ei i-a întrebat : 

„De ce n-ati răma; acasă dacă aveU un mandat are vă interzice 
să votati şi la fiecare votare lipseşte minoritatea de patru voturi ? "  

Dar nici unul dintre mandate nu a exprimat mai bine spi
ritul Alianţei şi modul ei de a se servi de mandate ca cel al 
Federaţiei jurasiene. 

Iată mandatul delegaţilor ei : 

„Delegatii Federatiei jurasiene primsc mandatul imperativ de a 
propune Congresului de la Haga urnltoarele principii ca bază de orga
nizare a Internationalei : 

Secţie a Internationalei cu drepturi depline este orice grup de mun
citori care recunoaşte programul Internaţionalei aşa cum este formulat 
ln preambulul Statutului general, adoptat la Congresul de la Geneva, şi 
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care se obligă să nu se abată de la solidaritatea eonomică fată de toţi 
muncitorii ş: grupurile de muncitori in lupta lor impotriva monopolului 
capit-lului" m, 

Aşadar. aici Statutul general şi Regulamentul sint deja 
anulate, iar faptul că se lasă să subziste preambulul nu are 
altă explicaţie decît aceea că. din moment ce nu se desprinde 
in el nici o concluzie. el este lipsit de sens. 

„Intrucit - se spune in ontinuare - principiul federativ constituie 
baza de organizare a Internaţionalei, secţiile se unesc in mod liber, la 
fel cum federaţiile, pe depln autonome, se unesc în mod liber, creind, 
potrivit nevoilor lor, toate organele de corespondentă, birourile de 
statistică etc. pe care le consideră indicate. 

Pornind de la principiile de mai sus, Federaţia jurasiană este pentru 
tnlăturarea Consiliului General, ca şi pentru inlăturarea o ri.ărei auto
r.it1ti tn cadrul Internatlonalci" .  

Aşadar. Consiliul General. consiliile federale. consiliile 
locale şi toate statutele şi regulamentele învestite cu „auto
ritate" urmează să fie desfiinţate. Fiecare va proceda „pe de
plin autonom ".  cum îl va tăia capul. 

„Delegaţii jursini trebuie să se solidarizeze pe de-a-ntregul u 
delegaţii spanioli, italieni, francezi şi u -toţi aceia care rprotestează pe 
fată împotriva principiului autoritar. tn consecinţă, Tefuzul de a accepta 
pe vreunul dintre delegaţii acstor federaţii trebuie să atragă după sine 
relragerea imediald a delgaţilor jurasieni. De a;menea, dacă congresul 
nu va aproba mai sus arătatele baze de organizare a Internaţionalei, de
legaţii vor trebui să se retragă împreună cu delegaţii federaţiilor anti
autoritare•. 

Să vedem acum ce au făcut delegaţii jurasieni cu acest 
mandat imperativ. 1n primul rînd, la congres n-au existat de
legaţi francezi antiautoritari. cu excepţia unuia singur. un 
nebun care. într-adevăr. „s-a retras" de cîteva ori cu multă 
zarvă. dar a revenit de fiecare dată. fără a fi antrenat la retra
gerile sale succesive pe nici un alt delegat antiautoritar. Man
datul lui Sauva de la secţia nr. 2 (antiautoritară) din New York 
a fost anulat * ,  dar jurasienii au rămas, totuşi, la congres .  
Mandatul secţiei de propagandă şi  acţiune socialistă revolu
ţionară din Geneva - secţie care ţine direct de Federaţia ju
rasiană - a fost suspendat pină la terminarea congresului *'· 
dar jurasienii au rămas. de parcă nu s-ar ii intîmplat nimic. 
Mandatul secţiei nr. 12 din New York. pe care ei înşişi o în
curajaseră în opoziţia ei faţă de Consiliul General. a fost anu-

* Vezi volumul de otă, p. 1 56-1 57. - Nota red. 
** Vezi vol1Dul de iată, p. 1 57-158. - Nota red. 
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lat *. dar jurasienii au rămas impasibili. Cit priveşte mandatul 
delegatului italian prezent la congres **. ei nici n-au îndrăznit 
.să-l prezinte. 

A adoptat oare congresul bazele de organizare sau. mai 
bine zis. de dezorganizare propuse de către delegaţii juraseni ? 
Nicidecum. Dimpotrivă : congresul a hotărît să întărească or
ganizarea, sau, cum spun ei, autoritatea. S-au retras ei după 
această hotărîre ? Nicidecum ; s-au mărginit să declare c. pe 
viitor se vor abţine de la vot. 

Iată deci adevăratul mod de a folosi un mandat imperativ. 
Delegatul il respetă cînd îi convine, iar c1nd nu-i convine. 
invocă circumstanţe neprevăzute şi, pînă la urmă. face ceea 
ce crede de cuviinţă. La drept vorbind. nu este oare de datoria 
antiautoritariştilor să-şi bată joc de autoritatea mandatelor 
imperative. ca de orice altă autoritate ? Spiritul profund alian
ţist. care s-a man,festat cum nu se poate mai bine in mandatul 
imperativ al jurasienilor. a fost completat prin felul cu adev.
rat anarhist cu care delegaţii lor şi-au ignorat mandatul. Tre
buie să deducem de aici că în Alianţă aceşti delegaţi aveau 
un rad de iniţiere mai înalt decît colegii lor spanioli ? 

Mandatul jurasienilor suscită şi alte reflecţii. Acest man
dat dezvăluie situaţia existentă in Alianţă. unde. în pofida 
tuturor frazelor despre anarhie, autonomie, unire liberă etc., 
nu există în realitate decît autoritate şi supunere. Cu cîteva 
săptămîni înainte ca Schwitzguebel şi Guillaume să-şi fi întoc
mit propriile lor mandate. care desfiinţau Statutul general. cu 
excepţia preambulului. prietenii lor nemembri ai Internaţiona
lei. delegaţi la Conferinţa de la Rimini. au redactat statutul 
aşa-zisei Federaţii italiene. compus din preambulul Statutului 
general al Asociaţiei şi un regulament federal. Prin urmare , 
la organizarea hotărîtă la conferinţa de la Rimini nu s-a ţinut 
seama de Stautul general. După cum se vede, în acţiunile 
lor, domnii din Alianţă ascultă întotdeauna de ordine secrete 
şi stereotipe. De aceleaşi ordine secrete a ascultat, fă ră doar 
şi poate, şi „La Federacion" 196 din Barcelona cînd, deodatd, 
a început să propovăduiască dezorganizarea Internaţionalei, 
deoarece organizarea fermă a Asociaţiei noastre în Spania 
începuse să constituie un pericol pentru conducătorii secreţi 
ai Alianţei. Internaţionala conferă clasei muncitoare prea 
multă forţă şi de aceea creează dificultăţi guvernării secrete 
a domnilor alian\işti, care ştiu că e bine să pescuieşti în a1 l 
tulbure. 

* Vezi vohimul de aţă, p. 1 57. - Nota red. 
"* - Carlo Cafiero. - Nota red. 
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Distrugeţi organizarea şi veţi avea apă tulbure cit vă pof
teşte inima. Distrugeţi, în primul rînd, uniunile profesionale, 
declaraţi război grevelor, reduceţi solidaritatea dintre munci
tori la o simplă frază şi veţi avea cîmp liber pentru frazele 
voastre sunătoare, dar găunoase şi doctrinare. Rămîne însă de 
văzut dacă muncitorii spanioli vă vor permite să distrugeţi 
opera care i-a costat patru ani de eforturi şi care, incontesta
bil, este cea mai bună organizaţie din întreaga Internaţională. 

Revenind la mandatele imperative, mai avem de rezolvat 
o problemă : de ce se cramponează alianţiştii, aceşti duşmani 
înverşunau ai oricărui principiu autoritar. ::u atita incăpăînare 
de mandatele imperative ? Oare fiindcă pentru o societate se
cretă ca a lor. care fiinţează in cadrul unei organizaţii publice 
cum e Intenaţionala. nimic nu poate fi mai comod decît man
datul imperativ ? Toate mandatele alianţiştilor vor fi identice. 
dar între cele ale secţiilor care nu se află sub influenţa Alianţei 
sau care i se împotrivesc vor fi divergenţe, astfel încît ocie
tatea secretă va dispune adesea de majoritatea absolută şi în
totdeauna de o majoritate relativă, în timp ce la un congre. 
unde nu există mandate imperative bunul simţ al delegaţilor 
independenţi îi  va uni repede împotriva adepţilor societăţii 
secrete. Mandatul imperativ reprezintă o metodă cît se poate 
de eficace de dominaţie şi de aceea Alianţa sprij ină autorita
tea lui, în pofida anarhismului ei. 

Inainte de a încheia. vrem să mai menţionăm că era inevi
tabil ca procedeul ingenios al Consiliului federal spaniol. alcă
tuit din alianţişti, de a realiza n mandat imperativ colectiv 
să aibă alt rezultat decît un mandat imperativ al Con
siliului federal, cu alte cuvinte un mandat alianţist. Toate 
federaţiile din Spania. care aoceptaseră propunerea neregle
mentară a Consiliului federal. au trimis la Valencia cotizaţiile 
suplimentare pentru finanţarea călătoriei delegaţilor ; o datd 
cu cotizaţiile. ele au trimis rezultatul votării în federaţia local. 
şi. împreună cu aceasta. mandatul imperativ al federaţiei locale 
respective. pentru ca „toate mandatele să fie unite. creindu-se 
un mandat imperativ colec tiv" .  Sîntem gata să admitem ca, 
atunci cind există bună-credinţă şi o atitudine leală, se poate 
încredinţa Consiliului federal numărătoarea voturilor tuturor 
federaţiilor locale ; dar. pentru a contopi părerile diferite ale 
tuturor federaţiilor într-o singură părere. Consiliul federal tre
buia să dispună fie de o inteligenţă fenomenală. fie de un 
creuzet minunat în care să fi  aruncat. probabil. diferitele man
date imperative. Şi ce a ieşit din acest creuzet cu totul de-
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osebit ? Ceea ce trebuia să iasă : părerea Consiliului federal 
spaniol. Desfidem pe toţi alianţiştii să ne indice o formulă 
chimico-electorală care să ducă la un alt rezultat. 

Consiliul federal spaniol. aît de antiautoritar. atit de anar
hist etc., a centralizat deci în mîinile sale cotizaţiile pentru a-i  
trimite pe delegaţi la Haga ; el însuşi a manipulat cu atîta abi
litate alegerile. încît au fost aleşi numai alianţişti şi. în sfîrşit. 
a întocmit mandatul imperativ colec tiv, care, după părerea sa, 
exprima voinţa membrilor spanioli ai Internaţionalei. 

Nici că se poate imagina un mai mare respect pentru 
autonomie. 

Scris de F. Engels 
la începutul lunii octombrie 1 872 

Publicat in „La Emancipacion" 
nr. 69 din 13 octombrie 1 872 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba spaniolă 
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Friedrich Engels 

Scrisori din Londra 

II 
[lncă o dată despre Congresul de la Haga] 

L ondra, 5 octombrie 1 372 

Sper c ă  rezultatul Congresului de la Haga va da de gîdit 
prietenilor noştri „autonomi" din Italia. Ei ar tebui să ştie că. 
acolo unde există organizare. o parte din autonomie trebuie 
sacrificată în favoarea unităţii de acţiune. Mi-ar părea r.u 
dacă ei n-ar înţelege că Internaţionala este o asociaţie orga
nizată în vederea luptei. şi nu pentru debitarea de teorii fru
moase, un lucru însă este cert : marea Internaţională va lăsa 
Italia sa acţioneze de una singură Pînă cînd aceasta va con
simţi să adopte condiţii egale pentru toţi . 

In Alianţa secretă a democraţiei socialiste există trei 
grade : fraţi internaţionali (n număr restrîns) . fraţi naţionali 
şi membri de rînd ai Alianţei. C * este frate internaţional, la 
fel ca şi Guillaume (şeful statului-major al lui Bakunin) şi unul 
sau doi spanioli. 

Dintre delegaţii francezi. cinci au venit sub nume de îm
prumut din Franţa, ceilalţi erau emigranţi al Comunei. Anexe. 
lista. în care nu sînt trecute denumirile şi sediile secţiilor fran
ceze. pentru a nu le trăda p oliţiei 196• Ne-am reorganizat. to
tuşi. in peste treizeci de departamente din Franţa. şi acolo 
Internaţionala este acum mai puternică şi mai ·activă ca 
oricind. 

A fost �mbucurător să vezi cum la Haga francezii şi ger
manii au votat mereu la unison ; a reieşit limpede că pentru 
Internaţională nu există războaie, nici cuceriri şi nici vrajbă 
naţională. Şi tocmai această unitate dintre francezi şi germani 
a asigurat adoptarea tuturor rezoluţiilor. fără nici o excepţie. 
Cauzele care au determinat mutarea sediului Consiliului Ge-

• - Carlo Cariero. - Nota red. 



Scrisori din Londra 181 

neral la New York au fost : 1 )  Hotărîrea fermă a lui Marx, Ser
raillier. Dupont şi Engels de a nu accepta un nou mandat. Lu
crările ştiinţifice ale lui Marx şi Engels. cărora aceştia n-au 
avut timpul necesar să li se dedice în cursul ultimilor doi ani .  
2 )  Certitudinea că la Londra. în cazul demisiei acestora. în 
componenţa Consiliului General ar intra, dintre francezi, blan
quiştii, care, prin jocul lor de-a  conspiraţia, ar duce la închi
soare majoritatea adepţilor noştri din Franţa. admiţînd. în ge
neral. că aceştia i-ar accepta ; iar dintre englezi - oameni 
corupţi. obişnuiţi să se vîndă burgheziei liberale şi agenţilor 
radicali ai d-lui Gladstone ; celelalte naţionalităţi n-ar fi de 
loc reprezentate, deoarece Wroblewski, Mac Donnel, Frankel 
au refuzat să rămînă în Consiliu fără Marx şi ceilalţi. 

Orice ar spune presa burgheză. am fost bine primiţi de 
muncitorii din Haga. lntr-un rînd. reacţiunea ne-a trimis iţiva 
indivizi beţi. angajaţi să cînte durpă terminarea şedinţei imnul 
regal olandez. I-am lăsat să cînte şi. la plecare. cînd am trecut 
printre ei, am răspuns cu „Marsilieza". Minoritatea congre
sului ar fi fost suficientă pentru a-i împrăştia cu forţa. Sim
bătă. la ultima şedinţă. un public numeros a aplaudat în repe� 
tate rînduri pe oratori. 

Scrs de F. Engels 
ta 5 octombrie 1872 

Publicat in „La Plebe" nr. 1 07 
l in - octombrie 1872 

1 4• 

Se tipărşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus dm limba italiană 
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Friedrich Engels 

Către Consiliul federal britanic 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

ICU PRIVIRE A GREVELE DIN PORTUGALIA) 

Cetăţeni, 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 16 octombrie 1872 

Prin cetăţeanul Dupont am avut onoarea să vă supun, la 
şedinţa voastră din 26 septembrie. o comunicare primită din 
partea Consiliului federal din Lisabona în care era vorba de 
unele probleme legate de lupta pentru revendicările economice 
ale secţiilor de acolo ale Internaţionalei şi. totodată. ni se 
cerea să luăm imediat la Londra măsurile necesare 197• m 
văzut că această comunicare a fost publicată în „The Interna
tional Herald" .  dar nu ştiu dacă Consiliul federal a mai intre
prins ceva în această privinţă. 

Avînd obligaţia să-i informez pe corespondenţii mei din 
Lisabona despre demersurile făcute de mine în favoarea p ăr
ţilor interesate. sper că Consiliul federal va avea amabilitatea 
să mă înştiinţeze dacă şi ce anume a făcut n această direcţie. 

S cris de F. Engels 

Rămîn, cetăţeni, cu salutări frăţeşti, 
al vostru, F. E. 

Se tipărşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba engleză 
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Karl Marx 

Către redacţia ziarului „Der Volksstaat " 

Editorialul apărut în numărul 84 din „Der Volksstaat"  
sub titlul „Despre Congresul de la Haga. III" cuprinde o gre
şeală efectivă referitoare la persoana mea şi a cărei rectifi· 
care o consider, subliniez, necesară numai pentru că ea s-a  
strecurat tocmai în „Der Volksstaat " .  Dacă mi-aş da oste 
neala să rectific minciunile, calomniile, infamiile şi, mai ales, 
„greşelile" involuntare din presa ostilă mie, nu mi-ar mai 
rămîne o clipă pentru munca efectivă ! 

în articolul citat se spun următoarele : 

„Lafargue era atît de departe de ceea ce s- ar putea numi «aghio
tantul» lui Marx, incit, atunci cind a fost vorba de excluderea lui S chwitz
guebel, acolitul lui Guillaume, el s-a abfint1I de la vot, dşi propunerea 
de excludere 198 fusese făcută de Marx". 

Propunerea respectivă nu am făcut-o eu, ci comisia de 
anchetă numită de congres. Propunerea pe care am făcut-o eu 
la congres se referea la excluderea Alianţei şi la numirea 
unei comisii de anchetă care să cerceteze activitatea acesteia. 
ln faţa acestei comisii, eu am figurat, alături de alţii, doar ca 
martor al  acuzării. Am fost chemat să depun mărturie abia 
spre sfîrşitul anchetei, în ultimul moment, şi anume în timpul 
unei şedinţe a congresului. In prealabil, un membru al comi
siei îşi exprimase dorinţa de a-mi vorbi în particular pentru 
a lămuri unele chestiuni foarte concrete. Am refuzat această 
întîlnire pentru a evita pînă şi aparenta unei influenţări per
sonale a comisiei. 

In depoziţiile mele în faţa comisiei n-am pomenit nici un 
cuvînt despre Schwitzguebel şi nici despre şeful său, Guil
laume. Am menţionat doar pe unul * dintre membrii Alianţei 

* - G. T. Morago. - Nota ced. 
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participanţi la congres, pentru a-mi exprima convingerea că 
el nu era membru al Aliantei „secreteu ,  sau în orice caz a 
părăsit-o de multă vreme. 

La ultima şedinţă a congresului am votat pentru exclu
derea lui Sch. itzguebel deoarece dovezile din care rezultă 
apartenenta sa la Alianta „secretă u erau exact aceleaşi ca şi 
în  cazul lui Guillaume. în aceste împrejurări, discursul lacri
mogen şi pocăit al lui Schwitzguebel nu m-a putut determina 
să-mi schimb părerea. De altfel, în „Bulletin jurassien u ,  d-l 
Guillaume minte cu bună ştiinţă - lucru pe care, de altfel, 
orice membru al unei societăţi „secreteu este obligat să-l 
facă - atunci cînd afirmă că Schwitzguebel ar fi declarat că 
este solidar cu dînsul. Invers. Guillaume declarase plin de 
emfază că Schwitzguebel stă neclintit alături de dînsul, dar 
Schwitzguebel a rămas surd la acest strigăt in extremis * ! 
Discursul său pocăit nu pomeneşte nimic despre Guillaume, 
şi tocmai acest discurs pocăit a cîştigat simpatia majorităţii. 
Ca membru al comisiei pentru publicarea documentelor con
gresului trebuia, fireşte, să examinez cu atenţie procesul
verbal oficial al congresului. 

In le�ătură cu Lafargue trebuie să remarc că onorabilul 
Biedermann ** minte atunci cînd îl prezintă ca delegat din 
partea Barcelonei. Lafargue a fost delegat din partea Consi
liului federal portughez, din partea Noii federaţii din Madrid 
şi  a unei al te secţii spaniole. 

Londra, 20 octombrie 1872 

Publicat în „Der Volksstaat" 
nr. 86 din 26 octombrie 1872 

* - în agonie. - Nota trad 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 

** -· Joc de cuvinte : „Biedermann" = om onorabil şi, totodată, 
lumele redactorului lui „Deutsche Allgemeine Zeitung". - Nota trad. 
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Raport prezentat Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
cu privire la situaţia Asociaţiei în Spania, 

Portugalia şi Italia 1 99 

1 .  Spania 

18> 

In Spania, Internaţionala a fost iniţial înfiinţată ca un 
simplu apendice al societăţii secrete bakuniste Alianţa, c.reia 
trebuia să-i servească drept un fel de cîmp de recrutare şi ,  
totodată, drept pirghie cu ajutorul căreia să domine toată 
mişcarea proletară. Veţi vedea în cele ce urmează că şi în 
prezent Alianţa urmăreşte pe faţă să impună din nou Interna
ţionalei în Spania aceeaşi poziţie subordonată. 

Ca rezultat al acestei subordonări, doctrinele speciale ale 
Alianţei - desfiinţarea imediată a statului, anarhia, antiau 
toritarismul, abţinerea de la orice activitate politică etc. -
erau propovăduite în Spania ca doctrine ale Internaţionalei. 
în acelaşi timp, orice membru proeminent al Internaţionalei 
era imediat primit în organizaţia secretă, unde pînă la urmă 
era făcut să creadă că acest sistem de conducere a Asociaţiei 
publice de către societatea secretă există pretutindeni ca 
ceva absolut firesc. 

Toate acestea s-au petrecut în 1 869, cînd, o dată cu 
Alianţa, a fost introdusă pentru prima oară Internaţionala în 
Spania de către italianul Fanelli, care, în pofida convingerilor 
sale abstenţioniste, este acum membru al p arlamentului ita
lian. fo iunie 1 870 a avut loc la Barcelona primul Congres al 
Internaţionalei în Spania ; acolo a fost adoptat planul de or
ganizare, care, ulterior, a fost complet elaborat la Conferinţa 
de la Valencia (septembrie 1 87 1 ) .  Acest plan este şi acum în 
vigoare şi a dat rezultate excelente. 

Ca pretutindeni, participarea ( atît reală, cit şi cea care i -a  
fost atribuită) Asociaţiei noastre la revoluţia înfăptuită de 
Comuna din Paris a situat şi în Spania Internaţionala pe pri
mul plan. Datorită acestui fapt şi ca urmare a primelor măsuri 
represive luate imediat de guvern, au crescut foarte mult 
rîndurile noastre în Spania. Totuşi, în timpul Conferinţei de 
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la  Valencia nu existau în Spania decît 13  federaţii locale, în 
afara cîtorva secţii izolate care fiinţau în diferite localităţi. 

Conferinţa de la Valencia aprobase rămînerea în conti
nuare a Consiliului federal la Madrid, unde-i fixase sediul 
Congresul de la Barcelona, iar în componenţa lui aproape că 
nu se produsese nici o schimbare : doar unul dintre membrii 
lui mai importanţi, Tomâs Gonzâles Morago ( delegat la Con
gresul de la  Haga) , nu fusese reales. Cînd, în timpul primelor 
reprimări ordonate de guvern, în iunie 1871 ,  Consiliul federal 
a fost nevoit să se refugieze temporar la Lisabona, Morago 
şi-a părăsit într-un ceas de grea cumpănă postul, din care 
cauză nu mai face parte din noul Consiliu federal. De atunci 
a început un război ascuns, care s -a  terminat cu o sciziune 
pe faţă. 

Imediat după Conferinţa de la Valencia a avut loc Con
ferinţa de la Londra (septembrie 187 1 ) .  Spaniolii au trimis un 
delegat, pe Anselmo Lorenzo, care, reîntorcîndu-se în Spania, 
a adus pentru prima oară ştirea că Alianţa secretă nu era un 
fenomen normal în Asociaţia noastră şi că, dimpotrivă, în 
măsura în care pe atunci existenţa Alianţei era cunoscută, 
Consiliul General şi maj oritatea federaţiilor erau adversare 
declarate ale ei. 

Scurt timp după aceea, Sagasta a pornit prigoana împo
triva Internaţionalei, pe care a declarat-o în afara legii. Mo
rago, pe atunci încă membru al Consiliului local din Madrid. 
a dezertat din nou de la postul său şi şi-a  dat demisia. Ame
ninţările guvernului n-au fos t însă urmate de vreo acţiune 
serioasă ; chiar dacă membrii Internaţionalei n-aveau drep
tul să organizeze întruniri publice, totuşi secţiile şi consiliile 
au continuat să-şi ţină nestingherite şedinţele. Singurul rezul
tat al acestor ingerinţe ale guvernului a fost o mare creştere 
numerică a adepţilor Internaţionalei. Cînd s-a ţinut Congresul 
de la Saragosa, în aprilie 1 872, Asociaţia număra 70 de fede
raţii locale, reglementar constituite, în timp ce în alte 100 de 
localităţi se ducea o intensă activitate de organizare şi propa
gandă. În plus, existau 8 uniuni profesionale care cuprindeau 
întreaga ţară şi se aflau sub conducerea Internaţionalei, iar o 
mare uniune a tuturor muncitorilor de fabrică din Spania (me
canici, filatori şi ţesători) era pe punctul de a fi constituită. 

Între timp, razboiul ascuns din cadrul Internaţionalei, care 
continuase, a început să ia o altă întorsătură, mai gravă. Duş
mănia personală a lui Morago ( a  cărui influenţă la Madrid, în 
pofida repetatelor sale dezertări, era mare) împotriva membri-
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lor noului Consiliu federal, ales la Valencia, nu mai era unicul 
mobil al acestui război. Rezoluţiile Conferinţei de la Londra cu 
privire la secţia publică a Alianţei şi la activitatea politică a 
clasei muncitoare stîrniseră furia conducătorilor Alianţei se
crete, şi în special a celor pe o treaptă mai înaltă de iniţiere 
secretă, care primeau instrucţiuni direct de la Bakunin şi prin
tre care se afla şi Morago. Această furie şi -a  găsit expresia 
în circulara de la Sonvilier, întocmită de Federaţia jurasiană, 
prin care se cerea imediata convocare a unui congres extraor
dinar. In această problemă, Consiliul federal spaniol şi, îm
preună cu el, multe alte secţii au ezitat să ia atitudine împotriva 
Consiliului General şi a Conferinţei de la Londra, ceea ce a 
fost considerat o nouă crimă. In plus, Paul Lafargue a venit în 
ianuarie 1 872 la Madrid şi, după ce a stabilit relaţii prieteneşti 
u membrii Consiliului federal, i-a convins repede, pe temeiul 
a .umeroase fapte, că toată povestea cu jurasienii nu era 
decît o intrigă, bazată pe calomnii, menită să dezorganizeze 
Internaţionala. Din acel moment. soarta membrilor Consiliu
lui federal a fost pece tluită. Intrucît ei erau în acelaşi timp 
redactori ai ziarului „La Emancipacion" , consiliul local a pro
vocat o ceartă cu această gazetă şi a izbutit să-i excludă pe 
membrii respectivi din Federaţia locală din Madrid. Con
gresul de la Saragosa a anulat această excludere, dar scopul 
nemijlocit a fost atins : din cauza unor dispute personale, ră
mînerea Consiliului federal la Madrid devenise imposibilă. 
Şi, într-adevăr, Consiliul federal a fost mutat la Valencia, iar 
componenţa lui, complet schimbată. Dintre cei doi membri ai 
vechiului Consiliu care au fost realeşi, Mora a refuzat imediat 
să facă parte din Consiliu, iar Lorenzo a demisionat după 
foarte scurt timp din pricina disensiunilor care au urmat. Cei
lalţi erau în cea mai mare parte membri ai Alianţei secrete *-

După Congresul de la Saragosa, sciziunea dintre membrii 
Alianţei şi cei care preferau Internaţionala Alianţei a devenit 
tot mai evidentă. In sfîrşit, la 2 iunie 1 872, membrii fostului 
Consiliu federal (Mesa, Mora, Pauly, Pages şi alţii) , care alcă
tuiau, totodată, şi majoritatea secţiei din Madrid a Alianţei, 
au trimis tuturor celorlalte secţii ale acestei societăţi secrete 
o circulară prin care le anunţau dizolvarea secţiei lor şi le in
vitau să procedeze la fel 200• A doua zi, sub un pretext perfid 

* fn manuscris, uviutele ore urmază : „Pe măsură ce se -apropia 
congrsul Internationalei. convocat rpentru septembrie 1 872, manevrele 
Aliantei u scopul de a-ş. asigura o majori tate la acst congrs au d
venit tot mai evidente•, sint şterse. - Nota red. 
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şi cu înc.lcarea fdţişă a Statutului, ei au fost excluşi din Fe
deraţia locală de la Madrid a Internaţionalei. Din 1 30 de mem
bri, numai 1 5  au fost prezenţi la acest vot. Cei excluşi au în
fiinţat o nouă federaţie, dar Consiliul federal a refuzat sa o 
recunoască ; noua federaţie s-a adresat atunci Consiliului Ge 
neral, care a recunoscut-o fără a mai consulta Consiliul fede
ral spaniol, recunoaştere confirmată de Congresul de la Haga. 

Motivul pentru care fostul Consiliu General nu a consul
tat în acest caz Consiliul federal spaniol este următorul : pri
mind, în sfîrşit, suficiente dovezi despre existenţa şi activi
tatea Alianţei în Spania, precum şi despre faptul că maj ori
tatea, dacă nu chiar toţi membrii Consiliului federal spaniol 
[.ceau totodată parte din Alianţă, Consiliul General a scris 
acestui Consiliu, cerîndu-i lămuriri şi informaţii despre socie 
tatea secretă *. în răspunsul său din 3 august 1 872, Consiliul 
federal spaniol a luat parte, pe faţă, Alianţei şi, în plus, a 
declarat că Alianţa a fost dizolvată. A consulta un Consiliu 
care, într-un conflict între Internaţională şi societatea secretă 
din cadrul ei, s -a situat de partea acestei societăţi secrete ar 
fi fost, fără îndoială, mai mult decît de prisos, şi Congresul 
de la Haga a aprobat întru totul felul în care a procedat Con
siliul General. 

Pentru a asigura alegerea unor membri ai Alianţei ca de
legaţi la  Congresul de la Haga, Consiliul federal, într-o cir
culară confidenţială pe care nu a adus-o niciodată la cunoş
tinţă Consiliului General, a recurs la o serie de manevre, 
care au fost demascate la congres ; fără neobişnuita indul
genţă manifestată de majoritatea Congresului de la Haga, 
aceste manevre ar fi fost suficiente pentru invalidarea man
datelor celor patru delegaţi trimişi de Federaţia spaniolă. 

în prezent, situaţia din Spania, aşadar, este următoarea : 
In Spania există doar două federaţii locale care recunosc 

pe faţă şi intru totul rezoluţiile Congresului de la Haga şi 
noul Consiliu General, şi anume : Noua federaţie din Madrid 
şi Federaţia din Alcala de Henares. Dacă ele nu vor izbuti să 
atragă de partea lor majoritatea membrilor spanioli ai Inter
naţionalei, ele vor constitui nucleul unei noi federaţii spaniole. 

Marea masă a membrilor spanioli ai Internaţionalei tot 
mai urmează Alianţa, care predomină încă în Consiliul fede
ral, precum şi în cele mai importante consilii locale. Există 

" Vezi volumul de ată, p. 125-127. - Nota red. 
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însă indicii care dovedesc că rezoluţiile congresului au pro
dus o puternică impresie asupra maselor din Spania. In 
această ţară, Internaţionala se bucură de multă popularitate, 
iar expresia ei oficială - congresul - exercită o puternica 
influenţă morală. De aceea, adepţilor Alianţei nu le este de loc 
uşor să convingă masele că dreptatea este de partea lor. Opo
ziţia începe să devină serioasă. Muncitorii de fabrică din Ca
talonia, a căror uniune profesională numără 40 OOO de membri, 
se află în fruntea acestei opoziţii şi cer convocarea unui con
gres spaniol extraordinar, la care delegaţii la Congresul de la 
Haga să prezinte dări de seamă şi să se analizeze comportarea 
Consiliului federal. Ziarul Noii federatii din Madrid, „La 
Emancipacion u, poate cel mai bun ziar pe care îl are, în g�
nere, în prezent Internaţionala, demască Alianţa în fiecare 
săptămînă ; din numerele pe care i le -am trimis cetăţeanului 
Sorge, Consiliul General se poate convinge u cită energie, 
bun simţ şi pătrundere teoretică a principiilor Asociaţiei 
noastre duce lupta acest ziar. Actualul ei redactor, Jose Mesa, 
este, fără îndoială, în ceea ce priveşte caracterul, cît şi talen
tul, cel mai valoros om pe care-l avem în Spania, de fapt se 
poate spune, în general, unul dintre cei mai buni oameni ai 
noştri. 

Mi-am permis să recomand prietenilor noştri spanioli să 
nu se pripească cu cererea de a se convoca un congres extra
ordinar, ci să-l pregătească cît mai temeinic. Intre timp am 
trimis ziarului „La Emancipacion u dări de seamă asupra con
gresului şi alte articole, ceea ce voi face şi de acum încolo, 
deoarece Mesa - în prezent singurul om din Madrid capabil 
să scrie mobilizator -, cu toată extraordinara sa energie, nu 
poate să facă totul. Şi nu mă îndoiesc că, dacă prietenii noştri 
din Spania vor fi ajutaţi cum trebuie de Consiliul General, 
vom birui acolo toate obstacolele şi vom salva una dintre 
cele mai bune organizaţii ale Internaţionalei de sub influenţa 
farsorilor alianţişti. 
Londra, 31 octombrie 1872 

Publicat pentru prima oară 
n limba originalului ln 
,,Briefe und Auszige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. 
Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A. an F. A. Sorge 
und Andere•, Stuttgart, 1 906 
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Friedrich Engels 

Către Asociaţia muncitorilor şi agricultorilor 
din Lombardia inferioară (secţie 

Cetăţeni, 

a Internaţionalei) , Lodi 201 

Londra, 13 noiembrie 1 872 

Am primit cu mul tă bucurie ştirea că v-aţi constituit ca 
secţie a Internaţionalei. Am adus acest lucru imediat la cunoş
tinţa noului Consiliu General la New York. La sfîrşitul acestei 
scrisori vă indic adresa pentru corespondenţa directă cu Con
siliul General ; totodată, vă fac cunoscut că stau întotdeauna 
la dispoziţia voastră pentru orice informaţii, lămuriri sau ser
vicii pe care le-aţi dori să le aveţi. 

Publicat in „a PlebeM nr. 1 1 7  
d m  17 noiembrie 1 872 

Salut şi frăţie, 
Friedrich Engels 

Se Upărşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba italină 
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Friedrich Engels 

Scrisori din Londra 

III 
!Mitingul din Hyde Park] 

Londra, 14 n0ie.brie [ 1872] 

în prezent, guvernul englez liberal ţine în închisori nu 
mai puţin de 42 de deţinuţi politici irlandezi, pe care îi tra
tează mai rău ca pe nişte hoţi şi asasini, cu o nemaipomenitt 
cruzime. 1n vremurile glorioase ale regelui-bombă • ,  D-l Glad
stone, şeful actualului guvern liberal, a făcut o călătorie în 
Italia în cursul căreia a vizitat la Napole pe deţinuţii politici ; 
reîntors în Anglia, el a publicat  o broşură, în care a înfierat 
în faţa Europei guvenul napolitan pentru atitudinea nedemnă 
faţă de deţinuţii politici 202 . 

Acest lucru nu-l împiedică însă pe acelaşi domn Gladstone 
să se poarte la fel faţă de deţinuţii politici irlandezi, pe care 
conlinul sl-i ţină sub lacăt. Membrii irlandezi ai Internaţio
nalei care locuiesc la Londra au hotărît să organizeze în Hyde 
Park (cel mai mare parc public din Londra, unde în timpul 
campaniilor politice se ţin toate marile întruniri populare) o 
grandioasă demonstraţie de revendicare a unei amnistii gene
rale. Ei au luat legătură cu toate organizaţiile democratice din 
Londra şi au format un comitet din care, printre alţii, făceau 
parte Mac Donnel ( irlandez) , Murray (englez) şi Lessner 
(german) - toţi trei membri ai fostului Consiliu General al 
Internaţionalei. 

S-a ivit însă o dificultate. În timpul ultimei sesiuni a par
lamentului, guvernul a promulgat o lege care-i  dă dreptul s. 
reglementeze întrunirile publice din parcurile Londrei. Profi
tînd de această lege, el a emis o ordonanţă potrivit căreia 
cei care vor să ţină o asemenea întrunire publică trebuie să 
anunţe în scris poliţia cu cel puţin două zile înainte şi să 
indice numele vorbitorilor 20a. Această ordonanţă, tăinuită u 

* - Ferdinand al Ii-lea. - Nota red. 
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gnJa presei londoneze, a anulat dintr-o singură trăsătură de 
condei unul dintre drepturile cele mai scumpe populaţiei 
muncitoreşti din Londra - dreptul de a ţine întruniri publice 
în parcuri cînd şi cum îi convine. A te supune acestei ordo
nanţe ar f i  însemnat a sacrifica dreptul poporului. 

Irlandezii, care reprezintă elementele cele mai revolu
ţionare ale populaţiei, nu erau dintre aceia care să manifeste 
asemenea slăbiciune. Comitetul a hotărît în unanimitate să 
acţioneze ca şi cum n-ar fi ştiut de existenţa ordonanţei şi, 
în pofida dispoziţiei guvenului, să ţină întrunirea. 

Duminica trecută, în j urul orei 3,  două coloane nesfîrşite, 
cu orchestre şi steaguri, s-au îndreptat spre Hyde Park. Orches
trele intonau cîntece naţionale irlandeze şi „Marsilieza" ; stea
gurile erau aproape toate irlandeze (verzi, cu o harpă de aur 
în mij loc) şi roşii. La intrarea în parc erau doar cîţiva poliţişti, 
aşa incit coloanele demonstranţilor au pătruns în parc fără a 
întîmpina rezistenţă, s-au unit la locul stabilit şi au început 
cuvin tă rile. 

Au participat cel puţin 30 OOO de persoane, dintre care 
cel puţin jumătate purtau la butonieră o panglică sau o cocardă 
verde în semn de apartenenţă la naţionalitatea irlandeză ; 
restul erau englezi, germani, francezi. Asistenţa era prea 
numeroasă pentru a putea auzi discursurile, şi de aceea, ală
turi de primul, a fost organizat un al doilea miting, la care 
alţi oratori au vorbit pe aceeaşi temă. S-au adoptat rezoluţii 
energice, care cereau o amnistie generală şi abrogarea legilor 
excepţionale care făceau ca în Irlanda să fie o permanentă 
stare de asediu. In jurul orei 5, demonstranţii s-au încolonat 
din nou, şi mulţimea a părăsit parcul după ce încălcase ordo
nanţa guvernului Gladstone. 

Aceasta a fost prima demonstraţie irlandeză în Hyde 
Park ; ea a avut un mare succes, fapt pe care nu l-a putut 
nega nici presa burgheză din Londra. Pentru prima oară ele 
mentele engleze şi irlandeze ale populaţiei noastre au acţionat 
în comun, prieteneşte. Cele două părţi ale clasei muncitoare, 
a căror duşmănie reciprocă a slujit  atît de bine intereselor 
guvernului şi celor ale claselor avute, şi-au întins acum mina ; 
acest fapt îmbucurător este, în primul rînd, rezultatul influen
ţei fostului Consiliu General al Internaţionalei, care întotdea
una a depus toate eforturile pentru a pregăti alianţa dintre 
muncitorii ambelor naţiuni pe baza unei egalităţi depline. 
lntrunirea de la 3 noiembrie deschide o eră nouă în istoria 
mişcării muncitoreşti londoneze. 
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Dar, mă veţi întreba, ce face guvernul ? Accepta U>Or o 
asemenea situaţie ? Va permite el oare ca încălcarea ordonan
ţei să rămînă nepedepsită ? 

Iată cum a procedat guvernul : a postat lingă tribuna din 
Hyde Park doi comisari de poliţie cu doi agenţi care au notat 
numele vorbitorilor. A doua zi, aceşti doi comisari au intenta t 
la judecătorul de pace o acţiune împotriva oratorilor. Judecă
torul a trimis acestora citaţii, şi ei vor trebui să se prezinte în 
faţa lui sîmbăta viitoare. Acest mod de a proceda dovedeşte 
destul de clar că guvernul nu vrea să intenteze un proces de 
mari proporţii .  După cit se pare, el recunoaşte că a fost înfrînt 
de irlandezi sau, cum se spune aici, de fenieni, şi se va limita 
la o mică amendJ. în orice caz, dezbaterile judiciare vor fi 
interesante, şi vă voi comunica date asupra lor în scrisoarea 
următoare * ·  Ceea ce e de pe acum stabilit este faptul că, dato
rită energiei lor, irlandezii au salvat dreptul populaţiei lon
doneze de a se întruni în parcuri cînd şi cum va voi. 

Scris de F. Engels 
la 14 noiembrie 1 872 

Publicat ln „La Plebe" nr. 1 1 7 
din 1 7  noiembrie 1 872 

F. Engels 

Se tipăre?te după textul 
apărut .11 ziar 

Tradus din limba italiană 

* Vezi volumul de fată, p. H l!-196. - Nota red. 
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Scrisori din Londra 

IV 

[Mitingul din Hyde Park. - Situaţia din Spania] 

ondra, 1 1  decembrie 1 872 

Prin procesul intentat celor care au luat cuvîntul la mi
tingul irlandez din Hyde Park *, guvernul englez s-a pus într-o 
situaţie dificilă. Ce-i drept, judecătorul de pace i-a condamnat 
pe acuzaţi la o amendă de cinci lire sterline, dar dezbaterile 
judiciare au dovedit totala ilegalitate a noii ordonanţe cu pri
vire la parcurile publice, · aşa încît Curtea de apel, unde se 
judecă acum procesul, va trebui să-i achite pe acuzaţi. 

Dar aceasta nu-i  totul : după acest prim miting nu e dumi
nică în care să nu aibă loc întruniri publice în Hyde Park, 
iar guvernul nu îndrăzneşte să împiedice pe nici unul dintre 
oratori. O dată a avut loc o întrunire în sprij inul poliţiştilor 
care declaraseră grevă ; altă dată s-a ţinut un miting numai 
pentru afirmarea drepturilor de a se întruni în parcuri. 

O grevă a poliţiştilor ? - veţi întreba. Da, domnilor, 
Anglia este o ţară afurisită, în care greva pătrunde pretutin
deni. lmi amintesc că acum cincisprezece ani poliţiştii din 
Manchester au declarat grevă pentru a obţine o majorare a 
salariilor şi, după numai două zile, ea a fost încununată de 
succes. Acum cîteva săptămîni, poliţiştii din această capitală 
au ameninţat cu greva fiindcă li se refuzase o majorare a 
salariului de circa 20°/o. In ultimul moment, guvernul a con
siderat indicat să le satisfacă toate revendicările ; drept inti
midare a fost sancţionat însă secretarul societăţii de rezis
tenţă, înfiinţată de poliţişti, şi, cum acesta n-a vrut să se 
supună sancţiunii ,  a fost destituit. In rîndurile poliţiştilor a 
început atunci o mişcare de protest şi s-a anunţat convocarea 
unei întruniri în Hyde Park ; guvernul a cedat din nou, amnis
tiindu-i pe rebeli, cu excepţia secretarului amintit, încă înainte 

* Vezi volumul de faţă, p. 191· -193. � Nota red. 



Scriori din onra 19& 

de a fi avut loc întrunirea. Aceasta dovedeşte că în Anglia -
cu toată aparenţa ei pe deplin aristcratică - spiritul burghez 
a pătruns pretutindeni. într-adevăr, care altă naţiune este atît 
de bur gheză încît să-şi p oată permite să aibă societăţi de rezis
tentă şi greve ale poliţiştilor ? 

Ştirile sosite aici despre atitudinea diferitelor federaţii 
ale Internaţionalei faţă de rezoluţiile Congresului de la Haga 
sînt cit se poate de satisfăcătoare. In Olanda ( delegaţii acestei 
ţări au votat cu minoritatea) , în cadrul unui congres naţional 
s-au adoptat hotărîri care corespund adevăratului spirit al 
marii Asociaţii 204• Acolo s-au depus eforturi să se acţioneze în 
conformitate cu Statutul şi Regulamentul Consiliului general 
din New York, rezervîndu-se, de altfel, dreptul de a prezenta 
obiecţiile considerate necesare la congresul general care va 
avea loc în septembrie 1 873, şi să nu se recunoască nici unui 
alt congres dreptul de a lua hotărîri privind interesele gene
rale ale Asociaţiei. 

Şi în Spania, unde liderii minorităţii Congresului de Ia 
Haga se credeau stăpîni pe situaţie, învinge bunul-simţ al 
muncitorilor. Partizanii Alianţei, care se află în fruntea Con
siliului federal, au convocat la 25 decembrie un Congres naţio
nal la Cordoba 20s. Potrivit ordinii de zi adoptate la congresul 
precedent, de la Saragosa, acest congres urma să pună de acord 
organizaţia federală spaniolă cu rezoluţiile pe care le va adopt. 
Congresul general al Internaţionalei. In loc să procedeze ast
fel, Consiliul federal a pus pe ordinea de zi p roblema alegerii 
între rezoluţiile Congresului de la Haga al Internaţionalei şi 
rezoluţiile adoptate la Congresul anti-Intenaţionalei ţinut l: 
Saint-Imier 206• Aceasta constituie o încălcare flagrantă a Sta
tutului general. De aceea, Noua federaţie din Madrid s-a adre
sat tuturor federaţiilor rămase credincioase Internaţionalei 
( adică celor care recunosc Statutul general şi hotărîrile con
greselor) , chemîndu-le să aleagă un nou consiliu federal pro
vizoriu 207• La această chemare au răspuns federaţii şi secţii 
importante, ca cele din Lerida, Badalona, Denia, Pont de Vi
lumara. In afară de acestea, împotriva actualului Consiliu fe
deral s-au mai pronunţat federaţiile din Gracia, Toledo, Alcalâ, 
precum şi un mare număr de federaţii din Cadiz şi Valencia. 
La Gracia, suburbie industrială a Barcelonei, Federaţia locală 
( care numără 500 de membri) , după trei nopţi de discuţii u 
adepţii din Barcelona ai Alianţei, a aprobat în unanimitate 
toate hotărîrile Congresului de la Haga şi a hotărît să con
damne comportarea delegaţilor spanioli la ultimul Congre. 

15 - Max-Engels, Opere, Toi. 18 
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general. La Valencia, Consiliul federal a simţit pericolul de a 
fi înfrînt la adunarea tuturor federaţiilor şi a împiedicat vota
rea, care putea să-i fie nefavorabilă. Acest fapt a provocat o 
sciziune !os. In Spania sîntem abia la începutul drumului : în 
cîteva săptămîni, mişcarea va fi destul de puternică pentru 
a demonstra că muncitorii spanioli nu vor să tolereze dezor
ganizarea Internaţionalei în interesul liderilor unor societăţi 
secrete. 

La Congresul de la Haga s-a  pus problema unui oarecare 
Bousquet *, secretar al comisariatului de poliţie din Beziers, 
care se strecurase în rîndurile Internaţionalei, dar fusese 
exclus de către fostul Consiliu General la cererea secţiei sale. 
Acest individ, avansat ulterior de Thiers la gradul de vag
mistru de poliţie în oraşul său, a găsit un apărător în nr. 21 
al lui „Bulletin jurassien" 209• Acest fapt nu trebuie să ne mire 
prea mult, întrucît tot din rîndurile Federaţiei jurasiene au 
ieşit şi bravii Albert Richard şi Gaspard Blanc, actualii co
laboratori ai lui Ludovic-Napoleon. 

cris de F. Engels 
la 1 1  decembrie 1872 

Publiat in „La Plebe• nr. 122 
din 14 decembrie 1 872 

F. Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba italini 

* Vez� volumul de fată, p. 159-160. - Nota red. 
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[Către redactorul ziarului 
„The International Herald" 2,0] 

lcumpe cetăţene, 

197 

Pînă acum am socotit de prisos să răspundem la calom
niile şi minciunile pe care „autonomul u domn John Hales le 
proferează fără încetare la adresa noastră. Dar, cînd asemenea 
calomnii sînt puse în circulaţie în numele şi din pretinsa însăr
cinare a Consiliului federal britanic, ele nu au alt scop decît 
să dăuneze în general Internaţionalei, astfel incit ne vedem 
siliţi să renunţăm la tăcerea noastră. 

ln practică, acest domn Hales, care, deodată, pozează în 
campion al „autonomiei u secţiilor şi federaţiilor, înţelege prin 
această autonomie autocraţia sa personală. El a obţinut să fie 
ales, în primul rînd, secretar însărcinat cu întocmirea proce
selor-verbale, în al doilea rînd, secretar-corespondent (pentru 
Anglia şi străinătate) şi, în al treilea rînd, casier al Consiliului 
federal britanic ; dar, cum nu se poate achita simultan de toate 
aceste îndatoriri, el numeşte, în al patrulea rînd, alţi membri 
ai acestui Consiliu care să le îndeplinească în calitate de slugi 
ale sale. Şi, în al cincilea rînd, trimite în toate colţurile lumii, 
fără cunoştinţa şi aprobarea Consiliului federal britanic, scri
sori în numele acestuia. 

Aşa se explică că în nr. 23 al publicaţiei „Bulletin jura
ssienn găsim o scrisoare oficială adresată de Comitetul jura
sian scizionist Consiliului federal britanic ca răspuns la o scri
soare, de asemenea publicată acolo, a d-lui John Hales. Sîntem 
convinşi că Consiliul federal britanic n-avea idee de existenţa 
acestei scrisori. In srisoarea menţionată, d-l Hales afirmă : 

„Acst congres (de la Haga) a dema�cat ipocrizia membrilor fos
tului onsiliu G eneral, care au încercat să organizeze in sinul Asocia
ţiei .astre o vastă societate secretă sub pretextul lichidării unei alt
societăti 5ecrete, a cărei . existentă au inventat-o pentru propriile 101 
soi•. 

15* 
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D-l Hales are o logică admirabilă. Faptul că congresul a 
�xclus Alianţa din Internaţională constituie pentru el dovada 
ipocrizh�i fostului Consiliu General, care nu a recunoscut 
această organizaţie. Cit priveşte Alianţa inventată şi conspira
ţia secretă organizată, cică, de Consiliul General, cetăţeanul 
Jung, în prezent membru al Consiliului federal, este cel mai 
în măsură să dea în această privinţă toate informaţiile nece
sare. Ca fost secretar pentru Elveţia, el cunoaşte activitatea 
„Alianţei" , iar ca membru al Comitetului Executiv al vechiului 
Consiliu General este la curent cu tot ceea ce are vreo legă
tură cu „conspiraţia "  inventată de John Hales. Isprăvile „Ali
anţei" publice au fost dej a  înfierate pe faţă în circulara fos
tului Consiliu General - „Pretinsele sciziuni in Interna
ţională". Activitatea secretă a Alianţei va fi dată în vileag 
prin publicarea, în curs de pregătire, a unor documente aflate 
în posesiunea comisiei de anchetă, institui tă de Congresul de 
la Haga *· 

D-l Hales se plînge că, 

„ln timpul cit am fost secretar general al Consiliului, nu am cunoscut 
niciodată şi nu mi-am putut procura niciodată adresele federaţiilor de 
pe continent•. 

Ca secretar al Consiliului General şi singurul lui func
ţionar remunerat, d-l Hales nu avea alte îndatoriri decit să 
pregătească procesele-verbale, să trimită presei extrase din 
ele şi să corespondeze u secţiile şi trade-unionurile engleze. 

Corespondenţa cu alte federaţii - de pe continent sau 
din altă parte - era încredinţată unor secretari neremuneraţi, 
fără ca el să aibă dreptul de a se amesteca in treburile aces
tora. Felul cum s-a achitat de îndatorirea sa - de a rezolva 
corespondenţa de care răspundea - rezultă dintr-o rezoluţie 
specială a Consiliului General prin care se trece această atri
buţie asupra cetăţeanului Milner 2 11• 

ln continuare, d-l Hles relatează : 

„Intr-un rind, Consiliul federal britanic a primit din partea Con
siliului federal spaniol o scrisoare foarte importantă, dar cel car e o scri
s, cetăţeanul Anselmo Lorenzo, uitase să-şi dea adresa ; Consiliul 
fderal britanic l-a rugat pe cetăţeanul Engels, pe atunci secretar-cores
pondent pentru Spania, să-i comunice adresa lui Lorenzo ; cetăţeanul 
Engels a refuzat ategoric. Şi  la fel a refuzat recent să dea adresa Con
siliului federal din Lisabona". 

* Vezi volumul de faţă, p. -50. - Nota red. 
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Tot ce ştie cetăţeanul Engels în această privinţă este 
că mintita scrisoare din Spania i-a fost trimisă de cetăţeanul 
Jung cu rugămintea de a o traduce, ceea ce a şi făcut. El nu 
are nici o cunoştinţă despre o cerere a Consiliului federal 
britanic de a-i comunica adresa lui Lorenzo, şi ar fi recu
noscător dacă i s-ar pune la dispoziţie un extras din respec
tivul proces-verbal al Consiliului. 

In ceea ce priveşte cele întîmplate la Lisabona, Consiliul 
portughez s-a adresat lui Engels cu rngămintea de a-i da 
ajutor cu prilejul unei greve, şi primul lucru pe care l-a făcut 
Engels a fost să ceară sprij inul Consiliului federal britanic, 
luînd în acelaşi timp şi alte măsuri care i -au stat în putinţă. 
După repetate cereri verbale, transmise prin membri ai Con
siliului federal, şi după o cerere adresată în scris *,  Engels a 
primit acum vreo două luni o scrisoare de la d-l Hales în 
care acesta îi aducea la cunoştinţă că Consiliul a luat unele 
măsuri în legătură cu cele întîmplate şi îi cerea adresa din 
Lisabona. La această scrisoare, Engels n-a răspuns nimic, 
dindu-şi seama perfect de bine că numai pentru intrigile sale 
personale are Hales nevoie de asemenea adrese. Faţă de alţi 
membri ai Consiliului federal britanic, nimeni nu s-ar fi gîndit 
vreodată să aibă asemenea rezerve. Cînd Jung a cerut, în 
numele Consiliului federal, adresele din Berlin, Leipzig şi 
Viena, ele i-au fost imediat comunicate. 

Publicarea unor extrase din procesele-verbale ale fostului 
�onsiliu General, în maj oritatea lor scrise de însuşi d-l Hales, 
va da la iveală motivele duşmăniei pe care acesta o nutreşte 
faţă de fostul Consiliu. Şi, pentru a folosi propriile sale cuvinte 
din scrisoarea trimisă Comitetului jurasian, atunci se va 
vedea că 

„cne n-a cunoscut îndeaproape fostul Consiliu General nu-şi poate in
chipui felul oum sînt denaturate faptele" de către d-l John Hales. 

Scrs la 20 decembrie 1872 

Publicat fn 
„The International Herald" nr. 38 
din 21  decembrie 1 872 
vi „La Emancipacion" nr. 80 
din 28 decembrie 1 872 

Cu salutări frăţeşti, 
F. Engels 
Karl Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut ln 
,,The International Herald" 

Tradus din limba engleză 

* Vezi volumul de faţă, p. 1 82. - Nota red. 
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Friedrich Engels 

Foreign Section din Manchester către toate secţiile 
şi toţi membrii Federaţiei britanice ?t! 

Muncitori, 
Considerăm de datoria noastră să ne adresăm voua în 

legătură cu circulara emisă de cei ce se intitulează maj ori 
tatea Consiliului federal britanic prin care sînteţi chemaţi 
să vă alăturaţi celor care se ridică făţiş împotriva principiilor 
fundamentale ale Asociatiei noas tre :ia. 

1n ac.stă circulară, maj oritatea Consiliului federal 
afirmă că minoritatea a făcut imposibilă orice muncă şi că a 
dus lucrurile în impas datorită faptului că, pentru a împiedica 
discuţiile, preşedintele * a suspendat lucrările ultimei şedinţe 
într-un moment cînd dezbaterile erau in toi. 

De la prima vedere pare ciudat că majoritatea poate i 
adusă în impas de către o minoritate, cînd un simplu vot ar 
fi fost suficient pentru a reduce această minoritate la tăcere. 
Pînă acum minoritatea s -a  separat destul de des. Este însă 
prima oară cînd se separă majoritatea. Acest fapt este sufi 
cient pentru ca întregul procedeu să pară mai mult lecit sui
pecL In ceea ce priveşte actul făcut de preşedinte la o singură 
şedinţă şi folosit acum ca pretext, avem informaţii certe că. 
în cazul dat şedinţa a fost suspendată u o jumătate de oră 
mai tîrziu, adică la unsprezece şi jumătate, deoarece membrii 
majorităţii au insistat ca discutarea ordinii de zi să fie între
ruptă ea. 

Aşa cum se arată în circulară, în Consiliul federal au 
existat două păreri diferite în problema dacă rezoluţiile Con
gresului General al Asociaţiei noastre care a avut loc la Haga 
în septembrie anul trecut să fie sau nu considerate valabile. 
Pentru membrii Internaţionalei nu se pune însă o asemenea 
problemă. Potrivit art. 3 al Statutului general al Internaţionalei.  

* - Smuel Vickery. - Nota red. 



Foreign Sction către toate secţiile Federaţiei britanic� 201 

datoria congresului general este „să ia măsurile ncesare în 
vederea unei activităţi rdnice a Asciaţiei Internaţioaleu 2U1. 
Congresul este organul ei legislativ. RezoluţiBe lui sint obli
gatorii pentru toţi. Cei cărora aceste hotărîri nu le sînt pe 
plac pt fie să părăsească Asociaţia, fie să încerce să obţină 
anularea lor l a  congresul următor. Dar nici un membru al Aso
ciaţiei, nici o secţie, nici un consiliu federal, nici un congres 
local sau naţional nu are dreptul să le dclare nule şi neave
nite şi, in acelaşi timp, să pretindă să rămină în Internaţională. 

Semnatarii circularei declară că Congresul de la Haga nu 
a fost statutar constituit şi că nu reprezenta nicidecum m ajori
tatea membrilor Asociaţiei. Acest congres a fost convocat de 
Consiliul General în mod reglementar, în conformitate cu 
art. 4 al Statutului general. Au participat 64 de delegaţi, re
prezentînd 15 naţionalităţi diferite şi aparţinînd, personal, la 
12 naţionalităţi diferite. Nici unul dinre congresele anterioare 
nu s-a putut mîndri cu o asemenea compoziţie, cu adevărat 
internaţională. Rezoluţiile adoptate erau pătrunse de n spirit 
cu adevărat internaţionalist, ceea ce reiese din faptul că 
aproape toate au fost adoptate cu o m ajoritate de trei pătrimi 
şi din faptul că aproape de fiecare dată delegaţii elor două 
naţiuni recent implicate într-un război fratricid - francezii şi 
germanii - le-au votat în unanimitate. Da:ă, din propria ei 
vină, Anglia nu a fost reprezentată la congres de o delegaţie 
numeroasă, este oare acest. un motiv pentru a declara că 
congresul n-a fost statutar constituit ? 

Autorii circularei obiectază împotriva rezoluţiei con
gresului cu privire la acţiunea politică a clasei muCitoare. 
Ei spun că rezoluţia a fost adoptată după e plecase m ajori
tatea delegaţilor. Darea de seamă oficială, publicată tn „The 
International Herald" nr. 37 (din 1 4  decembrie) , arată că la 
acest punct au votat 48 de delegaţi din 64 şi că 35 dintre ei  
au votat pentru rezoluţie. Printre cei 35 este şi d-l  Mottershead, 
care acum semnează o circulară în care respinge rezoluţia. 

Ce reprezintă această rezoluţie ? Prin conţinutul ei şi, în 
cea mai mare parte, chiar prin formularea ei, ea este identică 
u ea adoptată de către Conferinţa generală de la Londra din 
septembrie 1871  şi publicată oficial de către Consiliul General, 
împreună cu celelalte rezoluţii, la 17 octombrie acelaşi an 216 ; 
e a  poartă alături de alte semnături pe cele ale lui John Hales, 
Th. Mottershead, H. Jung, F. Bradnick, H. Mayo şi John Roach I 
Din moment ce Consiliul General avea obligaţia să traducă în 
viaţă rezoluţiile conferinţei, de ce nici unul dintre acşti 
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cetăţeni nu s-a gîndit atunci să iasă din Consiliul General 
şi să protesteze împotriva acestei rezoluţii pe care o consi
deră deodată atît de primej dioasă ? 

Circulara denaturează complet sensul acestei rezoluţii, 
după cum se poate lesne constata citind textul ei, publicat în 
„The International Herald"  nr. 37 *. Rezoluţia nu obligă, aşa 
cum se pretinde, trade-unionurile şi alte organizaţii neutre din 
pund de vedere politic să desfăşoare activitate politică. Ea 
cere pur şi simplu ca în fiecare ţară să se creeze un partid al 
clasei muncitoare, opu s tuturor partidelor burgheze. Aceasta 
înseamnă că ea cheamă clasa muncitoare din Anglia să înce
teze de a mai merge în coada „marelui partid liberal " şi să ·şi 
creeze un partid propriu, aşa cum a făcut în zilele glorioase 
ale marii mişcări cartiste. 

Aşadar, trădarea comisă faţă de trade-unionuri se dove
deşte a fi o pură născocire. Să ne fie însă îngăduită întreba
rea : unde sînt acum trade-unionurile, care, la timpul lor, s-au 
afiliat la Internaţională ? Situaţia financiară pe ultimul an 
arată că aproape toate au dispărut în timpul cît cetăţeanul 
Hales a fost secretar. 

O altă obiecţie este că sediul Consiliului General a fost 
mutat la New York şi că în componenţa lui nu intră nici n 
englez şi nici un american. Noul Consiliu General este alcătuit 
din oameni de cinci naţionalităţi diferite, iar dacă englezii 
din New York se ţin departe de Internaţională, ei singuri slnt 
de vină că nu sînt reprezentaţi în Consiliul General. Cit timp 
Consiliul se ala la Londra, englezii erau întotdeauna repre
zentaţi mult mai bine decit oricare altă naţiune şi foarte des 
formau majoritatea absolută, în timp ce la un moment dat 
francezii, de pildă, nu erau de loc reprezentaţi. Englezii nu pot 
pretinde însă că acest sistem ar constitui pentru ei un drept 
inalienabil. Cînd, în conformitate cu îndatoririle şi drepturile 
ce -i revin potrivit art. 3 al Statutului general, Congresul de 
la Haga a ales un nou Consiliu General, el a ales, după părerea 
sa, ţara cea mai indicată pentru a fi sediul acestui Consiliu 
iar în această ţară - pe oamenii cei mai indicaţi. Semnatarii 
circularei pot fi de altă părere, dar acest fapt restrînge drp
turile congresului. 

In circulară se afirmă că acest mod de a acţiona a lipsi! 
secţiile şi federaţiile de dreptul de a stabili singure ce poli
tică să promoveze în ţările respective. Acest lucru este, de 
asemenea, inexact. Indiferent unde ar fi sediul Consiliului 

• Vzi volumul de faţă, p. 1 5-154. - Nota red. 
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General - la Londra, New York sau în oricare altă parte -, 
drepturile secţiilor şi federaţiilor sînt aceleaşi. Dar - se spune 
in circulară - pentru a preveni o încălcare în această 
privinţă, 

„ congresul a dat acestui Consiliu General dreptul de a exclude, oriclnd 
consideră că este cazul, orice secţie, federatie sau consiliu fderal, fără 
a indica motivele". 

Din nou inexact. Dreptul de a suspenda o secţie fusese 
dat Consiliului General încă la Congresul de la Basel ( 1869) . 
Textul oficial al rezoluţiilor adoptate la Congresul de la Haga 
- rezoluţia II, art. 1 * ( „The International Herald" nr. 37) -
arată că dacă împutenicirile Consiliului General au fost lăr
gite, mai exact precizate, ele au fost însoţite totodată de ga
ranţii care înainte nu existau. De pildă, dacă Consiliul General 
dizolvă un consiliu federal, el este obligat ca 1n termen de 
30 de zile să ia măsuri în vederea alegerii unui nou consiliu 
federal, aşa incit, în ultimă analiză, federaţia are ultimul cu
vînt. Dacă Consiliul General exclude temporar o federaţie în
treagă, el este obligat ca, la cererea celorlalte federaţii, să 
pună în termen de o lună hotărîrea sa în discuţia unei con
ferinţe a delegaţilor tuturor federaţiilor, care să ia o hotărîre 
definitivă. Şi acest lucru este numit în circulară dreptul de a 
exclude fără a indica motivele I 

Muncitori I Indiferent dacă personal aprobaţi sau deza
probaţi rezoluţiile adoptate la Haga, ele sînt, în momentul de 
faţă, lege pentru Internaţională. Dacă printre voi există oa
meni care le dezaprobă, ei se pot adresa viitorului congres. 
Dar nici o secţie, nici Consiliul federal britanic şi nici chiar 
un congres naţional convocat de el nu are dreptul să respingă 
rezoluţiile unui Congres general reglementar convocat. Ori
cine încearcă să facă acest lucru se pune, de fapt, în afara 
rîndurilor Internaţionalei ; este tocmai ceea ce au făcut sem
natarii circularei. Tolerarea unor asemenea acţiuni în cadrul 
Internaţionalei echivalează cu dizolvarea ei. 

Chiar şi în ţările ai căror delegaţi au constituit minori
tatea la Congresul de la Haga s-a produs o puternică mişcare 
împotriva tendinţelor scizioniste manifestate de aceşti dele
gaţi. In timp ce în America, Franţa, Germania, Polonia, Aus
tria, Ungaria, Portugalia şi în întreaga Elveţie, cu excepţia 
unui mic grup numărînd abia 200 de oameni, rezoluţiile Con
gresului de la Haga au fost primite cu bucurie, membrii olan-

* Vezi volumul de tată, p.  1 54. - Nota red. 
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dezi i Internaţionalei, întruniţi într-un congres, au hotărît să 
sprijine Consiliul General din New York şi să pună even
tualele nemulţumiri în discuţia viitorului congres general din 
septembrie 1873, şi nu a unui alt congres 217• In Spania, unde 
Consiliul federal a încercat să provoace o mişcare scizionistă 
similară cu cea iniţiată de către circulara în chestiune, opo
ziţia faţă de aceasta devine pe zi ce trece tot mai puterică 
şi, una după alta, secţiile subscriu la rezoluţiile Congresului 
de la Haga. 

Muncitori I Pentru toate aceste motive protestăm împo
triva convocării unui congres britanic care ar urma să con
damne legile Asociaţiei noastre, stabilite de delegaţi ai tuturor 
naţiunilor reprezentate în această Asociaţie. 

Protestăm împotriva convocării unui congres pentru o 
dată atît de apropiată ca 26 ianuarie. 

Cerem insistent tuturor secţiilor să pună cele de mai sus 
în discuţia membrilor lor şi să nu uite că viitorul Asociaţiei 
nostre în Anglia depinde de atitudinea pe care o vor avea 
în actuala criză. 

Este necesar să recunoaştem ca delegaţi legitimi în Con
siliul federal numai pe cei care apără autoritatea Congresului 
de la Haga şi se străduiesc să pună în aplicare rezoluţiile 
votate acolo. 

Adoptat la adunarea generală a lui „Foreign Sectionu din 
Manchester care a avut loc sîmbătă 21 decembrie 1872. 

Salutări frăţeşti tuturor membrilor Asociaţiei noastre. 
P. Zircher, preşedintele adunării 
F. Kupper, secretar general şi secretar 

pentru Germania 
O. Wyss, secretar pentru Franţa 

Scris de F. Engels aproximativ 
la 20 decembrie 1 872 

Publicat la 23 decembrie 1872 
in foaie V)lantă, precum şi in 
„Arbeltr-Zeitung• nr. 5 
ş. 6 din 8 şi 1 5  martie 1873 

Se tipăreşte după textul 
foii volante 

Tradus din limba engleză 
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Adresa Consiliului federal britanic 
:ătre secţiile, filialele şi asociaţiile afiliate, 
precum şi către membrii Federaţiei britanice 

a Internaţionalei 218 

Cetăţeni ! 

205 

La şedinţa noastră din 19  decembrie 1872 în atenţia noas
tră a stat o circulară publicată de reprezentanţii scizioniştilor 
din Anglia. Am hotărît imediat să trimitem tuturor secţiilor o 
înştiinţare, cerindu-le să nu se pronunţe în această chestiune 
înainte de a fi primit răspunsul nostru, e care am promis 
că-l vom publica fără întîrziere. La o şedinţă specială a Con
siliului federal britanic, care a avut loc luni 23 dembrie 
seara, s-a hotărît în unanimitate să se dea următorul răspuns 
la afirmatiile făcute în sus-menţionata circulară. 

1) Impasul a fost provocat de faptul că în permnenţă 
treburile personale ale lui Hales erau la ordinea zilei ; el şi 
Mottershead mai încercaseră şi altă dată să provoace un im
pas similar în Consiliul General, învinuindu-se reciprc de 
corupţie. In şedinţa menţionată, impasul a fost provocat de 
Mottershead, care, fiind beat, s -a  dedat tot timpul la atacuri 
dintre cele mai vehemente la adresa preşedintelui *, astfel 
init la orele 1 1 ,30 şedinţa a fost ridicată ; ulmea . fost că 
însuşi Hales a cerut ridicarea şedinţei. Membrii Federaţiei 
britanice au citit, desigur, mai demult, în „The International 
Herald" ,  că secţia din South Lambeth şi-a rechemat delgatul, 
deoarece maj oritatea împiedica orice activitate serioasă. 

2) Adevărata cauză care a determinat întocmirea acestei 
circulare este înţelegerea intervenită intre membrii minori
tăţii scizioniste de la Congresul de la Haga de a convca în 
toate ţările în preajma crăciunului tot felul de congrese, care 
să aprobe acţiunea lor scizionistă. Asemenea congrese au fost 
convocate în Belgia şi Spania pentru ziua de 25 decembrie 

* - Samuel Vikery. - Nota red. 
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(n Spania, congresul întîmpină o puternică opoziţie care se 
accentuează pe zi ce trece) . ln prezent, recurgîndu-se la înşe
lătorie, se face încercarea de a determina secţiile engleze să 
µrijine complotul, fără ca ele să aibă, propriu-zis, cunoştinţă 
de cele e se petrec. 

3) Circulara pe care o avem în faţa noastră n-a fost su
pusă Consiliului federal. Nimic nu dovedeşte mai bine cit de 
mult s-au temut autorii ei de o discuţie decît faptul că au 
ticluit-o fără ştirea Consiliului, într-o şedinţă secretă. S-a mai 
pomenit oare vreodată ca o majoritate, în loc să biruie mi
noritatea cu ajutorul votului, să aleagă calea rupturii cu 
aceasta din urmă ? Ce nevoie are majoritatea de un conges 
special, cînd un simplu vot al Consiliului, pe care ea pretinde 
că-l domină, ar rezolva problema în favoarea ei ? 

4) Semnatarii acestei circulare nu îndrăznesc încă să 
meargă atît de departe ca scizioniştii de pe continent, care 
declară pe faţă că contestă autoritatea oricărui congres, cu 
excepţia primului congres ţinut la Geneva. ln acelaşi timp 
însă, ei au început să conteste valabilitatea Congresului de 
la Haga, congresul cel mai internaţional şi, de fapt, primul 
congres cu adevărat internaţional al Asociaţiei, deoarece a 
fost primul la care majoritatea nu era formată din reprezen
tanţi ai unei singure naţiuni sau chiar numai ai unor grupuri 
locale. Dacă congresul n-a fost legal constituit, de ce a sem
nat atunci cetăţeanul Roach, care făcea parte din comisia de 
validare, raportul acestei comisii ? Iar acum, el semnează cir
culara care protestează împotriva aceluiaşi congres. 

5) Ei spun că vor sprijini Statutul general, aşa cum a 
existat înainte de Congresul de la Haga. Acest Statut pre
vede la articolul 3 : „Gongresul.„ ia măsurile necesare în ve
derea unei activităţi rodnice a Asociaţiei Internaţionale şi 
desemnează Consiliul General al Asociaţieiu .  Iar la artico
lul 12 : „Actualul Statut poate fi revizuit de fiecare congres 
cu condiţia ca 2/s din delegaţii prezenţi să fie de acord cu 
revizuirea" .  Statutul general nu conferă nici unui congres 
local sau federal dreptul de a revizui rezoluţiile unui con
gres general. De aceea, semnatarii acestei circulare se opun 
pe faţă nu numai constiuţiei Internaţionalei, aşa cum a 
fost adoptată de Congresul de la Haga, dar şi Statutului ge
neral, pe care declară că l sprijină. 

Care sint rezoluţiile Congresului de la Haga care displac 
aUt de mult semnatarilor circularei ? 
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Prima este rezoluţia cu privire la acţiunea politică a 
clasei muncitoare, rezoluţie care, aşa cum pretind ei, a fost 
votată după ce majoritatea delegaţilor părăsiseră Congresul. 
Această afirmaţie nu corespunde de loc adevărului, întrucit 
din cei 64 de delegaţi care au participat la Congres, 48 au 
luat parte la votarea sus-menţionatei rezoluţii, iar dintre 
aceştia, 35, adică peste două treimi, au votat pentru, inclusiv 
cetăţeanul Mottershead, care a semnat totuşi prezenta cir
culară. In plus, cea mai mare parte dintre delegaţii care au 
plecat au remis preşedintelui o delaraţie scrisă în care ară
tau că sprijină rezoluţia. 

Rezoluţia însăşi nu reprezintă decît un extras din rezo
luţia nr. IX, adoptată la Conferinţa de Ja Londra (septembrie 
1871)  şi publicată de Consiliul General împreună cu cele
lalte rezoluţii la 17 octombrie 187 1 ,  sub semnăturile cetăţe 
nilor Bradnick, Mayo, Mottershead, Jung, Roach şi Hales 
acesta din urmă în calitate de secretar general. Această re
zoluţie a conferinţei se referă la Statutul general, la Mani
festul constitutiv, la o rezoluţie a Congresului de la Lau
sanne, precum şi la întreaga activitate depusă de la bun 
început de Consiliul General, pentru a demonstra că tot con
ţinutul ei  nu reprezintă decît o lămurire a politicii oficiale 
în acelaşi spirit, urmate întotdeauna de Asociaţie. în preajma 
Congresului de la Haga, Consiliul General hotărîse în una
nimitate să propună în mod special congresului introducerea 
acestei rezoluţii în Statutul general 219 ; în seara aceea, cetă
ţeanul Jung îndeplinea funcţia de secretar, deoarece Hales 
fusese suspendat. Pînă şi Congresul de la Nottingham, la 
ale cărui rezoluţii circulara se referă ca la un precedent, a 
adoptat o rezoluţie în esenţă identică 220. 

Cit priveşte afirmaţia că prin această rezoluţie trade
unionurile ar fi fost îndepărtate, Congresul de la Haga, dim
potrivă, a mers mult mai mult în întimpinarea trade-unionu
rilor. decît Statutul general sau oricare alt congres anterior. 
El a însărcinat noul Consiliu General să înfiinţeze o uniune 
internaţională a trade-unionurilor, în care să fie primite chiar 
şi trade-unionuri ce nu fac parte din Internaţională, să invite 
fiecare trade-union să-şi fixeze el însuşi condiţiile în care 
vrea să intre în uniune şi apoi să întocmească un plan ge
neral care urmează să fie supus tuturor trade-unionurilor 
pentru aprobare provizorie, înainte de aprobarea lui defini
tivă de către congresul următor. 
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A doua reolamaţie se referă la mutarea Consiliului ie
neral la New York. Aceasta înseamnă a afirma că un Co.si
liu General din care nu fac parte d-nii Hales, Mottershead, 
Jung. Bradnick, Mayo şi Roach nu poate avea pretenţia �ă 
reprezintă Internaţionala. 

O altă reclamaţie se referă la lărgirea împuternicirilor 
Consiliului General. Prima rezoluţie adoptată la Haga în 
această privinţă a fost următoarea : „Consiliul General este 
obligat să aducă la îndeplinire rezoluţiile congreselor şi să 
vegheze în fiecare ţară la stricta respectare a principiilor 
Internaţionalei, a Statutului ei general şi a Regulamentului 
ei" .  Această rezoluţie a fost propusă congresului în urma 
uni vot unanim al fostului Consiliu General 221• Cum ar pu
tea fi ea pusă în aplicare dacă Consiliul General n-ar avea 
dreptul să excludă temporar organizaţii care, în cedrul 
Internaţionalei, acţionează împotriva Internaţionalei ? In afară 
de aceasta, rezoluţiile de la Haga u privire la dreptul de a 
exclude temporar secţii, consilii federale şi federaţii au li
mitat, de fapt, împuternicirile date Consiliului General de 
Congresul de la Basl (vezi Regulamentul de organizare II, 
articolele 6 şi 7) supunînd în fiecare caz în parte şi acţiunile 
Consiliului General unui control 222• 

Pretutindeni pe continent, guvernele şi presa burgheză 
sprijină tendinţele acelora care caută să provoace o sciziune 
în rindurile Asociaţiei, pe cînd cei care rămîn credincioşi 
Internaţionalei sînt pretutindeni arestaţi, iar ziarele lor ex
puse rigorilor p oliţiei. In timp ce s cizioniştii se fălesc că, 
datorită strădaniilor lor, Internaţionala este pretutindeni pe 
cale de a se dezagrega şi se ridică împotriva rezoluţilor de 
la Haga, Asociaţia este, în realitate, mai puteică dedt ori
cînd, iar rezoluţiile de la Haga sînt intru totul aprobate în 
Franţa, Germania, Austria, Ungaria, Portugalia, America, 
Danemarca, Polonia şi Elveţia, cu excepţia a vreo 1 50 de 
scizionişti din această din urmă ţară. Deşi delegaţii olandezi 
au votat la Haga cu inoritatea, in Olanda s-a ţinut un con
gres care a hotărît să rămînă fidel Consiliului General şi să 
nu recunoască nici un alt congres general decît cel ordinar 
care urmează să se ţină în septembrie 1873 în Elveţia. In 
Spania, unde scizioniştii speraseră să-şi poată impune punctul 
lor de vedere, deoarece aveau de partea lor Consiliul fede
ral, opoziţia împotriva lor devine pe zi ce trece tot mai pu
ternică. Pînă şi în Italia, secţiile trimit în continuare noului 
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Consiliu General adeziunea lor, iar şiretlicul cu convocarea 
unui nou congres englez este ultimul expedient la care sînt 
nevoiţi să recurgă scizioniştii. 

Ca răspuns la propunerile făcute în circulară trebuie să 
vă facem cunoscut următoarele : 

1 )  Declarăm ilegal orice congres ţinut în Anglia cu 
scopul de a revizui rezoluţiile adoptate la Congresul de la 
Haga, întucit orice federaţie are dreptul să-şi prezinte 
obiecţiile la viitorul congres general. De asemenea, declarăm 
că singurl congres legal al Federaţiei britanice este cel 
care urmează să se ţină la Manchester în zilele de rusalii, 
potrivit rezoluţiei adoptate la Congresul de la Nottingham 
în iulie 1872. 

2) Chemăm secţiile să retragă împuternicirile date sem
natarilor circularei şi să trimită alţi delegaţi care să le re
prezinte în Consiliul federal. 

3) Chemăm secţiile să numească o comisie căreia să - i  
fie prezentate procesele-verbale ale Consiliului General ş i  
care, pe baza propriilor ei  concluzii, să  stabilească cine a 
împiedicat şi cine a sprijinit activitatea Asociaţiei, precum 
şi cine a activat în interesul duşmanilor clasei muncitoare. 

4) Chemăm secţiile să numească o comisie care să veri
fice organizarea, numărul membrilor, data de constituire a 
secţiilor şi, în special, numărul delegaţilor pe care îi trimit 
de obicei în Consiliul federal. 

întrucit secţiile sint acum în posesia ambelor documente, 
lăsăm în seama lor să rezolve problema, rugindu-le doar să 
ne comunice imediat hotărîrea luată. 

Afirmăm însă categoric că acţionăm în conformitate cu 
Statutul şi cu co.stituţia Asociaţiei, precum şi cu adevăra
tele interese ale clasei muncitoare. 

Trăiască Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ! 

F. Hurry, secţia din South Lambeth, preşedinte 
E. Hills, secţia din Westend 
F. Lessner, Congresul de la Nottingham, fost mem

bru al Consiliului General, membru 
fondator al Asociaţiei Internaţionale a 
Munci tarilor 

W. H. Riley, Gongresul de la Nottingham 
Ch. Murry, secţia Normanby, fost membru al Con

siliului General 
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G. Milner, Liga naţională pentru reformă, fost mem-
bru al Consiliului General 

J. Mitchell, secţia din Hinkley, Leicestershire 
G. A. Weiler, secţia germană din Londra 
S. V ickery, secţia din Birkenhead 
Eugene Dupont, secţia din Manchester, fost mem

bru al Consiliului General, mem
bru fondator al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor. 

Toate comunicările urmează a fi trimise cetăţeanului 
Riley, redactor al ziarului „The Intemational Herald" , 7, Red 
Lion Court, Fleet Street, Londra. 

Londra, 23 decembrie 1 872. 

Scris de K. Marx 
la 20 decembrie 1 872 

Publicat sub formă de foaie volntă 
la 031 decembrie 1872 

Se tipărşte după textul 
foii volante 

Tradus din limba engleză 
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Secţiunea I 

Cum rezolvă Prouhon problema locuinţelor 

In nr . 1 0  şi în numerele următoare ale ziarului „Volksstaat• 
au apărut o serie de şase articole cu privire la problema locuin
ţelor. demne de atenţie numai pentru că - cu excepţia unor 
scrieri pseudoliterare demult uitate din deceniul al 5-lea - ele 
constituie prima încercare de a transplanta în Germania şcoala 
lui Proudhon. Această încercare înseamnă un regres atît de 
mare faţă de întregul proces de dezvoltare a socialismului 
german. care încă aum 25 de ani a dat lovitura de graţie * 
ideilor proudhoniste. încît merită osteneala de a fi combătută 
fără întirziere. 

Aşa-numita lipsă de locuinţe. care ocupă actualmente un 
loc atît de important în presă. nu constă în faptul că clasa 
muncitoare trăieşte. în genere. 1n locuinţe proaste. aglomerate. 
insalubre. Această lipsă de locuinţe nu reprezintă un fenomen 
spcific prezentului ; ea nici măcar nu constituie una din 
suferinţele specifice proletariatului modern. spre deosebire de 
toate clasele asuprite de odinioară ; dimpotrivă. ea a lovit 
aproape în egală măsură toate clasele asuprite ale tuturor 
timpurilor. Pentru a pune capăt acestei lipse de locuinţe nu 
există decît un singur mijloc : de a înlătura în genere exploa
tarea şi asuprirea clasei muncitoare de către clasa domi
nantă. - Ceea ce se înţelege astăzi prin lipsă de locuinţe 
este deosebita înrăutăţire a condiţiilor de locuit ale munci
torilor datorită neaşteptatei afluenţe a populaţiei în marile 
oraşe ; o creştere colosală a chiriilor, un mai mare număr de 
oameni în fiecare locuinţă în parte, iar uneori imposibilitatea 
de a găsi un adăpost. Şi această lipsă de locuinţe face atîta 
vîlvă numai pentru că ea nu loveşte numai clasa muncitoare, 
ci şi mica burghezie. 

* Prin artea lui Marx „Misere de la philosophie• etc„ Buxelles 
et Paris, 1 847 w. 
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Lipsa de locuinţe. de pe urma căreia suferă muncitorii $i o 
parte a micii burghezii din marile noastre oraşe moderne. re
prezintă unul din nenumăratele neajunsuri minore, de ord'in 
seUndar. care decurg din actualul mod de producţie capi&
list .  Ea nu este nicidecum o urmare directă a exploatării mun
citorului ca muncitor de către capitalist. Această exploatare 
este răuil fundamental pe care revoluţia socială vrea să-l d�s
fiinţeze prin desfiinţarea modului de producţie capitalist. Piatra 
unghiulară a modului de producţie capitalist o constituie toc
mai faptul că actuala noastră orînduire socială dă capitalistului 
posibilitatea să cumpere forţa de muncă a muncitorului la 
valoarea ei şi să stoarcă apoi din ea mult mai mult de.it 
valoarea ei. silindu-l pe muncitor să lucreze mai mult deit 
este nevoie pentru reproducerea preţului plătit pentru orţa 
de muncă. Plusvaloarea astfel obţinută se repartizează între 
întreaga clasă a capitaliştilor şi a proprietarilor funciari îm
preună cu slugile lor plătite. incepid cu papa şi împăratul 
şi terminînd cu paznicul de noapte şi chiar mai jos. Cum se 
face această repartiţie nu ne interesează aici ; un lucru este 
însă cert ; toţi cei care nu muncesc pot trăi numai din ceea 
ce le rămÎne, într-un fel sau altul. din aeastă plusvaloare. 
(Comp. Marx, „Capitalul", unde această idee este dezvoltată 
pentru prima oară 225) . 

Repartiţia plusvalorii - produsă de clasa muncitoare şi 
luată de la ea fără nici 0 plată - intre clasele care nu mun
cesc are loc în condiţiile unor dispute edificatoare şi a unei 
înşelări reciproce ; în măsura în care această repartiţie se face 
pe calea cumpărării şi înzării. una din principalele ei p1rghii 
�ste înşelarea cumpărătoru�ui de către vinzător. şi în miul 
negoţ aeasta a devenit acum. mai ales în >raşele mari. o 
adevărată condiţie vitală pentru vînzător. Cînd muncitorul este 
însă înşelat la preţ sau la calitatea mărfii de către băcan sau 
brutar. el nu este î?elat în calitate de muncitor. în calitatea 
ce-i este specifică. Dimpotrivă. de îndată ce o anumită medie 
de înşelăciune devine o regulă socia[ă într-a localitate oare
care, u timpul ea este compensată inevitabil Printr-o urcare 
corespunzătoare a salariilor. Muncitorul se prezintă în faţa 
băcanului în calitate de cumpărător, adică de posesor de bani 
sau de credit. prin urmare, nicidecum în calitate de muncitor, 
adică de vînzător de forţă de muncă. Pe il înşelăciunea îl poate 
lovi. aşa cum loveşte în genere olasele sărace, mai crunt dett 
pe clasele avute ale societăţii. dar nu este o calamitate care-l 
loveşte numai pe el. o calamitate specifică clasei sale. 
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La fel stau lucrurile cu lipsa de locuinţe. Extinderea mari
lor oraşe moderne duce la o creştere artificială. adesea enormă 
a valorii terenurilor din anumite cartiere. în special din car
tierele centrale ; clădirile construite pe aceste terenuri. în 
loc de a ridica această valoare. dimpotrivă. o reduc. deoarece 
nu mai corespund condiţiilor schimbate ; ele sînt dărîmate şi  
înlocuite cu altele. Aceasta se întîmplă, în primul rînd. cu 
locuinţele muncitoreşti situate în centru, a căror chirie. chiar 
în condiţiile celei mai mari aglomeraţii. nu poate să depăşească 
nicidată, sau numai extrem de încet, o anumită limită. Ele 
sînt dărimate, şi în locul lor se construiesc magazine. depozite 
de mărfuri, clădiri publice. Prin Haussmann-ul său. bonapar
tismul a exploatat la maximum această tendinţă la Paris * ,  în 
scopul de a escroca şi de a se îmbogăţi. Dar spiritul lui Haus
smann a trecut şi pe la Londra. Manchester şi Liverpool. iar 
la Berlin şi Viena se simte, pare-se. de asemenea, ca la el 
acasă. Ca urmare, muncitorii sînt împinşi din centrul oraşelor 
spre periferie, locuinţele muncitoreşti şi, în genere, locuinţele 
mai mici sînt mai rare şi scumpe şi adesea nu se găsesc de 
loc i căci în aceste condiţii industria constrooţiilor, căreia 
locuinţele mai scumpe îi oferă un cîmp de speculaţie cu mult 
mai bun. va construi doar în mod excepţional locuinţe pentru 
muncitori. 

Aşadar. această lipsă de locuinţe loveşte pe muncitor mai 
greu decit pe oricare altă clasă mai avută ; dar ca şi înşeHi
ciunea micului negustor, ea nu este o calamitate care atinge 
exclusiv clasa muncitoare. şi în măsura în care atinge clasa 
muncitoare ea trebuie. la n anumit grad şi după un anumit 
timp. să-şi găsească. de asemenea. o oarecare compensaţie 
economică. 

De aceste suferinţe ale clasei muncitoare. comune şi altor 
clase. mai ales micii burghezii. se ocupă de predilecţie socia
lismul mic-burghez. al cărui exponent este şi Proudhon. Prin 
urmare, nu întimplător proudhonistul nostru german se agaţă 
în primul rînd de problema locuinţelor. care. aşa cum am văzut. 
nu este nicidecum o problemă exclusiv muncitorească. decla
rînd-o. în pofida realităţii. o problemă cu adevărat şi exclusiv 
muncitorească. 

„Intre muncitorul salariat şi capitalist există aceeaşi relatie ca intre 
chiţi� şi proprietar•. 

* Cuvintele „la ParisM au fost adăugate de Engels ln editia di. 
187. - Nota red. 
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Acest lucru este absolut inexact. 
In problema locuinţelor găsim două părţi opuse una alteia : 

chiriaşul şi cil care închiriază. sau proprietarul. Primul vrea 
să cumpere de la al doilea folosinţa temporară a unei locuinţe ; 
el dispune de bani sau de credit - chiar dacă trebuie să 
cumpere acest credit de la însuşi proprietarul la un preţ de 
camătă. printr-un adaos la chirie. Este o simplă vînzare de 
marfă ; nu este o tranzacţie între prnletar şi burghez. între 
muncitor şi capitalist ; chiriaşul - chiar dacă este muncitor -
apare în postura de om avut ; el trebuie să fi vîndut deja 
marfa care ii este proprie. forţa de muncă. ca să se poată 
prezenta cu banii realizaţi din vînzarea ei  în calitate de cum
părător al folosinţei unei locuinţe. sau trebuie să poată da 
garanţii pentru vînzarea iminentă a acestei forţe de muncă.  
Rezultatele specifice ale Înzării către capitalist a forţei de 
muncă lipsesc aici cu desăvîrşire. Capitalistul pune forţa de 
muncă pe care a cumpărat-o să reproducă în primul rînd va
loarea ei. iar in al doilea rind să producă o plusvaloare care. 
temporar. pină în momentul cind se repartizează între membrii 
clasei capLtaliştilor. ră.îne în .îinile lui. Aici este deci pro
dusă o valoare suplimentară ; suma totală a valorii existente 
se măreşte. Cu totul altfel se petrec lucrurile la închiriere. 
Oricît l-ar înşela proprietarul pe chiriaş. avem de a face. totuşi. 
cu o simplă transmitere a unei valori dej a existente, produse 
anterior. iar suma valorii poseda.te de proprietar şi de chiriaş 
laolaltă rămîne aceeaşi. Muncitorul, indiferent dacă munca sa 
este plătită de capitalist sub. peste sau la valoarea ei. este 
întotdeauna înşelat. lipsit de o parte a produsului muncii sale ; 
chiriaşul însă este înşelat numai în cazul oind trebuie să plă
tească locuinţa peste valoarea ei. De aceea încercarea de a 
identifica rilaţiile dintre chiriaş şi pr>prietar cu relaţiile din
tre muncitor şi capitalist înseamnă a denatura complet aceste 
relaţii. Aici este vorba de o tranzaţie comercială absolut 
obişnuită între doi cetăţeni. şi această tranzacţie are loc pe 
baza legilor economice care reglează în genere vînzarea de 
mărfuri şi îndeosebi vînzarea mărfii proprietate funciară. In 
pri.ul rînd se socotesc cheltuielile de construcţie şi întreţinere 
a locuinţei sau a părţii respective de locuinţă ; în al doilea 
rînd. valoarea terenului. determinată  de p oziţia mai mult sau 
mai puţin favorabilă a locuinţei ; în cele din urmă hotărăşte 
raportul dintre cerere şi ofertă din acel moment. In mintea 
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proudhonistului nostru această simplă relaţie economică se 
�xprimă în felul următor : 

„Casa odată construită serveşte ca titlu veşnic asupra unei anumite 
fracţiuni a muncii sociale, deşi valoarea reală a casei a fost de mult 
plătită cu virf şi îndsat proprietarului sub formă de chirie. Aşa se face 
că o casă construită, bunăoară, acum 50 de ani a acoperit in acest 
răstimp, prin venitul realizat din chirie, de 2, 3, 5, 10 ori etc. preţul 
de cost iniţial" .  

Leit Proudhon. In primul rînd, se omite faptul că chiria 
trebuie să acopere nu numai dobînzile la cheltuielile de 
construcţie, ci şi reparaţiile. suma medie a datoriilor dubioase, 
a chiriilor neplătite, precum şi a eventualelor pierderi cauzate 
de faptul că locuinţa nu a fost continuu ocupată. şi. în sfîrşit. 
trbuie amortizat în rate anuale capitalul investit în construc
tie. deoarece m timpul casa se degradează şi se depreciază * .  
In a l  doilea rînd. s e  omite faptul c ă  chiria trebuie să acopere 
şi dobînzile la suma cu care creşte valoarea terenului pe care 
se află casa. că, prin urmare. o parte a chiriei reprezintă rentă 
funciară. Ce-i drept. proudhonistul nostru explică imediat că 
a•ceastă creştere a valorii. fiind realizată independent de pro
prietarul funciar. de drept nu-i mai aparţine lui. ci societăţii ; 
el scapă însă din vedere că prin aceasta cere. de fapt. desfiin
ţarea proprietăţii funciare. dar nu ne vom opri aici asupra 
acestei probleme deoarece ne-am îndep ărta de subiect. In 
sfîrşit. el scapă din vedere că în toată această tranzacţie nici 
nu este vorba de cumpărarea casei de la proprietar. ci numai 
a dreptului de folosire a ei pentru un anumit timp. Proudhon. 
care nu a ţinut niciodată seama de condiţiile reale în care 
se produce un anumit fenomen economic. nu-şi poate, fireşte. 
explica cum e posibil ca în anumite împrejurări preţul de cost 
iniţial al unei case să fie plătit. sub formă de chirie. e zece 
ori în decurs de 50 de ani. In loc să analizeze din punt de 
vedere economic această problemă. care nu e prea complicată. 
şi să stabilească dacă într-adevăr ea este în contradicţie cu 
legile economice �i in ce mod anume. el face un salt îndrăzneţ 
din domeniul economic în cel juridic : „Casa odată construită 
serveşte ca titlu veşnicu asupra unei anumite sume anuale„. 
Cum are loc acest lucru, cum devine casa un titlu, despre 
acasta Proudhon nu suflă o vorbă. şi tocmai acest lucru tre
buia să-l lămurească. Dacă ar fi analizat problema. ar fi aflat 

* Sfirşitul frazei incepînd u cuvintele „in sftrşit• i fost adăugat 
de Engels în ediţia din 1887. - Nota red. 
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că toate titlurile din lume. oricît ar fi ele de veşnice. nu dau 
unei case putinţa ca în 50 de ani să recupereze sub formă de 
chirie de zece ori preţul de cost. că numai condiţiile econo
mi-ce (care pot căpăta o recunoaştere socială sub formă de 
titluri) au posibilitatea să facă acest lucru. Dar cu aceasta 
ajunge iarăşi la punctul de unde a plecat. 

Intreaga teorie a lui Proudhon se bazează pe acest salt 
salvator din realitatea economică în frazeologia juridică. Ori 
de cite ori bravul Proudhon pierde legătura economică dintre 
fenomene - şi aceasta i se înâmplă în orice problemă 
serioasă -, el se refugiază în domeniul juridic şi face ael la 
dreptatea eternă. 

„Proudhon îşi întemeiază mai întii ilealul de justiţie eternă 
pe relaţiile juridice ·oare corepund produţiei de măfuri ; 
observăm în treacăt că în felul acesta se face şi dovada. atît 
de consolatoare pentru toţi filistinii. că forma prluqiei de 
mărfuri este tot atît de eternă ca şi dreptatea. Apoi el vrea. 
invers. să transforme în conformitate u acest ideal producţia 
de mărfuri reală şi dreptul real care îi corespunde. Ce-am 
spune despre un chimist care. în loc să stJdieze legile reaile ale 
schimbului de substanţe pentru a rezolva pe baza aestor legi 
anumite probleme. ar voi să modifice acest fenomen cu ajutorul 
«ideilor eterne» de «natură şi de afinitate» ? Oare dacă spu
nem despre «camătă» că ea contrazice «dreptatea eternă», 
<echitata eternă». «mutualitatea eternă» şi alte «adevăruri 
eterne »,  ştim mai multe despre ea decît ştiau părinţii bisericii 
atunci cînd spuneau că ea contravine «graţiei eterne»,  «cre
dinţei eterne» şi «voinţei eterne a lui dumnezeu» ? 11 (Marx. 
„Capitalul", p. 45 6,) 

Proudhonistului nostru nu-i merge mai bine decît domnu
lui şi maestrului său. 

„Contractul de 1nchiriere reprezintă una din miile de tranzaţii 
le schimb tot atît de necesare in viata 5ocietătii moderne ca şi ciru
latia stngelui ln corpul animalelor. Ar fi, dsigur, în intersul societăţii 
ca toate acste tranzactii de schimb să fie pătrunse de o idee de dept. 
�dică pretutindni ele să fie lnfăptuite 111 onfomitate �u oerintele sricte 
ale dreptăţii. Intr-un cuv.nt, il economică a ietătii ·trebuie să se 
ridice, după cum spune Proudhon, p1nă la nivelul unui drept economic. 
După um se ştie, n realitate, lucrurile se prc tomai invers0• 

EstP oare posibil ca la cinci ani după ce Marx a caracte
Tizat atît de succint şi pregnant tomai această latură esen
ţială a proudhonismului, să se mai tipărească asemenea 
inepţii \n limba germană ? Dar ce înseamnă oare această 
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vorbărie ? Nimic altceva deoît că urmările practice ale legilor 
economice care guvernează societatea modernă sînt o ofensa 
adusă simţului de dreptate al autorului şi că el nutreşte do
rinţa pioasă a lucrurile să se schimbe şi răul să fie înlătu
rat. - Dacă broasca ar avea coadă. n-ar mai fi broască ! 
Oare modul de producţie capitalist nu este şi el „pătruns de o 
idee de dreptu .  anume de ideea dreptului de a exploata pe 
muncitori ? Şi dacă autorul ne spune că aceasta nu este ideea 
sa de drept, am făcut oare un Pas înainte ? 

Să revenim însă la problema locuinţelor. Proudhonistul 
nostru dă frîu liber „ideii u sale „de dreptu şi ne declară patetic : 

„Nu ne sfilm să susţinem că nu există nimio mai ruşinos pentru 
înraga cultură a gloriosului nostru scol decit faptul că peste 90 % 
dil populaţia marilor oraşe nu are o louintă proprie. Căminul, adevăra
tul pnct nodal al existentei morale şi familiale, este luat de vlrtejul 
social... ln acestă privinţă noi sintem Ja n nivel mult inferior sălbati
cilr. Trogloditul are caverna sa, australianul are bordeiul său de pă
mînt, iar indianul oliba lui ; proletarul moden însă este literalmente 
;uspndat în aer4 etc. 

In această ieremiadă proudhonimul apare în toată splen
doarea sa reacţionară. Pentru crearea clasei revoluţionare mo
derne. proletariatul. era absolut necesar să se taie cordonul 
ombilical care-l mai lega de pămînt e muncitorul de odinioară. 
Ţesătorul manual care. pe lingă războiul său de ţesut. avea 
căsuţa sa. grădiniţa sa şi un petic de pămint era. cu toată 
mizeria sa şi cu toată asuprirea politică. un om liniştit şi mul
ţumit. „plin de cucernicie şi respect" .  care îşi scotea pălăria în 
faţa celor bogaţi, în faţa popilor şi funcţionarilor publici. şi 
era alav pînă în fundul sufletului. Tocmai marea industrie mo
dernă. care l-a transformat pe muncitorul legat de p ămînt în 
proletar fără nici un fel de avere. liber de toate cătuşele tra
diţionale *, pus 1n afara legii **, tocmai această revoluţie eco
nomică a creat condiţiile pentru înlăturarea exploatării clasei 
muncitoare în ultima ei formă. aceea a producţiei capitaliste. 
Şi acum vine acest proudhonist plingăreţ şi deplînge alungarea 
muncitori·lor din căminele lor ca pe un mare regres. oîd de 
fapt aceasta a constituit prima condiţie a eliberării lor 
spirituale. 

* In „Volksstaat•, în locul cuvintelor „de toate cătuşele tradiţio
nale",  a apărut „de întreaga cultură tradiţională". - Nota red. 

** Joo de uvinte : vogelfrei - „pus în afara legii" şi, de asem-
nea, „liber ca pasărea4• - Nota trad. 
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Acum 27 de ani am expus (in „Lage der arbeitenden Klasse 
in England" 227) în esenţă acest proces ,al alungării muncitori
lor din căminele lor. aşa cum s-a petrecut în secolul al XVIII-lea 
în Anglia. Infamiile de care s-au făcut vinovaţi cu acest prilej 
proprietarii funciari şi fabricanţii. efectele dăunătoare din 
punct de vedere material şi moral pe care această alungare 
le-a avut. în mod inevitabil. în primul rînd asupra muncitorilor 
au fost de asemenea tratate acolo aşa cum trebuie. Mi-ar fi 
putut trece însă prin gînd să văd în acest proces istoric de 
dezvoltare. absolut necesar în condiţiile date. un regres „la un 
nivel mult inferior sălbaticiloru 1 In nici un caz. Proletarul 
englez din 1 872 se află pe o treaptă mult mai înaltă deoît 
ţesătorul de la ţară din 1 772 care avea „căminul" lui .  Dar va 
izbuti oare vreodată trogloditu� cu caverna sa. australianul 
cu bordeiul său de pămînt. indianul cu coliba sa să facă 
o insurecţie ca aceea din iunie sau să înfăptuiască Comuna 
din Paris 1 

Că. în general. de cînd a fost introdusă producţia capita
listă pe scară mare. situaţia muncitorilor s-a înrăutăţit din 
punct de vedere material. aceasta o poate pune la îndoială 
numai burghezul. Dar din această cauză trebuie oare să pri
vim cu regret înapoi la oalele cu carne din Egipt 22s (şi ele 
foarte puţine) . la mica industrie ţărănească. care a crescut 
numai sclavi. sau la „sălbatici u ? Dimpotrivă. Numai prole
tariatul. creat de marca industrie modernă. eliberat de toate 
cătuşele tradiţionale. inclusiv de cele care-l legau de pămînt. 
şi concentrat în oraşe mari. este în stare să înfăptuiască marea 
transformare socială care va pune capăt oricărei exploatări de 
.clasă şi oricărei dominaţii de clasă. Ţesătorii manuali de odi
nioară de la ţară. cu căsuţa lor. n-ar fi fost nicicînd în stare 
să facă acest lucru. nici n-ar fi putut concepe aşa ceva. şi cu 
atît mai puţin ar fi dorit să înfăptuiască aşa ceva. 

Pentru Proudhon. dimpotrivă. întreaga revoluţie industrială 
lin ultimii o sută de ani. forţa aburului. marea producţie de 
fabrică. care înlocuieşte cu maşini munca manuală şi sporeşte 
de mii de ori forţa productivă a muncii, constituie un eveni
ment odios. ceva care de fapt nici n-ar fi trebuit să se întîmple. 
Micul burghez Proudhon aspiră la o lume în care fiecare să 
producă un produs aparte. independent. destinat consumului 
imediat şi schimbului pe piaţă ; şi dacă fiecare va recupera 
astfel întreaga valoare a produsului muncii sale sub forma unui 
alt produs .  atunci „dreptatea eternău va fi satisfăcută şi va fi 
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instaurată cea mai bună dintre lumi. Dar această cea mai bună 
dintre lumi a lui Proudhon a fost strivită încă în germene de 
dezvoltarea continuă a industriei. care a desfiinţat de mult 
munca individuală în toate ramurile marii industrii şi o des
fiinţează pe zi ce trece în toate ramurile industriei mici şi 
foarte mici. înlocuind-o cu munca socială. bazată pe folosirea 
maşinilor şi a forţelor subjugate ale naturii. al cărei produs 
finit. care poate fi  imediat schimbat sau folosit. este rodul 
muncii colective a mai multor indivizi prin ale căror mîini a 
trebuit să treacă. Şi tocmai datorită acestei revoluţii in
dustriale. forţa productivă a muncii omeneşti a atins un nivel 
atît de înalt. incit a apărut posibilitatea - pentru prima oară 
de cind există omenirea - ca. printr-o judicioasă diviziune a 
m.mcii. să se producă nu numai suficient pentru a se asigura 
tuturor membrilor societăţii un consum abundent şi pentru 
a e crea un bogat fond de rezervă. ci şi pentru a se lăsa 
fiecăruia în parte destul timp liber pentru a-şi îrtsuşi ceea ce 
este într-adevăr valoros în cultura moştenită de-a lungul i5to
riei - ştiinţă. artă. reguli de comportare în societate etc. -. şi 
nu numai pentru aşi însuşi. ci şi pentru a transforma tot ceea 
ce este valoros în această moştenire dintr-un monopol al clasei 
stăpînitoare într-un bun al întregii societăţi. pe care să-l îm
bogăţească continuu. Acesta este principalul. De îndată ce 
forţa productivă a muncii omeneşti va fi atins acest nivel 
înalt. dispare orice pretext pentru existenţa unei clae domi
nante. Căci motivul suprem invocat în apărarea deosebirii 
dintre clase era mereu acelaşi : este nevoie de o clasă care 
să nu se istovească cu producerea celor necesare traiului de 
toate zilele. ci să se ocupe de munca spirituală a societăţii. 
Aestei vorbării. care pînă acum îşi avea justificarea sa i>to
rică. i s-a pus capăt o dată pentru totdeauna prin revoluţia 
industrială din ultimii o sută de ani. Existenţa unei clase 
dominante devine pe zi ce trece o piedic�ă tot mai mare pentru 
dezvoltarea forţei productive a industriei şi. în aceeaşi măsură. 
pentru dezvoltarea ştiinţei. a artei şi mai ales a comportării 
civilizate. Bădărani mai mari lecit burghezii noştri moderni 
n-au existat niciodată. 

Toate acestea nu-l interesează însă pe amicul Proudhon. 
El vrea „dreptatea eternă" şi nimic mai mult. Fiecare să pri
mească în schimbul produsului său întregul venit al muncii. 
întreaga valoare a muncii sale. Dar nu este uşor să calculezi 
valoarea unui produs al industriei moderne. Industria mo
dernă estompează tocmai participarea distinctă a fiecărui om 
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în parte la produsul total. care în condiţiile muncii manuale 
izolate de odinioară apărea de la sine în produsul realizat. In 
afară de aceasta, industria modernă înlătură tot mai mult 
schimbul individual pe care se bazează întregul sistem al lui 
Proudhon. adică schimbul direct între doi producători dintre 
care fiecare îşi schimbă produsul în scopul consumului *. Iată 
de ce întregul proudhonism are o trăsătură reacţionară. şi 
anume aversiunea faţă de revoluţia industrială. precum şi 
dorinţa cînd făţişă. cînd ascunsă de a izgoni din templu în
treaga industrie modernă. maşinile cu aburi. maşinile de filat 
şi altele şi de a reveni la vechea şi respectabila muncă ma
nuală. Că în felul acesta am pierde nouă sute nouăzeci şi nouă 
la mie din forţele de producţie. că întreaga omenire ar fi con
damnată la cea mai cumplită muncă de sclav. că foamea ar 
deveni o regulă generală. - ce importanţă au toate acestea 
de vreme ce am reuşit să organizăm schimbul în aşa fel încît 
fiecare să primească „întregul venit al muncii" şi „dreptatea 
eternă" să fie realizată ? Fiat justitia . pereat mundus ! 

Piară lumea. numai dreptate să fie ! 
Şi lumea chiar ar pieri în această contrarevoluţie proud

honistă dacă în genere ea ar fi realizabilă. 
De altfel se înţelege de la sine că şi în producţia socială. 

condiţionată de marea industrie modernă. se poate asigura 
fie.cărub „întregul venit al muncii sale" .  în măsura în care 
această frază are în genere sens. Şi ea are sens numai dacă 
este înţeleasă mai larg. şi anume că nu fiecare muncitor în 
parte devine proprietarul „întregului venit al muncii sale" .  ci 
că întreaga societate, alcătuită numai din muncitori, devine 
proprietară a produsului total al muncii ei. pe care în parte 
îl repartizează membrilor ei pentru consum. în parte îl fol0-
seşte pentru înlocuirea şi sporirea mijloacelor ei de producţie 
şi în parte îl acumulează ca fond de rezervă pentru producţie 
şi consum. ** 

Din cele de mai sus ne putem da seama de pe acum 
în ce fel va rezolva proudhonistul nostru marea problemă a 
locuinţelor. Pe de o parte. el cere ca fiecare muncitor să aibă 
o locuinţă proprie, care să-i aparţină, ca să nu mai fim mai 
prejos de sălbatici. Pe de altă parte, el ne asigură că plata 

* Ultima parte a acsti fraze încpînd cu cuvintele „adică schim
bul direct• a fost adăugat de Engels în ediţia din 1887. - Nota red. 

** Această frază a fost adăugată de Engels în editia din 1 887. -
Nota rd. 
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îndoită. întreită. încincită sau înzecită a preţului de cost iniţial 
al unei case sub formă de chirie. aşa cum se intîmplă în reali
tate, se întemeiază pe un titlu şi că acest titlu este în contra
dicţie cu „dreptatea e ternă". Soluţia e foarte simplă : desfiin
ţăm titlul. şi. în virtutea dreptăţii eterne. declarăm chiria plă
tită drept un acont pentru amortizarea preţului locuinţei. Dacă 
porneşti de la premise care conţin concluzii. atunci. fireşte. nu 
ai nevoie de mai multă abilitate deoît orice scamator pentru a 
scoate din buzunar rezultatul dinainte pregătit şi apoi să te 
făleşti cu logica de nezdruncinat care te-a dus la această 
concluzie. 

Aşa se întîmplă şi aici. Desfiinţarea sistemului locuinţelor 
cu chirie este proclamată necesitate şi se preconizează transfor
marea fiecărui chiriaş în proprietar al locuinţei sale. Cum se 
obtine acest lucru ? Foarte siplu : 

„Locuinţa lnchiriată este răscumpărată.„ Fostului proprietar i se 
platşte pină la ultimul ban valarea casei sale. In Joc ca chiria plă
tită să rprzinte, ca pină am, tributul pe care chiriaşul il plăteşte 
drptului veşnia al capitalului din ziua in care este proclamată răscum
părarea 1locuinţei inchiriate, sma plătită de către ichiriaş, stabilită exact, 
devine plată .anuală pen tru aortizarea locuintei trecu te in posesiunea 
lui„. Societatea„. se transformă iastfel intr-o sumă de proprietari de lo
cui1te, indepMdenţi şi liberi". 

Proudhonistul consideră drept crimă împotriva dreptăţii 
eterne faptul că proprietarul unei case poate să realizeze. fără 
să muncească. rentă funciară şi doîndă la capitalul investit 
în această casă. El decretează că aceasta trebuie să înceteze ; 
că capitalul investit în locuinţe nu mai trebuie să aducă do
bîndă, şi, în măsura în care reprezintă o proprietate funciară 
cumpărată. nu mai trebuie să aducă nici rentă funci\ră. Am 
văzut însă că acest lucru nu afectează modul de producţie 
capitalist. baza societăţii modeme. Punctul în jurul căruia gra
vitează exploatarea muncitorului este vînzarea către capita
l ist a forţei d' muncă şi modul în care foloseşte capitalistul 
această tranzacţie silindu-l pe muncitor să producă mult mai 
mult delt reprezintă valoarea plătită a forţei de muncă. Toc
mai această tranzacţie dintre capitalist şj muncitor produce 
toată plusva1oarea care se repartizează apoi între diferitele 
categorii de capitalişti şi slugile lor. sub formă de rentă fun
ciară. prfit comercial. dobîndă la capital. impozite etc. Şi 
iată că vine proudhonistul nostru şi declară că dacă s-ar inter
zice unei singure categotii de capitalişti - şi anume unor 
capitalişti care nici nu umpără în mod direct forţă de muncă 
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şi care. prin urmare. nici nu fac să se producă plusvaloare -
să obţină profit. respectiv dobîndă. atunci s-ar face un pas 
înainte I Cantitatea de muncă neplătită stoarsă de la clasa 
muncitoare ar rămîne exact aceeaşi dacă mîine proprietarii 
de lcuinţe ar fi lipsiţi de posibilitatea de a Î:asa rentă fun
ciară şi dobîndă. Aceasta nu-l împiedică însă pe proudhonistul 
nostru să declare : 

„Desfiinţarea sistmului locuinţelor u chirie reprezintă deci una 
din cele mai rodnice şi mai Ina/le aspiraţii care s-a născut din ideea re
voluţionară şi care trebuie să devină o revendicare primordială a de
mocraţiei sociale". 

Este exact reclama gălăgioasă a maestrului Proudhon în 
persoană. la care de asemenea cotcodăcitul este întotdeauna 
invers proporţional cu mărimea oului ouat. 

Şi acum imaginaţi-vă splendida situaţie în care fiecare 
muncitor. fiecare mic-burghez şi burghez ar fi nevoit. prin 
plata unor rate anuale. să devină mai întii proprietar parţial. 
iar apoi proprietar deplin al locuinţei sale I In districtele 
industriale din Anglia. unde există industrie mare. dar locuin
ţele muncitorilor sînt mici şi unde fiecare muncitor căsătorit 
are o modestă locuinţă. acea5ta ar mai putea avea sens. Dar 
mica industrie din Paris. ca şi din maj �ritatea marilor oraşe 
de pe continent. este completată prin case mari în care locuiesc 
laolaltă oîte zece. douăzeci. treizeci de familii. In ziua emiterii 
decretului izbăvitor în care se proclamă răscumpărarea louin
ţelor luate cu chirie. un oarecare Peter lucrează la Berlin într-o 
fabrică de maşini. Un an mai tîrziu el devine proprietar. să 
zicem. pe a cincisprezecea parte a locuinţei sale. compusă 
dintr-o cămăruţa la etajul cinci. locuinţă situată undeva pe 
la Hamburger Tor. Omul răm'Îne fără lucru. şi în curînd îl 
găsim într-o locuinţă asemănătoare. la etajul al treilea. cu o 
minunată vedere spre curte. la Pothof în Hanovra. unde după 
o şedere de cinci luni a dobîndit exact 1/36 din proprietate. 
cînd. pe neaşteptate. o grevă îl aruncă la Minchen şi-l sileşte 
ca. după o şedere de unprezece luni. să se împovăreze cu 
exact 1 1/ 1 80 din dreptul de proprietate asupra unei locuinţe 
destul de intunecoase la parter. în dosul lui Ober-Angergasse. 
Mutări ulterioare. atît de frecvente la muncitori în zilele 
noastre. îl fac să se aleagă cu : 7/360 dintr-o locuinţă nu mai 
puţin atrăgătoare la St. Gallen. 23/180 dintr-o altă locuinţă la 
Leeds şi 347/56 223 - calculate exact astfel încît „dreptatea 
eternă u să nu se poată plînge - dintr-o a tre.a louinţă la 
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Seraing. La ce-i folosesc lui Peter al nostru toate aceste părti
cele de locuintă ? Cine-i va da valoarea lor adevărată ? Unde 
să găsească pe proprietarul sau pe proprietarii celorlalte părţi 
ale di.feritelor sale foste locuinţe ? Şi care vor fi relaţiile de 
proprietate într-o casă mare oarcare. care se compune. să 
zicem. din douăzeci de apartamente şi care. în momentul cînd 
termenul de răscumpărare a expirat. iar închirierea locuinţelor 
a fost desfiinţată. este. poate. proprietatea a trei sute de pro
prietari parţiali. împrăştiaţi în toate colţurile lumii ? Proudho
nistul nostru va răspunde că pină atunci va exista banca de 
schimb proudhonistă. care va plăti în orice moment şi oricui 
întregul venit al muncii ( Arbeitsertrag) pentru orice produs 
al muncii (Arbeitsprodukt) . prin urmare şi valoarea întreagă a 
părţii de locuinţă. Dar banca de schimb proudhonistă nu are 
ce căuta aici. în primul rmd. pentru că despre ea nu se vor
beşte în nici unul din articolele consacrate problemei locuinţe
lor ; în al doilea rînd. pentru că ea se bazează pe ciudata 
eroare că. da·că cineva vrea să oindă o marfă. el găseşte ne
apărat un cumpărător care să-i plătească întreaga ei valoare • 
şi. în al treilea rînd. pentru că încă înainte de a fi fost inven
tată de Proudhon. această bancă a dat nu o dată faliment în 
Anglia sub numele de Labour Exchange Bazaar 229• 

însăşi ideea că muncitorul trebuie să-şi cumpere locuinţa 
e bazează pe principiul proudhonist reacţionar. amintit mai 
sus. potrivit căruia condiţiile create de marea industrie mo
dernă sînt excrescenţe morbide şi că societatea trebuie dusă 
cu forţa - adică împotriVa sensului în care merge de un 
secol - spre o stare în care vechea muncă manuală stabilă 
a individului izolat să fie rgulă. ca ce. în genere. nu este 
nimic altceva decit o restaurare dealizată a micii producţii 
meşteşugăreşti dipărute şi încă în curs de dispariţie. Dacă 
muncitorii ar fi aruncaţi din nou în această stare de inerţie. 
dacă „vîrtejul social" ar fi înlăturat u succes. fireşte că mun
citorul s-ar putea bucura din nou de proprietatea asupra „că
minului" .  iar teoria răscumpărării despre care am vorbit mai 
sus nu ar mai apărea atit de absurdă. Numai că Proudhon uită 
că pentru a realiza acet lucru. el trebuie mai întîi să dea 
înapoi ceasul istoriei cu 100 de ani şi să tranforme pe munci
torii moderni în sclavi. tot atit de mărginiţi. de slugarnici şi de 
servili cum erau strămoşii lor. 

Dar n măsura în care rezolvarea proudhonistă a proble
mei lcuinţelor are un conţinut raţional. practic realizabil. ea 
este deja  aplicată în zilele noastre ; iar această aplicare nu 

17 - Max-Engels, Opere, voi. 18 
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a luat naştere din „ideea revoluţionară",  ci„. se datoreşte bur
gheziei însăşi. Să vedm acum ce scrie în această privinţă 
excelentul ziar spaniol „La Emancipacion" din Madrid din 
1 6  martie 1 872 : 

„Prouhon propune ş; un alt mijloc de rezolvare a problemei lo
cuinţelor, mijloc care la prima vedere ste atrăgător, dar care, analizat 
mai indeaproape, se dovedeşte a fi ou totul ineficae. Proudhon propune 
transformarea chiriaşilor in cumpărători oare plătsc in rate, in aşa fel 
incit chiria plătită anual să fie socotită drept rată de răsumpărare a 
valorii locuinţei, iar chiriaşul să devină, după un anumit timp, proprietarul 
acestei locuinţe. Acest mijloc, pe care Proudhon ii consideră ca fiind 
foarte revoluţionar, este practicat astăzi in toate ţările de către societăţi 
create de speculanţi, care, prin majorarea chiriei, fac ca valoarea caselor 
să le fie plătită indoit şi întreit. D-l Dollfus şi alţi mari fabricnţi din 
nord-stul Franţei au aplicat a cest sistm nu numai cu scpul de a 
stoarce bani, ci şi u un gînd politic ascuns. 

Cei mai ageri dintre liderii claselor stăplnitoare s-au străduit in
totdeauna să sporească numărul micilor proprietari pentru a-şi crea o 
armată impotriva proletariatului. Revoluţiile burgheze din seolul trecut 
au făTimiţat marea proprietate funciară a nobilimii i a bisericii, trans
formind-o !n mica proprietate parcelară - asa cum vor să facă astăzi 
republicanii spnioli cu marea proprietate funciară care mai există 
Incă -, ş; au creat astfel o clasă de mici proprietari funciari care de 
atunci a devenit elmentul cel mai reacţionar al societăţii i un obstacol 
permanent in calea mişcării revoluţionare a proletariatului orăşensc. 
Napoleon al III-iea intenţiond ca, pnn emiterea unor 1itluri de 1tat de 
o valoare mi mică, să creeze o clasă asmănătoare la oraşe, iar 
d-l Dollfus & Co.,  vinzind muncitorilor lor locuinţe mici care puteau fi 
cumpărate in rate anuale, căutau să înăbuşe in muncitor orice manifs
tare a spiritului revoluţionar şi totodată să-l lege, prin această pro
prietate funciară, de fabrica in care lucrează. In felul acsta, planul lui 
Proudhon nu numai că nu a adus nici o inlesnire clsei muncitoar, dar 
s-a 1ntors chiar impotriva ei" *· 

Cum trebuie rezolvată problema louinţelor ? In soie
tatea modernă ea se rezolvă la fel ca oricare altă problemă 

* In ce fel apare de la sine această rezolvare a problemei locuin
telor prin lgarea muncitorilor de „căminul" !or situat 1n apropierea 
oraşelor americne mari sau a celor in plină dezvoltare, ne arată urmă
torul pasaj dintr-o scrisoare a lui Eleanor Marx-Aveling din Indiapolis, 
datată 28 noimbrie 1886 : „La Kansas City, sau, mai bine zis, in .pro
pierea acstei localităţi, m văzut intr-o regiune incă complet sălbatică 
nişte barăci de lemn mizerabile, compuse din vreo trei 1ncăperi 1 terenul 
costa 600 de dolari şi avea exact suprafaţa căsuţei construite pe el şi care 
c5ta alţi 600 de dolari, tn total 4 800 de mărci p entru o magherniţă 
nnorcită, sLlu!tă intr-o regiune mlăştinoasă şi pustie, la disnţă de 
o oră de oraş•. In felul acesta muncitorii trebuie să se impovăreze cu 
iotci mari entru a obţine acse locmnţe şi devin astfel realmnte 
sclavi i patronilor lor 1 ei sint legaţi de csle 11.or, nu pot pleca şi 
trebuie să accepte orice condiţii de muncă li se ofră. [Nota lui Engels 
ta edllia dln 1887.] 
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socială : prin echilibrarea economică treptată a cererii şi ofer
tei. soluţie care generează ea însăşi in permanenţă problema 
şi care. deci. nu este o soluţie. Modul în care revoluţia scială 
va rezolva această problemă va depide nu numai de împreju
rările respective. ci şi de probleme mult mai complexe. printre 
care una dintre cele mai importante e ste defiinţarea opoziţiei 
dintre oraş şi sat. Intructt noi nu ne ocupăm de elaborarea 
unor sisteme utopice de organizare a viitoarei societăţi. ar fi 
mai mult decît inutil să ne oprim asupra acestui lucru. Un fapt 
este cert : în marile oraşe există încă de pe acum destule 
case de locuit pentru ca. prin folosirea lor raţională. să se 
poată rezolva imediat adevărata „lipsă de locuinţe " .  Acest 
lucru va i posibil. firşte. numai dacă atualii proprietari vor 
fi expropriaţi. iar n casele respective vor fi mutaţi munci
torii fără louinţă sau cei care stau n locuinţe ab solut ne
încăpătoare. De indată ce proletariatul va uceri putere. 
politic ă. o asmenea măsură. dicta:ă de interesele binelui 
obştesc. va fi tot at1t de uşor de înfăptuit ca oricare altă expro
priere sau încartiruire efectuată de către statul modern. 

Dar proudhonistul nostru nu este mulţumit de realizările 
lui de pînă acum în problema locuinţelor. El trebuie să ridice 
această problemă de pe pămint şi s-o înalţe n sferele socia
lismului înalt. pentru ca ea să se afime şi acolo ca o „parte „ 
esenţială „a problemei sociale M .  

„Să .prsupunem că prductivitatea capitalului este lntr-adevăr apu
cată de coarne. cea ce trebuie să se lntimple i devrme sau mai 
tlziu, de pildă cu ajutorul unei legi de tranziţie care să stabilească 
doblnda tuturor capitalurllor la 1 % , bineintels u tendinţa ca şi acest 
nivl să se apropie tot mai mult de zero, aşa fait, ln cele din urmă, 
să nu se mai plătescă dectt munca necesari pentru circuitul capltaluluL 
a i toate celela1te produse, asa şi louina Intră, firşte, şi ele in 
prevderle acstei lgi„. lsuşi proprietarul se va grăbi să-şi vndă csa, 
ci alminteri ea ar rine nocupată, iar apitlul invstit ln ea ar 
devei pur şi simplu inutil" .  

Această teză cuprinde unul din principalele puncte ale 
catehismului proudhonist şi dmonstrează clar confuzia care 
prdomină în acest catehism. 

„Productivitatea apitalului M este o absurditate. pe care 
Prodhon o preia fără discernămint de la econoiştii burghezi. 
E drept, şi economiştii burghezi afirmă că munca este izvoru� 
ori'cărei avuţii şi măsura valorii tuturor mărfurilor ; dar ei 
trebuie să şi explice cum se face că un capitalist. invstin. 

17• 
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capital într-o întreprindere industrială sau într-un atelier. reali
zează nu numai capitalul investit. ci şi un profit. De aceea ei 
se încurcă inevitabil în tot felul de contradicţii şi atribuie şi 
capitalului o anumită productivitate. Nimic nu dovedeşte mai 
bine oît de pătruns este Proudhon de mentalitatea burgheză 
leit acest mod de a vorbi despre productivitatea capitalului. 
Noi am văzut încă de la început că aşa-numita „productivitate 
a capitalului u nu este nimic altceva decît capacitatea proprie 
capitalului ( în actualele condiţii sociale , fără de care nu ar 
exista capital) de a-şi putea însuşi munca neplătită a mun
citorilor salariaţi. 

Dar Proudhon se deosebeşte de economiştii burghezi prin 
aceea că nu aprobă această „productivitate a capitaluluiu .  ci. 
dimpotrivă. descoperă în ea o încălcare a „dreptăţii etene" . 
Ea este aceea care îl împiedică pe muncitor să primească în
tregul venit al muncii sale. Ea trebuie prin urmare desfiinţată. 
Dar cum ? Prin micşorarea dobînzii şi, în cele din urmă, prin 
reducerea ei la zero cu ajutorul unor legi coercitive. Atunci. 
după părerea proudhonistului nostru. capitalul încetează de a 
mai fi productiv. 

Dobînda la capitalul de împrumut este numai o parte a 
profitului ; profitul. atît la capitalul industrial dt şi la capitalul 
comercial. este numai o parte a plusvalorii pe care clasa capita
listă o stoarce clasei muncitoare sub forma muncii neplătite. 
Legile economice care reglează dobînda sînt atît de indepen
dente de legile care reglează rata plusvalorii. pe cît e ste în 
genere cu putinţă ace st •lucru pentru legile uneia şi aceleiaşi 
formaţiuni sociale. In ceea ce priiveşte însă repartiţia acestei 
plusvalori �ntre diferiţii capitalişti. este limpede că pentru in
dustriaşii şi negustorii în ale căror întreprinderi au investit 
mult capital al ţi capitalişti. rata profitului trlbuie să crească 
în aceeaşi măsură în care - toate celelalte condiţii rămlnînd 
neschimbate - cade dobînda. Aşadar. moşorarea şi, dn cele 
din urmă, desfiinţarea dobînzii n-ar „apuca u in realitate îtuşi 
de puţin aşa-numita „productivitate a capitalului u „de coarneu ,  
c i  ar stabili doar o altă repartiţie între diJferiţii capitalişti a 
plusvalorii neplătite, stoarsă clasei muncitoare. şi n-ar asigura 
vreun avantaj munitorului ifaţă de capitalistul industrial. i 
un avantaj pentru capitalistul industrial faţă de rentier. 

Din punctul său de vedere juridic. Proudhon explică do· 
bnda. ca şi toate realităţile economice, nu prin condiţiile pro
ducţiei sociale. ci prin legile statului în care aceste condiţii 
işi găsesc expresia generală. Din a cest punt de vedere. lipsit 
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de o it de vagă idee despre legătura dintre legile statului şi 
condiţiile sociale ale prducţiei. aceste legi ale statului apar 
în mod inevitabil ca dispoziţii absolut aPbitrare. care pot fi tot 
aşa de bine înlocuite in orice moment prin altele diametral 
opuse. De aceea pentru Proudhon nimic nu-i mai uşor decît să 
emită un decret - de îndată ce ar putea s-o acă - prin care 
dobînda să fie micşorată la 1 °/o. Dar dacă toate celelalte con
diţii sociale rămîn neschimbate. acest decret al lui Proudhon 
nu va exista decît pe hîrtie . In pofida tuturor decretelor. do
bînda va continua să fie reglată. ca şi pină acum. de legile eco
nomice cărora le este supusă astăzi. Ca şi pînă acum persoane 
solvabile vor lua bani cu împrumut cu dobîndă de 2. 3. 4 şi 
mai mult la sută. după împrejurări. cu singura deosebire că 
rentierii vor fi prudenţi şi vor împrumuta bani numai persoa
nelor din partea cărora nu riscă un proces judiciar. De altfel 
acest plan măreţ de a-i răpi capitalului „productivitatea u este 
vechi, tot atît de vechi ca şi legile cu privire la camătă, care 
nu · urmăreau decît să limiteze dobînda şi care acum au fost 
pretutindeni abrogate, deoarece în practică au fost întotdea
una încălcate sau ocolite, iar statul a fost nevoit să-şi recu
noască neputinţa în faţa legilor producţiei sociale. Şi poate 
oare reintroducerea acestor legi medievale, inaplicabile, „să 
apuce de coarne productivitatea capitalului u ? După cum ve
dem, cu cit analizăm mai amănunţit proudhonismul, cu atît ne 
apare mai reacţionar. 

Iar cînd dobînida va fi redusă în felul acesta la zero. aşa
dar oind dobînda la capital va fi desfiinţată, „nu se va mai 
plăti nimic altceva deoît munca necesară pntru circuitul capi
talului u .  Cu alte cuvinte. defiinţarea d obînzii echivalează cu 
desfiinţarea profitului şi chiar a plusvalorii. Dar dacă realmente 
ar i posibil ca dobînda să fie desfiinţată iprintr-un decret. care 
ar fi rezultatul ? Pentru clasa rentierilor nu ar mai avea sens 
să dea cu împrumut capital sub formă de avansuri ; l-ar investi 
ea însăşi pe contul e i  în întreprinderi industriale proprii sau 
în societăţi pe acţiuni. Masa plusvalorii pe care clasa capitaliş
tilor o stoarce clase i  muncitoare ar rămîne aceeaşi. numai re
partiţia ei s-ar schimba.  şi nici aceasta intr-o măsură n
semnată. 

De fapt proudhonistul nostru Pierde din vedere faptul că 
şi acum. la cumpărarea de mărfuri în societatea burgheză. nu 
se plăteşte 1in medie mai mult dcît „munca necesară pentru 
circuitul capitalului u ( ceea ce vrea să însemne : pentru pro
ducerea unei mărfi) . Munca este măsura valorii tuturor năru-
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rilor. şi 1n societatea modenă - abstracţie fănd de fluctua
ţiile pieţei - este pur şi simplu imposibil ca, în general, 
mărfurile să fie plătite mai mult decît munca necesară pentru 
producerea lor. Nu, nu, scumpe proudhonist, alta-i buba, şi 
anume aceea că „munca necesară pentru circuitul capitalului" 
(ca să folosesc felul dv. confuz de exprimare) nu este plătită 
în întregime I Cum se intîmplă aceasta, puteţi citi la Marx 
( „Capitalul" ,  p. 12-160 23°) . 

Dar asta nu-i tot. Dacă se desfiinţează dobînda la capital 
(Kapitalzins) , se desfiinţează şi chiria (Mietzins) . Deoarece 
„casa şi locuinţa intră. ca toate celelalte produse. în prevde
rile acestei legi " .  Este întocmai mentalitatea maioruJui de tip 
vechi ·care spune unui militar u termen redus : „Ia-ascultă. 
aud că eşti doctor ; treci din când în cmd pe la mine ; aînd ai 
nevastă şi şapte cpii. este mtotdeauna cite eva de oblojit" .  

Militarul cu termen redus : „Vă og să  mă iertaţi. domnule 
maior. dar sînt doctor în filozofie ! " 

Maiorul : „Tot una e, felceru-i felcer I "  
Aşa şi proudhonistul nostru : chirie {Mietzins) sau lobîndă 

la capital (Kapialzinis) lui îi e tot una ; dobînda e dobindă. fel
ceru-i felcer. - Am văzut mai sus că preţul închirierii (Miet
preis) . vulgo * chiria {Mietzns) . se compune : 1) în parte in 
rentă funciară ; 2) dn parte din dobînda la capitalul investit 
în construcţie, inclusiv .profitul antreprenorului ; 3) în parte 
din cheltuieli pentru reparaţii şi asigurări ; 4) in parte dn rate 
anuale de amortizare a caPitalului inrvestit n construcţie. in
clusiv profitul, în măsura în care casa se degradează. 

Acum chiar şi un orb trebuie să vadă că 

„insuşi proprietarul se va grăbi si-şi vindă casa, căci altminteri ea ar 
rămlne noupată, iar !pialul nvestit n a pur şi plll nar auce 
profit". 

Fireşte. Dacă e desfiinţează dobinda la capitalul de îm
prumut, atunci nici un proprietar nu va mai putea primi un ban 
chirie pentru casa lui, şi aceasta numai pentru că Miete ** poate 
fi numită şi Mietzins ** şi pentru că ea include o parte care 
reprezintă realmente .dobinda la capital. Felerul e felcer. Dacă. 
în ceea ce priveşte dobinda obişnuită la capital. legile u pri
vire la camătă au putut fi făcute nficace numai datorită 

* - �n limbaj obişnuit. - Nota trad. 
** - uvntle gerane „Miete" şi „Mietzis• slnt sinonime şi în

seamnă chirie. - Nota trad. 
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faptului că au fost ocolite, ele nu au afectat vreodată mc1 
măcar it de cit nivelul chiriei. Numai Proudhon putea SăŞi în
chipuie că noua sa lege cu privire la camătă va regla �i va 
desfiinţa treptat nu numai simpla dobindă la cpital. dar şi 
complicata chirie (Mietzins) pentru locuinţe 231• De ce atunci 
să e mai cumpere cu bani grei de la proprietar •casa care „este 
pur şi simplu inutilău . şi de ce i asemenea situaţie proprie
tarul n-ar mai da şi bani pe deasupra ca să scape de această 
casă. care este „pur şi simplu inutilă a ,  ca să fie scutit de 
cheltuielile de reparaţii - asta nu se ştie. 

După această strălucită performanţă n domeniul socialis
mului superior ( suprasocialism, cum îl numeşte maestrul 
Proudhon) , proudhonistul nostru se consideră în drept să se 
avînte şi mai sus. 

„Acum nu ne-a rămas decit să tragem unele concluzii, p entru 1 
aduce lumină in toate .peotele acestei p robleme atit de importante". 

Care sînt aceste concluzii ? Ele rezultă tot atît de puţin 
din cele spuse mai sus. cum rezultă şi dprecierea c aselor e 
locuit din desfiinţarea dobînzii. şi. despuiate de frazeologia 
pompoasă şi solemnă a autoului nostru. ele nu mai faseamnă 
decît că. pentru o mai bună desfăşurare a peraţiei de răscum
părare a locuinţelor închiriate. sînt ncesare : 1) o statistică 
exactă a obielului. 2) o bună poliţie sanitară şi 3) asociaţii ale 
muncitorilor cnstructori care să preia construcţia de noi lo
cuinţe ; desigur. lucruri foarte bune şi frumoase. numai că, in 
pofida frazeologiei şarlataneşti. ele nu nt nicidcum in stare 
„să elucidezea confuzia de idei a lui Proudhon. 

Acela care a înfăptuit lucuri atît de mari are. desigur. 
şi dreptul de a face muncitorilor germani o recomandare 
serioasă : 

„Noi credem că acste probleme şi altele asemănătoare sint vrd
nice de atenţia democratiei soiale„. Ea trebuie să caute să elucide:e, 
aşa cum a elucidat aici problema locuintelor, şi celelalte problme la fl 
de importante, cum sint creditul, datoria publicd, datoriile particulare, 
impozitele etc.• etc. etc. 

Aşadar. proudhonistul nostru ne promite o serie întreagă 
de articole despre „probleme asemănătoarea .  şi dacă le va 
trata pe toate la fel de amănunţit ca rpe „atît de imortanta 
problmăa de faţă, ziarul „Volksstaata va avea manuscrise 
pentru un an întreg. Dar noi putem anticipa - totul e va 
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reduce la cele deja spuse : dobînda la capital se desfiinţeazăw 
cu aceasta dispare şi dobînda care trebuie plătită pentru da
toria publică şi pentru datoriile particulare. creditul devine 
gratuit etc. Acelaşi cuvînt magic este aplicat oricărui alt su
biect. şi în fiecare caz în parte se obţne cu 0 logică implaca
bilă acelaşi rezultat uimitor : că. dacă dobînda la capital est
desfiinţată, nu mai trebuie plătite nici un fel de dobînzi pen
tru banii împrumutaţi. 

De altfel sînt şi frumoase problemele cu care ne ameninţă. 
proudhonistul nostru. Creitul ! De ce credit are nevoie munci
torul [n afară de acela de la o leafă la alta sau de creditul 
casei de amanet ? Dacă acesta îi este acordat gratuit sau con
tra dohîndă. fie ea şi dobînda cămătărească a caselor de aa
net. este oare o deosebire pentru el ? Şi dacă. vorbind 1n gene
ral. el ar avea vreun avantaj de pe urma acestui lucu. dacă. 
prin urmare. cheltuielile de producţie a forţei de muncă s-ar 
micşora. n-ar trebui oare să scadă şi preţul forţei de muncă ' 
- Dar pentru burghez, şi mai ales pentru micul burghez, cre
ditul este o problemă importantă. şi în special pentru micul 
burghez ar fi o afacere minunată să poată obţine orictnd credit. 
şi îcă fără a plăti dobîndă. - „Datoria publică" I Clasa mun
citoare ştie că nu ea a contractat-o. şi. atunci cînd va prelua 
puterea. va ·lăsa plata ei  în seama acelora care au contracat-o. 
- „Datoriile particulare I "  - vezi crditul. - „Impozitele" ! 
Lucruri 1n care burghezia este mult interesată. dar muncitorii 
aproape de loc : ceea ce muncitorul plătşte ca impozit intră 
în ultimă instanţă în cheltuielile de prduţie a forţei de 
muncă şi trebuie deci să fie acoperite de capitalist. Toate 
aceste puncte, care ne sint prezentate aici ca probleme foarte 
importante pentru clasa muncitoare. prezintă în realitate un 
interes esenţial doar pentru burghez şi mai mult facă p�ntru 
micul burghez, iar noi afirmăm, în pofida celor spuse de Prou
dhon, că clasa muncitoare nu este chemată să apere interesele 
acestor clase. 

Despre marea problemă care priveşte într-adevăr ipe mun
citori. despre relaţiile dintre capitalist şi muncitorul salariat. 
despre faptul că capitalistul e ipoate mbogăţi de pe rma 
muncii muncitorilor săi. despre aceasta proudhonistul nostru 
nu suflă nici un uvînt. Domnul şi maestrul său s-a ocupat. 
e-i drept, de această problemă. dar nu a adus nici o lămurire. 
şi chiar in ultimele sale lucrări n-a mers în fond mai departe 
dectt „Philosophie de la misere" ( . Filozofia mizeriei" )  uz. a 
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cdrei inconsistenţă a fost demonstrată de Marx într-un mod 
strălucit încă in 1 847. 

Este regretabil că în decurs de douăzeci şi cinci de ani 
muncitorii de limbi romanice nu au avut aproape nici o� altă 
hrană spirituală socialistă decît scrierile a cestui „socialist al 
celui de-al doilea Imperiu " .  Ar fi insă de două ori mai regre
tabil dacă teoria proudhonistă ar inunda acum şi Germania. 
Fiţi însă pe pace.  Punctul de vedere teoretic al muncitorilor 
germani e cu cincizeci de ani mai avansat decît cel proudho
nist, şi va fi de ajuns să dăm drept exemplu chiar şi numai 
aoeastă problemă a lcuinţelor pentru a fi scutiţi pe viitor de 
.alte eforturi în această privinţă. 
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Secţiunea a I-a 

Cum rezolvă burghezia problema locuinţelor 

In secţiunea cu privire la rezolvarea proudhonistă a pro
blemei locuinţelor am subliniat cit de mult este mica burghezie 
direot interesată in aceast ă  problemă. Dar ea prezintă un inte
res deosebit şi pentru marea burghezie. deşi indirect. Ştinţele 
moderne ale naturii au dovedit că ;a-numitele „mahalale a }n 
care sînt îngrămădiţi muncitorii constituie focarele tuturor 
epidemiilor care bîntuie din timp în timp în oraşele noastre. 
Holera . tifosul. febra tifoidă. vărsatul şi alte boli pustiitoare 
se tranmit prin aerul pestilenţial şi apa infectată a a cestor 
cartiere muncitoreşti ; acolo ele nu dispar aproape niciodată 
cu totul. iar atunci cînd au condiţii prielnice. devin epide
mice. se răspîndesc şi dincolo de focarul lor. pătrunzînd în 
cartierele mai sănătoase şi aerisite. locuite de domnii capita
lişti. Clasa dominantă a capitaliştilor nu-şi poate ingădui plă
cerea de a lăsa clasa muncitoare p radă bolilor epidemice fără 
a suferi şi ea consecinţele ; urmările se răsfrîng asupra capita 
liştilor 1nşişi. şi �ngerul morţii seceră printre ei tot aşa de 
necruţător ca şi printre muncitori. 

De îndată ce acest lucru a fost stabilit în mod ştiinţific.  
brghezii filantropi au fost cuprinşi de o n obilă emulaţie în 
ceea ce priveşte crotirea sănătăţii muncitorilor lor. S-au în
fiinţat societăţi. s-au scris cărţi. s-au făcut Propuneri. au fost 
dezbătute şi decretate diferite legi entru a zăgăzui repetatele 
m olime. Au fost cercetate condiţiile în care locuiesc munci
torii şi s-au făcut încercări de a se înlătura racilele cele mai 
flagrante. In special fa Anglia. un de marile oraşe sînt mai nu
meroase decît oriunde. şi. prin urmare. pentru marea burghe
zie această problemă se punea u cea mai mare acuitate. s-a 
desfăşurat o a ctivitate intensă ; au fost numite comisii guver
namenale pentru a celcet a  condiţiile sar.tare [n care trăieşte 
clasa muncitoare ; rapoartele lor. care se dosebesc Într-un 
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mod dn de laudă de toate rapoartele de pe continnt prin 
preciziunea. minuţiozitatea şi obiectivitatea lor. au constituit 
baza unor legi noi. mai mult sau mai puţin radicale. Oriit 
de incomplete ar fi aceste legi, ele întrec totuşi cu mult tot 
ceea ce s-a ralizat pînă am pe continnt în acest sens. Şi 
totuşi orînduirea sodală capitalistă .generează necontenit şi 
în mod inevitabil racilele de a căror remediere e vorba. 1ncît 
chiar şi n Anglia abia dacă s-a făcut un pas înainte n această 
direcţie. 

Ca de obicei. Germania a avut nevoie de n timp mult mai 
îndelungat pînă ce focarele de epidemii. exiStente şi aici în 
mod cronic. să atingă gradul de intensitate necesar pentru a 
trezi din toropeală marea burghezie. Dar încetul cu [ncetul se 
face oţetul, şi astfel a apărut, în sfîrşit, şi la noi o literatură 
burgheză cu privire la sănătatea pulică şi la problema locuin
ţelor. un extras diluat al precursoarelor ei din străinătate. mai 
cu seamă al celei engleze, şi căreia i se dă, cu ajutorul unor 
fraze sonore şi solemne, aparenţa unei concepţii mai înalte. 
Din această literatură face parte : Dr. Emil Sax : „Die Woh
nungszustănde der arbeitenden Classen und ihre Reform",  
Viena. 1 869. 233 

Am ales, pentru a expune modul în care burghezia tra 
tază problema locuinţelor. această lucrare numai datorită 
faptului că ea încearcă să sintetizeze pe cit posibil Jntreaga 
literatură burgheză pe tema respectivă. Frumoasă literatură 
i-a servit autorului nostru drept „izvoare" ! Dintre rapoartele 
parlamentare engleze, u adevărat izvoarele principale, sînt 
menţionate numai trei dintre cele mai vechi ; întreaga lucrare 
dovedeşte că autorul nu şi-a aruncat niciodată ochii pe vre
unul din ele ; în schimb ne sînt prezentate un şir întreg de 
scrieri burgheze banaJe. binevoitorfilistine şi ipocrit-filantro
pice : Ducpetiaux. Roberts. Hole. Huber. dezbaterile congre
selor engleze de ştiinţe sociale ( sau. mai bine zis. de panac 
social) . revista Uniunii pentru bunăStarea clasei muncitoare 
din Prusia, raportul oficial austriac cu privire la expoziţia 
mondială de la Paris. rapoartele oficiale bonapartiste cu pri
vire la aceeaşi epoziţie. „Illustrated London News" .  „Dber 
Land und Meer " şi, în sfîrşit, „o autoritate notorie " ,  un om cu 
„o minte practică. pătrunzătoare " .  „înzestrat cu o mare putere 
de convingere",  şi anume Julius Faucher ! Nu lipseşte din 
această listă de ivoare decît „Gartenlaube " .  „Kladderadatch" 
şi puşcaşul Kutschke. 2s4 
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Pentru a evita orice înţelegere greşită a punctului de ve
dere al d-lui Sax. el declară la P· 22 : 

„Denumim economie socială invătătura despre economia natională 
aplicată la problemele sociale, mai exact chintsenta mijloaelor şi căilor 
pe care ni le oferă această ştiinţă pentru a ridica tn cadrul orinduiri1 
sociale existente, pe baza legilor ei cimanente», clasele aşa-zis (/) neavute 
la nivelul celor avute". 

Nu ne oprim la ideea confuză că „ştiinţele economie" ,  sau 
economia rpolitică. s-ar ocupa în genere cu altceva decît cu 
probleme „sociale" .  Trecem de-a dreptul la punctul principial. 
Dr. Sax cere ca „legile imanente" ale economiei burgheze. 
„cadrul orînduirii sociale ex1stente " .  ,cu ialte cuvinte modul de 
producţie capitalist să rămînă neschimbat. şi totuşi „clasele 
aşa-zis neavute" să fie ridicate „la nivelul celor avute" .  O 
premisă inevitabilă a modului de producţie capitalist este însd 
existenta unei clase nu aşa-zis neavute. ci realmente neavute. 
care să nu aibă nimic altceva de vîndut decît forţa ei de muncă 
şi care de aceea să fie nevoită să vîndă capitalistului indu�trial 
această forţă de muncă. Sarcina „economiei sociale " - noua 
ştiinţă descoperită de d-l Sax - constă. Jrin urmare. în a găsi 
mijloacele şi căile pentru a transforma în cadrul unei orînduiri 
sociale care se bazează pe antagonismul dintre capitalişti. po
sesori ai tuturor materiilor prime. uneltelor de producţie şi 
mijloacelor de subzistenţă. pe  de o parte. şi muncitorii salariaţi 
neavuţi, care nu posedă nimic altceva decît forţa lor de muncă, 
pe de altă parte, deci, în cadrul acestei orînduiri sociale, pe 
toţi muncitorii salariaţi în capitalişti. fără ca ei să înceteze 
de a mai fi muncitori salariaţi. D-l Sax şi închipuie .că a rezol
vat această problemă. Poate că el va binevoi să ne arate cum 
pot fi transformaţi în mareşali toţi soldaţii annatei franze. 
care de la Napoleon I încoace işi poartă în raniţă bastonul de 
mareşal. fără a înceta să rămînă simpli soldaţi. Sau cum s-ar 
putea face ca toţi cei 40 OOO OOO de supuşi ai Imperiului ger
man să devină împăraţi germani. 

Esenţa socialismului burghez constă tocmai in dorinţa de 
a menţine baza tuturor racilelor societăţii a ctuale şi de a înlă
tura totodată aceste racile. Socialiştii burghezi doresc. după 
cum s-a arătat încă în „Manifestul Comunist" ,  „să tămăduiască 
relele sociale pentru a asigura existenţa societăţii burgheze" ; 
ei vor „burghezia fără proletariat"  23>. După cum am văzut, 
d-l Sax pune problema exact în acelaşi fel. Soluţia problemei 
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sociale o vede în rezolvarea problemei locuinţelor ; el este de 
părere că 

,,prin amliorarea locuinţelor claselor muncitoare se poate remedia cu 
sues mizeria materială ş. morală descrisă, şi astfel - printr-o imbu
năt.ţire pe scară largă numai a condiţiilor de locuit - partea covirşi
toare a acstor clase ar putea fi ridicată din mocirla existentei lor, ade
seori aproape inumană, pe culmile pure ale bun.starii materiale şi  spi
rituale# (p. 14). 

In treacăt fie zis. este în interesul burgheziei de a estompa 
existenţa proletariatului creat de relaţiile de producţie bur
gheze şi care constituie condiţia dăinuirii acestora. De aceea 
d-l Sax ne povesteşte la p. 21 că prin clase muncitoare se în
ţeleg, în afară de muncitorii propriu-zŞi. toate „clasele ne
înstărite ale societăţU, în genere „oamenii m.run W ,  cum sînt 
meseriaşii, văduvele, pensionarii ( I ) ,  funcţionarii inferiori etc. 
Socialismul burghez întinde mina socialismului mic-burghez. 

De unde provine Jipsa de locuinţe ? Cum a luat naştere ? 
Ca bun burghez. nu se oade ca d-l Sax să ştie că ea este un 
produs necesar al societăţii burgheze ; că nu se poate să nu 
existe o lipsă de locuinţe într-o societate în care marea ma;t 
muncitoare nu are alt venit decît salariul. adică totalitatea mij
loacelor de subzistenţă necesare existenţei şi perpetuării ei ; 
in care 1n permanenţă noile perfecţionări în tehnica maşinilor 
etc. lasă fără lucru mase de muncitori ; în care violentele fluc
tuaţii industriale. care survin în mod periodic. determină. pe 
de o parte. existenţa numeroasei armate de rezervă a şome
rilor. iar pe de altă parte azvîrle din cind în cad in stradă o 
masă mare de muncitori. lăsîndu-i fără lucru ; în care muncito
rii sînt înghesuiţi în a să în oraşele mari. şi anume într-un 
ritm mai rapid deoît Se construiesc în condiţiile existente lo
cuinţe pentru ei ; în care. prin urmare. chiar şi pentru cele 
mai mizerabile cocine trebuie să se găsească întotdeauna chi
riaşi ; în care. în sfirşit. Jroprietarul de imobile. în calitatea sa 
de capitalist. are nu numai drptul. ci chiar. datorită concuren
ţei. ca să spunem aşa. obligaţia de a stoarce. fără nici un fel 
de scrupule. din proprietatea sa imobiliară. chiriile cele mai 
mari . Intr-o asemenea societate lipsa de locuinţe nu este de 
loc întîmplătoare. ci o instituţie necesară ; ea nu poate fi înlă
turată, împreună cu repercusiunile ei asupra sănătăţii etc., 
decît transformînd din temelii întreaga orînduire socială care 
o generează. Dar socialismul burghez nu se cade să ştie acest 
lucru. Nu se cade ca el să-şi explice lipsa de locuinţe prin re 
laţiile existente. Nu-i rămîne, aşadar, nici un alt mijloc deci t  
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să recurgă a fraze moralizatoae şi s-o eplice prin răuatea 
omenească. pasămite prin păcatul originar. 

„Şi nu poti să nu recunoşti - şi, p rin urmare, să  negi• (isteaţă 
concluzie I )  - „că de vină„. sint în mică parte lnşişi muncitorii care 
solicită locuinte, în cea mai mare paite însă ci care îşi sumă sarcina 
de a satisface această nevoie, sau cei care, deşi dispun de mijloacele 
necesare, nici nu şi-o asumă măcar, adică clasele sociale suprapuse, 
avute. Vina acestora din umă... constă în aceea că nu au grijă să asi
gure o ofertă îndestulătoare de locuinţe bune•. 

Tot aşa cum Proudhon ne trauspune din domeniul eco
nomic în cel juridic. socialistul nostru burghez ne transpune 
aici din domeniul economic in cel al moralei. Nimic mai firesc. 
Cine declară intangibile „legile manente " aJe actualei socie
tăţi burgheze şi modul de producţie capitalist şi vrea totuşi 
s. înlăture consecinţele l0r neplăcute. dar inevitabile. nu are 
altă ieşire deoît să ţină capitaliştilor predici moralizatoare. al 
căror efect înduioşător se volatilizează de îndată ce intervine 
interesul privat. şi. la nevoie. concurenţa . iceste predici sea
mănă întocmai cu acelea ale găinii de la marginea iazului în 
care înoată zglobiu răţuştele clocite de ea. Răţuştele se avîntă 
în apă cu toate că apa nu are bîne. iar capitaliştii se aruncă 
a supra profitului cu toate că acesta e lipsit de sentiment. „In 
materie de bani încetează orice sentimntalismu .  a pus încă 
butrînul Hansemann 236, care în această privinţă era mai ver
sat deaît l-1 Sax. 

„Locuinţele une s1nt atit de scumpe, incit pentru marea maj o
ritate a muncitorilor ele sint cu totul inaccesibile. Marele capital ... se 
eschivează u teamă de la construirea de locuinţe pentru clasele mun
citoare ... , stfel incit acste clase, în ceea ce priveşte nevoia lor de lo
cuinţe, încap n cea mai mare pafte pe ina spculanţilor•. 

Oribilă speculă I Marele capital. fireşte. niciodată nu face 
speculă I Dar nu reaua-voinţă, ci numai ignoranta împiedică 
marele capital să facă speculă cu locuinţele pentru muncitori : 

„Proprietarii de imobile nici nu ştiu ce rol mlre şi important are 
satisfacerea normală a nevoii de locuinţe ... , ei nu ştiu ce rău iac oame
nilor oferindu-le cu atita lisă de răspundere, cum se intimplă de obicei, 
!OUinte atit de proaste şi insalubre şi, în sfhşit, ei nu ştiu it de mult 
1şi dăunează lor inş:Ie prin aceasta• (p. 27). 

Dar pentru a se ajunge la lipsa de locuinţe, ignoranţei 
capitaiştilor trebuie să i se adauge ignoranţa muncitorilor. 
D!pă ce a admis că „păturile cele mai de josu ale muncitori
.or. „pentru a nu rămîne cu totul fără adlpost. sînt silite ( I )  
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să-şi caute un culcuş pentru noapte oriude şi ln orice con
diţii. ele fiind n acastă privinţă cu totul dezarmate şi nepu
tincioase ".  d-l Sax 11e >vesteşte : 

„Este un fapt Indeobşte cunoscut că mulU dintre ei" (muncitorii), 
„din uşurinţă, dar mai ales din ignoranţă, r�so organimului lor, s-ar 
putea spne aproape u virtuozitate, condiţiile unei dzvoltări fireşti şi 
ale unei existenţe sănătoase, lntrucit nu au nici cea mal elementari no· 
ţmne dspre o igină raţională şi mai ales despre lnsemnătatea enormă 
pe care o are louinţa din acest punct de vdere• (p. 27). 

Aici dnsă dncep să iasă la dveală urchile de măgar ale 
burghezului. Pe dnd la capitalişti „vina " se transformă n igno
ranţă. la muncitori ignoranţa nu este decît un motiv pentru a-i 
învinui. Ascultaţi : 

„şa se face• ( adică din pricina igno'anţei) „că ei se mută ln 
louinţe Intunecoase, igrasioase, neîncăpătoare, lntr-un cuvint ln lo
cuinţe care ontravin oricăror reguli de igienă, numai ca să eonmi
sească ceva din chirie.„ că adsea mai multe fmilii lnchiriază o sn
gură locuinţă, ba chiar o singură cameră, numai şi numai pentru a plăti 
o chirie cit mai mică, In timp ce, pe de altă parte, risipesc ln mod cu 
adevărat condamnabil clştigul lor pe bduturd şi pe tot felul de distracţli 
eitlne•. 

Intr-adevăr. banii pe care muncitorii „îi risipesc pe rachiu 
şi tutun" (p. 28) , „viaţa de cîrciumă, cu toate consecinţele ei 
deplorabile. care. ca o greutate de plumb. trage muncitorima 
în mocirlă " ,  îi stau d-lui Sax ca o greutate de plumb în sto 
mac. Faptul că 1n împrejurările date beţia printre muncitori 
este un produs inevitabil al codiţiilor lor de viaţă. tot atît de 
inevitabil ca şi tifosul. crima. paraziţii. portărelul şi alte boli 
sociale. în aşa măsură inevitabil incit ciJra medie a celor că
uţi în patima beţiei poate fi dinainte calcuJată. - nii acest 
lucru nu se cade. fireşte. să-l ştie d-l Sax. De altfel încă bătrl
nul meu învăţător spunea : „Oamenii simpli se duc la circiumă. 
lumea bună - la club".  şi, deoarece am fost in ambele locuri. 
pot să confinn că aşa este. 

Toată vorbăria despre „ignoranţa" ambelor părţi se re
duce la vechile fraze depre armonia dintre interesele capita
lului şi ale muncii. Dacă şi-ar cunoaşte adevăratele interese. 
capitaliştii ar pune la dispoziţia muncitorilor locuinţe bune şi 
în genere le-ar face viaţa mai uşoară ; iar dacă muncitorii şi-ar 
cunoaşte adevăratele lor interese. n-ar declara greve. nu s-ar 
ocupa de socialdemocraţie, n-ar face politică. ci ar da frumuşel 
ascultare speriorilor lor. capitaliştii. Din păvate. intere;ele 
ambelor părţi nu coincid nicidecum cu predicile d-[ui Sax şi 
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ale nenumăraţilor săi precursori. De mai bine de 50 de ani se 
prdică vanghelia armoniei dintre capital şi muncă ; filan
tropia burgheză a cheltuit bani grei ca să dovedească această 
armonie prin iustituţii model. dar. dwpă cum vom vedea mai 
jos. în aceşti 50 de ani nu s-a făcut nici un pas înainte. 

Autorul nostru trece acum �a rezolvarea practică a pro
blemei. Cît de puţin revoluţionară a fost propunerea lui Prou
dhon de a face din muncitori proprietarii locuinţelor lor reiese 
chiar şi numai din faptul că dncă înaintea lui ocialismul bur
ghez a încercat. şi mai încearcă şi acum. s-o pună în practică. 
D-l Sax declară şi el că probla locuinţelor nu poate fi pe 
deplin so[uţionată decît atunci Îild li se vor da muncitorilor 
locuinţe in proµrietate (p. 58 şi 59) . Mai mul:. la acest gînd 
el cade într-un extaz liric. care se exprimă în următoarea ti
radă înflăcărată : 

„Este ceva specific ln nostalgia prnprietătii funciare înrădăcinată 
1n om, această pornire pe care nici măcar ritmul trepidant al afacerilor 
de astăzi n-a fost în stare s-o atenuze. Este simţămîntul instinctiv al 
importantei economice pe care o prezintă proprietatea funciară. Prin ea 
omul dobindşte n reazem sigur, pTinde parcă rădăcini puternice ln 
pămînt, şi orice gospodărie ( I ) găsşte in poprietatea funciară baza cea 
mai trainică. Dar puterea binefăcătoare a proprietăUi funciare depăşeşte 
cu mult cadrul acestor avantaje materiale. Cine are nTocul să aibă o 
asemenea proprietate a atins cea mai 1naltă treaptă posibilă a indepen
denţei economice 1 el dispune de un domeniu ln care poate tăia şi spln 
zura in mod suveran, ste propriul său stăpîn, are o anumită putere şi 
un sprijin sigur pentru zile negre 1 conştiinţa de sine a omului creşte şi 
o dată cu ea forţa sa morală. De aici decurge marea importanţă a pro
prietăţii in problema de faţă„. Muncitorul astăzi neputincios ln faţa vici
situdinilor vieţii, flat într-o permanentă dependenţă faţă de patron, ar 
fi astfel ferLt intr-o anumită măsură de această situaţie precară, ar deveni 
capitalist şi s-ar vedea asigurat împotriva primejdiei şomajului sau a 
incapacităţii de muncă, datorită creditului imobiliar de care ar dispune 
ln consecinţă. Prin aceasta el ar li ridicat din clasa celor neavuţi in 
clasa celor avuţi" (p. 63). 

După cum se vede. d-l Sax presupune că omul este în 
esenţă ţăran, altminteri n-ar atribui muncitorilor din marile 
noastre oraşe nostalgia proprietăţii iare. pe care nimeni 
altul nu a descoperit-o la ei. Pentru muncitorii noştri din marile 
oraşe. libertatea de mişcare este o primă condi1ie vitală, iar 
prprietatea funciară nu poate fi pentru ei decJt o cătuşă. 
Daţi-le case proprii. încătuşaţi-i iarăşi de glie şi veţi frînge 
puterea lor de rezistenţă împotriva încercărilor fabricanţilor 
de a scădea salariile. Nu este exolus ca vreun muncitor să-şi 
poată vnde în anumite împrejurări căsuţa ; dar 1in cazul unei 
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greve serioase sau al unei crize industriale genera�e *. toate 
casele aparţinînd muncitorilor respectivi ar . oferite spre vin-· 
zare şi. pn urmare. sau nu ar  găsi cumpărători. sau ar  trebui 
să fie vindute cu mult sub preţul de cost. Şi chiar dacă s-ar găsi 
cumpărători pentru toate. tot nu s-ar alge nimic din întreaga 
mare reformă a d-lui Sax cu privire la locuinţe. şi el ar fi nevoit 
s-o ia din nou de la capăt. Dar poeţii trăiesc într-o lume ima
g.1ară ; la fel şi d-l Sax. care îşi imaginează că proprietarul 
funciar „a atins cea mai înaltă traptă a independenţei eco
nomice" ,  că are „un reazem sigur" ,  „devine capitalist şi se 
vede asigurat împotriv a primejdiei şomajului sau a ica<paci
tăţii de muncă. datorită creditului imobiliar de care ar dispue 
în conscinţă" etc. Ar fi bine ca d-l Sax să se uite la ţăranii 
fran�ezi şi la ţăranii noştri renani cu gospodării mici ; casele 
şi ţarinile lor sînt la maximum grevate de ipoteci, recolta lor 
aparţine creditorilor încă înainte de a fi strînsă. iar pe „dome
niu." lor nu ei taie şi 1pînzură în mod suveran. ci cămătarul. 
avocatul şi portărelul. Aceasta este într-adevăr cea mai înaltă 
treaptă posibilă a independenţei economiJce - pentru căă
tar I Şi pentru ca muncitorii să-şi vadă Cit mai grabnic căsu
ţele sub această suveranitate a cămătarului. binevoitorul domn 
Sax le atrage grijuliu atenţia asupra creditului imobiliar de 
care pot dispune în caz de şomaj sau de incapacitate de muncă. 
în loc să cadă în sarcina asistenţei publice. 

In orice .caz. d-l Sax a rezolvat problema pusă la început : 
muncitorul „devine capitalist" prin cumpărarea unei căsuţe 
poprii. 

Capitalul este stăpîn asupra muncii neplătite a altora. Că
suţa muncitorului devine. aşadar. capital numai atunci înd el 
o dă u chirie unei terţe persoane. însuşindu-şi sub formă de 
chirie o parte din produsul muncii acestui terţ. Tocmai prin 
faptul că el însuşi locuieşte ln casă. aceasta nu 1poate să de
vină capital. tot aşa cum haina iinoetează să mai fie caipital 
în clipa în care o mpăr de 1la croitor şi o mbrac. E drept 
că muncitorul care posedă o căsuţă în valoare de 1 OOO de 
taleri încetează să mai fie proletar. dar trebuie să fii d-l Sax 
ca să spui că e capitalist. 

Calitatea de capitlist a muncitorului nostru mai are însă 
şi n alt aspect. Să ipresupunem că într-o regiune industrială 
ar fi devenit o regulă ca fiecare muncitor să aibă căsuţa lui 
proprie. In cazul acesta clasa muncitoare din această regiunP 

* Cuvintele „au al unei crize industriale generale" au fost adăugate 
de ngels in ediţia din 1 887. - Nota red. 
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locuieşte în mod gratuit ; cheltuielile pentru locuinţă nu mai 
sînt cuprinse în valoarea forţei sale de muncă. Dar orice redu
ere a cheltuielilor de produoţie a forţei de mncă. adică orice 
cădere de durată a preţurilor Ja produsele necesare traiului 
muncitorului este echivalentă. „în baza �egilor imanente ale 
învăţăturii despre economia naţională " .  cu o scădere a valorii 
forţei de muncă şi. ca atare. a r  duce în cele din urmă la o scă
dere corespunzătoare a salariului. Salariul s-ar reduce, prin 
urmare. în medie. cu suma medie a chiriei economisite, adică 
muncitorul ar plăti chirie pentru propria ·sa casă. dar nu, ca 
mai înainte. n bani daţi proprietarului casei. ci sub formă de 
muncă neplătită însuşită de fabricantul la care lucrează. în 
felul acesta. economiile mncitorului plasate în căsuţă ar de
veni. într-adevăr. oarecum capital. dar capital nu pentru linsul. 
ci pentru capitalistul la care lucrează. 

D. Sax nu reuşeşte deci nici măcar pe htrtie să-şi trans
forme muncitorul într-un capitalist. 

In treacăt fie zis. cele arătate mai sus sînt valable pentru 
toate aşa-zisele reforme sociale care se reduc la economii sau 
la ieftinirea mijloacefor de subzistenţă ale muncitoruilui. Sau 
aceste reforme capătă o aplicare generală, şi atunci sînt ur
mate de o scădere corespunzătoare a salariului. sau rămîn 
experienţe u totul izolate. şi atunci msăşi existenţa [or ca 
excepţii izolate dovedeşte că realizarea �or pe scară larg ă  este 
incompatibilă cu modul de producţie capitalist existent. Să 
presupunem că. prin introducerea generală a cooperativelor de 
c onsum. într-o regiune s-ar obţine ieftinirea u 200/o a mijloa
celor de subzistenţă ale muncitorilor ; în acest caz salariul ar 
trebui să scadă a colo cu timpul cu aproximativ 200/o, adică 
în aceeaşi proporţie în care mijloacele de subzistenţă respec
tive intră n întreţinerea muncitorilor. Dacă muncitorul cheltu
i;;te. de pildă. în medie. trei sferturi din salariul său săptămî
nal pentru aceste mijloace de subzistenţă. atunci salariul v a  
scădea. în cele din urmă. cu 8/4 X 20 = 1 50/o. Pe scurt : d e  în
dată ce o a semenea reformă care ec onmiseşte o parte din 
cheltuielile muncitorului devine generală. el va primi prpor
ţional cu atît mai puţin salariu cu cît economia realizată îi va 
permite să-şi reducă cheltuielile. Daţi fiecărui muncitor un ve 
nit aparte, economisit, de 52 de taleri, şi salariul său săptămî
nal  va trebui să scadă în cele din urmă cu un taler. Urmează 
deci : cu cit economiseşte mai mult. cu atit va primi un salariu 
mai mic. El nu economiseşte deci în p ropriu� său interes. ci fn 
acela al capitalistului. Mai este oare nevoie de a1tceva pentru 
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„a-i stimula n cel mai înalt grad„. prima virtute a bunului 
gospodar. piritl de economie" ? (p .  64) . 

De altfel d-l Sax ne şi spune imediat după aceea că mun
dtorii trebuie să devină proprietari ai locuinţelor lor nu atît 
în interesul lor propriu. oit n acela al capitaliştilor : 

„Dar nu numai muncitorimea, ci şi societatea 1n ansamblul ei ste 
interesată 1n cel mai înalt grad ca un num ăr cit mai mare dintre membrii 
-ei să fie legaţi ( ! ) de pămînt• (tare aş vrea să-I văd pe d-l Sax ln această 
postură) * „„.Toate forţele oculte care fac să erupă vulcanul, numit 
problema socială, 1n plin clocot sub picioarele no;tre - lnd1rjirea pro
letariatului, ura.„, periculoasele rătăciri ale mintii... -, toate acestea se 
vor risipi ca caţa la primele rnze ale soarelui dacă ... muncitorii înşişi 
vor trece pe acestă cale 1n lasa celor avuţi" (p. 65). 

Cu alte cuvinte : d-l Sax speră că muncitorii. printr-o de
plasare a poziţiei lor de proletari. care ar fi determinată de 
proprietatea asupra locuinţei, vor ipierde şi caracterul lor pro
letar şi vor deveni din nou slugi plecate. asemenea străbuni
cilor lor. şi ei proprietari ai caselor n care locuiau. Prodho
niştii să ia aminte. 

Cu ceasta d-. Sax crede că a rezolvat problema socială : 

„O repartiţie mal dreaptd a bunurilor - această enigmă a sfinxului 
pe care at1ţia oameni s-au străduit 1n zadar s-o rezolve - nu se află 
oare 1n faţa noastră ca un fapt palpabil, nu este ea astfel scoasă din 
sfera idealului şi transpusă in domeniul realităţii 1 Şi, dacă aceasta se 
realizează, nu va fi oare astfel atins unul din telurile cele mai !nalte 
pe care chiar socialiştii cei mai exlremişli îl prezinld drept punciul 
culminant al teoriilor lor ?" (p. 66). 

Este n adevărat noroc că am reuşit să ajungem pînă 
aici, căci acest strigăt de bucurie constituie „punctul ulmi
nant" al  cărţii lui Sax, iar de acum încolo autorul începe 
iarăşi încetişor coborîşul din „sf era idealului" în realitatea 
plată ; iar cînd vom ajunge jos, vom constata că în absenţa 
noastră nu s-a schimbat nimic, dar absolut nimic. 

Ghidul nostru ne obligă să facem primul pas la vale 
atunci cînd ne lămureşte că există două sisteme de locuinţe 
muncitoreşti : sistemul cottage, potrivit căruia fiecare familie 
de muncitori îşi are căsuţa ei proprie, pe cit posibil cu o gră
diniţă, ca în Anglia, şi sistemul cazarmă, al marilor clădiri 
compuse din multe locuinţe muncitoreşti, ca la Paris, 
Viena ertc. Un sistem intermediar este cel existent în nordul 

* In citatul din „Volksstaat• aici s-a intercalat următoarea frază : 
„Proprietatea funciară.„ mîşorează numărul aelora care luptă impo
triva dominaţiei olasei avute•. - Nota red. 
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Germaniei. E drept, sistemul cottage este singurul sistem 
just, singurul care ar permite muncitorului să devină pro
prietarul casei sale, pe cind sistemul cazamă prezintă foarte 
mari dezavantaje pentru sănătatea, moralitatea şi viaţa liniş 
tită a familiei, - dar, vai, din pricina scumpetei terenurilor, 
sistemul cottage este irealizabil tocmai n centrele unde se 
resimte lipsa de locuinţe, în marile oraşe, şi să fim mulţumiţi 
dacă, în loc de mari cazărmi, s-ar construi acolo case cu cite 
4-6 locuinţe sau dacă s-ar remedia lipsurile principale ale 
sistemului cazarmă prin tot felul de ingeniozităţi în construc
ţie (p.  71-92) . 

Nu-i aşa că am coborît o bună bucată de drum ? Trans
formarea muncitorilor în capitalişti, rezolvarea problemei so
ciale, fiecare muncitor proprietarul casei sale, - toate acestea 
au rămas sus, în „sfera idealului" ; nouă ne rămîne doar ă 
ne ocupăm de introducerea sistemului cottage la ţară şi să 
amenajăm pe cit posibil cazărmile muncitoreşti la oraşe. 

Rezolvarea burgheză a problemei locuinţelor a eşuat, 
prin urmare - după cum recunoaşte chiar autorul -, potic
nindu-se de opoziţia dintre oraş şi sat. Şi acum am ajuns la 
miezul problemei. Problema locuinţelor poate fi rezolvată 
abia atunci cînd societatea se va fi transformat într-atît, in
cit să poată trece la desfiinţarea opoziţiei dintre oraş şi sat, 
exacerbată de actuala societate capitalistă. Societatea capi
talistă, departe de a putea desfiinţa această opoziţie, este, 
dimpotrivă, nevoită s -o  ascută pe zi ce trece tot mai mult. 
Chiar şi primii socialişti utopişti moderni, Owen şi Fourier, 
au văzut just acest lucru. In construcţiile lor model nu mai 
există o opoziţie între oraş şi sat .  Lucrurile stau cu totul al t
fel decit pretinde d-l Sax : nu rezolvarea problemei locuin
ţelor rezolvă totodată şi problema socială, ci abia prin rezol
varea problemei sociale, adică prin desfiinţarea modului de 
producţie capitalist devine totodată posibilă rezolvarea pro
blemei locuinţelor. Să vrei să rezolvi problema locuinţelor 
şi totodată să menţii marile oraşe moderne este un nonsens. 
Marile oraşe modeme vor fi însă înlăturate abia prin desfiin
ţarea modului de producţie capitalist, şi, de îndată ce se va 
păşi la aceast. desfiinţare, va fi vorba de cu totul alte lucruri 
decit de a procura fiecărui muncitor o căsuţă proprie . 

Orice revoluţie socială va trebui însă, la început, să ia 
lucrurile aşa cum le găseşte şi să remedieze racilele cele 
mai flagrante cu mijloacele existente. Şi, după cum am mai 
văzut, lipsa de locuinţe poate fi imediat remediată prin ex-
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proprierea unei părţi din locuinţele luxoase, aparţinînd cla
selor avute, cealaltă parte urmînd să servească pentru în
cartiruiri .  

Fondul problemei nu se schimbă cu nimic dacă în con
tnuare d-l Sax părăseşte din nou marile oraşe şi începe o 
poliloghie despre colonii muncitoreşti care ar urma să fe 
amplasate în apropierea oraşelor, dacă zugrăveşte tot con
fortul unor asemenea colonii u „instalaţie de apă, iluminaţie 
cu gaz aerian, încălzire cu aer cald sau apă caldă, spălătorii, 
uscătorii comune, camere de baie şi altele" ,  „cu creşă, şcoală, 
casă de rugăciune ( ! ) ,  sală de lectură, bibliotecă„., cîrciumă 
şi berărie, sală de dans şi de muzică decente" ,  case deservite 
toate de forţa aburilor, astfel încît „producţiau să poată fi „re
adusă într-o oarecare măsură din fabrici în atelierele la domici
liu" .  Colonia, aşa cum o zugrăveşte el, este împrumutată de 
d-l Huber nemijlocit de la socialiştii Owen şi Fourier, care, 
prin simpla eliminare a tot ceea ce este socialist, i -a dat un 
caracter u totul burghez. Prin aceasta ea devine cu atît mai 
utopică. Nici un capitalist nu are interesul să înfiinţeze ase
menea colonii care, de altfel, nici nu există nicăieri în lume, 
în afară de cea din Guise în Franţa, înfiinţată de un fou
rierist nu în scopul unor speculaţii rentabile, ci cu titlul de 
experienţă socialistă * .  D-l Sax ar fi putut tot atît de bine 
cita, în favoarea proiectomaniei sale burgheze, colonia co
munistă „I larmony Hall" 238, care a fost întemeiată de Owen 
la Hampshire, la începutul deceniului al 5-lea, şi care a 
pierit de mult. 

Toată această vorbărie despre înfiinţarea de colonii nu 
este însă decît o încercare neputincioasă de a se înălţa din 
nou în „sfera idealului" ,  la care autorul renunţă imediat. Por
nim din nou rapid la  vale. Soluţia cea mai simplă este 

„ ca muncitorii să primească cu ajutorul patronilor, al fabricanţilor, lo
cuinţe corespunzătoare, fie că lnşişi aceştia le-ar construi, fie că i-ar in
demna şi sprijini pe muncitori să şi le construiască, punîndu-le l a  dis
poziţie terenul, avanslndu-le capital pentru constructie etc.# (p. l OG l-

!n felul acesta am părăsit din nou marile oraşe, unde nu 
poate fi vorba de aşa ceva, şi am revenit la ţară. D-l Sax 
demonstrează acum că este în interesul fabricanţilor înşişi 
ca muncitorii să primească cu ajutorul lor locuinţe accep-

* Dar chiar şi acesta a devenit in cele din urmă pur ş!  simplu un 
lc de exploatare a muncitorilor. Vezi săptăminalul „Socialiste• din 
Paris, 1886 !37• [Nota lui Engels la ediţia din 1887.] 
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tabile, pe de o parte pentru că aceasta ar reprezenta un bun 
plasament de capital, pe de altă parte pentru că inevitabila 

„imbunătăUre a situaOei muncitorilor„. care va rezulta de aici va fi 
urmată de o sporire a fortei lor de muncă fizice şi intelectuale, ceea ce 
va fi, fireşte„„ deopotrivă„. in folosul patronului. Astfel se precizează şi 
punctul de vedere just in eea ce priveşte participarea patronilor la 
rezolvarea problemei locuintelor : ea apare ca emanatie a asociaţiei la
tente, a grijii patronilor, re de obicei se ascunde sub masca preocu
părilor umanitariste, pentru bunăstarea fizică şi materială, spirituală şi 
morală a muncitorilor lor, grijă care se vede răsplătită de la sine din 
punct de vedere pecuniar prin succesele ie care le 1nregistrează, prin 
atragerea şi asigurarea unei muncitorimi oapabile, pricepute, docile, mul
tumite şi devotate" (p. 108). 

Fraza despre „asociaţia latentă u 239 cu care Huber a în
cercat să dea palavrelor burgheze filantropice o „semnifi
caţie mai înaltă" nu schimbă lucrurile cu nimic. Chiar şi fără 
această frază marii fabricanţi din localităţile rurale, în spe
cial din Anglia, şi-au dat seama de mult că construirea de 
locuinţe muncitoreşti este nu numai o necesitate, constituind 
o parte integrantă din ansamblul de construcţii al fabricii. 
dar este şi foarte rentabilă. In Anglia au luat fiinţă pe această 
cale adevărate aşezări, dintre care unele au devenit ulterior 
oraşe. Muncitorii însă, în loc să fie recunoscători capitalişti
lor omenoşi, au ridicat dintotdeauna obiecţii foarte serioase 
împotriva acestui „sistem cottage" .  Ei nu numai că trebuie 
să plătească preţuri de monopol pentru aceste case, deoa
rece fabricantul nu are concurenţi, dar la fiecare grevă rămîn 
imediat fără adăpost, deoarece fabricantul îi evacuează fără 
multă vorbă, astfel încît orice rezistenţă a lor este foarte 
mult îngreuiată. Amănunte în această privinţă se pot găsi în 
lucrarea mea „Lage der arbeitenden Klasse in England" ,  
p.  224 şi 228 249• Dar d- l  Sax crede că asemenea argumente 
„abia dacă merită să fie combătute" (p.  1 1 1 ) .  Oare nu vrea 
el să-i dea muncitorului posibilitatea de a fi proprietarul 
căsuţei sale ? Desigur, dar întrucît „patronii ar trebui să poată 
dispune oricînd de locuinţă, pentru c3. în cazul concedierii 
unui muncitor, să aibă unde să-l cazeze pe înlocuitor " - ei 
bine, ar trebui ca „printr-o înţelegere să se prevadă posibi
litatea de a se revoca proprietatea în asemenea cazuri" I 
(p .  1 13) *. 

* Şi in acastă privintă capitaliştii englezi nu numai că au înde
plinit de mult toate dorintele fierbinti ale d-lui Sax, dar le-au şi depăşit 
considerabil. Luni 14 octombrie 1872, instntele judecătoreşti din Morpeth 
msărcinate cu întocmirea listelor de algători pentru parlament au avut 
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De astă dată am coborît neaşteptat de repede. Mai întîi 
a fost vorba de proprietatea muncitorului asupra căsuţei 
sale ; apoi aflăm că acest lucru nu este posibil în oraşe şi că 
el poate fi realizat numai la ţară ; acum ni se declară că şi 
la ţară această proprietate urmează să fie numai o proprie
tate „revocabilă printr-o înţelegere " I Cu acest gen de pro
prietate pentru muncitori, noua descoperire a d-lui Sax, u 
această transformare a lor în capitalişti „revocabili printr-o 
înţelegere", i ată-ne iarăşi ajunşi cu bine pe pămînt, unde ur
mează să cercetăm ce au făcut realmente capitaliştii şi alţi 
filantropi pentru rezolvarea probJemei locuinţelor. 

II 

Dacă ar fi să dăm crezare d-lui dr. Sax al nostru, domnii 
capitalişti au făcut chiar şi pînă acum multe pentru reme
dierea lipsei de locuinţe, dovedind astfel că problema locuin
ţelor poate fi rezolvată pe baza modului de producţie 
capitalist. 

D-l Sax menţionează înainte de toate Franţa bonapar
tistă ! După cum se ştie, în timpul Expoziţiei mondiale de la 
Paris, Ludovic Bonaparte a numit o comisie, însărcinată, în 
aparenţă, să raporteze despre situaţia claselor muncitoare 
din Franţa, în realitate însă, pentru a zugrăvi această situaţie 
ca fiind de-a dreptul paradisiacă, dind astfel o strălucire şi 
mai mare gloriei imperiului .  D-l Sax se referă la raportul 
acestei comisii, în a cărei componenţă au intrat uneltele 
cele mai corupte ale bonapartismului, mai ales pentru faptul 
că rezultatele cercetărilor ei sînt, „după propriile cuvinte ale 
comisiei numite în acest scop, destul de complete pentru 
Franţa" I Şi care sînt aceste rezultate ? Din 89 de mari indus
triaşi, respectiv societăţi pe acţiuni, care au dat iformaţii, 
31 nu au construit de Joc locuinţe pentru muncitori ; luin
ţele construite adăpostesc, după aprecierea a însuşi d-lui 
Sax, cel mult 50 OOO pînă la 60 OOO de oameni, iar louinţele 

de hotărît asupra cerer'.i a 2 OOO de mineri care solicitau să fie trcu! 
e listele de algători.  S-a dovedit că majoritatea acestQr oameni, po
tivit rgulamentului minei unde lucrau, erau considerau nu chiriaşi al 
csutelor locuite de ei, oi numai toleraţi, şi că puteau fi ocind 
evacuati fără vreun preaviz (proprietarul minei şi proprietarul caselor 
erau, fireşte, una şi aceeaşi pesoană.) Judcătorul a hotărlt că aceşti 
omeni nu s1nt chiriaşi, ci slugi, şi ca atare nu au dreptul de a figurs 
pe liste („Daily News• din 1 5  octombrie 1 872. ) 
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se compun aproape exclusiv numai din cite două camere 
pentru fiecare familie I 

Se înţelege de la sine că fiecare capitalist, pe care con
diţiile întreprinderii sale - forţa hidraulică, poziţia minelor 
de cărbuni, a zăcămintelor de minereuri de fier şi a altor 
mine etc. - îl leagă de o anumită localitate rurală, este 
nevoit să construiască locuinţe pentru muncitorii săi acolo 
unde ele nu există. Dar a vedea în aceasta o dovadă a exis
tenţei „asociaţiei latente" ,  „o mărturie grăitoare a faptului 
că această problemă şi marea ei însemnătate sînt tot mai 
mult înţelese" ,  „un început foarte promiţător" (p .  1 15) presu
pune obiceiul foarte înrădăcinat de a te amăgi pe tine însuţi. 
De al tfel şi în această privinţă industriaşii diferitelor ţări se 
deosebesc în funcţie de specificul lor naţional. Aşa,  de pildă, 
la p. 1 17, d-l Sax ne spune : 

„In Anglia abia ln ultima vreme se poate observa in această di
rectie o activitate sporită a patronilor. In special tn localităţile rurale 
îndepărtate.„ Mai als faptul că adseori muncitorii aveau de parcurs 
un drum lung, chiar şi de la localitatea cea mai apropiată ;pină la fa
brică, astfel incit ajungeau acolo istoviti şi nu mai erau in stare să de
pună o muncă destul de productivă, i-a determinat pe patroni sd con
struiască locuinte pentru muncitorii lor. Sporeşte insă şi numărul ace
lora care, dovedind o in/e/egere mai adincă a situaţie., �eagă reforma 
locuintelor, intr-o măsură mai mare sau mai mică, de toate celelalte ele
mente ale sociatiei latente ; acstora se d atoreşte aparitia acelor co
lonii înfloritoare„. Numele unui Ashton la Hyde, Ashworth la Turton, 
Grant la Bury, Greg la Bollington, Marshall la Leeds, Strutt la Belper, 
Salt la Saltaire, Akroyd la Copley şi  altii sint de aceea bine cunoscute în 
Regatul Unit" .  

Sfîntă simplicitate şi încă şi mai sfîntă ignoranţă I Abia 
„în ultima vreme" au construit fabricanţii englezi din locali
tăţile rurale locuinţe pentru muncitori I Nu, iubite d-le Sax, 
capitaliştii englezi sînt cu adevărat mari industriaşi nu 
numai la pungă, ci şi la minte. Cu mult înainte ca Germania 
Sd fi avut o adevărată mare industrie, ei îşi dăduseră seama 
că, atunci cînd procesul de producţie are loc într-o locali
tate rurală,  cheltuiala pentru locuinţele muncitoreşti repre
.zintă o parte necesară, direct şi indirect foarte rentabilă, a 
.capitalului de investiţie. Cu mult înainte ca lupta dintre 
Bismarck şi burghezii germani să fi dăruit muncitorilor 
.germani libertatea de asociere, practica i-a învăţat pe fabri
.canţii englezi, pe proprietarii de mine şi de uzine cit de mare 
poate fi presiunea pe care ei o exercită asupra muncitorilor 
grevişti atunci cînd sînt totodată proprietarii locuinţelor 
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acestor muncitori. „Coloniile înfloritoare" ale unui Greg, 
Ash ton, Ashworth datează atît de puţin „din ultima vreme0 ,  
incit încă în urmă cu 40  de  ani au  fost ridicate în slăvi de 
burghezie ca modele, aşa cum am arătat eu însumi acum 
28 de ani ( „Lage der arbeitenden Klasse in Englandu ,  în nota 
de la p. 228-230 241) . Cam tot atît de vechi sînt şi colo
niile lui Marshall şi Akroyd (aşa îşi ortografiază el numele) , 
şi încă mult mai veche este aceea a lui Strutt, ale cărei 
începuturi datează încă din secolul trecut. Şi deoarece în 
Anglia durata medie a unei locuinţe muncitoreşti este de 
40 de ani, d-l Sax poate lesne deduce în ce stare j alnică sînt 
acum aceste „colonii înfloritoare " .  Mai mult decit atît, ma
j oritatea acestor colonii nu mai sînt localităţi rurale ; dato
ri tă extraordinarei dezvoltări a industriei, cele mai multe 
dintre ele s-au pomenit înconjurate de fabrici şi case, în aşa 
fel incit ele se află acum în raza unor oraşe murdare şi pline 
de fum cu 20 000-30 OOO de locuitori şi chiar mai mulţi, 
ceea ce nu împiedică însă ştiinţa burgheză germană, repre
zentată de d-l Sax, să repete şi azi cit mai fidel vechile 
osanale engleze de la 1 840, care nu mai sînt de loc valabil: 

Ce să mai spunem despre bătrînul Akroyd I *  Acest domn 
onorabil a fost într-adevăr un filantrop de cea mai pură speţă. 
lşi iubea atît de mult muncitorii şi mai ales muncitoarele, incit 
concurenţii săi mai puţin filantropi din Yorkshire obişnuiau 
să spună despre dînsul că toţi muncitorii din fabrica lui sînt 
propriii lui copii I E drept că d-l Sax pretinde că în aceste 
colonii înfloritoare, „copiii nelegitimi sînt din ce în ce mai 
mult o raritate" (p. 1 18) . Desigur, copii  nelegitimi fără căsăto
rie, căci fetele drăguţe din regiunile industriale din Anglia 
se mărită foarte tinere. 

De mai bine de 60 de ani în Anglia locuinţele muncitoreşti 
se construiesc de regulă în imediata apropiere a fiecărei fa
brici mari din localităţile rurale şi o dată cu aceste fabrici. 
După cum am mai arătat, multe asemenea aşezări industriale 
au devenit nucleul în jurul căruia au luat naştere mai tîrziu 
întregi oraşe industriale, cu toate inconvenientele pe care le 
c>mportă ele. Aceste colonii, în loc să rezolve problema locu
inţelor, de-abia au creat-o în localitatea respectivă. 

In schimb, în ţările care, în ceea ce priveşte marea 
industrie, se tîrau doar în coada Angliei şi care de fapt au 

• In . „Volksstaat•, in locul acstei prooziţii, a apărut : „Ce să mal 
spunem dspre b ătrinul A. - Nu vreau să-i spun pe nume, el ste de 
mult decedat şi  lnmormintat !"  - Nota red. 
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învăţat abia de la 1 848 încoace ce înseamnă marea industrie, 
în Franţa şi în special în Germania, situaţia e cu totul alta. 
Aici numai uzinele şi fabricile uriaşe - bunăoară Uzinele 
„Schneider" din Creusot şi „Krupp" din Essen - s-au hotărît, 
după îndelungi ezitări, să construiască citeva locuinţe pentru 
muncitori. Marea majoritate a industriaşilor din localităţile 
rurale îşi lasă muncitorii să bată kilometri întregi pe arşiţă, 
pe zăpadă sau pe ploaie, dimineaţa spre fabrică şi seara din 
nou spre casă. Aceasta se întîmplă mai ales în regiunile mun
toase, în Vosgii francezi şi alsacieni, precum şi în văile rîu
rilor Wupper, Sieg, Agger, Lenne şi ale altor rîuri din West
falia renană. Probabil că nici în Munţii Metalici situaţia nu 
este mai bună. La germani ca şi la francezi aceeaşi calicie 
meschină. 

D-l Sax ştie prea bine că atît mult promiţătorul început 
cît şi coloniile înfloritoare nu înseamnă absolut nimic. El caută, 
aşadar, să demonstreze acum capitaliştilor ce venituri fru
moase ar putea să încaseze din construirea de locuinţe mun
citoreşti. Cu alte uvinte, el caută să le indice o nouă cale 
pentru a-i trage pe sfoară pe muncitori. 

Mai întîi el le dă exemplul unui şir întreg de societăţi 
londoneze de construcţii, unele cu caracter filantropic, al tele 
înfiinţate în scopuri de speulă, care au realizat un venit net 
de 4-6 o şi chiar mai mare. Că investirea de capital în case 
muncitoreşti este foarte rentabilă, nu mai e nevoie să ne-o 
demonstreze d-l Sax. Motivul pentru care nu se investeşte 
mai mult capital în asemenea case este că iocuinţele mai 
scumpe sînt şi mai rentabile pentru proprietar. îndemnul dat 
de d-l Sax capitaliştilor se reduce, prin urmare, din nou la o 
simplă predică moralizatoare. 

în eea ce priveşte aceste societăţi londoneze de construc
ţii, ale căror succese strălucite d-l Sax le trîmbiţează aît de 
zgomotos, ele au construit în total, potrivit propriilor sale 
date - care includ tot soiul de construcţii în scop de speculă 
-, locuinţe pentru 2 1 32 de familii i 706 celibatari, prin 
urmare pentru mai puţin de 1 5  OOO de persoane I Şi se găsesc 
oameni care îndrăznesc să prezinte cu toată seriozitatea în 
Germania asemenea copilării drept mari succese, în timp ce 
numai în partea de răsărit a Londrei un milion de muncitori 
au cele mai mizerabile condiţii de locuit I Toate aceste stră
danii filantropice sînt de fapt atît de deplorabile şi de neîn
semnate, încît în rapoartele parlamentare engleze care se ocupă 
de situaţia muncitorilor nici nu se pomeneşte vreodată de ele. 
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Cit despre ridicola necunoaştee a Londrei care se vă
deşte în tot acest capitol, nici să nu mai vorbim. Un singur 
lucru vrem să arătăm. După părerea d-lui Sax căminul pentru 
celibatari din Soho * a fost închis deoarece în cartierul res
pectiv „nu se putea conta pe o clientelă numeroasă u .  D-l 
Sax îşi închipuie că întregul Westend al Londrei este un oraş 
de lux şi nu ştie că chiar în spatele străzilor celor mai ele
gante se află cele mai murdare cartiere muncitoreşti, ca, d
pildă, Soho. Căminul model din Soho, despre care vorbeşte 
d-l Sax şi pe care îl ştiu încă de acum 23 de ani, a avut la 
început mare căutare, dar a fost închis pentru că nici un om 
nu a putut suporta condiţiile existente acolo. Şi era încă unul 
dintre cele mai bune. 

Dar oraşul muncitoresc din Mulhouse, în Alsacia, nu este 
oare un succes ? 

Oraşul muncitoresc Mulhouse a dat prilej burgheziei de 
pe continent să facă tot atîta paradă cit a făcut burghezia 
engleză cu coloniile odinioară înfloritoare ale lui Ashton, 
Ashworth, Greg & Co. Din păcate, el nu este produsul asocia
ţiei „latente" ,  ci al asociaţiei făţişe dintre cel de-al doilea 
Imperiu francez şi capitaliştii alsacieni. Aceasta a fost una din 
experienţele socialiste ale lui Ludovic Bonaparte, pentru care 
statul a avansat 1/a din capital. În 14 ani (pînă în 1 867) s-au 
construit acolo după un sistem defectuos care, în  Anglia, unde 
există mai multă pricepere în această direcţie, ar fi fost de 
neconceput, 800 de căsuţe ; aceste căsuţe, pentru care munci
torii plătesc o chirie lunară mai mare, trec după 1 3-15 ani în 
proprietatea muncitorilor. Intrucît acest fel de a dobîndi o 
proprietate a fost introdus de mult ,  după cum vom vedea, de 
asociaţiile cooperatiste engleze de construcţie, el nu mai tre
buia inventat de bonapartiştii alsacieni. Majorările de chirie 
pentru cumpărarea de case sînt cam m ari în raport u cele 
din Anglia ;  muncitorul primeşte, bunăoară, după ce a plătit 
în rate 4 500 de franci în 15 ani, o casă care în urmă cu 15 ani 
valora 3 300 de franci. Dacă un muncitor vrea să se mute din 
casă sau rămîne în urmă cu o singură rată lunară (în care caz 
poate fi evacuat) , i se socoteşte ca chirie anuală 62No din 
valoarea iniţială a casei (de pildă, 17 franci pe lună la 3 OOO de 
franci valoarea casei) şi i se înapoiază restul, dar fără nici un 
ban dobîndă. Se înţelege că în felul acesta societatea poate, 
abstracţie făcînd de „ajutorul de statu,  să realizeze afaceri 

• Cartier din Londra. - Nota red. 
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mănoase ; tot astfel se înţelege că locuinţele furnizate în 
asemenea condiţii, chiar şi numai prin faptul că se află în 
afara oraşului, că sînt semirurale, sînt mai bune decît vechile 
locuinţe-cazărmi situate chiar în oraş. 

Nu vrem să mai vorbim despre cele cîteva experienţe 
din Germania, deplorabile, cum admite însuşi d-l Sax la p. 157. 

Ce dovedesc, aşadar, toate aceste exemple ? Pur şi simplu 
că construcţia de locuinţe muncitoreşti, chiar atunci cînd nu 
sînt încălcate toate legile igienei, este rentabilă pentru capi
talist. Dar lucrul acesta nu a fost contestat niciodată, îl ştiam 
de mult u toţii. Orice investiţie de capital care satisface o 
necesitate este rentabilă dacă este administrată în mod raţio
nal. Tocmai aceasta e problema : de ce persistă totuşi lipsa de 
locuinţe, de ce nu se îngrijesc totuşi capitaliştii ca muncitorii 
să aibă locuinţe igienice şi în număr suficient ? Şi de astă dată 
d-l Sax se mărgineşte să dea îndemnuri capitalului şi ne ră
mîne dator cu răspunsul. Adevăratul răspuns la această în
trebare l-am dat în cele de mai sus. 

Capitalul - acest lucru este acum definitiv stabilit -
nu vrea să înlăture lipsa de locuinţe, chiar dacă ar putea s-o 
facă. Rămîn deci numai două paleative : întrajutorarea mun
citorilor şi ajutorul de stat. 

D-l Sax, un admirator înflăcărat al întrajutorării, ne poate 
înşira şi în domeniul problemei locuinţelor adevărate minuni. 
Din păcate, el este nevoit să admită din capul locului că întra
jutorarea poate da anumite rezultate numai acolo unde sis
temul cottage fie că există, fie că este realizabil, adică iarăşi 

• numai în localităţile rurale ; în marile oraşe însă, chiar din 
Anglia, întrajutorarea poate fi realizatl numai în foarte mică 
măsură. Apoi, oftează d-l Sax, 

„reorma se poate infă)tui cu ajutorul acsteia• (intrajutorarea) „nmai 
pe o cale ocolită, deci lntotdeauna numai in mod incomplet, adică numai 
in măsura in care principiul proprietăţii private are puterea de a in
fluenţa asupra calităţii locuinţei" .  

Dar şi acest lucru este îndoielnic ; în orice caz „principiul 
proprietăţii private" nu a avut nicidecum o influenţă reforma
toare asupra „calităţii " stilului au torului nostru. Totuşi întra
jutorarea se poate mîndri în  Anglia cu asemenea minuni, 

„incit a depăşii cu mult tot ce s-a făcut acolo in alte direct'.i pentru 
rezolvarea problemei locuinţelor. Este vorba de cbuilding societies" * en-

* - „societăti de construcţie". - Nota trad. 
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gleze", de car e  d-l Sax se ocupă mai amănunţit lndeosebi pentru că 
,,ln genere lumea îşi face o imagine incompletă sau eronată despre ca
racterul şi activitatea Jor. Acste building societies engleze nu slnt 
nicidecum ... societăţi de construcţii sau asociaţii de construcţii ; ele slnl 
mai dgrabă.„ ceea ce în limba germană se lnţelge prin cuniuni pn
tru achizi�ionarea de case• ; scopul lor ste să strlngă prin otizaţii pe
riodice ale membrilor un fond din care, pe măsura mijloaclor disponi
bile, se acordă mmbrilor împrumuturi pentru cumpărarea de case.„ 
Building society este, prin urmare, pentru o parte din membrii ei o casă 
de economii, iar pentru cealaltă parte o casă de lmpumut. - Building 
societies sînt deci instituţii de credit ipotecar înfiinţate pentru nevoile 
muncitorilor, în special„. pentru a pune economi.le muncitorilor„. la 
dispoziţia tovarăşilor de lsă ai depunătorilor, în vderea cumpărării 
sau construirii de case. După cum era de prsupus, aceste lmprumuturi 
se aordă pe bază de ipotcă asupia proprietătii respectLve şi ln aşa fel 
init rambursarea lor se face în rate, pe termene scurte, ln care slnt cu
prinse dobînzile şi amortizarea„. In loc să i se achite depunătorilor 
dobînzile la sumele depuse de ei, acestea sfnt trecute In creditul lor, 
calcu/indu-se doblndă la doblndă.„ Cererea de restituire a dpunerilor 
îm-preună u dobînzile acumulate„. poate fi făcută ln orice moment, cu 
un preaviz de o lună" (p. 170-172).  „In Anglia există mai bine de 
2 OOO de asemenea uniuni..., capitalul lor se ridică la aproximativ 
15 OOO OOO I.st., şi vreo 100 OOO de familii de muncitori au şi ajuns pe 
această cale în posesia unui cămin propriu ; iată o cucerire socială, 
care desigur că nu-şi va găsi atlt de curlnd perechea• (p. 174). 

Din păcate intervine şi aici imediat un „daru : 

„Dar prin aceasta nu s-a ajuns nicidecum la o rezolvare completă 
a problemei, pentru simplul motiv că p rocurarea de case„. este accesibilă 
numai muncitorilor mai bine plătiţi„. ln special condiţiilor sanitare nu 
li se dă adesea suficientă atenţie" (p. 176). 

Pe continent „asemenea uniuni„. nu prea găsesc un teren 
propice pentru dezvoltarea lor" . Ele presupun sistemul cottage, 
care aici nu există decît în localităţile rurale, unde însă mun
citorii nu s-au ridicat încă pînă la înţelegerea întrajutorării. 
Pe de altă parte, la oraşe, unde s-ar putea crea asociaţii pro
priu-zise de construcţii, acestea „întîmpină greutăţi considera
bile şi foarte serioase de tot felul" (p .  1 79) . Ele ar putea con
strui doar cottages, lucru cu neputinţă în oraşele mari . într-un 
cuvînt, „această formă de asociaţie de întrajutorare" nu poate 
„avea în împrejurările actuale - şi desigur nici într-un viitor 
apropiat - rolul principal în rezolvarea problemei de faţă • .  
Aceste asociaţii d e  construcţii se mai află „în stadiul primelor 
începuturi, încă nedezvoltateu .  „Aceasta este valabil chiar şi 
pentru Angliau (p. 181 ) .  
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Aşadar : capitaliştii nu vor, iar muncitorii nu pot. Şi  cu 
aceasta am putea încheia această secţiune dacă n-ar f i  absolut 
necesar să dăm unele lămuriri în ceea ce priveşte building 
societies engleze de mai sus, pe care burghezii de orientare 
Schulze-Delitzsch le prezintă mereu muncitorilor noştri 
drept model. 

Aceste building societies nu sînt societlţi muncitoreşti ,  
şi scopul lor  principal nu este acela de a procura muncitorlor 
case proprii. Vom vedea că, dimpotrivă, aceasta se întîmplă 
foarte rar. Building societies sînt create în esenţă pentru 
speculă, cele mici, iniţiale, nu mai puţin decît urmaşele lor, 
mai mari. într-o cîrciumă se adună - de obicei din iniţiativa 
circiumarului, unde au apoi loc adunările săptămînale - un 
număr de obişnuiţi ai localului şi prietenii lor, mici negustori, 
vînzători, comis-voiajori, mici patroni şi alţi mici bur
ghezi, ici-colo şi cirte un mecanic sau al t muncitor aparţinînd 
aristocraţiei clasei sale, pentru a forma o asociaţie de construc
ţii ; de obicei mobilul imediat l constituie faptul că cîrciu
marul a dibuit în vecinătate sau aiurea un teren care poate fi  
obţinut la un preţ relativ ieftin. Prin natura ocupaţiei lor, 
majoritatea membrilor nu sînt legaţi de o anumită regiune : 
chiar şi mulţi dintre micii negustori şi meşteşugari au în oraş 
numai prăvălia sau atelierul, nu şi locuinţa ; cine poate, 
preferă să locuiască în afara oraşului plin de fum. Parcela 
este cumpărată şi pe ea se construiesc atitea cottages cite 
încap. Creditul celor mai înstăriţi face posibilă cumpărarea ; 
cotizaţiile săptămînale, precum şi cîteva mici împrumuturi 
acoperă cheltuielile săptămînale pentru construcţie. Membri
lor care urmăresc obţinerea unei case proprii li se atribuie, 
prin tragere la sorţi, cite un cottage pe măsură ce sînt termi
nate, iar sporul corespunzător de chirie amortizează preţul de 
cumpărare. Acele cottages care rămîn disponibile se închiriază 
sau se vînd. Dacă afacerile merg bine, asociaţia de construcţii 
realizează o avere mai mare sau mai mică, care aparţine 
membrlor atîta timp cit ei îşi plătesc cotizaţiile şi care din 
cînd in cînd sau la dizolvarea societătii se împarte între ei. 
Aceasta este istoria a nouă din zece societdţi de construcţii 
engleze. Celelalte sînt societăţi mai mari, create uneori sub 
pretexte politice sau filantropice, şi care au întotdeauna în 
ultimă instanţă drept scop principal să asigure economiilor 
micii burghezii, cu ajutorul unor speculaţii cu terenuri, un 
plasament ipotecar mai avantajos, cu o bună fructificau• şi 
perspectivă de dividende. 
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Pe ce fel de clienţi contează aceste societăţi ne arată 
prospectul uneia dintre cele mai mari, dacă nu cjiar celei 
mai mari dintre ele. „Birkbeck Building Society, 29 and 30, 
Southampton Buildings, Chancery Laneu din Londra, ale cărei 
venituri se ridică de la îfiinţarea ei la peste 1 0  500 OOO 1. st. 
(70 OOO OOO de taleri) şi care are la bancă, precum şi plasate 
în efecte de stat peste 4 1 6  OOO 1.  st., iar în prezent numără 
21 441 de membri şi deponenţi, îşi face reclamă în felul 
următor : 

. Cine nu cunoaşte aşa-numitul sistem trienal l fabricanţilor de 
piane, potrivit căruia oricine închiriază un pian pe trei ani devine la 
sflrşitul acestui nterv. proprietarul lui î lainte de introduera aies
tui sistem, pentru oameni cu venituri reduse a cumpăra un pian bun 
sau o casă era aproape la fel de greu ; se plătea an de an chirie pentru 
pian şi se heltuiau de două sau de trei ori mai multi bani declt valora 
pianul. Dar ceea ce-i posibil cind e vorba de un pian este posibil şi 
cînd e vorba de o casă„. Intruit însă o casă costă mai mult deolt un 
pian„„ ste nevoie de un timp mi îndelungat pentru a plăti preţul de 
cumpărare prin chirie. ln consecinţă, directorii au ajuns la o înţelegere 
u prprietarii de case din dferite cartiere ale Londrei şi  din suburbiile 
ei, în virtutea căreia ei pot oferi membrilor lui Birkbeck Building o
ciety şi altora spre alegere un mare număr de case în cele mai diferite 
cartiere. Sistemul pe care dirctorii intenţionează să-l aplice ste ur
mătorul : să închirieze casele pe termen de 12 ani şi jumătate, după 
care, în cazul oind s-a plătit chiria în mod regulat, casa devine pro· 
prietatea asolută a chi.riaşului, fără nioi un fel de altă plată ulterioară„. 
Chiriaşul poate contracta csa şi pe un termen mai scurt, la o chirie 
mai mare, sau e un termen mai lung, Ja o chirie mai mică„. Oameni 
cu venituri limitate, luncţionari comerciali, vlnzdtori şi alţL pot deveni 
de îndată independenţi de orice proprietar, intrînd în rlndul membrilor 
lui Birkbeck Building Society•. 

Este destul de limpede. Nici vorbă nu poate fi de munci
tori, în schimb însă se vorbeşte despre oameni u venituri 
limitate, funcţionari comerciali, vînzători etc., şi în plus se pre· 
supune că, de regulă, solicitanţii posedă deja un pian. Intr-ade
văr, aici nici nu este vorba de muncitori, ci de mic-burghezi 
şi de oameni care vor şi pot să devină mic-burghezi, oameni 
ale căror venituri de regulă cresc treptat, deşi în anumite 
limite, ca, de pildă, venitul funcţionarilor comerciali şi al celor 
u profesiuni silliilare, pe cită vreme venitul muncitorlui, 
chiar dacă, în cazul cel mai bun, rămîne nominal acelaşi, în 
realitate scade pe măsură ce familia sa creşte şi sporesc ne
voile ei. Intr-adevăr, numai puţini muncitori pot, în mod 
excepţional, să facă parte din asemenea societăţi. Pe de o 
parte, venitul lor este prea mic, e de altă parte este prea 
nesigur, astfel incit nu-şi pot lua angajamente pe timp de 
12 ani şi jumătate. Cei cîţiva care fac excepţie de la această 
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regulă sînt fie muncitorii cei mai bine plătiţi, fie supraveghe
torii * de fabrică. 

Oricine vede, de altfel, că bonapartiştii din oraşul munci
toresc Mulhouse nu fac decît să imite în mod j alnic aceste 
societăţi de construcţii engleze mic-burgheze. Singura deo
sebire constă în aceea că bonapartiştii, în pofida ajutorului 
pe care-l  primesc din partea statului, îşi  înşală clienţii într-o 
măsură mult mai mare decît societăţile de construcţii. Con
diţiile lor sînt în genere mai puţin liberale decît cele ruzuale în 
Anglia ; în timp ce în Anglia nu numai că la fiecare vărsămînt 
se adaugă întotdeauna dobînda şi dobînda la dobîndă, ci se 
şi restituie integral, după un preaviz de o lună, fabricanţii din 
Mulhouse bagă în buzunar dobînda şi dobînda la dobîndă şi 
restituie numai suma efectiv depusă în monedă sunătoare. Si 
nimeni nu va fi mai surprins de această deosebire decît d-l Sax, 
în a cărui lucrare se găsesc toate acestea fără ca el să aibă 
habar. 

Aşadar nici întrajutorarea muncitorilor nu e de nici un 
folos. Rămîne ajutorul statului. Ce ne poate oferi d-l Sax în 
această privinţă ? Trei remedii : 

„ln primul rind, statul trebuie să aibă grij ă să inlăture sau să. îm
bunătăţească in mod corespunzător tot ceea ce 1n 1legislaţia ş: admi
nistratia sa ar fi de natură să agraveze, 1 n r-un fel sau altul, lisa de 
locuinţe care lovşte în clsele muncitoare" (p. 187). 

* Incă o mică completare cu privire 1n special la activitatea uniu
nilor de constructii londoneze. După cum se ştie, aproape toate tere
nurile din Londra aparţin aproximativ unei duzine de aristocraţi, printre 
care cei mai de vază sint ducii de Westminster, de Beford, de Portland 
etc. Aceştia au dat iniţial in arendă diferite parcele p entru constructie 
pe termen de 99 de ani, după care interval de timp urmau să reintre 
ln posesia parcelelor u tot ce se află pe ele. Ei inchiriază acum casele 
pe temene mai surte, de pildă pe 39 de ani, cu un aşa-numi.t repairing 
lease, potrivit căruia chiriaşul este obligat să repună şi să menţină casa 
tn stare de locuit. După 1ncheierea contractului, proprietarul terenului 
11 trimite pe arhitectul său şi pe funcţionarul de la serviciul de arhitectură 
(slVeyor ) din ccumriptia respectivă să inpecteze oasa şi să sta
bilescă reparatiile ncesare. Acstea sint adeseori radicale, omportînd 
p1nă şi reinnoirea 1nitrgii faţade, a acoperişului etc. După aceea chiriaşul 
depune contractul de 1nchiriere drept garanţie la o uniune de constructie 
şi primeşte de la aceasta banii necesari - p1nă la 1 OOO I.st„ şi chiar mai 
mult, la o chirie anuală de 130-150 I.st. - ca avans pentru lucrările de 
onstrucţie pe car� urmează să le excute pe cheltuiala sa. Aceste uniuni 
e constructii au devnit, aşadar, o verigă importantă lntr-un sistm 
care are drept cop să rclădască mereu casele din Londra care apartin 
marilor proprietari funciari aristocraţi, fără nici un efort din partea 
acestora, şi să le menţină ln stare de locuit pe cheltuiala publiului. 
Şi asta se numeşte o rezolvare pentru muncitori a problemei locuin
teor I [Nota lui Engels la ediţia din 1887.J 
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Aşadar : revizuirea legislaţiei u privire la construcţia de 
locuinţe şi libertate pentru construcţia de locuinţe, astfel incit 
să se clădească mai ieftin. Dar în Anglia legislaţia cu privire 
la construcţia de locuinţe este redusă la minim, construcţia 
de locuinţe este liberă ca păsările cerului, şi totuşi lipsa de 
locuinţe există. Cu toate acestea, acum se construieşte în 
Anglia atît de ieftin, incit casele se clatină cînd trece o căruţă, 
şi zilnic se prăbuşesc cîteva. Chiar ieri, 25 octombrie 1872, 
s-au prăbuşit la Manchester dintr-o dată 6 case, rănind grav 
şase muncitori. Prin urmare nici aceasta nu ajută la nimic. 

„în al doilea rind, puterea de stat trebuie să impiedice ca diferite 
persoane, in individualismul lor mărginit, să propage aceste racile sau 
să le provoace din nouM. 

Aşadar : inspectarea din punct de vedere sanitar şi edili
tar a locuinţelor muncitoreşti şi împuternicirea autorităţilor 
de a evacua casele insalubre şi dărăpănate, aşa cum se pro
cedează în Anglia din 1857. Dar cum s-a înfăptuit acest lucru 
în Anglia ? Prima lege din 1855 (Nuisances Removal Act *) a 
rămas „literă moartă" ,  după cum recunoaşte însuşi d-l Sax, la 
fel şi a doua lege, din 1858 (Local Government Act **) (p.  197) . 
In schimb, d-l Sax este de părere că cea de-a treia lege, Arti
sans Dwellings Act *** ,  care se referă numai la oraşele cu 
peste 10 OOO de locuitori, „constituie, desigur, o dovadă pozi 
tivă a înaltei înţelegeri a parlamentului britanic pentru pro
blemele sociale" (p .  199) , dar, în realitate, această afirmaţie 
nu constituie decît o nouă „dovadă pozitivă" a totalei igno
ranţe a d-lui Sax în „problemele" engleze. Că, în genere, „în 
problemele sociale" Anglia a luat-o mult înainte continentului 
este de la sine înţeles ; ea este patria marii industrii moderne, 
acolo modul de producţie capitalist a cunoscut o dezvoltare 
mai liberă şi mai amplă ; acolo consecinţele acestui mod de 
producţie se manifestă mai pregnant ca oriunde şi de aceea şi 
provoacă mai devreme ca oriunde o reacţie în legislaţie. Cea 
mai bună dovadă o constituie legislaţia cu privire la reglemen
tarea muncii în fabrici. Dar d-l Sax se înşală amarnic cînd 
crede că este de ajuns ca un act al parlamentului să capete 
putere de lege pentru a fi aplicat imediat în practică. Pentru 
nici o altă lege a parlamentului (poate numai cu excepţia 
Workshops' Act-ului ****)  aceasta nu este în mai mare măsură 

* - Legea cu privire la combaterea epidemiilor. - Nota trad. 
** - Legea cu privire la administraţia locală. - Nota trad. 

*** - Legea cu privire la locuinţele meşteşugari lor. - Nota trad. 
**** - Legea cu privire la ateliere. - Nota trud. 

19 - Marx-Engels, Opere, voi. 18 
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valabil decît pentru Local Government Act. Cu aplicarea 
acestei legi au fost însărcinate organele comunale, care 
aproape pe tot cuprinsul Angliei sînt focare notorii de corup
ţie de tot felul, de nepotism şi j obbery *. Agenţii acestor 
organe comunale, care ocupă posturile respective datorită a 
tot felul de considerente de familie, fie că nu sînt capabili, 
fie că nu sînt dispuşi s. pună în aplicare asemenea legi sociale, 
deşi tocmai în Anglia funcţionarii publici însărcinaţi cu elabo
rarea şi aplicarea legislaţiei sociale se disting de cele mai 
multe ori printr-o deosebită scrupulozitate - cu toate că nu 
în aceeaşi măsură ca acum 20-30 de ani . In consiliile comu
nale, proprietarii de case insalubre şi dărăpănate sînt aproape 
pretutindeni reprezentaţi, direct sau indirect. Faptul că con
silierii comunali sînt aleşi pe circumscripţii mici face ca ei 
să depindă de interesele şi influentele locale cele mai mes
chine ; nici un consilier comunal care vrea să fie reales nu 
poate risca să voteze pentru aplicarea acestei legi în 
circumscrip ţia sa electorală .  Se înţelege, prin urmare, cu cîtă 
împotrivire au primit aproape pretutindeni autorităţile locale 
aceast. lege şi că pînă acum ea a fost aplicată numai în cazu
rile cele mai flagrante, dar şi atunci de cele mai multe ori nu
mai după izbucnirea unei epidemii, cum s-a întîmplat anul tre
cut la Manchester şi Salford, cînd a bîntuit epidemia de vărsat. 
Pîna acum sesizările adresate Ministerului de Interne erau efi
ciente numai în asemenea cazuri ; de altfel principiul oricărui 
guvern liberal din Anglia este să propună legi în vederea unor 
reforme sociale numai atunci cînd se vede silit de împrejurări, 
iar pe cele existente, pe cît posibil, să nu le aplice. Această 
lege, ca şi multe altele din Anglia, este importantă numai prin 
faptul că în mîinile unui guvern condus de muncitori sau 
asupra căruia muncitorii exercită o presiune puternică şi care 
în fine ar aplica-o realmente, ea ar deveni o armă puternică, 
capabilă să facă o breşă în actualele rînduieli sociale. 

* Jobbery inseamnă avdntajul tras dintr-o functie publică de un 
runctionar în folosul SdU perscnal sau al  familiei sale. Dacă, de pildă, 
directorul general al  telegrafului de stat dintr-o tară devine asociatul 
camuflat al  unei fabrici de hîrtie, ii furnizează acesteia lemn din pădu
rile sale şi comandă apoi de la această fabrică hirtia necesară b irourilor 
telegrafice, avem de-a face cu un j ob,  ce-i drept nu prea mare, dar 
destul de frumuşel, intrucit denotă o adîncă cunoaştere a principiilor 
j obbery ; aşa cum şi era de la sine inteles şi de aşteptat în timpul lui 
Bismarck. (In textul apărut în „Volksstaat•, fraza se termină cu cu
' în tul j obbery. - Nota red.) 
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„tn al treilea rind", după pirerea d-lui Sax, puterea de stat tre
buie „sa pună în aplicare 1n modul cel mai cuprinzător toate masurile 
pozitive care-i stau la dispoziţie pentru a remedia lipsa de locuinte 
existentă". 

Cu alte cuvinte, puterea de stat trebuie să construiascd 
cazărmi, „adevărate clădiri-model" pentru „funcţionarii şi sluj -
başii " ei „inferiori" (dar aceştia nu sînt muncitori ! ) ,  şi „sa 
acorde„.  unor întreprinderi comunale, societăţi, precum şi 
unor persoane particulare împrumuturi care să servească la 
îmbunătăţirea locuinţelor claselor muncitoare" (p.  203) , aşa 
cum se procedează în Anglia potrivit lui Public vVorks Loan 
Act * şi cum a făcut Ludovic Bonaparte la Paris şi Mulhouse. 
Dar Public Works Loan Act există de asemenea doar pe hîrtie, 
guvernul pune la dispoziţia comisarilor maximum 50 OOO 1.  st., 
adică mij loacele pentru construirea a cel mult 400 de cottages, 
adică în 40 de ani 1 6  OOO de cottages sau locuinţe pentru cel 
mult 80 OOO de oameni - o picătură într-un ocean ! Admiţînd 
chiar că după 20 de ani mijloacele comisiei s-ar dubla prin 
restituirea împrumuturilor, şi deci în următorii 20 de ani s-ar 
construi locuinţe pentru alte 40 OOO de oameni, tot ar însemna 
doar o picătură într-un ocean. Şi deoarece un cottage nu du
rează în medie decît 40 de ani, după trecerea acestor 40 de 
ani cele 50 OOO sau 1 00 OOO 1. st. în numerar vor trebui anual 
cheltuite pentru înlocuirea celor mai vechi cottages care s-au 
ruinat. Asta numeşte d-l Sax la p .  203 : aplicarea justă şi  „în 
modul cel mai cuprinzător" a principiului I Şi cu această 
mărturisire că nici măcar în Anglia statul nu a înfăptuit „în 
modul cel mai cuprinzător" aproape nimic, d-l Sax îşi încheie 
cartea, debitînd încă o predică moralizatoare la adresa tuturor 
celor interesaţi * * .  

• - Legea c u  privire l a  împrumuturile acordate cetătenilor pentru 
constructii. - Nota trad . 

• „ In ultimul timp, 1n legile promulgate de parlamentul englez, 
prin care se acordă autorităţilor edilitare din Londra dreptul de expro
priere 1n scopul dschiderii unor n01 străzi, se ţine oarecum seama de 
muncitorii rămaşi fără adăpost in urma acestei măsuri, prevăzindu-se ca 
noile clădiri să fie 1n aşa fel construite, incit să poată adăposti ln ele 
acele categor.i ale populaţiei care pină atunci locuiseră aici. De aceea 
se construiesc case mari de raport cu cite cinci, şase etaje pentru 
muncitori, pe terenurile cele mai proaste, satisfăc1nd astfel litera legii. 
Răm1ne de văzut dacă această inovatie u totul neobişnuită şi străină 
muncitorilor se va dovdi potrivită, avtnd tn vdere condit.ile vechii 
Londre. ln cel mai bun caz tnsă, abia dacă va putea fi cazat astfel un 
sfert din muncitorii rămaşi realmente firă adăpo>t 1 n urma n!lor sis
tematizări. {Nota lui Engcls la ediţia din 1887.] 

Ul• 
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Este clar ca lumina zilei că statul actual nu poate şi nici 
nu vrea să remedieze calamităţile legate de lipsa de locuinţe. 
Statul nu este altceva decît totalitatea puterii organizate a 
claselor avute, a proprietarilor funciari şi a capitaliştilor, 
îndreptată împotriva claselor exploatate, a ţăranilor şi mun
citorilor. Ceea ce nu vrea fiecare capitalist în parte (şi numai 
despre aceştia este vorba aici, deoarece şi proprietarul funciar 
implicat acţionează înainte de toate în calitatea sa de capita
list) nu vrea nici statul capitaliştilor. Prin urmare, dacă fiecare 
capitalist în parte. deşi deplînge lipsa de locuinţe, abia cata
dicsşte să atenueze superficial consecintele ei cele mai in
spăiîntătoare. fără îndoială că nici capitalistul colectiv, 
statul. nu va face mai mult. El va avea cel mult grijă ca grad-I 
uzual de atenuare superficială să fie deopotrivă aplicat pretu
tindeni. Am văzut de al.tfel că aşa se şi intîmplă. 

Ni ·se poate obiecta însă că în Germania nu stăpînesc 
încă burghezii. că în Germania statul mai este încă într-o 
anumită măsură o putere indpendentă care pluteşte deapra 
societăţii şi care tocmai de aceea reprezintă interesele întregii 
societăţi, şi nu e acelea ale unei singure clase. Un asemenea 
stat poate, cică, să realizeze ceea ce nu poate realiza un stat 
burghez ; de la el ne putem aştepta şi pe tărîm social la cu 
totul altceva. 

Acesta este limbajul reacţionarilor. În realitate, ş1 m 
Germania, statul, în forma în care există, este produsul necesar 
al bazei sociale din care a izvorît. în Prusia - şi Prusia are 
astăzi rolul hot.ritor - există alături de o nobilime latifun
diară încă puternică o burghezie relativ tînără şi mai ales 
foarte laşă, care pînă acum nu a cucerit nici puterea politică 
direct., ca în Franţa, nici pe cea mai mult sau mai puţin 
indirectă, ca în Anglia. Alături de cele două clase există însă 
un proletariat, al cărui număr sporeşte cu repeziciune, un 
proletariat foarte dezvoltat din punct de vedere intelectual şi 
pe zi ce trece tot mai organizat. Prin urmare, alături de condi
ţia fundamentală a vechii monarhii absolute : echilibrul dintre 
nobilimea latifundiară şi burghezie, găsim aici condiţia fun
damentală a bonapartismului modern : echilibrul dintre bur
ghezie şi proletariat. Dar ca şi în vechea monarhie absolută, 
în monarhia modernă bonapar tistă adevărata putere de stat se 
află în mîinile unei caste distincte de ofiţeri şi funcţionari, 
care în Prusia se recrutează în parte din propriile ei rînduri, 
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în parte din mica nobilime, în care titlul se moşteneşte în baza 
dreptului de primogenitură, mai rar din marea nobilime, şi 
într-o foarte mică măsură din rîndurile burgheziei. Indepen
denţa acestei caste, care pare să stea în afara şi, ca să zicem 
aşa, deasupra societăţii, dă statului o aparenţă de independenţă 
faţă de societate. 

Forma de stat care s-a dezvoltat ca o consecinţă necesară 
în Prusia (şi, după exemplul ei, în noul Imperiu german) din 
aceste rînduieli sociale contradictorii este un constituţionalism 
aparent ; această formă de stat reprezintă atît actuala formă 
de descompunere a vechii monarhii absolute, cit şi forma de 
existenţă a monarhiei bonapartiste. !n Prusia acest constitu
ţionalism aparent n-a făcut decît să camufleze şi să înlesnească 
din 1 848 şi pînă în 1 866 procesul de putrefacţie lentă a mo
narhiei absolute. Dar de la 1 866 încoace, şi mai ales de la 
1 870, transformarea rînduielilor sociale şi totodată descom
punerea vechiului stat se desfăşoară în văzul tuturor şi în 
proporţii tot mai uriaşe. Dezvoltarea rapidă a industriei şi mai 
ales a escrocheriilor de bursă a antrenat toate clasele stăpîni
toare în vîltoarea speculaţiilor. Corupţia în stil mare, impor
tată în 1 870 din Franţa, se dezvoltă cu o nemaipomenită repezi
ciune. Strousberg şi Pereire îşi  întind mina. Miniştri, generali, 
principi şi conţi se întrec în afaceri de bursă cu cei mai ver
saţi speculanţi de bursă evrei, iar statul sancţionează egali
tatea speculanţilor de bursă, conferindu-le în masă titlul de 
baron. Pentru nobilimea rurală, care de mult se ocupă cu 
industrializarea sfeclei de zahăr şi distilarea spirtului, s-au 
dus timpurile bune de altădată ; numele lor abundă pe listele 
de directori ale tuturor societăţilor pe acţiuni fie solide, fie 
şubrede. Birocraţia manifestă din ce în ce mai puţin interes 
pentru delapidare ca unic mijloc de rotunj ire a salariului ; 
ea lasă statul în plata domnului şi vînează posturile mult mai 
rentabile din administraţia întreprinderilor industriale ; cei 
care mai rămîn în s1ujba statului urmează exemplul superiori
lor lor, speculează la bursă sau „participă" la societăţile de 
căi ferate etc. Sîntem chiar îndreptăţiţi să presupunem că şi 
sublocotenenţii sînt amestecaţi în unele speculaţii. Intr-un 
cuvint, descompunerea tuturor elementelor vechiului stat, 
transformarea monarhiei absolute în monarhie bonapartistă 
este în plină desfăşurare, şi la proxima mare criză comercială 
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şi industrială se vor prăbuşi nu numai escrocheriile actuale, 
dar şi vechiul stat prusian * .  

Şi de la acest stat, ale cărui elemente neburgheze se  bur
ghezesc pe zi ce trece tot mai mult, să aşteptăm rezolvarea 
„problemei sociale" sau chiar şi numai a problemei locuinţe
lor ? Dimpotrivă. In toate problemele economice statul prusian 
cade tot mai mult sub influenţa burgheziei ; şi dacă de la 1866 
încoace legislaţia în domeniul economic nu a fost adaptată în 
şi mai mare măsură intereselor burgheziei ca pînă acum, a 
cui este vina ? Mai ales a burgheziei înseşi, care, în primul 
rind, este prea laşă pentru a-şi susţine în mod energic revendi 
cările şi care, în al doilea rînd, se împotriveşte oricărei concesii 
de îndată ce aceasta ar însemna în acelaşi timp o nouă armă în 
mina proletariatului ameninţător. Iar dacă puterea de stat, adică 
Bismarck, încearcă să-şi organizeze un proletariat care să-i stea 
la dispoziţie şi cu ajutorul căruia să frîneze activitatea politică 
a burgheziei, ce altceva este aceasta decît un inevitabil şi 
bine cunoscut tertip bonapartist care faţă de muncitori te 
obligă doar la cîteva fraze binevoitoare şi cel mult la ajutorul 
minimal al statului de genul celui acordat de Ludovic Bona
parte societăţilor de construcţii / 

întrebuinţarea dată miliardelor franceze H!, care au mai 
acordat un scurt termen de graţie independenţei maşinii de 
stat prusiene faţă de societate, dovedeşte cel mai bine la ce 
se pot aştepta muncitorii din partea statului prusian. A fost 
oare întrebuinţat un singur taler din aceste miliarde pentru a 
da adăpost familiilor de muncitori din Berlin care fuseseră 
zvîrlite în stradă ? Dimpotrivă. O dată cu venirea toamnei, 
statul a dispus să se dărîme şi cele cîteva barăci mizerabile 
care le serviseră în timpul verii drept refugiu. Cele cinci 
miliarde au pornit destul de repede pe drumul cel fără de 
întoarcere, transformîndu-se în fortificaţii, tunuri şi soldaţi ; 
şi, în pofida lui Wagner-glumă proastă 243, în pofida conferin
ţelor â la Stieber cu Austria 244, muncitorii germani nu vor 
primi din aceste miliarde nici măcar atît cit le-a dat Ludovic 
Bonaparte muncitorilor francezi din milioanele pe care le-a 
furat Franţei. 

„ Ceea ce menţine lncă şi azi, ln 1 886, statul prusian şi baza sa 
- alianta dintre marea proprietate funciară şi capitalul industrial, pe 
cetluită de tarifele vamale protecţioniste - este exclusiv teama de 
proletariat, care din 1872 a crscut enorm atlt ca număr cit şi din punctul 
de vedere al conştiinţei sale de clasă. {Nota lui Engels la ediţia din 
1881./ 
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III 

1n realitate , burghezia are o singură metodă de a rezolva 
în maniera ei problema locuinţelor, şi anume în aşa fel încît 
rezolvarea să renască mereu problema. Această metodă se 
numeşte „Haussmann" . 

Prin „Haussmann" înţeleg aici nu numai metoda specific 
bonapartistă a lui Haussmann la Paris de a deschide prin 
mij locul cartierelor muncitoreşti, în care casele sînt înghe
suite una într-alta, străzi lungi, drepte şi largi, avînd de o 
parte şi de alta clădiri mari şi luxoase, urmărindu-se astfel, 
pe lingă scopul strategic de a îngreuia lupta de baricade, şi 
crearea în ramura construcţiilor a unui proletariat specific 
bonapartist, dependent de guvern, precum şi transformarea 
Parisului într-un oraş de lux prin excelenţă. Prin „Haussmann" 
înţeleg practica generalizată de a face breşe în cartierele mun
citoreşti, în special în cele centrale din marile noastre oraşe, 
fie din considerente de ordin sanitar sau urbanistic, fie ca 
urmare a cererii de mari localuri comerciale situate central 
sau dictate de nevoile circulaţiei, ca, de pildă, căi ferate, 
străzi etc. Indiferent de cauze, rezultatul este pretutindeni ace
laşi : dispar cele mai respingătoare uliţe şi ulicioare, în timp 
ce burghezia îşi ridică singură osanale pentru acest succes 
nemaipomenit, deşi„. ele reapar de îndată în altă parte, adesea 
chiar în imediată apropiere. 

în „Lage der arbeitenden Klasse in England" am făcut o 
descriere a oraşului Manchester aşa cum arăta în 1 843 şi 1 844. 
De atunci, da1orită căilor ferate care trec prin mijlocul ora
şului, datorită deschiderii unor noi străzi şi construirii de mari 
clădiri publice şi particulare, în unele din cele mai mizere car
tiere descrise de mine situaţia s-a ameliorat, ele au devenit 
mai aerisite, mai degajate, iar alltele au dispărut cu totul ; 
totuşi multe cartiere - în pofida controlului serviciului sani
tar, care de atunci a fost intensificat - se mai află şi acum în 
aceeaşi stare proastă sau mai proastă. In schimb, datorită 
enormei extinderi a oraşului, a cărui populaţie a crescut 
între timp cu mai bine de jumătate, unele cartiere altădată 
aerisite şi curăţele au ajuns acum să aibă casele tot atît de 
înghesuite unele într-iltele, să fie tot atît de murdare şi de 
supraaglomerate ca şi cartierele cele mai rău famate de atunci. 
Ajunge un singur exemplu : în lucrarea mea am descris la 
p. 80 şi urm. un grup de case aşezat în valea rîului Medlock, 
cunoscut sub numele de Mic! Irlandă (Little Ireland) , care de 
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ani de zile constituia pata ruşinoasă a Manchesterului 245• Mica 
Irlandă a dispărut de mult ; în locul ei se ridică acum, pe un 
fundament înalt, o gară ; burghezia se fălea cu definitiva dis 
pariţie a Micii Irlande, prezentind-o ca pe o mare victorie. 
Dar iată că vara trecută s-a produs o inundaţie cumplită, aşa 
cum în genere, din motive lesne de înţeles, rîurile îndiguite 
din marile noastre oraşe provoacă pe an ce trece inundaţii 
tot mai mari. S-a  văzut cu acest prilej că Mica Irlandă nu 
a dispărut nicidecum, ci că a fost numai mutată de pe partea 
sudică a Oxford Road-ului pe cea nordică şi că este încă în 
plină floare. Să auzim ce spune uManchester Weekly Times" ,  
ziarul burgheziei radicale din Manchester, în numărul său din 
20 iulie 1872 : 

„Să sperăm c. nenorocirea care a lovit simbăta trecută locuitorii din 
valea Medlockului va avea o urmare fericită : aceea de a atrage atenţia 
opiniei publice asupra incălcării flagrante a tuturor legilor igienei, to
lerată de atîta timp sub ochii funcţionarilor comunali şi ai comisiei sa
nitare comunale. Un articol vehement publicat in ziarul nostru de ieri 
a dezvăluit, şi incă nu in suficientă măsură, starea ruşinoasă a citorva 
locuinţe, situate la subsol, de pe Charles Street şi Brook Street care au 
fost inundate. O anchetă amănunţită intr-una din curţile menţionate in 
articolul de mai sus ne permite să confirmăm toate informaţiile date ş1 
să  declarăm că locuinţele de La subsol din această curte ar fi trebuit 
de mult evacuate, mai bine zis nu trebuiau nicidată tolerate ca locuinte 
omeneşti. Squire's Court, la intretăierea lui Charles Street cu Brook 
Street, se compune din şapte-opt case de locuit, peste care cineva poate 
să treacă zi de zi, chiar şi în punctul cel mai de jos al Brook Street-ului, 
sub viaductul de cale ferată, fără să bănuiască măcar că sub el, în 
adincime, locuiesc fiinţe omeneşti în văgăuni. Curtea este ascunsă pri
virilor trecătorului, fiind accesibili numai acelora pe care mizeria ii 
sileşte să caute un adăpost in izolarea ei de mormint. Chiar atunci 
cind apele, de obicei Jiniştite, incătuşate de stăvilare, ale Medlockului 
nu depăşsc nivelul lor obişnuit, podeaua acestor locuinţe abia dacă se 
flă la liţiva ţoli deasupra nivelului apei i orice ploaie torenţială poate 
provoca revărsarea apei infecte din haznalele sau din canalele de scur
gere, otrăvind casele cu emanaţiile pestilenţiale care rămin ca amintire 
In u rma oricărei inundaţii ... Squire's Court se află sub nivelul pivniţelor 
nelocui�e ale aselor de pe Brook Street . . „ cu 20 e picioare sub nive1ul 
străzii, iar apa pestilentială care simbă1ă s-a revărsat din haznale a 
ajuns pină la acoperişuri. Ştiam acest lucru şi de aceea ne-am aşteptat 
să găsim curtea nelocuită sau să 1ntilnim acolo doar organele sanitare, 
pentru a curăţa şi dezinfecta zidurile impuţite. Cind colo, in locuinţa de 
l a  subsol a unui bărbier am găsit un om ocupat. .. să incarce pe o roabă 
o grămadă de gunoi putrezit care zăcea intr-un ungher. Bărbierul, al 
cărui subsol fusese oarecum curăţat, ne-a trimis la un şir de locuinţe 
situate şi mai j os, despre care ne-a spus că, dacă ar şti să  scrie, s-ar 
adresa ziarelor, insistind ca ele să  fie evacuate. Astfel am ajuns i n  cele 
din urmă la Squire's Court, unde am găsit o irlandeză frumuşică, u 
o infăţi5ar� sănătoasă, care spăla de zor nişte rufe. Ea şi b ărbatul ei, 
paznic de noapte la o Intreprindere particulară, locuiau de şase ani in 
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această curte şi aveau o familie numeroasă„. In casa pe care tomai o 
părăsiseră, apa se ridicase pînă la acoperiş, geamurile se spărseseră, 
mobila era distrusă. Locatarul ne-a povestit că  reuşea să lnlăture mi
rosul insuportabil din casd numai văruind-o la fiecare două luni... ln 
curtea interioară, în care reporterul nostru a pătruns abia acum, el a 
găsit trei case lipite de cele descrise mai sus, dintre care două erau 
locuite. Acolo duhoarea era atlt de îngrozitoare, lnoit şi celui mai să
nătos om i se făcea rău după citeva minute„. Această vizuină respingă
toare era locuită de o familie de şapte p ersoane, care, in seara de j oi 
(prima zi a inundaţiei) au dormit cu toţii în casă. Sau, mai bine zis, 
cum a rectificat femeia, nu au dormit, deoarece atit ea oit şi bărbatul 
ei au vomitat toată noaptea din cauza duhoarei. Sîmbătă au fost nevoiti 
să-şi scoată copiii trecind prin apa care le ajungea pină la piept. După 
părerea ei, această cocină nii pentru rporci nu era bună, dar o închi
riaseră din cauza chiriei ieftine - un şiling şi jumătate ( 1 5  groşi ) pe 
săptămînă -, deoarece în ultimul timp bărbatul ei, imbolnăvindu-se, 
a fost adesea şomer. Curtea şi locatarii ingrnăditi acolo ca într-un 
mormînt prematur făceau imprsia unei mizerii extreme. De altfel tre. 
buie să arătăm că, după constatările noastre, Squire's Court nu este 
decit o copie - poate putin exagerată - a multor altor încăperi din 
acest cartier, a ciror existentă comisia noastrd sanitară nu o poate jus
tifica cu nimic. Şi dacă se va îngădui şi pe vi.tor ca aceste încăperi să 
fie locuite, comisia îşi asumă o grea răspundere, iar cei din jur se expun 
primejdiei unor epidemii, asupra gravitaţii cdrora nu mai este nevoie 
să insistăm". 

Iată un exemplu grăitor de felul cum burghezia rezolv. 
în practică problema locuinţelor. Focarele de molime, văgă
unile şi cocinele cele mai infecte, în care modul de producţie 
capitalist îi închide pe muncitorii noştri noapte de noapte, 
nu sînt distruse, ci numai - mutate ! Aceeaşi necesitate eco
nomică care le-a dat naştere într-un loc le dă naştere şi 
într-altul. Şi atîta timp cît va dăinui modul de producţie capi
talist, este o nerozie să încerci să rezolvi în mod izolat pro
blema locuinţelor sau oricare altă problemă socială care 
afectează soarta muncitorilor. Rezolvarea constă nnai in 
înlăturarea modului de producţie capitalist, în însuşirea de 
către clasa muncitoare însăşi a tuturor mij loacelor de subzis
len �. şi de muncă. 
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Secţiunea a III -a 

Incă o dată despre Proudhon 
şi problema locuinţelor 

I 

In nr. 86 al ziarului „Volksstaat". A. M.lberger recunoaşte 
că el este autorul articolelor criticate de mine în nr. 51 şi urm. 
ale acestei publicaţii * .  In răspunsul său. el mi face atîtea 
reproşuri şi denaturează în aşa măsură toate punctele de ve
dere în problema de care este vorba. incît. vrînd-nevrînd. sînt 
silit să-i răspund. Voi încerca să dau un caracter de interes 
general ripostei mele. care. spre regretu! meu. trebuie să se 
desfăşoare în mare măsură pe tărîmul polemicii :personale im
puse mie de Milberger şi să dezvolt încă o dată, pe cît posibil 
mai lipede ca înainte. tezele esenţiale. u riscul ca Mulberger 
să-mi reproşeze iarăşi că toate acestea „nu conţin în esenţă 
nimic nou. nici pentru el. nici pentru ceilalti cititori ai ziarului 
« Volksstaat»" .  

Milberger e plîge de forma şi conţnutul criticii mele. 
Cît priveşte forma. este suficient să obiectez că pe atunci nici 
nu ştiam cine este autorul articolelor respective. De�pre o „pă
rere preconcepută" în ceea ce priveşte persoana autorului nu 
putea fi. aşadar. vorba ; nu neg însă că am avut o „părere pre
concepută" despre rezolvarea problemei locuinţelor aşa cum 
este expusă in acele articole. [ntrucit o cunoşteam de mult din 
lucrările lui Proudhon şi-mi formasem de mult o părere precisă 
în această privinţă. 

Asupra „tonului " criticii mele nu vreau să polemizez cu 
amicul Milberger. Cînd faci de atîta timp parte din mişcare 
ca mne. ţi e cam îngroaşă pie�ea şi nu te mai rănesc atacu
rile. încU presupui că acelaşi lucru se intîmplă şi u alţii. Pen
tru a-l satisface pe Milberger. voi încerca de astă dată să a 1ap
tez „tonul" meu sensibilităţii epidermei sale. 

* Vei volumul de fată, p. 2 1 1 -235. - Nota r. 
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Milberger se plînge mai ales de faptul că l-am făcut prou
dhonist, şi  se j ură că nu- i  adevărat. Trebuie să-i dau, fireşte, 
crezare ; voi dovedi însă că articolele ·cu pricina - şi numai 
de ele m-am ocupat - nu conţin altceva decât proudho
nism pur. 

Dar şi p e  Proudhon îl critic. după p ărerea lui Milberger. 
cu totul pe nedrept şi „în mod uşuratic " : 

„Teoria despre mic-burghezul Proudhon a devenit la noi, ln Germa
nia, o dogmă curentă, pe oare mulţi o propovăduiesc chiar fără a fi .it 
măcar un rind scris de el".  

La regretul meu că muncitorii de limbă romanică nu au 
avut de 20 de ani altă hrană spirirtuală deît lucrările lui 
Proudhon. Milberger răspunde că pentru muncitorii de limbă 
romanică „princip iile formulate de Proudhon au c onstituit 
aproape pretutindeni sufletul mişcării " .  Trebuie să contest 
acest lucru. In primul rînd. „ sufletul "  mişcării muncitoreşti 
nu-l constituie nicăieri „principiile" .  ci preturtindeni dezvol
tarea marii industrii şi efectele ei. acumularea şi concentrarea 
capitalului. pe de o parte. şi a proletariatului. pe de altă parte. 
In al doilea rind. nu este adevărat că aşa-numitele „principii" 
ale lui Proudhon au la munc itorii le limbă romanică rolul ho
tărîtor pe care li-1 a tribuie Milberger. că „principiile anarhiei. 
de l'Organisation des forces economiques et de la liquidation 
sociale * etc. au devenit la ei.. .  adevăraţii promotori ai miş
cării revoluţionare".  Fără a mai vorbi de Spania şi de Italia. 
unde panaceele proudhoniste au dobîndit o oarecare influenţă 
numai în forma şi mai stîlcită pe care le-a dat-o Bakunin. pen
tru oricine cunoaşte mişcarea muncitorească intenaţională 
est e  un fapt notoriu că în Franţa proudhoniştii formează o 
sectă puţin numeroasă. în timp ce ma sele muncitoreşti nu vor 
să ştie nimic de planul de reforme sociale elaborat de Proud
hon sub titlul „Liquidation sociale şi  Organisation des forces 
economiques " .  Ace asta s-a vădit, între altele, în timpul Comu 
nei. Deşi atunci numărul celor care rprezenrtau proudhonismul 
era mare. nu s-a făcut totuşi nici cea mai vagă încercare de a 
se lichida vechea societate sau de a se organiza forţele eco
nomice p otrivit propunerilor lui Proudhon. Dimpotriva. Spre 
marea cinste a Comunei. „sufletul " tuturor măsurilor ei eco
nomice nu l�au constituit principiile. ci simpla necesitate prac
tică. Iată de ce aceste măsuri - desfiinţarea muncii de noapte 

*- ale organizăr:i forţelor economice şi ale lichidării sociale. -
Nota trad. 
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în brutirii. interzicerea amenzilor în fabrici. confiscarea fa
bricilor şi atelierelor închise şi trecerea lor în mîini.e asocia
ţiilor de muncitori - nu au fost nicidecum măsuri n spiritul 
lui Proudhon. ci în cel al socialismului ştiinţific german. Sin
gura măsură socială pe .care au ipus-o jproudhoniştii a fost 
aceea de a nu se confisca Banca Franţei, ceea ce a dus în parte 
la căderea Comunei. Tot' a stfel. aşa-numiţii blanquişti, de în
dată ce au încercat să se transforme din revoluţionari exclusiv 
politici în tr-o fracţiune muncitorească socialistă cu un pro
gram p recis - ca în manifestul „Intenaţionala şi revoluţia u 240, 
lansat de emigranţii blanquişti din Londra -. n-au proclamat 
. �principiile u planului lui Proudhon pentru salvarea societăţii. 
ci au proclamat, aproape textual, concepţiile socialismului 
ştiinţific german depre necesitatea activităţii politice a pro
letariatului şi a dictaturii lui ica formă de trecere la desfiin
ţa re a  claselor şi. o dată cu acestea. a statului. aşa cum au fost 
formulate încă în „Manifestul Comunistu şi repetate de a tunci 
de nenumărate ori. Şi dacă Milberger a tribuie desconside
rarea lui Proudhon de c ătre germani faptului că aceştia nu în
ţ eleg în suficientă măsură mişcarea din ţările romanice „pînă 
la Comuna din Paris " ,  atunci să citeze ca dovadă a a cestei în
ţelegeri insuficiente vreo lucrare a unui scriitor de limbă ro
manică care să fi interpretat şi prezentat Comuna măcar pe 
departe atit de just ca „Adresa Consiliului General al Inter
naţionalei cu privire la războiul civil din Franţa" . scrisă de 
germanul Marx. 

Singura ţară în care mişcarea muncitorească se află sub 
influenţa directă a „principiilor " proudhoniste este Belgia.  şi 
tocmai de a ceea mişcarea muncitorească din Belgia ajunge. 
după cum spune Hegel, „de la nimic, prin nimic, la nimicu  247• 

Dacă consider o nenorocire faptul că. direct sau indirect. 
de 20 de ani muncitorii de limbă romauică n-au avut altă hrană 
spirituală afară de Proudhon. eu nu văd această nenorocire 
în dominaţia absolut mitică a formulei proudhoniste de re
formă. numită de Milberger „p rincipii u .  ci în faptul că critica 
economică făcută de ei societăţii actuale a fost contaminată 
de formulările cu t otul g reşite a le lui Proudhon. ier activitatea 
lor politică - compromisă de influenţe proudhoniste. La între
barea cine „stă mai mult în revoluţie u - „mu11citorii de limbă 
romanică p roudhonizaţi u sau ced germani. care. în orice caz. 
înţeleg infinit mai b ine socialismul ştiinţific german decJt îl 
înţeleg cei de limbă romanică pe Proudhon al lor - vom pu
tea ră;punde ahia după ce vom şti ce înseamnă „a sta în revo-
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luţie u .  Am auzit expresii ca „a sta la dreapta domnului. a sta 
ca în sinul lui Avraamu etc. Dar „ a  sta" în revoluţie, cea mai 
violentă dintre mişcări ? Este oare „ revoluţia "  o religie dog
matică în care trebuie să crezi ? 

Apoi Milberger imi reproşează că. contrar celor expri
mate textual în lucrarea a. eu aş fi afirmat că el consideră 
problema locuinţelor ca fiind o prob-lemă exclusiv muncito
rească. 

De astă dată Milberger are într-adevăr drep tate. Am tre
cut cu vederea pasajul respectiv. L-am trecut cu vederea în
tr-un mod de neiertat, c.ci acest pasaj este unul dintre cele 
mai semnificative pentru întreaga tendinţă a lucrării lui. Mil
berger spune. într-adevăr. textual : 

„Deoarece ni s-a adus atit de des reproşul ridicol că ducem o poli
tică de clasă, că tindem spre o dominaţie de clasă etc . •  subliniem ategoric 
dn capul locului că problema locuintelor nu priveşte nicidecum exclusiv 
proletariatul, ci, dimpotrivă, a intersează în mod cu totul deosebit clasa 
de mijloc propriu-zisă, pe micii meşteşugari, mica burghezie, întreaga 
funcţionărime„. Problema locuinţelor ste tomai acel punct al reformelor 
sociale oare pare mai indioat decit ori1re altul să dezvăluie absoluta 
identitate organică dintre interesele proletariatului, pe de o parte, şi cele 
ale claselor de mijloc propriu-zise ale societăţii, -pe de altă parte. Clasele 
de mijloc suferă tot ati t de mult, poate chiar mai mult decit proletariatul 
de pe urma poverii apăsătoare a louintelor u chirie„. Clasele de mijloc 
propriu-zise .ale societăţii se află astăzi in fata problemei dacă„. vor avea 
forţa necesară„. ca în alianţă cu partidul muncitoresc, plin de vigoare tine
rească şi energie, să ia parte la proc'sul de transformare a 5ocietătii. de 
ale cărui binefaceri ele vor profita în primul rind " .  

Aşadar, amicul Milberger constată aici următoarele : 
1 .  „Noi " nu ducem o „politică de clasău şi nu tindem spre 

o „dominaţie de clasă " .  Dar Paldul muncitoresc social-de
mocrat german, tocmai pentru că este un partid muncitoresc, 
duce în mod nece-sar o „politică de da să u ,  politica clasei mun
citoare. Intrucît orice partid politic tinde să cucerească domi
naţia în stat. Partidul muncitorec social-democrat german 
tinde şi el în mod inevitabil la dominaţia sa, la dominaţia cla· 
sei muncitoare, deci l a  o „dominaţie de clasă" . De altfel, orice 
partid cu adevărat proletar. începind cu cartiştii englezi. a 
considerat întotdeauna p olitica de clasă. organizarea proleta
riatului ca partid p olitic independent, ca o primă condiţie, iar 
dictatura proletariatului ca ţintă imediată a luptei. DeclarinJ 
că acest lucru este „ridicol u ,  Milberger se situează în afara 
mişcării proletare şi se dovedeşte a fi socialist mic-burghez. 

2. Problema locuinţelor are avantajul de a nu fi o pro
blemă exclusiv muncitorească. ci o problemă care „intereseazo 
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în mod cu totul deosebitu mica burgheie. deoarece „clasele de 
mijloc ipropriu-zise suferă din pricina lipsei de locuinţe tot atît 
de mult. sau poate chiar mai mult" decît proletariatul. Cine 
declară că mica burghezie suferă. fie şi  numai într-o singură 
privinţă, „poate chiar mai mult decît proletariatul u, n- are drep
tul să se plîngă dacă este considerat socialist mic-burghez. 
Are deci Mulberger motive să fie nmulţumit atunci cind 
spun : 

„De aceste suferinţe ale clasei muncitoare. cmune şi altor 
clase. mai ales micii burghezii. se ocwpă de predileoţie socia
lismul mic-burghez. al ieămi exponent este şi  Proudhon. Prin 
urmare. nu întîmplător proudhonistul nostru german se a gaţă 
în primul rînd de problema [ocuinţelor. care. aşa cum am văzut. 
nu este nicidecum o problemă exclusiv muncitorească" *. 

3. Intre interesele „claselor de mijloc propriu-zise ale so
cietăţii u şi interesele iproletariatului există o „ab solută identi
tate organică u, şi nu iproletariatl. ci aceste clase de mijloc 
propriu-zise „vor profita în primul rînd" de „binefacerileu imi
nentului proces de transformare a societăţii. 

Aşadar. muncitorii vor înfăptui iminenrta revoluţie socială 
; ,În primul rînd" in interesul mic-burghezilor. Apoi mai există 
şi o absolută identitate organică între interesele mic-burghe
zilor şi ale proletariatului. Dacă interesele mic-burghezilor sint 
organic identice cu acelea ale muncitorilor. atunci şi interesele 
muncitorilor sînt organic identice cu cele ale mic-burghezilor. 
A;;adar. în mişcare punctul de vedere mic-burghez este tot atît 
de îndreptăţit ca şi cel iproletar. Iar susţinerea acestei îndrep
tăţiri identice este tocmai ceea ce numim socialism mic
burghez. 

Mulberger este deci absolut consecvent cînd. la p. 25 a 
broşurii 248, iproslăveşte „mica prodrucţieu ca pe „adevăratul 
pilon al societăţi i " ,  „pentru că prin însăşi natura ei reuneşte 
cei trei factori : munca - cîştigul - proprietatea şi pentru că 
prin reunire a  acestor trei factori e a  nu ingrădeşte în nici un 
fel posibilitatea de dezvoltare a individului "  ; şi oînd repro
şeaza industriei moderne mai ales faptul că distruge această 
pepinieră de oameni normali şi „ transformă o clasă viguroasă, 
care se reproduce mereu, într - o  ceată de o ameni inconştienţi, 
care nu ştie încotro să-şi îndrepte privirea !nspăimîntată " .  
Mic-burghezul este deci pentru Mulberger omul-model. iar 
mica producţie modul de producţie model. L-am defăimat. oare. 
c înd l-am categorisit printre socialiştii mic-burghezi ? 

* Veli volumul de faţă, p. 217. - Nota red. 



Contributii la problma locuintelor. S ecţiunea a III-a 273 

Deoarece Milberger nu vrea să răspundă pentru Prou 
dhon, ar fi de prisos să ne mai oprim aici asupra faptului că 
planurile de reformă ale lui Proudhon au drept scop să trans
forme pe toţi membrii societăţii în mic .. burghezi şi în ţărani 
cu gospodărie mică. Tot atît de inutil ar fi să ne ocupăm mai 
pe larg de p retinsa identitate dintre interesele mic-burghezilor 
şi  cele ale muncitorilor. Ceea ce era necesar s-a spus încă în 
„Manifestul Comunistu ( ediţia din LeLpzig din 1 872. p .  1 2  
ş i  2 1  249) . 

Astfel. rezultatul analizei noastre este că alături de „mitul 
despre mic-burghezul Proudhon u apare realitatea despre mic
burghezul Milberger. 

II 

Ajungem acum Ja un punct principal. m rproşat artico
l elor lui Milberger că. după maniera lui Proudhon, ele dena
turează relaţiile economice p rin transpunerea lor într-un lim
baj juridic. Pentru exemplificare am luat următoarea frază a 
lui Milberger : 

„Casa odată construită serveşte ca titlu veşnic asupra unei anumite 
fractiuni a mu u 1  sociale, deşi valoarea reală a case. a fost de mult plă
tită cu virf şi îndesat proprietarului sub formă de chirie. Aşa se iace ca 
o oasă construită, bunăoară, aum 50 de ani a acoperit in acest rdstimp, 
prin venitul realizat din chirie, de 2, 3, 5, 10  ori etc. pretul de cost ini
ţial" *·  

Miilberger se plînge acum : 

„Aceasti constatare simplă şi lucidă a unui fapt il determină pe En
gels să mă dăscălească, susţinind că ar fi trebuit să explic cum deviPe 
casa un «titlu», ceea ce depăşeşte u totul cadrul temei mele„. Una ste 
a descrie şi alta a exp/ica. Dacă repet după Proudhon că v:ata economică 
a societătii trebuie să fie pătrunsă de o idee de drept, p rin aceasta eu 
descriu societatea actuală ca pe o societate in care lipseşte, dacă nu orice 
idee de drept, in orice caz ideea de drept a revoluţiei, fapt pe care Engels 
însuşi îl va admite". 

Să ne oprim mai întîi la casa odată construită. Casa închi
riată a duce, sub formă de chirie. celui care a construit-o rentă 
funciară. cheltuieli de reparaţii şi dobîndă Ja capitalul investit 
în construcţie. inclusiv profitul respectiv, iar. durpă împreju
rări, chiria plătită în decursul timpului se poate ridica la o 

* Vezi volumul de faţă, p. 219. - Nota red. 
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sumă care depăşeşte de două. de trei . de cinci. de zece ori pre
ţul de cost iniţial. Aceasta este. amice Miilberger. „constatarea 
simplă şi  obiectivă" a „faptului " ,  care are un caracter eco
nomic ; şi dacă vrem să ştim cum „se face" că el există, atunci 
trebuie să efectuăm cercetarea în domeniul economic. Să pri
vim deci faptul ceva mai îndeaproape. astfel �ncît să fie lim
pede chiar şi pentru un cpiJl. Vînzarea u nei mărfi constă. după 
cum se ştie. în aceea că proprietaru. cedează valoarea ei de 
întrebuinţare şi primeşte valoarea ei de schimb. .alorile de 
întrebuinţare ale mărfurilor se deosebesc. între altele. şi prin 
faptul că pentru consumarea lor este nevoie de intervale de 
timp diferite. O pîine se consumă într-o zi. o pereche de pan
taloni se uzează într-un an. o casă. să zicem. întro sută de 
ani. Cînd este vorba de mărfuri cu o durată de uzură 1îndelun
gată. intervine deci posibilitatea de a vinde valoarea de între
buinţare în tranşe. de fiecare dată numai pentru un anumit 
timp, adică de a o închiria. Vînzarea în tranşe realizează, prin 
urmare. valoarea de schimb numai în mod treptat ; pentru 
această renunţare da restituirea imediată a capitalului avansat 
şi a profitului cuvenit. vînzătorul e ste despăgubit p rintr-un 
adaos la preţ. printr-o dohîndă al cărei nivel este stabilit de 
legile economiei politice. şi nicidecum în mod arbitrar. La 
sfirşitul celor o sută de ani casa este uzată. dărăpănată. de ne
locuit. Dacă scădem atunci din suma totală a •chiriei plătite : 
1 )  renta funciară ilIlpreună cu eventualele maj orări a�e ei sur
venite între timp, şi 2) cheltuielile făcute pentru reparaţii cu
rente, vom constata că restul se compune în medie din : 1) ca
pitalul iniţial investit pentru construirea casei. 2) p rofitul res
pectiv şi 3) dobînzile la capitalul amortizat treptat şi la profit .  
Astfel. după acest interval d e  timp. chiriaşul n u  are ca să. d a r  
nici proprietarw n-o m a i  are. Acesta din urmă a r e  numai te
renul (în cazul cînd îi aparţine) şi materialele de construcţie 
aflate ipe teren. care au încetat însă de a mai fi o casă. Iar 
dacă între timp casa „a acoperit de 5 sau 1 0  ori p reţul de cost 
iniţial " .  vom vedea .că aceasta se datoreşte exclusiv creşterii 
rentei funciare, ceea ce nu este un secret pentru nimeni în 
oraşe ca Londra. unde proprietarul terenului şi prprietarul 
ca sei sînt de cele mai multe ori două p ersoane diferite. Ase
menea creşteri colosale ale chiriilor au loc în oraşe * care se 
dezvoltă rapid, dar nu într-un sat, unde renta funciară a terenu
rilor de construcţie rămîne aproape neschimbată. Este un fapt 

* In „Vo!..sstaat• a apărut : „ora5ele mari". - Nota red. 
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notoriu că, abstracţie făcînd de maj orările rentei funciare, 
chiria nu-i aduce proprietarului. în medie. mai mult de 70/o oe 
an la capitalul investit ( inclusiv profitul) , din care mai tre 
buie acoperite cheltuielile de rparaţii etc. Intr-un cuvint. con
tractul de închiriere este o simplă tranzacţie de mărfuri, care 
din punct de vedere teoretic nu repr�ntă p entru muncitori 
nici mai mult. nici mai ipuţin interes decît oricare altă tran
zacţie de mărfuri. cu excepţia aceleia în care este vorba de 
vînzarea şi cumpărarea forţei de muncă. iar din punct de ve
dere practic li se înfăţişează ca una din cle o mie de forme 
ale ânşelătoriei burgheze despre care am vorbit la p. 4 * a bro
şurii. şi care sînt supuse şi ele unei re1ări economice. după 
cum am demonstrat acolo. 

Miilberger. dimpotrivă. vede în contractul de închiriere 
numai ceva pur „arbitrar "  (p .  1 9  a broşurii lui) . iar a tunci cînd 
îi demonstrez contrarul se plînge că îi spun „numai lucruri pe 
care. din păcate. le ştie şi el" . 

Dar nici un fel de analize economice cu p rivire la chirie 
nu ne vor pune în situaţia de a transforma desfiinţarea si ;te
mului locuinţelor cu chirie „într-una din cele mai rodnice şi 
mai înalte aspiraţii care s-a născut din ideea revoluţionară " .  
Pentru a realiza a ceasta. trebuie să transpunem faptul c a  atare 
din domeniul concret al economiei politice fotr-un domeniu 
ideologic. in cel al dreptului. „Casa serveşte ca titlu care con
feri dreptul veşnic" asupra chiriei ; „aşa se face" că chiria plă
tită pentru o casă ipoate să acopere de două. de trei.  de cinci. 
de zece ori valoarea ei. Pentru a afla cum „se face" că este 
„aşa " .  „titlul " nu ne ajută la nimic ; de aceea am şi spus că 
numai cercetînd cum devine casa un titlu ar fi putut afla MiU
berger cum „se face " că este „aşa " .  Acest lucru îl aflăm numai 
dacă analizăm, cum am făcut eu,  natura economică a chiriei, 
în loc să protestăm împotriva expresiei juridice prin care clasa 
stipînitoare o consfinţeşte. - Cine rprnpune măsuri economice 
pentru desfiinţarea chiriei este. desigur. obligat să ştie ceva 
mai mult despre chirie decît că ea „reprezintă tributul pe care 
chiriaşul îl plăteşte dreptului veşnic al capitalulu i " .  La aceasta 
Miilberger răspunde : „ Una este a descrie şi alta a explica " .  

Am transformat deci casa, deşi nu este de loc veşnică, în
tr-un titlu veşnic asupra chiriei. Vedem că. indiferent de cum 
„ se face " că este „ aş a " ,  în virtutea acestui titlu casa aduce, 
sub formă de chirie. multiplul valorii ei. Prin transpunerea 

* Vezi volumul de faţă, p. 216. - Nota red. 
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problemei în limbaj juridic ne-am îndepărtat. din fericire. .tît 
de mult de domeniul economic. încît nu mai vedem decît fe
n omenul că chiria brută acoperă treptat multiplul valorii casei . 
Deoarece gîndim şi ne exprimăm in limbaj j uridic. aplicăm 
şi acestui fenomen criteriul juridic. al dreptăţii. şi  constatăm 
că fenomenul este nedrept, că nu corespunde „ideii de drept 
a revoluţiei " .  deşi nu ştiu ce vrea să însemne aceasta. şi că. 
prin urmare. titlul nu este bun la nimic. Vedem apoi că acelaşi 
lucru este valabil atît pentru caipitalul purtător de dobîndă. 
cît şi pentru pămîntul arabil dat în arendă. ceea ce ne oferă 
pretextul de a separa aceste categorii de .proprietate de cele
lalte şi de a le supune unei analize speciale. Aceasta constă 
în revendicarea : 1) a-l lipsi ipe p roprietar de dreptul de rezi
l iere a contractului. de dreptul de a cere restituirea proprie
tăţii sale ; 2) de a lăsa în mod gratu it chiriaşului. datornicului 
sau arendaşului uzufructul obiectului care i-a fost dat în folo
sinţă. dar care nu-i aparţine. şi 3) de a iplăti proprietarului în 
rate mici. fără dobîndă. Cu aceasta am epuizat „principiile" 
lui Proudhon în această direcţie. Este ceea ce înţelege Prou
dhon prin „lichidarea socială" . 

In treacăt fie zis. nu încape îndoială că tot acest plan de 
reforme trebuie să avantajeze aproape exclusiv pe mic-bur
ghezi şi pe ţăranii cu gospodărie mică prin faptul că consoli
dează poziţia lor de mic-burghezi şi ţărani cu gosp odărie mică. 
Figura mitică. după cum afirmă Milberger. a „mic-burghezului 
Proudhon" capătă deci aici, deodată, o realitate istorică foarte 
p alpabilă. 

Milberger continuă : 

„Dacă repet după Proudhon :ă viata economică a societăţii trebuie 
să fie pătrunsă de o idee de drept, prin aceasta eu descriu societatea a;
tuală ca pe o societate în care lipseşte dacă nu orice idee de drept, în 
orice caz ideea de drept a revoluţiei, fapt pe care Engels insuş: îl va 
admite". 

Din păcate. mi-e imposibil să-i dau lui Milberger această 
satisfacţie. Milberger pretinde că societate a trebuie să fie 
pătrunsă de o idee de drept şi numeşte aceasta o descriere. 
Cind un tribunal îmi trimite prin iportărel somaţia de a plăti o 
datorie. acesta. după p ărerea lui Milberger. nu face altceva 
decît să mă descrie ca pe un om care nu-şi plăteşte datoriile ! 
Una este o descriere. alta o pretenţie. Şi tomai in acasta 
constă deosebirea esenţială dintre socialismul ştiinţific german 
şi Proudhon. Noi descriem - şi orice adevărată descriere este , 
totodată. în p ofida lui Milberger. şi explicaţia obiectului -
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relaţiile economice aşa cum sînt şi cum se dezvoltă. şi  de
monstrăm din punt de vedere strict economic că această dez
voltare a lor înseală, totodată, dezvoltarea elementelor unei 
revoluţii sociale : dezvoltarea. pe de o p arte. a proletariatului. 
clasă ale cărei condiţii de trai o împing în mod inevitabil spre 
revoluţia socială. iar pe de altă p arte dezvoltarea forţelor de 
producţie. pentru care cadrul societăţii capitaliste devine prea 
strîmt, astfel înalt trebuie să-l sfărîme în mod necesar. şi care 
creează în acelaşi timp posibilitatea de a se lichida o dată 
pentru totdeauna deosebirile de clasă în însuşi interesul pro
gresului social. Proudhon însă pretinde actualei societăţi să se 
transforme nu potrivit legilor propriei ei dezvoltări economice. 
ci potrivit preceptelor dreptăţii („ideea de dreptu nu-i apar
ţine lui Proudhon, ci lui Milberger) . Acolo unde noi demon
străm, Proudhon propovăduieşte şi se vaită, şi după el -
Milberger. 

Ce vrea să însemne „ideea de drept a revoluţiei u, nu pot 
să ghicesc. E drept că Proudhon transformă „revoluţi a" într-un 
fel de divinitate, întruchiparea şi executoarea „dreptăţii u sale, 
dar comite totodată greşeala stranie de a confunda revoluţia 
burgheză din 1 789-1794 cu viitoarea revoluţie proletară. 
Acest lucru reiese din aproape toate lucrările sale. mai ales 
din cele scrise după 1 848 ; dau ca exemplu doar „Idee generale 
de la revolution " ,  ed. 1 868, p. 39-40 250• Cum însă Milberger 
nu vrea de loc să răspundă pentru Proudhon, nu-mi este îngă
duit să mă refer la Proudhon pentru a lămuri „ideea de drept 
a revoluţiei u şi rămîn mai departe cuprins de întuneric pre
cum ţara Egiptului. 

Miilberger mai spune apoi : 

„Dar nici Proudhon, nici eu nu facem apel la o •dreptate veşnică� 
pentru a explica astfel nedreapta stare de lucruri existentă sau chiar, 
clupă cum imi atribuie Engels, pentru a aştepta imbunăt.ţirea acestei stări 
făclnd apel la această dreptate".  

Milberger se bizuie, probabil, pe faptul că „Proudhon este 
în general aproape necunoscut în Germania u .  în toate lucrările 
sale, Proudhon aplică tuturor ' tezelor sociale, j uridice, poli
tice şi religioase criteriul „dreptăţW , le respinge sau le aprobă 
dup. cum se potrivesc sau nu cu ceea ce numeşte el „drep-

* In „Volksstaat" fraza urmează in felul următor : stărilor de lucruri 
rlin domeniul social, juridic şi pllitic, tuturor tezelor teoretice, filozofice 
şi religioase criteriul „dreptăţi." ,  le respinge sau le aprobă după cum se 
potrivesc sau nu cu ceea ce numeşte el „dreptate". - Nota red. 

20* 
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tate " .  ln „Contradicţii economice " m, acea stă dreptate se mai 
numeşte „dreptate veşnică " .  justice eternelle. Ulterior. veş
nicia este trecută sub tăcere, dar în fond ea este menţinută. 
Bunăoară, în lucrarea „Despre dreptate în revoluţie şi în bise
rică " .  ed. 1858 252• pasajul de mai jos rezumă conţinutul întregii 
acestei predici în trei volume ( vol. I,  p. 42) : 

„Care este princip:ul de bază, principiul organic, conducător şi su
veran al societătilor, principiu care, subordon!ndu-şi-le pe toate cele
lalte, conduce, apără, 1nlătură, pedepseşte şi la nevoie chiar reprimă toate 
elementele turbulente ? Este el oare religia, idealul, inte1esul ?„. Acest 
principiu este, după părerea mea, dreptatea. - Ce este dreptatea ? Esenta 
insăşi a omenirii. Ce-a fost ea de la începutul lumii ? Nimic. - Ce-ar tre
bui să ie ?  Totul". 

- Ce altceva poate fi o dreptate, care este esenţa însăşi a 
omenirii, decît dreptatea veşnică ? O dreptate care este prin
cipiul de bază organic. conducător şi suveran al  societăţilor. 
care cu toate a cestea pînă a cum n-a fost nimic. dar care a r  
trebui s ă  fie totul. c e  altceva este o asemenea dreptate decît 
criteriul dup ă care să se măsoare tot ceea ce p riveşte omul 
şi la care să se facă apel în toate d1ferendele. ca la un jude
cător suprem ? Ş i  am susţinut eu oare altceva decît că Proudhon 
işi ascunde ignoranţa şi neputinţa sa Jn domeniul economiei 
politice prin aceea că judecă t oate relaţiile economice nu p o
trivit legilor economice. ci după cum ele corespund sau nu 
concepţiei sale despre această dreptate veşnică ? Prin ce se 
deosebeşte oare Milberger de Proudhon atunci cînd cere ca 
„ toate relaţiile de schimb din viaţa societăţii moderne„. să 
fie pătrunse de o idee de drept, adică să fie înfăptuite pretu
tindeni potrivit cerinţelor stricte ale dreptăţii" ? Nu ştiu eu 
să citesc, sau nu ştie Milberger să scrie ? 

Mai departe. Milberger spune : 

„Proudhon ştie tot atît de bine ca şi Marx şi Engels că adevărata 
fortă motrice a societăţii omeneşti s!nt relatiile economice, iar nu cele 
juridice ; el şt:e, de asemenea, că ideile juridice ale unui popor nu sînt 
de fiecare dată decit expresia, reflectarea, produsul relatiilor economice, 
1n special al celor de producţie„. lntr-un cuvînt, dreptul ste pntru Prou
dhon un produs economia care s-a format 1n decursul istoriei". 

Dacă Proudhon ştie toate a cestea ( vreau să trec peste ex
primarea neclară a lui Milberger şi să iau buna intenţie drept 
fapt) , dacă Proudhon le ştie „tot atît de bine ca şi Marx şi 
Engels " .  Cfi se face că mai există divergenţe între noi ? O fi 
ştiind Proudhon, dar lucrurile nu stau chiar aşa cum le pre
zintă el. Relaţiile economice ale unei societăţi date se pre-
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zintă în primul rînd ca interese. ln pasajul din lucrarea sa de 
căpetenie pe care l-am citat mai sus, Proudhon spune însă fără 
înconjur că • .iprincipiul de bază. principiul conducător. or
ganic şi suveran al societăţilor. care şi le subordonează pe 
toate celelalte " ,  nu este interesul, ci dreptatea. Şi repetă 
aceasta în lucrările sale. in toate pasajele esenţiale. Ceea ce 
nu-l împiedică pe Mulberger să spună în continuare : 

„ ... că ideea dreptului conomic dezvoltată în modul cel mi profund 
de Proudhon in «La Guerre el la paix» coincide pe de-a-ntregul cu ideile 
fundamentale ale lui Lasialle, atit de frumos expuse ln prefaţa sa la 
«Sy.stem der erwo!benen Rechte» " .  

„a Guerre et la paix" 253 este. poate. c e a  m a i  şco.lrească 
dintre numeroasele lucrări şcolăreşti ale lui Proudhon, şi nu 
m-am a şteptat ca ea să rfie citată drept dovadă a pretinsei lui 
înţelegeri a concepţiei materialiste germane a istoriei. ca re 
explică .toate evenimentele şi concepţiile istorice, întreaga 
politică. filozofie şi religie prin condiţiile de viaţă economice 
materiale ale perioadei istorice respective. Cartea este atît 
de puţin materialistă. incit nici măcar nu este [n stare să-şi 
ducă pînă la capăt teoria sa a războiului fără a apela la aju
torul creatorului : 

„Totuşi creatorul, care a ales pentru noi aceste condiţii de via\ă, 
işi avea scopurile sale" (voi. II , p. 100, ed. 1869) .  

Pe ce fel de cunoştinţe istorice se bazează lucrarea. reiese 
din faptul că n ea se afirmă existenţa istorică a epocii de aur : 

„La lnceput, clnd globul păminteso era incă puţin populat, natura 
indestula fără greutate necsităţile omului. Aceasta era epoca de aur, 
epoca belşugului şi a păcii" (op. cit., p. 102). 

Punctul său de vedere economic este acela al malthusia
nismului celui mai cras : 

„Dacă se dublează producţia, atunci populaţia de asemenea se va 
dubl a curind" (p. 106). 

In ce constă, aşadar, materialismul cărţii ? In afirmaţia 
că „pauperismul " a fost dintotdeauna şi mai este şi acum 
cauza războiului ( de pildă p. 1 43) . Cumătrul Brasig • a fost un 
materialist tot a tît de iscusit cînd , în discursul său din 1 B4B, 

* Cumătru/ Brăsig - personaj comic dintr-o lucrnre a lui Fritz Rcm
ter. - Nota trad. 
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a rostit imperturbabil înţeleptele cuvinte : „Cauza marii mi
zerii este marea pauvrete * u . 

„System der erworbenen Rechte u 254 al lui Lassalle poartă 
pecetea nu numai a tuturor iluziilor j uristului, ci şi pe acelea 
ale vechiului hegelian. Lassalle declară răspicat, la p. VII, că 
şi „în economie noţiunea dreptului dobîndit u  este „izvorul şi 
forţa motrice a oricărei dezvoltări u ; el vre a să demonstreze 
(p. XI) că „ dreptul este un organism raţional care se dezvoltă 
din sine însuşi" ( deci nu din premise economice) ; el vre a să 
deducă dreptul nu din relaţii economice, ci din „însăşi no
ţiunea de voinţă, filozofia dreptului fiind doar dezvoltarea şi  
reprezentarea acestei a "  (p.  XII) . Ce caută deci ace astă carte 
aici ? Deosebire a dintre Proudhon şi Lassalle constă doar în 
aceea că Lassalle a fost un adevărat jurist şi hegelian, pe 
cînd Proudhon în materie de drept şi de filozofie a fost, ca şi 
în toate celelalte domenii, un simplu diletant. 

Nu neg că Proudhon, care, după cum se ştie , se contra 
zice mereu, face din cind î n  cind şi cite o observaţie care îţi 
lasă impresia că deduce ideile din fapte. Asemenea observaţii 
sînt însă fără importanţă în comparaţie cu modul obişnuit de 
a gîndi al acestui om, observaţii care, în plus, acolo unde se 
întîlnesc, sînt cu totul confuze şi  inconsecvente. 

Pe o anumită treaptă foarte primitivă a dezvoltării so
cietăţii apare necesitatea de a supune unei reguli generale 
actele zilnic repetate ale producţiei, repartiţiei şi schimbului 
de produse şi de a veghea ca individul să se conformeze 
condiţiilor generale ale producţiei şi schimbului. Această 
regulă, la început un simplu obicei, devine curînd lege. O 
dată cu legea apar în mod necesar organe însărcinate cu res
pectarea e i  - autoritatea publică, statul. Pe măsură ce se 
dezvoltă societatea, legile se dezvoltă şi ele, ajungînd să fie 
o legislaţie mai mult sau mai puţin cuprinzătoare. Cu cit 
această legislaţie devine mai complicată, cu atît modul ei de 
exprimare se îndepărtează de acela în care se exprimă obiş 
rmitele condiţii economice de viaţă ale societăţii. Ea apare ca 
un element de sine stătător, care îşi găseşte j ustificarea exis
tenţei şi temeiul dezvoltării lui nu în relaţiile economice, ci 
în cauze proprii, lăuntrice, dacă vreţi, în „noţiunea de voinţă ".  
Oamenii uită că dreptul lor izvorăşte din condiţiile lor eco
nomice de viaţă, după cum a u  uitat că ei înşişi se trag din 
regnul animal. De îndată ce legislaţia devine un tot complicat 
şi cuprinzător apare ne cesitatea unei noi diviziuni sociale a 

• - sărăcie. - Nota trad. 
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muncii ; se formează o castă de jurişti de profesie, şi, o d ata 
cu ei, apare ştiinţa dreptului. In dezvoltarea ei, ace asta com
p ară sistemele j uridice ale diferitelor popoare şi ale diferi te
lor epoci nu ca reflectări ale relaţiilor economice respective, 
ci  ca sisteme care îşi găsesc j ustificarea în ele însele. Com
paraţia presupune puncte comune : j uriştii conj ugă sub denu 
mirea de drept natural punctele mai mult sau mai puţin co
mune ale tuturor acestor sisteme de drept. Criteriul însă după 
care se apreciază ce ţine şi ce nu de dreptul n atural este toc 
mai expresi a cea mai abstractă a însuşi dreptului : dreptatea. 
De acum încolo, pentru j urişti şi pentru cei ce - i  cred pe 
cuvînt, dezvoltarea dreptului constă numa i  în strădania de a 
apropia tot mai mult condiţiile de viaţă ale o amenilor, în 
măsura în care ele sînt exprimate în termeni j uridici, de idea
lul dreptăţii, al dreptăţii eterne. Iar această dreptate este 
întotdeauna numai expresia ideologică, ridicată în slavă, a 
relaţiilor economice existente, cînd a l aturii lor conserva
toare, cînd a celei revoluţionare. Dreptatea grecilor şi roma
nilor considera că sclavagismul este drept ; dreptatea bur
ghezilor din 1789 cerea desfiinţarea feudalismului. conside
rîndu-1 nedrept. Pentru iuncherii prusaci, pînă şi  j alnicul 
regulament cu privire la administraţia districtuală este o 
încălcare a dreptăţii eterne. Noţiunea de dreptate eternă se 
schimbă, prin urmare, nu numai în funcţie de timp şi de loc, ci 
chiar şi  în funcţie de persoane, fiind unul dintre acele lucruri 
prin care, aşa cum just observă Mulberger, „fiecare înţelege 
altceva u .  D acă în v iaţa de toate zilele, d ată fiind simplitatea 
relaţiilor de care ne ciocnim, expresii ca dr!pt, nedrept, drep
tate, simţul dreptăţii pot f i  înţelese fără echivoc chiar atunci 
cînd se referă la fenomene soci ale, cînd e;te vorbe de cerce
tarea ştiinţifică a relaţiilor economice, ele provoacă, după cum 
am văzut, aceeaşi confuzie iremediabilă care s-ar naşte, de 
pildă, în chimia actuală dacă am voi să păstrăm terminologi a 
teoriei flogisticului. Confuzia devine şi mai gravă dacă, ase
menea lui Proudhon, se găsesc o ameni c are să creadă în acest 
flogistic social, „dreptate a " ,  sau, asemenea lui Mulberger, să 
asigure că teoria flogisticului nu este mai puţin justă decît 
aceea a oxigenului * .  

* înainte d e  a s e  descoperi oxigenul. himiştii .şi explicau arderea 
corpurilor în aerul din atmosferă prin existenţa unei materii combustibile 
speciale, flogisticul, care dispare pr:n ardere. Constatînd că după ardere 
corpurile simple, calcinate, cintăresc mai mult decit înainte, ei au decla
rat c ă  flogisticul ar avea o greutata negativă, astfel că un corp cu flogis
tic cîntăreşte mai putin decît unul care l-a eliminat. In felul acesta, trep-
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III 

Milberger se mai plînge că numesc o ieremiadă reac
ţionară peroraţia lui „emfatică" că 

„nu există pată mai ruşinoasă pentru întreaga cultură a gloriosului nostru 
secol dec i !  faptul cl peste 90 % din populaţia marilor oraşe nu are o lo
cuinţă proprie". 

Intr- adevăr, dacă Milberger s-ar fi mărginit, după cum 
pretinde, să zugrăvească „ ororile prezentului 1 ,  fireşte că n-aş 
fi avut de spus nimic rău „despre el si modestele sale 
cuvinte " .  Dar el face cu totul altcev a. El zugraveşte aceste 
„orori " ca efecte ale faptului că muncitorii „n-au un cămin 
propriu" . Dacă deplîngem „ororile prezentului "  considerîn
du-le drept efecte ale desfiinţării proprietăţii muncitorilor 
asupra locuinţelor lor sau, aşa cum fac iuncherii, drept efecte 
ale desfiinţării feudalismului şi breslelor, în ambele cazuri 
nu pot rezulta decît ieremiade reacţionare, lamentări la apa 
riţia a ceea ce este inevitabil şi istoriceşte necesar. Caracte
rul reacţionar constă tocmai în faptul că Milberger vre a să 
restabilească proprietatea individuală a muncitorilor asupra 
casei lor - situaţie căreia istoria i - a  pus de mult capăt -, în 
faptul că el nu-şi poate închipui eliberarea muncitorilor alt
fel decît dacă fiecare va redeveni proprietarul casei sale. 

Mai departe : 

„Spun în modul cel mai răspicat : lupta propriu-zisă trebuie dusă 
împotriva modului de producţie capi ta li st, şi numai pe baza transformă
rii acestuia se poate spera intr-o îmbunătăţire a condiţiilor de locuit. En
gels nu vede nimic din toate acestea„. Eu văd în rezolvarea deplină a 
problemei :nciale premisa desfiinţării sistemului locuinţelor cu chirie". 

Din păcate, nici azi nu văd încă nimic din toate acestea. 
Mi-era cu neputinţă să ştiu de la ce premisă porneşte în sinea 
lui cineva al cărui nume nici măcar nu-l cunoşteam. Eu pot 
să j udec numai după articolele tipărite ale lui Milberger. 
Acolo găsesc şi  astăzi că Milberger ( l a  p. 15 şi 1 6  a broşurii 
sale) nu consideră drept premisă a desfiinţării sistemului 
locuinţelor cu chirie nimic altceva decît locuinţa u chirie. 
Abia la p. 17 el apucă „de coarne productivitatea capi talului 1 ,  

tat, flogisticului i-au fost atribuite, dar î n  mod inversat, principalele pro
prietăţi ale oxigenului. Cind s-a descoperit că arderea constă în combinarea 
corpului care arde cu altul, cu oxigenul, cind a fost preparat oxigenul, s-a 
renunţat la această supoziţie, dar abia după o îndelungată împotrivim din 
partea chimiştilor mai bătrini. 
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lucru asupra căruia vom mai reveni. Şi chiar şi ln răspunsul 
său, el confirmă acest lucru atunci cînd spune : 

„Trebuia mai curind să demonstrez cum, pe baza condiţi ilor existente, 
poate fi realizată o transformare completă în ceea ce priveşte problema 
locuinţelor". 

Pe baza condiţiilor existente şi pe baza transformării 
( vrea să spună : desfiinţării) modului de producţie capitalist 
sînt doar lucruri absolut opuse. 

Nu -i de mirare că Mulberger se plînge atunci cînd eu 
văd în strădaniile filantropice ale d-lui Dollfuss şi ale altor 
fabricanţi de a înlesni muncitorilor să dobîndeasca case pro 
prii singura realizare practică posibilă a proiectelor sale 
proudhoniste. Dacă şi-ar da seama că planul lui Proudhon de 
salvare a societăţii nu -i decît o fantezie care rămîne întru 
totul pe terenul societăţii burgheze, este de la sine înţeles că 
nu ar mai crede în el. Eu nu m-am îndoit niciodată şi  nicăieri 
de bunele sale intenţii. Dar atunci de ce îl laudă pe dr. 
Reschauer pentru faptul că propune consiliului comunal al 
Vienei să copieze proiectele lui Dollfuss ? 

Mai departe, Mulberger declară : 

„Cit priveşte In special opoziţia dintre oraş şi sat, este o utopie să 
vrei s-o desfiinţezi. Această opoziţie este firească, mai bine zis apărută 
istoriceşte„. Nu este vorba de a desfiinţa această opoziţie, ci de a găs: 
formele politice şi sociale In care ea să fie inofensivd, ba chiar rodnlcd. 
In felul acesta se poate ajunge în mod paşnic la o nivelare, la o echili
brare treptată a intereselor". 

Prin urmare, desfiinţarea opoziţiei dintre oraş şi sat este 
o utopie, pentru că această opoziţie este firească, mai bine 
zis apărută istoriceşte. Să aplicăm acest raţionament la alte 
antagonisme ale societăţii moderne şi vom vede a unde ajun
gem. Bunăoară : 

„Cit priveşte în special antagonismul dintre" capitalişti 
şi muncitorii salariaţi „este o utopie să vrei să-l desfiinţezi. 
Acest antagonism este firesc, mai bine zis apărut istoriceşte. 
Nu este vorba de a desfiinţa acest antagonism, ci de a găsi 
formele politice şi sociale în care el să fie inofensiv, ba chiar 
rodnic. ln felul acesta se poate ajunge în mod paşnic la o 
nivelare, la o echilibrare treptată a intereselor " .  

Iată-ne ajunşi din nou la Schulze-Delitzsch. 
Desfiinţarea opoziţiei dintre oraş şi sat nu este mc1 mai 

mult, nici mai puţin utopică decît desfiinţarea antagonismului 
dintre capitalişti şi  muncitorii salariaţi. Ea devine pe zi ce 
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trece tot mai mult o cerinţă ipractică a producţiei industriale, 
ca şi  a celei agricole. Nimeni nu a cerut-o mai insistent decît 
Liebig în lucrările s ale de agrochimie, în care prima cerinţă 
formulată mereu este ca omul să restituie ogorului ceea ce 
primeşte de l a  el şi în care demonstrează că numai existenţa 
oraşelor, mai ales a marilor oraşe, împiedică acest lucru. 
Cînd vezi cum numai aici, la Londra, este aruncată zi de zi,  
în mare, cu cheltuieli enorme, o cantitate de îngrăşăminte 
naturale mai mare decît produce întregul regat al S axoniei, 
cînd vezi ce instalaţii uriaşe sînt necesare pentru ca aceste 
îngrăşăminte să nu infecteze întreaga Londră, atunci u topia 
cu privire la desfiinţarea opoziţiei dintre oraş şi  sat c apătă o 
fundamentare uimitor de practică. Pînă şi Berlinul, relativ 
neînsemnat, se sufocă de cel puţin treizeci de ani în propria 
sa murdărie. Pe de altă p arte, este o curată utopie să vrei, 
asemenea lui Proudhon, să răstorni actu al a  societate bur
gheză menţinîndu-1 pe ţăran ca atare. Numai repartizarea pe 
cît posibil mai uniformă a populaţiei pe tot cuprinsul ţării,  
numai legătura strînsă dintre producţia industrială şi ce a 
agricolă şi,  o dată cu aceasta, extinderea devenită necesară 
a reţelei de comunicaţii, fireşte , cu condiţi a  ca modul de 
producţie capitalist să fie desfiinţat, este în stare să smulgă 
populaţi a rurală din izolarea şi îndobitocirea în care ea vege
tează de milenii fără ca să intervină vreo schimbare. Nu este 
o utopie să susţii că eliberarea o amenilor de cătuşele în care 
i - a  ferecat trecutul lor istoric va fi deplină abia atunci cînd 
va fi desfiinţată opoziţi a  dintre oraş şi  sat ; utopia începe 
abia atunci cînd încerci, „pe b aza condiţiilor existente u ,  să 
preconizezi forma în care trebuie să fie soluţionată o opoziţie 
sau alta, un antagonism sau altul, proprii societăţii existente. 
Şi tocmai aceasta şi f ace Mulberger atunci cînd îşi însuşeşte 
formula lui Proudhon de rezolvare a problemei locuinţelor. 

Mulberger se mai plînge că îl f ac oarecum răspunzător 
şi pe el pentru „monstruoasele concepţii ale lui Proudhon 
despre capital şi dobîndău şi spune : 

„Eu presupun schimbarea relaţUor de producţie ca fiind dată, iar 
legea de tranziţie care reglează nivelul dobînzii nu afectează relaţiile de 
producţie, ci schimbul social, relaţiile de circulaţie„. Schimbarea relaţiilor 
de producţie, sau, cum formulează mai exact şcoala germană, desfiinţarea 
modului de producţie capitalist, desigur că nu rezultă, aşa cum imi pune 
in seamă Engels, dintr-o lege de tranziţie care desfiinţează doblnda, ci 
din luarea efectivă in stăpinire a tuturor uneltelor de muncă, a întregii 
industrii de către poporul muncitor. Dacă cu acest prilej poporul munci
tor va înclina ( ! ) spre răscumpărare sau spre expropriere imediată, nici 
Engels, nici eu nu sin tem chemati să hotărtm•. 
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Sînt de- a  dreptul uluit. Recitesc lucrarea lui Mulberger 
de la un c apăt la altul pentru a găsi p asajul unde acesta de
clară că răscumpărarea locuinţei cu chirie despre care vor
beşte presupune ca fiind dată „luarea efectivă în stlpînire a 
tuturor uneltelor le muncă, a întregii industrii de către 
poporul muncitor u .  Nu găsesc acest p as aj . El nu există. Des
pre o „luare efectivă în stăpînire u etc. nu este vorb a nicăieri. 
în schimb, la p .  17 se spune : 

„Să presupunem acum că productivitatea capitalului este 1ntr-adevăr 
apucată de coarne, ceea ce trebuie să se intimple mai devreme sau mai 
tirziu, de pildă cu ajutorul unei legi de tranziţie care să stabilească do
binda tuturor capitalurilor la 1 % , bineînţels cu tendinţa ca şi acest nivel 
să se apropie tot mai mult de zero„. Ca şi toate celelalte produse, casa 
şi locuinţa intră, fireşte, şi ele in prevederile acestei legi„. Vedem deci 
că sub acst aspect răscumpărnrea locuinţei cu chirie este o consecinţa 
necesară a desfiinţării productivităţii capitalului 1n genereM. 

în opoziţie totală cu ultima formulare a lui Mulberger, 
aici ni se spune, aşadar, fără ocol că productivitatea c apita
lului - expresie confuză prin care el înţelege, după cum 
singur recunoaşte, modul de producţie capitalist - este 
într-adevăr „ apucată de coarne " prin legea care desfiinţează 
dobînda şi că tocmai ca urmare a acestei legi „răscumpărarea 
locuinţei cu chirie este o consecinţă necesară a desfiinţarii 
productivităţii capitalului în genere " .  Nicidecrm, spune acum 
Mulberger. Legea de tranziţie „nu are ca obiect relaţiile de 
producţie, ci relaţiile de circulaţie# . Faţă de această totală 
contradicţie, care „rămîne o taină deopotrivă pentru scrintiţi 
şi pentru înţelepţi "  255, cum spune Goethe, nu-mi rlmîne alt
ceva de făcut decit să presupun că am de- a  face cu doi Miil
bergeri cu totul diferiţi, dintre care unul se plînge, pe bună 
dreptate, că îi „pun în se amă " ceea ce a publicat celălalt. 

Că poporul muncitor nu mă v a  întreba nici pe mine, nici 
pe Mulberger dacă la luarea efectivă în stăpînire „va înclina 
spre răscumpărare s au spre expropriere imediată" este, desi 
gur, j ust. După toate probabilităţile, el v a  prefera să n u  „se 
mai încline" de loc. Dar despre luarea efectivă în stăpînire a 
tuturor uneltelor de muncă de către poporul muncitor nici 
n-a fost vorba ,  ci numai despre afirmaţi a lui Miilberger (p. 17) 
că „întregul conţinut al rezolvării problemei locuinţelor ar fi 
cuprins în cuvîntul răscumpărare" .  D acă acum el declară că 
această răscumpărare este cit se poate de îndoielnică, l a  ce 
bun să ne mai batem degeaba capul atît noi doi cit şi cititorii ? 
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De altfel, trebuie să constatăm că „luarea efectivă în stă
pînire u a tuturor uneltelor de muncă, a întregii industrii de 
către p oporul muncitor este tocmai opusul „răscumpărării u 
proudhoniste. In acest din urmă caz, fiecare muncitor în parte 
devine proprietarul locuinţei, al gospodăriei ţărăneşti, al 
uneltei de muncă ; în primul caz, „poporul muncitor u rămîne 
proprietar colectiv al caselor, fabricilor şi uneltelor de 
muncă, şi este greu de presupus că, cel puţin în perioada de 
trecere, uzufructul lor va fi lăsat unor persoane sau societăţi 
fără o rambursare a cheltuielilor. întocmai cum desfiinţarea 
proprietăţii funciare nu înseamnă desfiinţarea rentei funciare, 
ci trecerea ei, fie chiar şi într -o formă modificată, în mîinile 
societ.ţii .  Aşadar, luarea efectivă în stăpînire a tuturor unel
telor de muncă de către poporul muncitor nu exclude nicide
cum menţinerea sistemului de închiriere. 

In genere, problema nu este dacă proletariatul, atunci 
cînd va lua puterea în mîinile sale, va pune pur şi simplu stă
pînire cu forţa pe uneltele de producţie, pe materiile prime şi 
pe mij loacele de subzistenţă, dacă el va plăti imediat o des
păgubire pentru acestea sau dacă va răscumpăra proprietatea 
prin plată în rate nu prea mari. A încerca să dai la această 
problemă un răspuns anticipat şi valabil în toate cazurile 
înseamnă să fabrici utopii, ceea ce las în seama altora. 

IV 

Cîtă cerneală a trebuit să curgă p entru ca, croindu-ne 
drum printre multiplele subterfugii şi  tertipuri ale lui Mill
berger, să ajungem, în sfîrşit, la miezul problemei, pe care 
Millberger evită cu grijă să-l atingă în răspunsul său I 

Ce a spus de fapt Millberger în lucrarea sa ? 
ln primul rînd, „că diferenţa dintre preţul de cost iniţial 

al unei case, al unui teren etc. şi  valoarea lor actuală " apar
ţine de drept societăţii .  In limbaj economic, această diferenţă 
se numeşte rentă funciară. Şi Proudhon voia s-o atribuie so
cietăţii , după cum se poate citi în „Idee generale de la revo
lution",  ed. 1868, p.  219. 

ln al doilea rînd, că soluţionarea problemei locuinţelor 
constă în aceea că fiecare chiriaş devine p roprietarul locuin 
ţei sale. 

În al treilea rînd, că această soluţionare se traduce în 
viaţă printr -o lege care transformă chiriile în rate plătite în 
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contul preţului de cumpărare a locuinţei. - Punctele 2 şi 3 
sînt luate, după cum poate constata oricine, din „Idee gene
rale de la revolution " a lui Proudhon, p. 1 99 şi urm., unde la 
p. 203 se găseşte chiar gata redactat respectivul proiect 
de lege. 

In al patrulea rînd, că productivitatea capitalului este 
apucată de coarne cu ajutorul unei legi de tranziţie potrivit 
căreia nivelul dobînzii este redus la început la 1 % , sub 
rezerva unei scăderi ulterioare. Şi acest punct este luat tot 
la Proudhon, după cum se poate citi amănunţit în „Idee gene
rale " ,  p. 1 82-1 86. 

La fiecare din aceste puncte am citat pasajul din Proud
hon unde se găseşte originalul copiei lui Milberger ; şi acum 
întreb : eram sau nu îndreptăţit să numesc proudhonist pe 
autorul unui articol pe de -a-ntregul proudhonist şi care nu 
conţine altceva decît concepţii proudhoniste ? Şi totuşi, mai 
mult decît de orice, Milberger se plînge de faptul că-l numesc 
aşa, deoarece „am întîlnit unele formulări care îi sînt carac
teristice lui Proudhon" I Dimpotrivă. „Formulările" aparţin 
toate lui Mulberger, conţinutul însă aparţine lui Proudhon. 
Iar atunci cînd completez lucrarea proudhonistă cu citate din 
Proudhon, Milberger se plînge că pun pe seama lui „mon
struoasele concepţi i "  ale lui Proudhon ! 

Care au fost obiecţiile mele împotriva acestui plan proud 
honist ? 

ln primul rînd, că trecerea rentei funciare asupra statu
lui este tot una cu desfiinţarea proprietăţii funciare indi 
viduale. 

1n l doilea rînd, că răscumpărarea locuinţei cu chirie şi 
trecerea ei în proprietatea fostului chiriaş lasă neatins modul 
de producţie capitalist. 

ln l treilea rînd, că, avînd în vedere actuala dezvoltare 
a marii industrii şi a oraşelor, această propunere este pe cît 
de absurdă, pe atît de reacţionară, şi că reintroducerea pro
prietăţii individuale a fiecărei persoane în parte asupra locu 
inţei sale ar însemna un regres. 

ln al patrulea rînd, că reducerea forţată a dobînzii la ca
pital nu afectează nicidecum modul de producţie capitalist ; 
dimpotrivă, după cum dovedesc legile cu privire la camltă, 
e a  este tot atît de străveche pe cit este de irealizabilă. 

ln al cincilea rînd, că prin desfiinţarea dobînzii la capital 
chiria plătită pentru case nu este nicidecum desfiinţată. 
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Miilberger a fost de acord cu punctele 2 şi 4. 1n ceea ce 
priveşte celelalte puncte, nu a răspuns nimic. Şi tocmai 
acestea sînt punctele în j urul cărora se duce discuţia. Ras
punsul lui Miilberger nu constituie însă o infirmare ; el oco
leşte cu grijă toate punctele economice, adică tocmai punclele 
hotărîtoare ; raspunsul său reprezintă o plîngere cu caracter 
personal, şi nimic altceva. Astfel, Miilberger se plînge că anti 
cipez soluţionarea făgăduită de el a altor probleme, ca, de 
pildă, datoriile publice, datoriile private, creditul, şi spun că 
toate vor fi la fel soluţionate ca şi problema locuinţelor, şi 
anume prin desfiinţarea dobînzii, prin transformarea plaţilor 
făcute pentru achitarea dobînzilor în rate pentru rambursarea 
capitalului şi prin gratuitatea creditului. Totuşi şi acum sînt 
gata să pariez că dacă aceste articole ale lui Miilberger vor 
vedea lumina tiparului, conţinutul lor va corespunde în esenţa 
cu „Idee generale" a lui Proudhon ( credit, p. 1 82, datorii pu
blice, p. 1 86, datorii private, p .  1 96), tot aşa cum articolele cu 
privire la problema locuinţelor corespund cu pasajele citate 
din aceeaşi lucrare. 

Cu acest prilej , Miilberger vrea să mă lămurească că pro
bleme cum sînt impozitele, datoriile publice, datoriile private, 
creditul, la care se mai adaugă acum şi autonomia comunală, 
prezintă cea mai mare importanţă pentru ţăran şi pentru pro 
paganda la ţară. ln bună parte sînt de acord, dar 1 )  pînă în 
prezent nici n-a fost vorba despre ţărani şi 2) „so::1ţiile" 
date de Proudhon în toate aceste probleme sînt din punct de 
vedere economic tot atît de absurde şi în esenţă tot atît de 
burgheze ca şi soluţia sa privind problema locuinţelor. Împo
triva aluziei lui Miilberger că aş ignora necesitatea atragerii 
ţăranilor în mişcare, eu nu trebuie să mă apăr. Consider îns. o 
nerozie să prescrii ţăranilor în acest scop hapurile miraculoase 
ale lui Proudhon. In Germania mai există încă foarte multe 
l atifundii. După teoria lui Proudhon, toate acestea ar trebui 
parcelate în mici gospodării ţărăneşti, ceea ce, avînd în ve
dere actualul nivel al agronomiei şi experienţa Franţei şi a 
Germaniei de vest în ceea ce priveşte proprietatea funciari 
parcelară, ar fi o măsură de-a dreptul reacţionară. Dimpo
trivă, latifundiile care mai există încă vor constitui o bază 
binevenită care să ofere muncitorilor asociaţi posibilitatea 
de . practica agricultura în stil mare, singura care poate 
aplica toate mijloacele moderne, maşini etc., şi astfel să de
monstreze ţăranului cu gospodărie mică avantajele agricul
turii în stil mare pe baza asocierii. Socialiştii danezi, care în 
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această privinţă sînt mai înaintaţi decît toţi ceilalţi, au înţeles 
de mult acest lucru 2s6. 

Tot astfel nu e nevoie să mă apăr împotriva imputării că 
aş considera actualele condiţii îngrozitoare de locuit ale 
muncitorilor nişte „nimicuri lipsite de însemnătateu .  După 
cite ştiu, am fost primul în literatura germană care am descris 
aceste stări de lucruri în forma clasic dezvoltată, aşa cum 
există ea în Anglia ; şi nu pentru că ele „jignesc simţul meu 
de dreptate" ,  cum pretinde M iilberger - acela care ar voi să 
transforme în cărţi toate faptele care îi j ignesc simţul de 
dreptate ar avea mult de lucru -, ci, după cum se poate citi 
în prefaţa cărţii mele 257, pentru a da socialismului german, 
care tocmai lua naştere pe atunci şi se îmbăta cu vorbe goale, 
o temelie faptică prin descrierea condiţiilor sociale create 
de marea industrie modernă. Dar, fireşte, nici nu mă gindesc 
să dau o rezolvare aşa-zisei probleme a locuinţelor, după cum 
nu mă preocupă nici amănuntele rezolvării problemei încă 
mai importante a alimentaţiei. Sînt mulţumit să pot dovedi 
ca producţia societăţii noastre moderne este suficientă pen
tru a hrăni pe toţi membrii societăţii şi că există destule case 
pentru a putea oferi deocamdată maselor muncitoare un adă
post încăpător şi sănătos. A face supoziţii asupra felului în 
care o societate viitoare va reglementa repartiţia alimentelor 
şi a locuinţelor ar duce de-a dreptul la utopie. Putem cel mult 
constata, cunoscînd condiţiile de bază ale tuturor modurilor 
de producţie de pînă acum, că, o dată cu prăbuşirea produc
ţiei capitaliste, anumite forme de însu5ire ale vechii societăţi 
devin imposibile. Chiar şi măsurile de tranziţie vor trebui să 
fie pre tu lindeni în concordanţă cu condiţiile existente în acel 
moment ; în ţările cu proprietate funciară mică, ele vor fi cu 
totul altele decît în ţările unde există latifundii etc. Unde se 
ajunge atunci cînd se caută soluţii izolate pentru aceste aşa
zise probleme practice, cum sînt problema locuinţelor e tc. ,  ne 
demonstrează cel mai bine însuşi Miilberger, care mai în�îi 
explică amănunţit pe 28 de pagini că „întregul conţinut al 
soluţionării problemei locuinţelor este dat în cuvîntul răs
cumpărare" , pentru ca apoi, de îndată ce e strîns cu uşa, să 
bolborosească stingherit că este într-adevăr foarte îndoielnic 
dacă la luarea efectivă în stăpînire a caselor „poporul mun
citor va înclina spre răscumpărare" sau spre o altă formă de 
LXpropriere. 

Mulberger ne cere să devenim practici, ne cere „să nu 
opunem relaţiilor practice realeu „numai nişte formule 
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moarte, abstracte" şi, „părăsind socialismul abstract, să ne 
apropiem de relaţiile sociale concrete determinate" .  Dacă 
MOlberger ar fi procedat aşa, poate că şi-ar fi cîştigat mari 
merite în faţa mişcării. Primul pas pentru a te apropia de 
relaţiile sociale concrete determinate constă tocmai în cu
noaşterea lor, în analiza legăturii lor economice reale. Ce 
găsim însă în această privinţă la MOlberger ? In total două 
teze, şi anume : 

1 .  „Intre muncitorul salariat şi capitalist există aceeaşi relaţie ca in
tre chiriaş şi proprietar•. 

Am demonstrat la p. 6 * a broşurii că această teză este 
absolut falsă, la care Milberger n-a avut ce să răspundă. 

2. „Taurul care" (cu prilejul reformi sociale) „trebuie apucat de 
coarne este productivitatea capitalului - cum o numeşte şcoala liberală 
a economiei politice -, care, în realitate, n ici nu există, dar oare prin 
existenta e i  aparentă servşte drept paravan tuturor inegalităţilor proprii 
societăţii moderne•. 

Prin urmare, taurul care trebuie apucat de coarne „nici 
nu există în realitate", aşa că nu are nici „coarne".  Nu el 
însuşi, ci existenţa lui aparentă constituie răul. Cu toate aces
tea, „aşa-zisa productivitate" (a capitalului) „este în stare să 
facă să răsară din pămînt, ca prin farmec, case şi oraşe" ,  a 
căror existenţă numai „aparentă " nu este (p. 1 2) .  Şi un om 
care se exprimă atît de confuz şi cu atîta stîngăcie cînd este 
vorba de relaţiile dintre capital şi muncă, deşi „Capitalu l "  lui 
Marx „îi este şi lui binecunoscut" , se încumetă să arate mun
citorilor germani o cale nouă şi mai bună, şi se dă drept „con
structorul " ,  căruia structura arhitectonică a viitoarei societăţi 
îi este, cel puţin în linii generale, clară. 

Nimeni nu s-a apropiat mai mult „de relaţiile sociale con
crete determinate" decît Marx în „Capitalul". Timp de 25 de ani 
el le -a studiat sub toate aspectele, iar rezultatele criticii sale 
conţin totodată pretutindeni şi embrionul aşa-ziselor soluţii, 
în măsura în care ele sînt, în genere, posibile în ziua de azi. 
Dar amicul Milberger nu se mulţumeşte cu aiît. Pentru el 
toate acestea nu sînt decît socialism abstract, formule moarte, 
abstracte. tn loc să studieze „relaţiile sociale concrete deter
minate" ,  amicul MC1lberger se mulţumeşte cu lectura cîtorva 
\ olume ale lui Proudhon, care, chiar dacă nu-i spun mai 
nimic despre relaţiile sociale concrete determinate, îi oferă 

* \'e1i \ o:umul de fo\l, p. 21 7-2 1 3. - Nota rcd. 
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tn schimb leacuri miraculoase foarte determinate şi concrete 
pentru toate relele sociale ; acest plan de salvare a societăţii, 
gata întocmit, acest sistem proudhonist, Milberger îl pre
zintă muncitorilor germani sub pretextul că el vrea „să pună 
capăt sistemelor", în timp ce eu, chipurile, „aleg calea 
opusă" I Pentru a înţelege acest lucru ar trebui să presupun 
că eu sînt orb, iar Milberger surd, astfel că orice înţelegere 
între noi este absolut imposibilă. 

Destul. Dacă nu pentru altceva, această polemică va 
folosi pentru a dovedi cum stau lucrurile cu practica acestor 
socialişti care-şi spun „practici" .  Aceste propuneri practice 
pentru înlăturarea tuturor relelor sociale, aceste panacee 
sociale,  au fost întotdeauna şi pretutindeni produsul fondato
rilor de secte care au apărut atunci cînd mişcarea proletară 
mai era încă în faşă. Şi Proudhon se numără printre ei. Dez
voltarea proletariatului aruncă curînd la o parte aceste scu
tece şi însăşi clasa muncitoare trage concluzia că nimic nu-i 
mai puţin practic decît aceste „soluţii practice", dinainte 
ticluite, aplicabile în toate cazurile, şi că socialismul practic 
constă, dimpotrivă, în înţelegerea justă a diferitelor laturi ale 
modului de producţie capitalist. Dacă clasa muncitoare trage 
o asemenea concluzie, la momentul oportun nu se va găsi 
nicicînd în încurcătură şi va şti împotriva căror instituţii 
sociale şi n ce fel să-şi îndrepte atacul principal. 

21 - Marx-Engels, Opere, voi. 18 
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Karl Marx 

Către redactorul ziarului „Times " 

Stimate domn. 

Mi s-a atras atenţia asupra unei note apărute in numărul 
de azi al ziarului „Times"  intitulate : „Karl Marx şi Interna
ţionala u . In această notă se afirmă că Consiliul General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, o dată cu invitaţia 
adresată diferitelor federaţii şi secţii de a propune ele însele 
împuterniciţii care urmează să fie confirmaţi de către Consi
liul General. ar fi indicat că este 

„neapărat necsar ca o copie fidelă să fie trimisă concomitent lui Karl 
Marx la Londra. Această indiatie nu are alt s cop decit acela de a se da 
mandate numai persoanelor agreate şi aprobate de Karl Marx la Londra, 
şi, intrucit acşti agenţi vor trebui, bineînţels, să fie in permanentă le
gătură cu dinsul, el va fi, de fapt, autocratul mişcării". 

Circulara respectivă a apărut, printre altele, în ziarul 
• .  Volksstaat" din Leipzig la 25 decembrie 258• Ea cheamă mem
brii din Germania ai Asociaţiei să trim�tă o copie după pro
punerile lor fostului secretar-corespondent pentru Germania 
(adică mie) . pentru ca acesta să certifice autenticitatea. Este 
evident că noul Consiliu General nu poate cunoaşte nici per
soanele, nici scrisul lor. Consiliului General i se părea atît de 
firesc serviciul pe care mi-l cerea. incit nici nu m-a înştiinţat 
în prealabil . Cu certificarea identităţii agenţilor lin celelalte 
tări. în care organizarea liberă a Internaţionalei se loveşte de 
piedici legale. nu am nimic de-a face. 

In notă se mai spune : 

„In Fran�a. aceşti agen.i exclud membrii fără să asculte ce au de 
spus şi dizolvă secţ:i, comitete şi federaţii după bunul lor plac•. 
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Corepondentul dv. va trebui să explice cum pot comite 
aceşti „agenţi u toate aceste orori înainte ca vreunul să fi fost 
desmnat. Dacă în Franţa unele persoane au fost excluse din 
Internaţională. acest lucru a fost hotărît de către secţiile lo
cale. nicidecum de către Consiliul General de la New York. 

2 ianuarie 

Publiat in „The Tims• 
nr. 27 577 din 3 ianuarie 1873 

21* 

Rămin. stimate domn. al dv. 

Karl Marx 

Se tipăreşte după textuJ 
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Friedrich Engels 

, , Criza" din Prusia 

Intr-adevăr. „marea naţiune" franceză a fot dpinsă. pe 
bună drptate. pe al doilea plan de icătre „marea naţiuneu 
germană. La Versailles a izbucnit o crză politică. deoarece 
Krautjunkerii * francezi complotează l vederea instaurării 
monarhiei în locul republicii existente ; concomitent a izbuc
nit o criză la Berlin. deoarece Krautjunkerii prusaci nu vor 
să rnunţe la vechea poliţie moşierească feudală. care şi azi. 
după 80 de ani de la revoluţia franceză. mai intră în atribu
ţiile lor. Se mai poate o are cineva Îndoi o clipă de superio
ritatea „culturii u germane asupra civilizaţiei franceze 1 Fran
cezii se ciorovăiesc. cu obişnuita lor superficialitate. Pentru 
simple forme : republică sau monarhie. Prusienii, meticuloşi. 
merg pînă la rădăcina lucrurilm prin acea că se �ndură şi 
ei. în sfîrşit. în 1872. ultimii în Europa. în afară de Mecklen
burg şi Rusia. să scutească - poate da. poate nu - spinarea 
ţăranilor. care formează baza societăţii. de bita moşierilor I 

Nimic nu ilustrează mai bine atitudinea mârşavă a bur
gheziei prusiene dcît toată această farsă cu legea cu privire 
la administraţia districtală 250• In 1848. Prusia a avut revolu
ţia ei ; puterea era în mîinile burgheziei ; era de ajuns ca 
armata să depună jurămînt pe constituţie - indferent pe care 
- ca burghezia să-şi păstreze puterea. Spaima feudalilor şi 
birocraţilor era atît de mare. incît lichidarea rămăşiţelor încă 
existente ale feudalismului părea pe atunci un lucru de la 
sine înţeles. Intr-adevăr. primele proiecte de constituţie din 
1 848 şi chiar din 1849 conţineau. deşi În obişnuita formă ciun
tită. tot ceea ce era esenţial în această direoţie. Era de ajuns 
ca burghezia să se împotrivească cît de oit. pentru ca resta
bilirea drepturilor feudale să devină imposibilă ; acest lucru 

* - nobilii de la tară. - Nota trad. 
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nu interesa pe nimni în afara de cei oiţiva nobili de la tară 
şi de romanticul Frederic Wilhelm al IV-lea. Dar, de îndată 
ce reacţiunea europeană a ieşit victorioasă. burghezia pru
siană s-a tîrît la picioarele lui Manteuffel. gudurîndu-se re
cunoscătoare la fiecare lovitură de bici a acestuia. Nu numai 
că a restituit iuncherilor de la est de Elba dreptul de a exer
cita poUţia m oşierească şi tot felul de alte vechituri feudale. 
dar s-a pedepsit pe sine însăşi pentu liberalismul ei păcătos 
desfiinţînd cu propriile ei mîini pînă şi libertatea meşteşugu
rilor. stabilită �n 1808. şi restabilinid la mijlocul secolului 
al XIX-lea breslele 260. 

Burghezia este. în cel mai bun caz. o clasă lipsită de 
eroism. Chiar şi cele mai strălucite victorii ale ei. în secolul 
al XVII-lea în Anglia şi în secolul al XVIII-lea în Franţa. nu 
ea însăşi. ci masele opulare plebee - muncitorii şi ţăranii 
- le-au cucerit pentru ea. Şi în înfricoşătoarele zile din iu
nie 1848. burghezia din Franţa s-a salvat arunaîndu-se la 
picioarele unui farsor ; la fel şi în Anglia. după 1848. a în
ceput o lungă perioadă de reacţiune ; dar, în ambele ţări, reac
ţiunea a invocat pretextul că apără temeliile societăţii bur
gheze împotriva atacurilor proletariatului. Ca rezultat al re
voluţiei. în Prusia romanticul Frederic Wilhelm al IV-lea şi-a 
văzut. în sfîrşit. îndeplinite dorinţele sale fiebinţi de reîn
viere a evului mediu datorită faptului că reacţiunea victo
rioasă a măturat o mulţime de instituţii antiromantice, care 
pătrunseseră prin contrabandă în statul prusian din ,timpu
rile lui Frederic al Ii-lea pînă în acelea ale lui Stein şi Har
denberg. Sub pretextul apărării societăţii burgheze împotriva 
proletariatului. aceasta a fost din lOU supusă dominaţiei feu
dalismului. Nici o burghezie din lume nu se poate lăuda cu o 
perioadă at'ît de ruşinoasă ca aceea prin care a treut bur
ghezia prusiană sub Manteuffel. In care altă ţară ar fi fost cu 
putinţă ca un Hinckeldey să fie proslăvit drept campion şi 
martir al libertăţii ? 261 

In sfîrşit. ca rezultat al unor coµlicate intrigi de palat. 
începe noua eră 262• Burghezia se trezeşte pe neaşteptate cu 
un guvem vechi-liberal. Şi ea. care nu mişcase un deget pen
tru a-l instaura. ea. cea mai laşă burghezie din lume. îşi în
chipuie dintr-o dată că se află la  oîrma statului. că vechiul 
stat prusian militar-poliţienesc a dispărut, că ea poate numi 
.şi demite miniştri, poate impune Curţii voinţa ei. Dacă perioada 
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Manteuffel a demonstrat laşitatea burgheziei. noua eră a scos 
la iveală inca.pacitatea ei politică. 

Reorganizarea armatei a cnstituit preţul admiterii guver
nului vechi-liberal. Răiboiul din Italia 263 a oferit petextul 
dorit pentru a cere Landtagului această reorganizare. Pe de 
o parte. mobilizarea din 1 859 a arătat că vechea organizare 
a armatei era cu totul perimată. Pe de altă arte. indiiferenţa 
cu care a ost privită în Franţa anexarea Savoiei şi Nisei a 
dus la concluzia că şovinismul francez poate fi aţîţat cu succes 
numai prin perspectiva unor cuceriri e Rill. adică rintr-un 
război împotriva Prusiei. Era, prin urmare, evident că de în
dată ce, ca urmare a unor evenimente interne in Franţa. im
periul lui Ludovic Bonaparte ar fi din nou n pericol. singura 
posibilitate de a înlătura acest pericol era un război împo
triva Prusiei. care ar fi dus în mod inevitabil la �nfr1ngerea 
vechii armate prusiene. lipsită de aliaţi. Pe de altă parte. 
Prusi a. deşi in esenţă ea însăşi un stat militar. nu a pus ba
zele organizării unei mari armate moderne. Pentru aceasta 
ea era prea slabă. Dar ea nu se putea sustrage de la ceea ce 
pe continent -devenise o neesitate generală. cu atît mai mult 
u cit echivoca ei „politică de mină liberă" o lipsise de orice 
alianţă de nădejde. In sfîrşit. indiferent ce se inţelegea iprin 
reorganizarea armatei. burghezia prusiană trebuia să ştie că 
ea nu putea s-o împiedice. Prin urmare, singura ei tactică 
justă era aceea de a obţine cit mai multe concesii politice 
în schimbul aprobării inevitabilei reorganizări. Dar burghezia 
prusiană. încă plină de vinătăile că,Pătate de pe urma lovi
turilor de cizmă ale lui Manteuffel. a început brusc săşi dea 
aere. Ea şi-a închipuit deoda.tă că reprezintă puterea hotă
rîtoare în stat şi, ca atare, a respins reorganizarea armatei. Cu 
aceasta visul ei a luat sf1rşit. Bismarck a !făcut-o să îuţeleagă 
că constituţia ei de hîrtie şi voturile ei din parlament nu fac 
nici cit o ceapă degerată, că în Prusia regele guvernează, iar 
Camerele există numai pentru a se declara de acord. In pofida 
constituţiei. reorganizarea armatei a fost îfăptuită. iar depu
taţii au fost trataţi din nou a la Mantelffel. Burghezia. după 
o rezistenţă formală de scurtă durată. care a obosit-o mai 
repede lecit pe adversaul ei. Bimarck. a găsit In războiul 
împotriva Danemarcii 264 primul pretext rpentru tncecări ti
mide de conciliere ; iar după Sadova 265• ea nu s-a mai jenat 
cîtuşi de puţin şi a căut entuziasmată la picioarele lui Bis
marck. pentru ca de atunci înai1te să rămtnă la remorca 
acestuia ; după războiul împotriva Franţei 266, entuziasmul ei 
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n-a mai cunoscut margini ; de atunci ea a aparţinut lui 
Bimarck cu trup şi suflet şi s-a identificat pur şi simplu cu el. 

Există însă pe lume un lucru descoperit de Hegel şi de
numit de el „ironia istoriei0, Oameni mai de seamă decit Bis
marck au devenit jucăria acestei irnii a istoriei. şi atît statul 
prusian cit şi Bismarck au avut aceeaşi soartă. Din momentul 
in care mult rîvnitele ţeluri ale politicii .prusiene s-au rea
lizat. unul după altul. temeliile statului prusian au început 
să se clatine. Vechea Prusie se bazează. în esenţă, ipe iunche
rime. din rîndurile căreia se recrutează în cea mai mare parte 
corpul ofiţeresc şi birocraţia. Iuncherimea este 1în floare nu
mai în cele şase provincii răsăritene şi, avind în vedere că pro
prietatea funciară a iuncherilor este. de cele mai multe ori. 
de ,proporţii reduse. existenţa ei este condiţionată de o seamă 
de privilegii feudale. fără de care majoritatea iucherilor s-ar 
pomeni curînd în situaţia unor simpli proprietari funciari. 
Atâta timp cit iuncherimii i se opileau numai două provincii 
apusene, ea nu era ameninţată de nici o primejdie. Incă prin 
anexiunile din 1866 267• în Prusia s-a întărit într-o uriaşă mă
sură elementul burghez şi 1ărănesc. Nu palavrele legitimi;te. 
ci mai degrabă Îuţelegerea justă a primejdiei care ameninţa 
illllcherimea a provocat împotrivirea partidului Stiahl-Ger
lach 268 faţă de aceste anexiuni. Includerea micilor state în 
Confederaţia Germaniei de nord 269, tecerea celor mai hotă
rîtoare funcţii în stat asupra acestei confedera1ii şi. legat de 
aceasta. mediatizarea * Camerei seniorilor din Prusia. ane
xarea definitivă a statelor din sud, toate acestea au însemnat 
lovituri serioase date iuncherimii. care nu mai constituia în 
imperiu lecit o minoritate ipe cale de dispariţie. Mai mult 
decît atît. Orice guvern, chiar şi cel mai despotic, este nevoit 
să ţină seama de condiţiile existente. altminteri Jşi frînge 
gitul. Prusia putea să-şi subordoneze Germania Mică. dar ea 
nu putea să impună iuncherimea ei celor 25 OOO OOO de ger
mani de la vest de Elba. Dimpotrivă. iuncherimea. care pen
tru vechea Prusie era o necesitate. devnise pentru „imperiu u 
o povară. Aşa cum Bismarck fusese nevoit să introducă. con
trar vederilor sale anterioare. libertatea industriei. libertatea 
de deplasare dintr-un stat german într-altul şi alte reforme 
burgheze - fireşte. într-o formă birocratică ciuntită -. tot 
astfel ironia istoriei l-a condamnat pînă la urmă pe el, iunche-

* Subordonarea p rincipilor germani, care anterior depindau direct 
de împărat, unor suverani gerlni mai mari. - Nota red. 



298 Fridrkh Egels 

rul prin excelenţă, să lovească în iuncherimea sa prin legea 
u privire la aministraţia districtuală. 

Această lege cu rprivire la administraţia districtuală este 
una din legile cele mai lamentabile care au fost promulgate 
vreodată. Conţinutul ei poate fi rezumat în două cuvinte. Ea 
îl privează pe fiecare iuncher ln parte de puterea de care dis 
punea în virtutea privilegiilor feudale, pentru a o restitui, 
sub aparenţa autoadministrării districtelor, clasei iuncherilor. 
Ca şi pînă acum. în districtele agricole ale provinciilor răsă
ritene va domina proprietatea funciară mare. foarte mare ; 
iuncherimea capătă chiar o putere şi mai mare prin trecerea 
în competenţa ei a unor prerogative care pînă acum reveni
seră statului .  Dar fiecare iuncher luat în parte pierde situaţia 
excepţională pe care a deţinut-o ca senior feJdal. El nu mai 
este decît un siplu proprietar funciar modern şi. implicit. 
incetează de a mai fi iuncher. Totodată este însă subminată 
baza vechii Prusii. şi de aceea Camera seniorilor era. din 
punctul ei de vedere. pe deplin îndreptăţită să se împotri
vească legii u privire la administraţia districtuală. Această 
lege cu privire la administraţia districtuală înseamnă sfîr
şi tul iuncherimii, şi fără iuncherime nu mai există o Prusie 
specifică. 

In această problemă, burghezia prusiană nu s-a dez
minţit. La început s -a  spus că legea cu privire la adminis 
traţia districtuală ar fi doar un prim rpas spre autoadminis
trare. că ea trebuie acceptată pentru că a momentul acela 
nu se putea obţine ceva mai ibun. că ea ar fi un compromis 
cu guvernul. dar că de acum încolo nu mai trebuie să se 
cdeze nici cu o iotă. Camera seniorilor a respins legea cu 
privire la administraţia districtuală. Guvernul. deşi legat prin 
compromisul încheiat cu Camera deputaţilor. i-a cerut aces
teia noi concesii. Camera a fost destul de ·curajoasă să le ac
cepte fără rezervă ; în schimb. li s-a promis burghezil>r noi 
numiri de pairi şi o reformă a Camerei seniorilor. Numirea 
noilor pairi a avlt loc - 25 de generali şi birocraţi -. şi 
Camera seniorilor i-a acceptat. Compromisul a fost salvat. dar 
reforma Camerei seniorilor a fost ocolită. Burghezia începuse 
să se consoleze spunîndu-şi că legea cu privire la administra
ţia districtuală reprezintă totuşi un mare pas înainte. oînd 
a sosit ştirea despre criza de guvern. Roon. Selchow. Itzen
plitz intenţionează să demisioneze - victoria liberalilor pe 
toată linia. Devenise oare inevitabilă formarea unui gVern 
liberal 1 Nu, nicidecum, ci formarea unui guvern de coaliţie ! 
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Burghezii noştri sînt doar atît de modeşti I Ei se mulţumesc 
chiar şi cu mai puţin. Bismarck renunţă la postul de prim-mi
nistru. Roon. adversarul legii cu privire la administraţia dis
trictuală. trece în locul lui. în guven mai intră un general. 
Selchow şi Itzenplitz rămîn în posturile lor. guvernul de coa
liţie este mai puţin de coaliţie decît orioind, elementele feu
dale din guven s-au înmulţit. iar burghezul coutinuă să-şi 
bea liniştit halba de bere cu conştiinţa mîndră că de fapt Bis
marck este sufletul întregului eşafodaj. 

Acest exemplu caracterizează pe dplin poziţia burghe
ziei prusiene. Ea consideră drept un merit al ei faptul că 
Bismarck este silit de situaţia istorică în care el a adus Prusia 
şi de progresul industrial din Uiltimii 20 de ani să facă ceea ce 
ea însăşi a fost prea laşă să realizeze in anii 1848-1 850. a 
nu are nici măcar curajul să-l oblige pe Bismarck al ei să în
făptuiască aceste mici reforme într-un mod simplu. făţiş bur
ghez. fără denaturările caracteristice lllUi stat poliţienesc. Ea 
jubilează că Bismarick este nevoit să ciuntească propriile ei 
revendicări din 1846 270 ; şi să nu uităm că este vorba numai 
de revendicările ei economice. adică de revendicări a căror 
îndeplinire n-ar Putea. chiar dacă ar vrea. s-o împiedice nici 
o mie de Bismarcki. Cit despre revendicări politice, despre tre
cerea puterii politice .în mîinile 1burgheziei. se vorbeşte. n 
cel mai bun caz, numai de formă. Burghezia prusiană nu do
l'Şfe dominaţia politică. Putredă înainte de a fi ajuns la ma
turitate. ca şi Rusia oficială dncă pe timpul lui Voltaire. ea 
se afla de pe acum, fără să fi fost la putere. pe aceeaşi treaptă 
de degenerare pe care burghezia franceză a atins-o după 
80 de ani de luptă şi după o dominaţie îndelungată. Panem et 
circenses I - pîine şi jocuri ! - cerea plebea romană decă
zută împăraţilor ei ; panem et circenses I - profituri reali
zate din speculă şi un lux sfidător - cere împăraţilor lor 
nu poporul prusian. ci burghezia ,prusiană. Plebeii rnmani. 
împreună cu împăraţii lor au fost măturaţi de către barbarii 
germani ; îndărătul burghezilor iprusieni e ridică ameninţă
tori muncitorii germani. 

Scris de F. Engels 
la !nceputul lunii ianuarie 1873 

Publicat !n ziaul „Der Volksstaat• 
nr. 5 din 15 ianuarie 1873 

Se tipărşte după textul 
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[Răspuns la noua circulară 
a pretinsei majorităţi 

din Consiliul federal britanic 271] 

Noua circulară a pretinsei majorităţi din Consiliul fede
ral britanic are pretenţia a fi răspunsul la cele două circulare 
trimise de Consiliul federal britanic şi de „Foreign Section • 
din Manchester * .  In realitate. ea nu combate nici un 1singur 
punct din cele două circulare. Prin bîrfeli personale. calomnii 
şi minciuni. ea încearcă doar să arunce praf în ochii citito
rilor. contînd pe faptu. inevitabil că secţiile recent constituite 
nu ounosc istoricul Intenaţionalei. 

Este foarte caracteristic că din cei şase membri ai Comi
tetului executiv care au semnat circulara. doi - domnii Jung 
şi Pape - nu mai au un „locus standi" ** iîn Consiliul fede
ral britanic. Ei erau delegaţi, primul pentru secţia din Middles
brough, al doilea pentru secţia din Nottingham, dintre care 
prima şi-a retras împutenicirea. iar cealaltă. în unaniiitate. 
nu a fost de aoord u circulara . Vom da numai oîteva exem
ple care iJustrează neruşinarea afirmaţiilor cuprinse În docu
mentul menţionat. 

în legătură cu aşa-numita dare de seamă oficială se 
spune : 

„Nu s-a dat nici o listă a delegaţilor la Congrsul de la Haga, deşi 
ln ci�culare se vorbşte despre „54„ • .  

Darea de seamă men1ionată aici nu este deit ediţia 
oficală a rezoluţiilor adoptate de către congres m, şi lista 
delegaţilor - deja publicată la Haga şi reprodusă de majori
tatea ziarelor de pe continent. atît ale Internaţionalei cît şi 
de cele burgheze - nu-şi avea locul aici. în plus. darea de 

* V�zi voluwl de fată, p. 20--210. - Nota red. 
** - loc legal. - Nota trad. 
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seamă indică pentru fiecare votare numărul voturilor. iar in 
cazul cind voturile erau împărţite. şi numele. 

„0 serie de rezolutii au fost tăinuite sau fasifioate. Astfel, de pildă, 
rezolutia cu PrLvire la  cotizaţia cuvenită Consiliului GenerI, potrivit 
căria contributia urma să fie majorată la 1 ş.ling Pe an pentru fiecare 
membru al Asociatiei, iuclusiv iade-unionurile". 

Sub titlul : „Cotizaţiile care urmează a fi plătite Consiliului 
General " .  darea de seamă oficială arată la punctul 2 : avînd in 
vedere cererile, pe de o parte ,  de a mări, iar pe de altă parte 
de a reduce cuantumul acestor cotizaţii. congresul a menţinut 
cotizaţia de 1 penny cu 17  voturi .pentru. 12 contra şi 8 abţi
neri *. Ce a fost aici tăinuit ? 

In ceea ce priveşte „falsificarea" rezoluţiilor. îi desfid să 
indice o singură rzoluţie din darea de seamă care să nu fie 
tn strictă concordanţă cu proce sele-verbale. 

Pe de altă parte, capacitatea autorilor acestei circulare în 
materie de „falsificare" rezultă din afirmaţiile for referitoare 
la rezoluţia congresului cu privire la acţiunea politică. In pri
mul iind. fraza : „Cucerirea puterii politice devine marea da
torie a clasei muncitoare". introdusă �n rezoluţia a IXa a Con
ferinţei de la Londra, a fost luată textual din Manifestul con
titutiv al Internaţionalei ( 1 864) , deşi ei pretind că ar fi fost 
inventată de Congresul de la Haga. 

In al doilea rîind. autorii circularei afirmă că greşit a fost 
tradusă expresia franceză „doit servir "  prin cuvintele engleze 
„ought to serve" ** . Dacă ar fi vorba de o greşeală, ea ar fi fost 
făcută de fostul Consiliu General în traducerea oficială en
gleză a teitului original francez al rezoluţiilor collferinţei. Dar 
nu e o greşelă. Intrucît se pare că autorii circularei sînt cam 
certaţi atît cu limba engleză oît şi u cea franceză. trebuie să 
le recomandăm să consulte orice dicţionar. le pildă „Dicţio
narul anglo-francez al lui Boyer. Paris. Bandry. 1 854". unde 
la cuvîntul „ought" se spune : „ought to be so - cela doit 
�tre ainsi"  ***. 

Pentru a contesta afirmaţia că rezoluţiile de la Haga au 
fost întru totul aprobate dn Franţa. Germania. Austria. Ungaria. 
Portugalia, America, Danemarca, Polonia şi Elveţia, circulara 
lui John Hales cere adresele secretarilor dn aceste ţări. In 
ceea ce priveşte Germania, el n-are decît să citească „Volks-

* Vzi volumuil de fată p. 1 55. - Nota red. 
** - trebuie să servescă. - Nota !rad. 

"' - trebuie să fie .şa. - Nota t rad. 
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staat" şi un şir de alte ziare muncitoreşti ; pentru Austria şi 
Ungaria - „Volkswille" 273, pentru Portugalia - „O Pensa
mento Social" .  pentru Danemarca - „Socialisten". pentru 
Spania - „La Emancipacion" .  pentru Olanda - „De Werk
man", pentru Italia - „La Plebe" ,  pentru Elveţia - „L'Egalite" 
şi „Die Tagwacht" •• In ceea ce priveşte America, singura fe
deraţie muncitorească existentă acolo a ales anul trecut în 
ConsiliuJ ei fderal pe aceiaşi oameni care fac parte acum din 
Consiliul General. Pentru Polonia şi Franţa. adresele cores
pondeJţilor re�ectivi nu vor fi. desigur. încredinţate unor 
oameni ca John Hales şi coiiPania. 

In ceea ce priveşte caracterul „spontan" al mişcării Sci
zioniste. este de ajuns să arătăm că Congresul scizionist ţinut 
In septembrie anul treout la Saint-Imier. n opoziţie cu Con
gresul de la Haga al Internaţionalei. a adoptat o rezoluţie ofi
cială potrivit căreia mează să se organizeze pretutindeni 
această mişcare. „ajungindu-se la o înţelegere imediată cu 
toate secţiile şi federaţiile" favorabile sciziunii. pentru a se 
putea ţine „în cel mult şase luni un congres internaţional • 
scizionist. 

Scris de K. Marx la mijlocul 
luni: ianuarie 1 873 

Publicat ln 
„The International Herald" 
nr.  43 din 25 ianuarie 1873 

Se tipăreşte după textul 
apărut ln ziar 

Tradus din limba englză 
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Karl Marx 

Indiferentismul politic 275 

„Clasa muncitoare nu trebuie să se organizeze ca p artid 
politic ; sub nici un motiv ea nu trebuie să se ocupe de p oli
tică. deoarece a lupta împotriva statului înseamnă a recu
noaşte statul. ceea ce contravine principiilor etene I Munci
torii nu trebuie să organizeze greve. deoarece a-ţi irosi forţele 
pentru a obţine o creştere a salariuilui sau a împiedica o scă
dere a lui înseamnă a recunoaşte sistemul muncii salariale, 
cea ce contravine p rincipiilor eterne ale elibeTării clasei 
muncitoare I 

Dacă în lupta politică împotriva statului burghez munci
torii reşesc să obţină numai anumite concesii. asta înseamnă 
că ei p ăşesc pe calea compromisurilor. ceea ce coutravine 
princip iilor eterne. De aceea trebuie să respingem orice miş
care paşnică de felul celei la care muncitorii englezi şi ame
ricani au p rostul obicei să participe. Muncitorii nu trebuie 
să-şi irosească forţele pentru a obţine limita rea p rin lege a 
zilei de muncă, deoarece aceasta ar însemna n compromis 
cu patronii. care Il loc de 14 sau 1 6  ore ar iputea să-i exploa
teze numai 10  sau 12  ore. De asmenea. ei nu trebuie să de
pună eforturi pentru a obţine interzicerea prin lege a muncii 
în fabrici a fetelor sub 10 ani. deoarece nu în felul acesta se 
va pune capăt exploaitării b ăieţilor sub 1 0  ani : acesta nu va 

f i  decît un nou compromis care v iolează puritatea principiilor 
eterne ! 

Cu atît mai puţin trebuie să ceară muncitorii ca, aşa cum 
se întîmplă 1n Statele Unite ale Americii de Nord. tatul. al 
cărui buget este întocmit pe seama muncitorilor, să fie obli 
gat s ă  asigure copiilor d e  muncitori învăţămîntul elementar. 
deoarece învăţămîntul elementar nu înseamnă focă cultură 
generală. Mai b ille să nu ştie muncitorii şi muncitoarele să 
citească. să scrie sau să socotească decît să-i înveţe carte un 
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învăţător de la şcoala de stat. Mai bine ca ignoranţa şi munca 
de 16 ore Pe zi să abrutizeze în continuare clasa muncitoare 
decît să fie profanate principiile eterne I 

Dacă lupta politică a clasei muncitoare ia forme revolu
ţionare, dacă în locul dictaturii burgheziei muncitorii instau
rează dictatura lor revoluţionară, ei săvîrşesc oribila crimă 
de a profana principiile. deoarece. pentru a-şi satisface jal
nicele şi vulgarele nevoi zilnice, pentru a înfrînge rezistenţa 
burgheziei. muncitorii dau statului o formă revoluţionară tre
cătoare în loc să depună armele şi să desfiinţeze statul. Mun
citorii nu trebuie să creeze sindicate profesionale. deoarece 
în felul acesta ei ar eterniza diviziunea socială a muncii. aşa 
cum există ea în societatea burgheză ; or. tomai această di
viziune a muncii îi desparte pe muncitori şi constituie alevă
rata temelie a sclaviei moderne. 

Intr-un cuvlnt. muncitorii trebuie să stea cu braţele în
crucişate şi să nu-şi piardă tipul participînd la mişcarea 
politică şi economică. Aceste mişcări nu le pot aduce decît 
rezultate imediate. Ca drept1credincioşi. dispreţuind nevoile 
lor de fiecare zi. ei trebuie să exclame : «Mai bine să fie 
răstignită clasa noastră. să piară generaţia noastră decît să 
fie întinate principiile eterne ! »  Asemenea creştinBor cucernici. 
ei trebuie să dea crezare popilor. să renunţe la toate bunurile 
pămînteşti şi să n-aibă a1tă năzuinţă decit aceea de a ajunge 
în rai. Inlocuiţi raiul cu lichidarea socială - care va fi înfăp
tuită într-o bună zi 11u se ştie unde. cum şi de către cine -, 
şi rezultatul va fi aceeaşi înşelătorie. 

In aşteptarea acestei faimoase lichidări sociale, clasa mun
citoare trebuie să se comporte cum se cuvine. ca o sătulă 
turmă de oi ; să nu tulbure liniştea guvernului, să ştie de 
frica poliţiei. să respecte legile. să furnizeze supusă carne 
de tun. 

In viaţa practică de fiecare zi. muncitorii trebuie să fie 
slugile plecate ale statului. dar în forul lor interior ei trebuie 
să protesteze energic împotriva existenţei lui şi să manifeste 
profndul lor dispreţ teoretic faţă de stat, cumpăund şi dtind 
tratate despre desfiinţarea acestuia ; ei nu trebuie în nici un 
caz să opună ordinii capitaliste altă împotrivire decît peroraţii 
depre viitoarea societate. în care nu va mai exista această 
ordine odioasă I "  

Nu încape îndoială că dacă apostolii indiferentismului 
politic s-ar fi exprimat atît de limpede. clasa muncitoare i-ar 
fi trimis la toţi dracii şi ar fi considerat toate acestea ca o 
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insultă din partea unor doctrinari burghezi şi a unor nobili 
decăzuţi, care sînt atît de proşti sau atît de naivi, incit îi  inter
zic orice mijloc de luptă real sub pretextul că toate aceste mij
loace trebuie luate de la actuala societate şi că condiţiile inevi
tabhle ale aestei lupte. din păcate. nu corepund fanteziilor 
idealiste, din care, sub numele de Libertate, Autonomie, Anar
hie, aceşti doctori în ştiinţe sociale fac un cult. Mişcarea clasei 
muncitoare este însă astăzi atît de puternică. incit aceşti sec
tari filantropi nu mai cutează să reple în legătură u lupta 
economică marile adevăruri pe care le proclamă fără încetare 
în legătură cu lupta politică. Ei sînt prea laşi pentru a aplica 
aceste adevăruri la greve. la asociaţiile mncitoreşti. la sin
dicatele profesionale. la legile •u privire la munca femeilor 
şi a copiilor. la limitarea zilei de muncă etc. etc . 

Să vedem acum în ce măsură ei p:t să e refere la vechile 
tradiţii. la cinste. conştiinciozitate şi la principiile eterne. 

Intrucît relaţiile sociale nu erau încă suficient de dezvol
tate pentru a pe1ite clasei muncitoare să se organizeze ca 
clasă militantă. primii socialişti (Fourier. Owen. Saint-Simon şi 
alţii) au fost nevoiţi să se limiteze la visuri despre o societate
model a viitorului şi să condamne toate încercările - de pildă 
grevele. asociaţiile şi acţiunile politice - întreprinse de clasa 
muncitoare pentru îmbunătăţirea cît de ît a situaţiei ei. Dar 
dacă nu trebuie să ne dezicem de aceşti patriarhi ai socia
lismului. aşa cum chimiştii de azi nu se pot dezice de strămoşii 
lor - alchimiştii. trebuie să ne străduim în orice caz să nu 
cădem în gr�elile lor. care pentru noi ar fi de neiertat. 

Totuşi şi după aceea. în 1 839. cind luipta politică şi eco
nomică a clasei muncitoare din Anglia se conturase destul de 
limpede. Bray - unul dintre discipolii lui Owen şi totodatd 
unul dintre cei care au descoperit mutualismul cu mult înain
tea lui Proudhon � a publicat o carte sub titlul „Labour's 
wrongs and labour's remedy" 21°. 

ln această carte, in capitolul despre ineficacitatea ori
căror îmbunătăţiri pe care vor să le obţină muncitorii prin 
actuala lor luptă. el supune unei critici vehemente toate aoţiu
nile economice şi politice ale muncitorilor englezi .  El codamnă 
mişcarea politică. grvele. limitarea timpului de mncă. regle
mentarea muncii n fabrici a femeilor şi a copiilor. pentru că 
toate acestea. după părerea lui. nu numai că nu vor lichida 
actualele rînduieli ale societăţii. ci. dimpotrivă. le vor con
solida şi vor ascuţi şi mai mult contradicţiile. 
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Să trecem acum la Proudhon. oracolul acestor doctori în 
ştiinţe sociale. In timp ce dascălul a avut curajul să ia energic 
poziţie ÎJJotriva oricărei mişcări economice (împotriva asocia
ţiilor. grevelor etc.) care era în conrtradicţie u iteoriile salutare 
ale mutualismului său, deşi prin scrierile sale şi prin partici
parea sa personală a sprijinit mişcarea po.itică a clasei munci
toare, discipolii săi nu îndrăznesc să se manifeste făţiş îm
potriva acestei mişcări. Incă in 1 847, ind a apărut principala 
lucrare a dascălului : „Sistemul contradicţiilor economice", eu 
am combătut argumentele lui sofistice împotriva mişcării mun
citoreşti *. Dar în 1 864. după adoptarea legii lui Ollivier. care 
a acordat muncitorilor francezi - ce-i drept. în anumite limite 
- dreptul de asociere. Proudhon a reluat această temă în 
cartea sa „Despre capacitatea de acţiune politică a clasei mun
citoare",  apărută la scurt timp dfPă moartea sa. 

Jtacurile dascălului au fost tn aşa măsură pe gustul 
burgheziei. incit în 1 866. 1n timpul marii greve a croitorilor 
din Londra. ziarul „Times" i-. făcut lui Prouhon onoarea .e 
a-i traduce cartea în limba engleză, pentru a-i condamna pe 
grevişti cu propriile lui cuvinte. Iată îteva exejple. 

Minerii din Rive-de-Gier au declarat grevă ; peltru a-i face 
să-şi bage minţile-n cap. au fost trimişi acolo soldaţi. 

„Autoritătile - exclamă Proudhon - oare au dispus să se tragă in 
minPrii din Rive-de-Gier au fost puse, desigur, intr-o situatie foarte grea. 
Dar ele au actionat intocmai a şi Brutus, care, f;ind silit să aleagă lntre 
dragostea pentru Opili săi şi datoria sa de consul, a trebuit să-şi jert
fească fiii pentru a salva republia. Brutus n-a şovăit, iar posteritatea n- a 
îndrăznit să-l condamne pentru aceasta• **· 

Nici un muncitor nu-şi aminteşte de vreun cpitalist care 
să fi şovăit să-şi jertfească muncitorii pentru a salva propriile 
lui interese. Ce Brutuşi sfat aceşti burghezi ! 

„Dreptul la coalitii nu există - spune Proudhon -, după cum nu 
există dreptul la inşelăeilune şi ia hotie, la incst şi la adulter• ***. 

In schimb trebuie .să recunoaştem că, fără îndoială. există 
dreptul la prostie. 

* Vezi lucrarea mea „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mi
zeriei» a d-lui Proudhon• (Paris, 1 847, editura „Frank" ), cap. II, § 5 :  
„Grevele şi coalitiile munitorilor" m, - Nota red. 

** Pcoudhon. „Despre apacitatea de aotiune politică a clase; mun
citoare•, Paris, ditura „Lacroix & Co.• 278, p. 327. 

*** Op. cit„ p. 333. 
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Care sînt principiile eterne n numele cărora dascălul lşi 
aruncă abracadabr11tele sale anateme ? 

Primul principiu etern : 

„Mărimea salariului determină preturile m ărfurilor•. 

Pînă şi cei care nu au nici un fel de noţiuni de economie 
politică şi nu ştiu că marele conomist burghez Ricardo. în 
cartea sa „Principiile economiei politice", publicată în 1 8 1 7  279, 
a infirmat o dată pentru totdeauna această eroare tradiţională. 
cunosc totuşi aptul remarcabil că industria engleză poate să-şi 
desfacă mărfurile la preţuri mai scăzJte dedt industria oricărei 
alte ţări, cu toate că salariul în Anglia este relativ mai ridicat 
dcît în oricare altă ţară din Europa. 

Al doilea principiu etern : 

„Legea are acordă dreptul la coalitii este o lge 1n el mai !nalt 
grad antijuridică şi antieconomică, care contravine or:Cărei societăţi şi 
oricărei ordini " .  

într-un cuvînt, ea „contravine dreptului economic la  libera 
concurenţă". 

Dacă dascălul n-ar fi fost atît de chauvin *, el s -ar fi în
trebat cum se explică că o lege care contravine în asemenea 
măsură dreptului economic la libera concurentă a µutut fi 
promulgată în Anglia încă acum 40 de ani şi cum se face că, 
pe măsură ce se dezvoltă industria, şi o dată cu ea libera 
concurentă, tocmai statele burgheze sînt nevoite să adopte în 
mod necesar această lege. care colltravine în asemenea măsură 
oricărei societăţi şi oricărei ordini. Atunci s-ar fi convins, 
poate, că faimosul său Drept (u D mare) există numai în 
manualele de economie scrise de ignoranta tagmă a econo
mitilor burghezi. în aceleaşi manuale în care pot fi găsite şi 
perle ca : „proprietatea este rodul muncii"„.  altora, uită ei 
să adauge. 

Al treilea principiu etern : 

„Aşadar, sub pretextul ridicării clasei muncitoare dintr-o s:tuatie so
cială aşa-zis inferioară, se lncepe cu defimara unei clase lntrgi de 
cetăţeni : clasa stăpinilor, lntrerinzătorilor, patronilor şi  burghezilor 1 se 
aţlţă ln rlndur.le democratiei muncitoreşti dispretul şi ura fată de acşti 
nedemni reprezentanti ai lasei de mijloc ; se preferă războiul comercial 
şi industrial mijloacelor legale de lmpotrivire, lupta de clasă - poliţiei 
de stat• **· 

* - şovinist. - Nota trad. 
** Proudhon. „Dspre apacitatea de actiune politkă a clasei mun

citoare•, Paris, editura „Lacroix & Co.•, 1868, p. 337-338. 

22 
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Pentru a împiedica clasa muncitoare să iasă din situaţia 
socială aşa-zis inferioară, dascălul condamnă coaliţiile cu 
ajutorul cărora clasa muncitoare se constituie ca clasă ostilă 
respectabilei categorii a s tăpînilor, întreprinzătorilor, burghe
zilor, care, desigur, preferă ca şi Proudhon poliţia de stat 
luptei de clasă. Pentru a feri această respectabilă clasă de 
orice neplăceri. bunul Proudhon (fireşte. pînă la apariţia im
periului mutualismului) recomandă tuturor muncitorilor „liber
tatea sau concurenţa. unica noastră garanţieu (în p ofida mari
lor inconveniente pe care le implică) •. 

Dascălul propovăduia indiferentismul economic pentru a 
apăra libertatea sau concurenţa burgheză, unica noastră ga
ranţie. Dicipolii propovăduiesc indiferentimul politic pentru 
a apăra libertatea burgheză. unica lor garanţie. Dacă primii 
creştini. care propovăduiau şi ei indiferentismul politic, au 
avut nevoie de ocrotirea împăratului pentru a se transforma 
din prigoniţi în prigonitori. apostlii ontemporani ai indife
rentismului politic nici nu se gindesc măcar că principiile lor 
eterne ii obligă să renunţe la plăcerile lmeşti şi la privilegiile 
trecătoare ale societăţii burghze. Cu toate acestea. trebuie să 
recunoaştem că ei îndură cu un stoicism ou adevărat creştinesc 
cele 14  sau 1 6  ore de muncă are apasă asupra muncitorilor 
de fabrică ! 

Lo.dra, ianuarie 1 873 

Scris de K. Marx 
la sfirşitul anului 1 872-
inceputul anului 1 873 

Publicat în decembrie 1873 
în „Almanacco Repubblkano per l'anno 1 874" 

• Op. cit., p . 334. 
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Unii socialişti au pornit în ultimul timp o adevărată cru· 
dadă împotriva a ceea ce numesc ei principiul utorităţii. 
Este de ajuns ca ei să declare că un act este autoritar, pentru 
a-l condamna. Se abuzează atît de mult de acest procedeu 
sumar, incit este necesar să analizăm problema mai înde
aproape. Autoritatea în sensul în care este vorba aici 
înseamnă impunerea unei voinţe străine ; autoritatea pre
supune, pe de altă parte, subordonare. Intrucît însă ambele 
expresii sună neplăcut, iar raportul pe care îl exprimă est� 
supărător pentru partea subordonată, se naşte întrebarea dacă 
nu există vreun mijloc de a o scoate altfel la capăt, dacă in 
actualele condiţii sociale nu s-ar putea crea alte rînduieli 
sociale, în care această autoritate să nu mai aibă nici o raţi
une şi, prin urmare, să dispară ? Dacă examinăm relaţiile eco
nmice, industriale şi agrare care stau la baza actualei socie
tăţi burgheze, constatăm că ele au tendinţa de a înlocui tot 
mai mult activităţile izolate prin activitatea combinată a oame
nilor. In locul micilor ateliere ale unor producători izolaţi a 
apărut industria modernă, cu marile ei fabrici şi uzine, în care 
sute de muncitori supraveghează maşini complicate, acţio
nate de abur ; diligenţele şi căruţele de pe marile şosele sînt 
înlocuite de calea ferată, la fel cum micile bărci cu rame şi 
felucele cu pînze sînt înlocuite de vapoare. Maşinile şi aburul 
pun treptat stăpînire şi pe agricultură, înlocuindu-i  încet, dar 
sigur, pe micii proprietari cu marii capitalişti, care cultivă 
mari suprafeţe de pămînt cu ajutorul muncitorilor salariaţi. 
Astfel, pretutindeni activitatea combinată, complicarea1 pro
ceselor, dependente unul de altul, iau locul activităţii inde
pendente a indivizilor izolaţi. Activitatea combinată presu
pune însă organizare, dar este oare posibilă organizare' fără 
autoritate ? 

22* 
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Să presupunem că revoluţia socială i-a răsturnat pe capi
talişti, a căror autorit· te dirijează în prezent producţia şi cir
culaţia avuţiilor. Să mai presupunem, situîndu-ne cu totul 
pe poziţia antiautoritariştilor, că pămîntul şi uneltele de muncă 
au devenit proprietatea colectivă a muncitorilor care le folo
sesc. Dispare oare atunci autoritatea sau numai îşi schimbă 
forma ? Să vedem. 

Să luăm, de exemplu, o filatură de bumbac. Bumbul 
trebuie să treacă prin cel puţin şase operaţii consecutive 
înainte de a se transforma în fire. iar aceste operaţii se efec
tuează de cele mai multe ori în săli diferite. Apoi, pentru buna 
funcţionare a maşinilor, este nevoie de un inginer caxe să 
supravegheze maşina cu abur, de mecanici pentru reparaţiile 
curente şi de mulţi muncitori necalificaţi pentru transportul 
produselor dintr-o  sală într-alta etc. Toţi aceşti muncitori -
bărbaţi, femei şi copii - sînt obligaţi să înceapă şi să termine 
lucrul la o oră stabilită de autoritatea aburului, care nu e 
sinchiseşte de loc de autonomia individuală. Inainte de toate, 
muncitorii trebuie deci să cadă de acord în ceea ce priveşte 
orele de muncă şi, de îndată ce aceste ore sînt stajbilite, toţi, 
fără excepţie, trebuie să le respecte. Pe urmă, în fiecare sală 
se ivesc în fiecare minut probleme de amănunt legate de pro
cesul de producţie, repartiţia materialelor etc., probleme care 
trebuie rezolvate imediat, pentru a evita întreruperea bruscă 
a întregii producţii. Şi, indiferent cum s-ar rezolva aceste pro
bleme, fie prin hotărîrea delegatului pus în fruntea ramurii 
respective de muncă, fie, dacă este posibil, printr-o hotărîre 
a majorităţii, voinţa fiecărui individ în parte trebuie să se 
supună întotdeauna, iar aceasta înseamnă că problemele vor 
fi rezolvate în mod autoritar. Mecanismul automat al unei 
fabrici mari este cu mult mai despotic decît au fost vreodată 
micii capitalişti, pentru care munceau muncitorii. Cel puţin 
în ceea ce priveşte orele de muncă, deasupra porţii acestor 
fabrici se poate scrie : Lasciate ogni autonomia, voi che 
entrate ! * Dacă cu ajutorul ştiinţei şi al geniului inventiv 
omul şi-a supus forţele naturii, acestea, independent de orice 
organizare socială, se răzbună pe el, supunîndu-1, în măsura 
în care le foloseşte, unui adevărat despotism. A voi să des
fiinţezi autoritatea în marea industrie înseamnă a voi să des
fiinţezi industria însăşi - să desfiinţezi maşinai de filat acţio
nată de abur, pentru a te întoarce la roata de tors. 

* - Lăati orice autonomie, voi, care intrati 11 I - Nota trad. 
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Să luăm alt exemplu - calea ferată. Şi aici cooperarea 
unui mare număr de persoane este absolut necesară ; această 
cooperare trebuie să aibă loc la ore foarte precise, pentru a 
se evita accidentele. Şi aici prima condiţie este voinţa domi
nantă care rezolvă toate problemele subordonate ei, fie că 
această voinţă este reprezentată de un singur delegat, fie de 
un comitet însărcinat să aducă la îndeplinire hotărîrea majori
tăţii persoanelor interesate. Şi într-un caz şi în celălalt avem 
de-a face cu o autoritate foarte categorică. Mai mult : ce s-ar 
întîmpla cu primul tren expediat dacă autoritatea funcţiona
rilor de la căile ferate asupra domnilor călători ar fi des
fiinţată ? 

Necesitatea autorităţii - şi încă a unei autorităţi dintre 
cele mai categorice - este însă mai evidentă ca oriunde pe 
un vas aflat în laTgul mării. In clipe de pericol, factorul de 
care depinde aici viaţa tuturor este ca toţi să se supună ime
diat şi absolut voinţei unei singure persoane. 

Ori de cite ori expun asemenea argumente celor mai înver
şunaţi antiautoritarişti, ei nu pot răspunde decît : „Da I Este 
adevărat, dar aici nu este vorba de autoritatea cu care înves
tim pe delegaţii noştri, ci de o lnsărcinare !" Aceşti domni îşi 
închipuie că au schijmbat obiectul schimbînd denumirea lui. 
Iată cum îşi bat joc de oameni aceşti profunzi cugetători. 

Am văzut, aşadar, că, pe de o parte, o anumită autoritate, 
indiferent de felul în care a fost conferită, iar pe de altă parte 
o anumită subordonare sînt lucruri care - independent de 
organizarea socială - ni se impun o dată cu condiţiile mate
riale în care are loc producţia şi circulaţia produselor. 

Pe de altă parte, am văzut că condiţiile materiale ale 
producţiei şi ale circulaţiei se complică în mod inevitabil o 
dată cu dezvoltaIea marii industrii şi a marii agriculturi şi că 
au tendinţa de a extinde tot mai mult sfera acestei autorităţi. 
Este, prin urmare, absurd să considerăm că principiul autori
tăţii este absolut negativ, iar principiul autononiei - absolut 
pozLtiv. Autoritatea şi autonomia sînt relative, sferele lor de 
aplicare se schimbă o dată cu diferitele faze ale dezvoltării 
sociale. Dacă autonomiştii s-ar mulţumi să spună că organi
zarea socială a viitorului va restrînge autoritatea numai în 
cadrul acelor limite în care condiţiile producţiei ar face-o 
inevitabilă, s-ar mai putea ajunge la o înţelegere cu ei ; ei 
sînt însă orbi în faţa tuturor realităţilor care fac necesară auto
ritatea şi obiectează numai împotriva cuvîntului ca atare. 
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De ce nu se mulţumesc antiautoritariştii să vocifereze 
împotriva autorităţii politice, împotriva statului ? Toţi socia'
liştii sînt de acord că statul politic, şi o dată cu el autoritatea 
politică, vor dispărea ca urmare a viitoarei revoluţii sociale ; 
aceasta însea,mnă că funcţiile publice îşi vor pierde caracterul 
politic şi se vor transfonna în simple funcţii administrative, 
care apără adevăratele interese sociale. Dar antiautoritariştii 
cer ca statul politic autoritar să fie desfiinţat dintr-o dată, 
încă înainte de a fi desfiinţate condiţiile sociale care l-au ge
nerat. Ei cer ca primul act al revoluţiei sociale să fie desfiin
ţarea autorităţii. Au văzut oare vreodată aceşti domni o revo
luţie ? O revoluţie este, fără îndoială, lucrul cel mai autoritar 
posibil. Revoluţia este actul prin care o parte din populaţie 
impune voinţa ei celeilalte părţi u ajutorul puştilor, baione
telor şi tunurilor, deci cu ajutorul celor mai autoritare mij 
loace ; iar dacă partidul victorios nu vrea ca lupta lui să fi 
fost zadarnică, trebuie să-şi menţină dominaţia prin frica pe 
care armele sale o inspiră reacţionarilor. S-ar fi menţinut Co
muna din Paris măcar o singură zi dacă ea nu ar fi recurs 
împotriva burgheziei la această autoritate a poporului înar
mat ? N-ar trebui oare, dimpotrivă, să i se reproşeze Comunei 
că nu a recurs în suficientă măsură la această autoritate 2 

Aşadar, una din două : ori antiautoritariştii nu ştiu ce 
spun, şi în acest caz seamănă doar confuzie, ori ştiu ce spun, 
şi în acest caz trădează .mişcarea proletariatului. Şi într-un 
caz şi în celălalt ei slujesc reacţiunea. 

Scris de F. Engels 
in octombrie 1 872-martie 1873 

Publicat in decembrie 1873 
!n „Almanacco Repubblioano per l'anno 1874" 

Federico Engels 

Se tipăreşte după textul 
apărut in almanah 

Tradus din limba italiană 
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De pe continent am primit următoarea informaţie : 
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Din „La Plebeu ,  organul de presă din Italia al Internaţio
nalei, aflăm că guvernul italian, care nu împiedică nicăieri 
activitatea secţiilor scizioniste, a pornit o campanie de prigo
nire acerbă împotriva secţiei din Lodi, care a recunoscut noul 
Consiliu General şi a aderat la rezoluţiile Congresului de la  
Haga. Secţia a fost dizolvată ş i  s -a  lansat un mandat de  ares
tare împotriva tuturor membrilor comitetului, dintre care trei 
au fost efectiv aruncaţi în închisoare, în timp ce ceilalţi şase 
au reuşit să scape. Printre arestaţi se află şi Bignami, redac
torul ziarului „La Plebeu .  De asemenea, a fost confiscat un 
număr din acest ziar pentru motivul că conţinea Adresa Con
siliului General (publicată în „The International Herald" 
nr. 34) 283, în t.p ce manifestele cele mai fulminante ale sci
zioniştilor pot fi difuzate în mod liber. Arestaţii urmea:ă să 
fie judecaţi pentru înaltă trădare. 

Ziarul nostru din Madrid, „La Emancipacion", constată 
că pe zi ce trec" creşte opoziţia împotriva acţiunii scizioniste 
a Consiliului f deral spaniol. De îndată ce acest Consiliu i 
convocat pentr u ziua de 26 decembrie la C6rdoba 284 un con
gres care să hotărască dacă urmează să se accepte sau să s� 
respingă rezoluţiile de la Haga, Noua feder,ţie din Madrid a 
declarat că prin acest act Consiliul s-a situat în afara Interna
ţionalei şi a chemat toate secţiile şi toate federaţiile locale 
să nu trimită delegaţi la congresul scizionist, ci să aleagă un 
nou consiliu federal provizoriu 285• La această propunere s-au 
raliat federaţiile locale din Lerida, Toledo, Saragosa, Vitoria, 
Alcala de Henares, Noua federaţie din Cadiz, precum şi sec
ţii importante din Valencia, Denia, Pont de Vilumara şi alte 
localităţi. In afară de uceasta, Federaţia din Gracia ( o  sub
urbie industrială a Barcelonei) a aderat la rezoluţiile de la 
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Haga şi a dezaprobat comportarea delegaţilor spanioli la 
acest congres, iar Federaţia din Granada a hotărît să trimită 
un delegat la Congresul scizionist de la Cârdoba, alegînd însă 
în acest scop un antiscizionist convins 286• Nu încape în
doială că la Cârdoba Consiliul federal va merge pe propriul 
său făgaş, dar acest lucru nu va face decît să agraveze criza. 

Dintr-o scrisoare primită din Portugalia reiese că în 
această ţară mişcarea clasei muncitoare, organizată de către 
Internaţională, capătă o amploare extraordinară. N.mai la 
Lisabona şi în împrejurimi, peste cincisprezece mii de mun
citori sînt organizaţi în sindicate, care s-au şi extins pînă la 
Oporto şi în nord. Toate aceste asociaţii au fost înfiinţate 
de către Internaţională şi se află în continuare sub influenţa 
directă a lcesteia. Legile ţării împiedică însă Internaţionala 
să se organizeze în deplină libertate. Ziarul Internaţionalei, 
„O Pensamento Social" , se întreţine acum singur. Mai putem 
adăuga că în Portugalia nu există scizionişti. Rezoluţiile de 
la Haga nu numai că au fost unallim aprobate, ci şi primite 
cu entuziasm. In nr. 25 al ziarului „O Pensamento Social n a 
apărut un articol în care se declară că Congresul de la Haga 
este cel mai importnt congres care s-a ţinut de la îfiinţarea 
Internaţionalei, iar rezoluţiile lui sînt salutate ca expresie a 
unui imens progres în dezvoltarea Asociaţiei 287• 

Din comunicările de mai sus se poate vedea că fosta ma
j oritate a Consiliului federal britanic a imitat literalmente 
procedeul Consiliului spaniol scizionist. De aici reiese lim
pede că atît în Anglia cit şi în Spania scizioniştii au acţionat 
după acelaşi plan şi că aceiaşi intriganţi au tras sforile. Din 
păcate, în Spania unii dintre adevăraţii membri ai Interna
ţionalei s-au alăturat ultimei răscoale, ceea ce le-ar putea 
da scizioniştilor un avantaj vremelnic 288• 

II 

O scrisoare a Consiliului federal spaniol ne-a atras aten
ţia asupra faptului că în Spania mecanicii de locomotive şi 
fochiştii se află în grevă şi că societăţile de cale ferată recru
tează din Anglia, Belgia şi alte ţări oameni pentru a zădăr
nici încercările muncitorilor lor de a-şi îmbunătăţi situaţia 289• 
Consiliul nostru a numit o comisie însărcinată să redacteze 
o notă în legătură cu acest caz, pe care s-o trimită ziarelor. 
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Comisia şi-a  adus la îndeplinire sarcina, după cum o dove
deşte nota publicată în ziarele din sîmbăta următoare. Au 
fost luate şi alte măsuri pentru a aduce la  cunoştinţa mecanici
lor de locomotivă şi a fochiştilor englezi greva din Spania. 

III 

Am primit ştiri interesante de pe continent. 
O comunicare din Germania ne-a adus vestea unei mari 

victorii. Bebel, membru al Internaţionalei şi deputat în parla
mentul german, condamnat de un tribunal saxon pentru 
„ofense" aduse într-un discurs la nouă luni închisoare şi la 
pierderea tuturor drepturilor sale ca deputat, a fost recent 
reales, la 20 ianuarie, cu o majoritate de 10 470 de voturi 
contra 4 420 obţinute de candidatul guvernamental. Astfel, 
Bebel este pentru a treia oară ales în circumscripţia sa, şi 
încă cu 2 500 de voturi în plus faţă de cele obţinute la ori
care din alegerile trecute. Bisma'ck va trebui deci să-l în
frunte din nou pe singurul om care, în actualul parlament, 
îndrăzneşte să i se opună pe faţă, apărînd interesele alegă
torilor lui, pe singurul om de care îi este u adevărat teamă. 
Se recursese la tot ce ar fi putut împiedica realegerea lui 
Bebel : intimidare, dizolvarea întrunirilor electorale de către 
poliţie etc. ; contracandidatul său era aproximativ cel mai 
de treabă om pe care l-au putut găsi, dar, în pofida tuturor 
acestor eforturi, muncitorii din Glauchau şi împrejurimi au 
votat în proporţie de aproape trei la patru pentru Bebel şi 
fără ca un Samuel Morley să fi plătit cheltuielile. 

Ne-au parvenit noi amănunte u privire la congresul 
scizioniştilor din Spania. După cît se pare, el a fost din toate 
punctele de vedere un congres al minorităţii. Din 101  fede
raţii locale, cuprinzînd în total 398 de secţii, au fost repre
zentate doar 41 de federaţii locale, respectiv 57 de secţii, 
astfel încît hotărîrile adoptate la acest congres au fost votate 
de delegaţi care reprezentau mai puţin de o şesime din sec
ţiile existente în Spania. A vînd în vedere că cifrele de mai 
sus au fost luate din ziarul scizionist „La Federacionu ,  ele 
nu pot fi contestate. A acţiona prin surprindere şi a obţine 
votul unei inorităţi pentru sancţionarea acţiunilor lor, iată 
politica practicată pretutindeni de scizionişti. O nouă dovadd 
că ei procedează pretutindeni pe baza aceloraşi instrucţiuni 
secrete. 
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ln Franţa, în aproape toate oraşele Dari, au avut loc nu
meroase arestări de presupuşi membri ai Internaţionalei. Nu 
se poate, bineînţeles, şti dacă au fost descoperiţi adevăraţii 
membri ai Internaţionalei, şi chiar dacă acest lucru ar fi cu
noscut, în însuşi interesul arestaţilor, el n-ar putea fi dat 
publicităţii, deoarece în Franţa apartenenţa Ja Internaţională 
este acum pasibilă de pedeapsă. Se ştie doar că puţinii sci
zionişti din Franţa se plimbă nestingheriţi. Dimpotrivă, ei se 
află în relaţii atît de bune cu guvernul d-lui Thiers, incit la 
Beziers, de pildă, sînt reprezentaţi de un inspector de poliţie, 
un oarecare Bousquet, pentru a cărui probitate a garantat 
recent, cu nespus entuziasm, evanghelia partidului scizionist 
- „Bulletin jurassien ° .  

IV 

Potrivit ştirilor primite din Portugalia, Federaţia portu
gheză, aflînd că aşa-zisul Congres spaniol de la C6rdoba s-a 
pronunţat pentru sciziune, a comunicat imediat Noii federaţii 
din Madrid (care a rămas credincioasă Internaţionalei) că în 
Portugalia sînt toţi ca unul de partea Asociaţiei şi împotriva 
scizioniştilor, că s-au făcut încercări de a se introduce pe 
furiş Alianţa secretă în rîndurile lor şi că însuşi Bakunin a 
scris unuia dintre ei pentru a-i convinge să sprijine această 
societate secretă, dar că toţi membrii federaţiei au hotărît 
sa-1 exprime oficial lui Bakunin dezaprobarea faţă de acţiu
nile Alianţei. Scrisoarea către Noua federaţie din Madrid a 
fost scrisă şi semnată de secretarul Fra:a, din însărcinarea 
şi în numele delegaţilor secţiilor, şi a fost publicată în „La 
Emancipacion° din Madrid la 1 februarie. Federaţia portu
gheză numără acum peste 1 5  OOO de membri ; ea cuprinde 
numai la Lisabona 48 de secţii după profesiuni, constituind 
fiecare o uniune profesională. Iată cum stau lucrurile u afir
maţia scizioniştilor că toate secţiile organizate ar fi de 
partea lor. 

Scris de P. Engels dn ianuarie -
prima jmătate a lunii februarie 1 873 

Publicat in 
„The International Herald" nr. 41 ,  
44, 45 şi 46 din 1 1  ianuarie, l ,  8 
şi 15 februarie 1873 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

Note pentru Consiliul General 6 

1 .  Sper că aţi primit .,Intemational Herald" şi „Emanci
pacion" , pe care le-am trimis cu regularitate. 

2. Banda lui Hales şi-a ţinut într-adevăr congresul la 
26 ianuarie. Au participat în total 1 0  oameni, care nici nu 
îndrăznesc să spună ce anume secţii pretind că reprezintă. 
A fost un fiasco lamentabil. Desigur, s-a hotărit să nu se 
recunoască nici hotărîrile de la Haga, nici Consiliul General. 
După ce prima jumătate a dării de seamă a apărut în „Eastem 
Post• din 1 februarie, niărul de astăzi nu mai cuprinde 
urmarea I Consiliul federal vă va trimite oficial materialele. 
Aceşti domni şi-au pierdut aproape toţi adepţii, în afară de 
acoliţii personali ai lui Hales, din East End de la Londra. 
Bennett, unul dintre semnatarii primei circulare a lui Hales, 
s-a întors la tovarăşii noştri u ordinul strict primit din 
partea secţiei sale (Halif ax) de a fi de partea noastră şi a 
Asociaţiei lawful *. l a fost reprimit numai după o serioasă 
eating of humble pie **. ( Vezi „Intemational Herald" de 
astăzi.) 

3. La Lodi „Plebe" se comportă bine, chiar dacă nu a 
rupt făţiş cu ceilalţi, lucru pe care deocamdată nici nu l-ar 
putea face. Inşişi aceştia agravează însă lucrurile. Au con
vocat un congres italian pentru 1 5  martie, dar nu vor să 
admită de'ît secţiile care au recunoscut sau vor recunoaşte 
pînă la o anumită dată hotărîrile de la Rimini I 291 Aceasta 
se cheamă autonomie şi federaţie liberă. Aşadar, Statutul 
Internaţionalei poate fi călcat în picioare, în timp ce hotă
ririle de la Rimini sînt sacrosancte. 

4. Este foarte regretabil că Consiliul General, în loc să 
constate pur şi simplu faptul că j urasienii au ieşit din orga-

* - Jgale. - Nota trad. 
** - umilă pocăinţă. - Nota trad. 
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nizaţie refuzînd să recunoască hotărîrile de la Haga ş1 m
fiinţînd o asociaţie separată, s-a mulţumit să-i excludă tem
porar 292• ln primul rînd, este oricînd posibil să se ceară 
convocarea unei conferinţe. ln al doilea rînd, lucrurile se 
prezintă acum într-o formă cu totul diferită la congres, în
trucît delegaţii lor trebuie admişi în mod provizoriu pînă la 
validarea mandatului lor. ln al treilea rînd, Consiliul General 
este obligat să procedeze la fel faţă de belgieni şi de spanioli 
?i tot aşa şi faţă de banda lui Hales, iar aceste excluderi 
temporare succesive produc o impresie u mult mai proastă 
decît dacă Consiliul General ar mai fi aşteptat cîteva săp
tămîni pînă ar fi cunoscut rezultatele congreselor din Belgia 
şi Spania. Atunci, el ar fi expus totul într-o singură decla
raţie, în care, alături de temeiurile formale, ar fi arătat lim
pede că nu poţi fi în rîndurile Internaţionalei şi totodată în 
afara ei, că nu poţi pretinde că eşti adeptul ei şi în acelaşi 
timp să declari că legile ei nu sînt valabile, iar în concluzie el 
ar fi constatat purement et simplement * că cutare şi cutare 
s-au situat ei înşişi în afara Internaţionalei. 

5. Sper că aţi trimis rezoluţia respectivă la Sonvilier şi la 
Geneva, deoarece n-am primit nici un fel de instrucţiuni în 
acest sens. ln ceea ce-l priveşte pe Serraillier, în momenţul 
de faţă, cînd plouă cu arestări şi cînd întreaga corespondenţă 
cu Franţa a fost întreruptă, el nu poate trimite nimic 
într-acolo. 

6. împuternicitul dv. Larroque şi-a procurat a1c1 singur 
împuternicirile ca emigrant. De aici, el a plecat la San S.
bastian, unde va pune iarăşi lucrurile pe roate. 

l. ln Portugalia totul merge bine, după cum rezultă şi 
din numărul din „Emancipacion" pe care vi l-am trimis 
astăzi. Am primit de acolo şi scrisori particulare ; tovarăşii 
desfăşoară o vastă activitate în cadrul sindicatelor. 

8. La Lodi a rămas doar Bignalni. Comite tul de partid din 
Hamburg le-a trimis 20 de taleri, iar Oberwinder - din 
Viena - 50 de guldeni, ceea ce n-a întîrziat să producă efect. 

9. Manevra lui Cuno de a împrumuta numele de Ca
pestro a şi fost demascată în ziarul „Internationale" din 
Bruxelles 293• 

1 0. Dacă Consiliul General nu primeşte încă gazetele sec
ţiilor scizioniste, va trebui să se facă abonamente pe un 
nume o arecare necunoscut. Noi ne procurăm aici cu mare 
trudă şi pe căi ocolite cite un singur exemplar din fiecare 

* - pur şi simplu. - Nota trad. 
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şi nici măcar cu regularitate ; din „Bulletin jurassienu ne 
lipsesc pînă acum ultimele trei numere, de aceea, cu toată 
bunăvoinţa, nu vi le putem procura. De altfel, este vorba nu
mai de „L'Intemationaleu  (Bruxelles) , „Bulletin de la Fede
ration jurassienne" (Sonvilier) şi „La Federacion" (Bar
celona) . 

1 1 . Am vorbit pentru timbre cu Le Moussu, care s-a 
angajat să vi le procure, ca şi anul trecut 294• Este totuşi ca
raghios că acest lucru nu s-a putut face la New York. 

12. Ce s-a întîmplat cu Mac Donnel ? Trebuia de mult să 
fie acolo. N-am nici o ştire despre dînsul. 

Londra, 8 februarie 1 873 * 

Publ:at pentru prima oară 
In întregime in limba rusă 
în operele lui K. Marx şi 
F. Enges, voi. XXVI, 1935 

Se închide poşta, 
salutări cordiale 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* ln manuscris, din greşeală : 1872. 
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Către Consiliul General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Cetăţeni, 

Londra, 15 aprilie 1 873 
12, Regent's Park Rad, N.W. 

Am primit scrisoarea voastră din 21 martie, împreună 
cu o cambie de 8 I.st. şi 6 pence pentru Lodi . Totodată, am 
primit o scrisoare de la Bignami prin care acesta îmi aduce 
la cunoştinţă că din nou se ascunde pentru a evita să fie 
închis, deoarece p referă să ispăşească mai tîrziu, după ce se 
va restabili, p edeapsa la care a fost condamnat. De aceea, 
b anii nici n-ar fi putut sosi într-un moment mai potrivit. 
I-am schimbat în bancnote franceze, 200 de franci, pe care 
i-am trimis imediat lui Bignami. 

Le Moussu s-a angaj at să procure timbrele şi i-am 
amintit de ele în repetate rînduri, dar, după cite ştiu, nu s-a 
realizat mare lucru în această privinţă. 

„Arbeiter Zeitung" 295 ne parvine regulat. 
Cheltuielile pentru tipărirea Statutului în limba engleză 

şi ce a franceză s-au ridicat la 15 I.st. fiecare ; versiunea ger
mană a revenit mult mai ieftin, deoarece a fost mai întti 
tipărit în „Volksstaat" ,  astfel încît n-a mai fost nevoie să se 
plătească pentru zaţ, ci numai pentru hîrtie, imprimat şi bro
şat 296• Acest lucru, fireşte, nu se mai poate repeta acum. 

Raportul cu -privire la Alianţă * este acum în curs d9 
redactare ; Lafargue şi cu mine lucrăm zilnic la el, fără a 
pierde nici un minut. Documentele au fost reţinute de Lucain 
la Bruxelles pînă după crăciun, iar acum mai are şi altele. 

Din ediţia germană a S tatutului mai există aici cîteva 
sute de exemplare, care stau la dispoziţia Consiliului * * .  Din 
cea engleză n-a mai rămas nici un exemplar. Ediţia franceză 
a fost în întregime trimisă în Franţa, dar n-a sosit la desti-

* Vei volumul de faţă, p. 331465. - Nota red. 
** ste vorba de onsiliul fderl brianic. - Nota red. 
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naţie. Poate că vom putea reintra în posesia cîtorva exem
plare. In orice caz, încercăm. 

De în da tă ce terminăm cu „Alianţa" ,  ne vom ocupa de 
procesele-verbale ale congresului. 

„La Emancipacionu din Madrid este în agonie, dacă n-a 
sucombat între timp. I -am trimis 15 I.st., dar cum aproape 
nimeni n-a plătit pentru exemplarele primite, apariţia ei în 
continuare pare imposibilă. Corespondez cu Mesa în privinţa 
editării unui alt ziar, dar nu pot spune care va fi rezultatul. 

„O Pensamento Social" din Lisabona, un ziar excelent, 
care în ultimul lui număr a dat comisiei federale spaniole 
din Alcoy un răspuns cît se poate de bun în prob.lema Alian
ţei 297, va trebui, de asemenea, să-şi întrerupă apariţia pentru 
scurt timp, dar va reîncepe să apară. 

Aţi văzut, desigur, că şi „The International Herald" este 
.gata să-şi dea duhul. Am putea încerca să-l menţinem în 
viaţă pînă la viitorul congres englez (săptămîna rusa
liilor) 298, poate că după aceea va fi posibil să scoatem un 
alt ziar. „Herald" nu valorează cine ştie ce ; fiind însă orga
nl care publică materialele Consiliului federal britanic, pen-
tru moment aproape că este indispensabil. . · 

Aţi aflat, probabil, din ziarele franceze că Walter (Hed
leghem) s-a dovedit a fi un agent în toată regula. Se spune 
că ar fi fost agent secret al poliţiei bonapartiste. La Toulouse, 
Swarm (Dentraygues) nu s-a comportat mai bine - cum nu 
am citit însă întregul raport, nu pot spune nimic precis -, 
în orice caz, în trecut n-a fost agent al poliţiei, dar pare să 
fie un om slab şi nestatornic. 

Cu salutări frăţeşti, 
F. EngJs 

Pînă acum nu am primit bani pentru Consiliul General. 
Şi nici ştiri din Italia nu am, afară de aceea că şi „La Plebeu 
pare să-şi fi  suspendat temporar apariţia. Membrii Alianţei 
arestaţi la Bologna şi Mirandola nu vor fi reţinuţi multă 
vreme, ci vor fi puşi curînd în libertate ; dacă, din cînd în 
dnd, cîţiva dintre ei  sînt, din greşeală, arestaţi, aceasta nu 
le aduce prejudicii serioase. 
Publi:cat p entru prima oară, cu 
unele prescurtări. ln limba en-

9leză în „Briefe und Auszige aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. 
Dietzgen, Friedrich Engels, Karl 
Marx u. A. an F. A. Sorge und An
dere•, Stuttgart, 1 106 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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Friedrich Engels 

[Pe marginea unor articole 
din „Neuer Social-Demokrat"] 
(DINTR-O SRISOARE CATRE A. HEPNER) u1 

Informîndu-vă în continuare asupra faimosului articol 
publicat în „Neueru ,  vă atragem atenţia - în parte repetîn
du-ne - asupra următoarelor : a) Este absurdă afirmaţia că 
Bakunin ar fi împotriva conspiraţiilor, de vreme ce el  însuşi 
a urzit o conspiraţie generală - Alianţa - în cadrul Inter
naţionalei, fireşte nu împotriva guvernului, ci împotriva 
Internaţionalei însăşi. b) In Franţa, mai ales după apariţia 
legii lui Dufaure, Internaţionala nu poate exista altfel „decît 
clandestin" . Dar o asociaţie de propagandă secretă şi o con
spiraţie sînt două lucruri diferite. c) Congresul de la Haga 
a luat atît de energic poziţie împotriva blanquiştilor, care 
voiau să facă din Internaţională un instrument pentru con
spiraţii, incit ei  s-au retras din Internaţiotală şi s-au declarat 
făţiş împotriva acesteia pe motiv că ar fi lipsită de „energie 
revoluţionară u .  d) Serraillier a fost acela care a propus ve
chiului Consiliu General primirea lui Heddeghem (Walter) 
- un om din Haga, înalt şi tăcut, cu părul roşu, văzut mereu 
în tovărăşia unei pretinse soţii, o femeie micuţă, în doliu, cu 
o faţă de Maria Magdalena, demascat acum ca vechi agent 
al poliţiei - şi a secţiei sale numai după ce Heddeghem a 
indicat pentru referinţe pe blanquistul Ranvier, membru al 
Consiliului General, şi a fost recomandat de acesta ca fiind 
demn de toată încrederea. e) Atît  Heddeghem cît şi Den
traygues aveau mandate în regulă din partea secţiilor lor şi, 
ca atare, trebuiau admişi la congres de vreme ce nu li s-a 
adus nici o acuzaţie, ceea ce n-a trecut prin gînd nimănui 
din rîndurile minorităţii. f) Ziarul „Neueru apare în modul 
cel mai evident ca organ al poliţiei atunci cînd repetă calom
niile puse în circulaţie de poliţişti şi de agenţi bonapartişti 
ca alde Vogt & Co. că Marx s-ar erij a în „şef al conspiraţiei 
internaţionaleu , că ar avea la activul său „o duzină de pro-
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cese comuniste " ,  pe cită vreme atitudinea împotriva blan
quiştilor adoptată de Congresul de la Haga, cu a cărui ma
j oritate Marx este identificat, demonstrează tocmai contrarul, 
iar minciunile poliţiei despre un proces al comuniştilor din 
anul 1 852 au fost de mult demascate de Marx în „Dezvăluiri 
asupra procesului comuniştilor de la Colonia" 3oo. g) Dacă 
de acum înainte vreunul de la „Neuer Social-Demokrat" va 
fi condamnat la închisoare, vom şti ce avem de făcut, după 
ce „Neuer" însuşi a atras atenţia asupra manevrei poliţie
neşti de a condamna împreună cu ei  şi poliţişti, asigurîn
du-le însă în închisoare un trai mai confortabil. „Muncitorii 
să fie întotdeauna cu ochii în patru !" 

De altfel, Dentraygues nu a fost un agent de poliţie , ci un 
individ decăzut care abia în cachot * a devenit delator şi a 
trecut apoi definitiv în slujba poliţiei. Heddeghem, în schimb, a 
fost încă sub Bonaparte agent de poliţie, şi acest fapt îl da
torăm exclusiv blanquiştilor. Iar Bakunin, „marele şi vechiul 
campion al libertăţW , a avut întotdeauna agenţi de poliţie 
în rîndurile sale, ca, de pildă, Albert Richard, care din 1 868, 
de la înfiinţarea Alianţei, a fost mina lui dreaptă pentru 
Franţa. Şi de vreme ce jurasienii pretind că şi ei au în Franţa 
secţii secrete (procesele demonstrează contrarul) , în ce 
constă deosebirea născocită de „Neuer" ? 

In ceea ce priveşte articolul publicat în nr. 45 301, trebuie 
să facem încă cîteva obiecţii în legătură cu afirmaţiile pe 
care le conţine. Împotriva Congresului de la Haga s-au 
declarat : 1 .  Aşa-zisa Federaţie i taliană, care nu a făcut parte 
niciodată din Internaţională deoarece refuza să recunoască 
Statutul general şi, prin urmare, nici nu poate să facă parte 
atîta timp cit nu îl recunoaşte. In schimb, un număr de ade 
vărate secţii italiene au recunoscut Statutul general şi între
ţin legături regulate cu Consiliul General. 2. Federaţia jura
siană, în total 1 50 de oameni, faţă de 4 000-5 OOO numai în 
Elveţia franceză. Din acest motiv, ea a fost exclusă temporar. 
3. Belgienii. 4.  O parte dintre spanioli, în timp ce cealaltă 
a instituit Consiliul federal din Valencia, care întreţine 
legături regulate cu Consiliul General de la New York. 
5. In Anglia în total zece oameni, care nu reprezintă nici o 
singură secţie propriu-zisă, în timp ce Consiliul federal en
glez, care se sprij ină pe numeroase secţii, multe din ele 
avînd cite 500 şi mai multi membri şi al căror număr creşte 
cu fiecare săptămînă, consideră recunoaşterea hotărîrilor de 

* - închisoare. - Nota trad. 

23 - Marx-ngels, Opere, voi. 18 
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la Haga drept condiţie esenţială pentru pnurea în rîndurile 
Internaţionalei. 6. In Franţa, „în măsura în care acolo mai 
există o organizaţie", ea a aderat la Congresul de la Haga 
şi la Consiliul General, aşa cum o dovedesc tocmai proce
sele care au servit drept pretext articolului apărut în nr. 49. 
„Emigranţii Comunei" n-au fost niciodată în bloc, nici în 
„majoritatea" lor in situaţia „de a se împotrivi energic etc. u ,  
deoarece o semenea fracţiune n-a existat niciodată. Blan
quiştii, in număr de cinci, dintre care patru membri ai Co
munei, s-au retras din cauză că Internaţionala n-a vrut să le 
servească drept instrument pentru activitatea lor conspira
tivă. In afară de cele de mai sus, nu s-a întîmplat absolut 
nimic care să fi motivat măcar pe departe această minciună. 

Scris de F. Engels la sflrşitul 
lunii aprilie 1873 

Publicat în „Der Volksstaat• 
nr. 37 din 7 mai 1873 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Internaţionala şi „Neuer" 

ondra, 2 mai 1 871 

Numărul 49 l ziarului „Neuer Social-Demokrat" cu
prinde un articol plin de minciuni în legătură cu ultimele 
procese ale Internaţionalei în Franţa. Minciunile debitate în 
acest articol sînt atît de gogonate, încît, fără îndoială, auto
rul lui trebuie să fi încasat un bacşiş gras din fondul entru 
presa reptilelor so2• 1n legătură cu procesul de la Toulouse, 
„Neueru se referă la un articol apărut în „L'Internationale" 
din Bruxelles. Acest articol, împrumutat, la rîndul său, din 
„Liberte" sos, este opera d-lui Jules Guesde, un emigrant 
francez, care de la sosirea sa la eneva a început cu mult 
zel să cînte, alături de ceilalţi infatuaţi din emigraţia locală, 
în strună lui Bakunin şi care la Congresul jurasienilor de la 
Sonvilier (noiembrie 1871 )  a fost unul dintre semnatarii cu
noscutei circulare a Federaţiei j urasiene prin care Alianţa 
secretă a d -lui Bakunin declara război Internaţionalei. Vom 
vedea imediat ce rol a j ucat d-l Guesde în cadrul Interna
ţionalei din Franţa. Pe d-l Dentraygues, care i-a denunţat 
pe ceilalţi împricinaţi în acest proces ca membri ai Interna
ţionalei, el îl numeşte împuternicitul general al lui Marx şi 
caută să-i atribuie acestuia, precum şi Consiliului General şi 
„organizaţiei autoritare de sus pînă jos" ,  vina pentru această 
trădare şi pentru sentinţele de condamnare car� au urmat. 

Iată care sînt faptele. 
D-l Dentraygues, desenator la administraţia căii ferate 

din Pezenas ( departamentul Herault) , s-a adresat la 24 de
cembrie 1871  Consiliului General, înştiinţîndu-1 că un co
mitet radical -democrat reprezentînd şapte sindicate şi al 
cărui preşedinte este doreşte să fie primit în rîndurile Inter
naţionalei. La 4 ianuarie, secretarul pentru Franţa a trimis -
la Pezenas o scrisoare lui Calas (condamnat în prezent la un 
an închisoare) . care se bucura de încrelere deplină datorită 
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referinţelor date de comitetul social-democrat din Beziers 
(Herault) , afiliat la Internaţională - membrii acestui comitet, 
condamnaţi şi ei, erau, de altfel, cunoscuţi ca oameni demni 
de încredere de către diferiţi membri ai Comunei aflaţi la 
Londra. - La 1 4  ianuarie, Calas i-a dat lui Dentraygues re
comandarea şi a comunicat că au căzut de acord „să lucreze 
mină în mină" .  ln martie, Dentraygues s-a mutat la Toulouse ; 
pînă la arestarea sa, el a mai activat, aşadar, timp de nouă 
luni acolo. Departe de a se plînge de el, membrii din Tou
louse ai Internaţionalei s-au înţeles foarte bine cu dînsul, 
ceea ce au confirmat alegîndu-1 la 18 august în unanimitate 
în toate cele patru secţii - care au un număr mare de 
membri - ca delegat la Congresul de la Haga. Numărul sem
năturilor pe cele patru mandate semnate numai de membrii Co
mitetului şi de conducătorii grupelor se ridică la 67. Prin ur
mare, dacă Consiliul General l-a numit pe acest om împuterni
citul său pentru Toulouse şi împrejurimile lui, el n-a făcut decît 
să exprime dorinţa membrilor de acolo ai Internaţionalei. 

Să trecem acum la d-l Guesde. 
La 18 august 1872, sectia din Montpellier a comunicat 

Consiliului General că d-l Paul Brousse, corespondent şi 
prieten al d-lui Guesde, încearcă să provoace o sciziune în 
secţia locală, că a cerut membrilor secţiei să nu plătească 
contribuţia stabilită pentru cheltuielile de deplasare ale de
legatului din Toulouse şi, în gener:�, să nu întreprindă ni 
mic pină cînd Congresul de la Haga nu va fi luat o hotărîre. 
Din această cauză, secţia l-a exclus pe d-l Brousse, cerind şi 
Consiliului General să-l excludă din Internaţională. Scri
soarea era semnată de Calas şi de alte trei persoane. Con
siliul General ştia că d-l Brousse unelteşte în interesul sci
zioniştilor din Federaţia jurasiană, ·dar considera inutil să 
acorde o atenţie deosebită acestui tînăr student în medicină 
şi nu s-a mai ocupat de el. La începutul lunii octombrie, 
d-l Guesde, care se afla pe atunci la Roma, a trimis o cores
pondenţă ziarului „Liberte" ,  în care califica drept „autoritar " 
procedeul cu totul firesc al secţiei din Montpellier. Dar, în 
timp ce pe prietenul său Brousse l-a indicat doar prin ini
ţiale, numele lui, „Calas din Montpellier " ,  l-a publicat în în
tregime. Poliţia franceză n-a aşteptat, desigur, să i se spună 
de două ori acest lucru. O scrisoare trimisă între timp lui 
Calas de către secretarul Consiliului General a fost imediat 
interceptată la poştă. In această scrisoare se vorbea mult 
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despre Dentraygues, care a fost imediat arestat, şi curînd 
după aceea şi Calas. 

Cine a fost, aşadar, delatorul, Dentraygues sau Guesde ? 
Atunci cînd d-l Guesde declară în continuare că trimi

terea de missi dominici * ai Consiliului General, ca şi venirea 
şi plecarea delegaţilor din afară, ale căror semnalmente sînt 
bine cunoscute poliţiei, reprezintă cel mai bun mij loc pentru 
a trăda Internaţionala în Franţa, el uită următoarele : 

1 .  că cei trei împuterniciţi ai Consiliului General în 
Franţa nu erau nicidecum nişte filantropi venetici, ci oameni 
domiciliaţi în .localităţile unde erau împuterniciţi, fiind de
semnaţi de înseşi secţiile respective, de a căror încredere 
se buurau ; 

2. că singurii „delegaţi venetici" ai Internaţionalei care 
au figurat în sudul Franţei în toamna şi iarna trecută nu au 
fost trimişi de Consiliul General, ci de scizioniştii din Fe
deraţia jurasiană. Cu puţin timp înaintea arestărilor care au 
avut loc, aceşti domni s-au manifestat atît de zgomotos în 
cafenelele din Toulouse etc., incit în felul acesta au îndrepta t 
atenţia poliţiei asupra Asociaţiei noastre. Numai că, aşa cum 
se întîmplă pretutindeni şi întotdeauna, adevăraţii membri 
ai Internaţionalei au fost arestaţi, în timp e palavragiii 
anarhişti se bucură de protecţia deosebită a funcţionarilor 
superiori ai poliţiei. 

Dacă din motive personale şi din slăbiciune d-l Dentray
gues a făcut unele denunţuri, există totuşi destule fapte care 
demonstrează că pînă la condamnarea sa n-a fost spion al 
poliţiei. Oricum ar fi, domnii de la Alianţă, printre înteme
ietorii căreia se numără actualul agent bonapartist Alert 
Richard din Lyon, nu au dreptul să arunce cu piatra în alţii 
şi cu atît mai puţin are acest drept ziarul „NeuerH ,  al cărui 
trecut şi prezent în slujba poliţiei constituie pata cea mai 
ruşinoasă în mişcarea muncitorească germană. 

în ceea ce priveşte procesul de la Paris 304, acum este un 
fapt stabilit că Heddeghem a fost agent de poliţie. Acest in
divid, numit secretar de secţia sa din Paris, l-a indicat pen
tru referinţe pe Ranvier, membru al Comunei şi membru al 
Consiliului General, care l-a recomandat cu o deosebită căl
dură ca pe un om demn de toată încrederea şi foarte activ. 
Pe baza aceasta, Heddeghem a fost primit. Prin urmare, la 
fel ca în primul caz, şi de data aceasta Consiliul General a 
luat toate măsurile posibile de precauţie. 

• - iputniciti. - Nota trad. 
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O afirmaţie nouă este acea că la Haga Bakunin ar fi 
fost exclus pentru că voia „să pună capăt practicii dăună
toare a conspiraţiilor " .  Comisia Congresului de la Haga în 
problema Alianţei, căreia i-a fost înaintat statutul aces tei 
conspiraţii bakuniste - îndreptate nu împotriva guvernelor, 
ci împotriva Internaţionalei -. a ajuns la o cu totul alta 
concluzie. 

Tot atît de inedită este şi afirmaţia că Marx „ar fi fost 
martorul a pes te o duzină de procese ale adepţilor săi " .  Isto
ria nu cunoaşte decît un singur proces al comuniştilor, acela 
de la Colonia în 1 852. Dar „Neuern nu este plătit pentru a 
spune adevărul. ln orice caz, vom reţine avertismentul său 
final : 

„Iată manev.ra autoritătilor politieneşti : acolo unde le provoacă un 
procs tendenţis, condamnă de formă şi pe unii dintre agenţii lor secreţi, 
cărora însă mai tirziu le asigură în închisoare un trai confortabil". 

Acest caz luat din „viaţa" d-lui von Schweitzer este demn 
de a fi reţinut. 

„Aşadar, muncitorii să fie întotdeauna cu ochii în patru" 
dacă întîmplător domnii de la „Neuer" vor fi cîndva „con
damnaţi de formă" ! 

Scris de F. Engels la 2 mai 1873 

Publicat în „Der Volksstaat• 
nr. 38 din 10 mai 1873 

Se tipăreşte după textul 
apăut in ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Enge:s 

Către Consiliul General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Lonra, 14 iunie 1 873 
122, Regent's Park Rod, N.W. 

Cetăţeni, 
Trebuie să vă răspund la cele două scrisori din 1 1  aprilie 

şi 14 mai 305• După cum v-am mai comunicat la 10 aprilie, am 
trimis toţi banii pentru Lodi (200 de franci) lui Bignami, a 
cărui chitanţă de primire se află în posesia mea. Acum veo 
zece zile, „La Plebeu a început să apară din nou şi a publicat 
Adresa voastră către spanioli, precum şi, la loc de frunte, 
Declaraţia voastră cu privire la autoexcluderea scizioniştilor 
din Asociaţia noastră 306• 

Documentele respective au fost trimise Consiliului fe
deral spaniol. 

Exemplarul meu din Statut cu modificările pregătite pen
tru fostul Consiliu General s-a pierdut. Mi s-a promis însă un 
altul, pe care vi-l voi trimite de îndată ce-l voi primi . 

Dat fiind că „La Plebeu a reînviat, în prima mea cores 
pondenţă pentru această gazetă voi scrie despre emigranţii 
italieni, despre greva muncitorilor de la întreprinderea de 
gaz aerian e tc. Nu am putut-o face pînă acum, deoarece sin
gurul meu corespondent, Bignami, stătea ascuns şi nu-mi 
indicase altă adresă. 

l-am reamintit lui Le Moussu de timbre. 
Cele 4 lire sterline şi 3 pence au sosit şi vor fi expediate 

şi folosite conform indicaţiilor, de îndată ce se va putea găsi 
o adresă sigură la Paris. 

Cu salutări frăţeşti, 
al vostru 

F. Engels 

Se publică după manuscris 

Tradus din limba englez. 
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Alianţa democraţiei socialiste 

şi Asociaţia Internaţională 

a Muncitorilor 
Raport şi documente publicate din însărcinarea 

Congresului de la Haga al Internaţionalei 307 

Scris de K. Marx şi F. Engels, 
u participarea lui P. Lafargue, 
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la Londra şi Hamburg in august 1 873 
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I 

Introducere 

Propunîndu-şi să înmănuncheze forţele răzleţite ale pro 
letariatului mondial şi să devină astfel un adevărat reprezen
tant al comunităţii de interese care-i uneşte pe muncitori, 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor trebuia în mod ne
cesar să-şi deschidă porţile pentru socialiştii de toate nuan
ţele. Intemeietorii Asociaţiei şi reprezentanţii organizaţiilor 
muncitoreşti din Lumea Veche şi din Lumea Nouă, care au 
aprobat la congresele internaţionale Statutul general al Aso
ciaţiei, au scăpat din vedere că însuşi spiritul larg al pro
gramului va permite unor declasaţi să se strecoare în rîn
durile ei şi să înfiinţeze organizaţii secrete care, în loc să 
lupte împotriva burgheziei şi a guvernelor existente, vor 
lupta împotriva Internaţionalei. Aşa s-au petrecut lucrurile 
cu Alianţa democraţiei socialiste. 

La Congresul de la Haga, Consiliul General a cerut o an
chetă în legătură cu această organizaţie secretă. Congresul 
a încredinţat această anchetă unei comisii alcătuite din cinci 
membri, cetăţenii Cuno, Lucain, Splingard, Vichard şi Wal
ter ( acesta din urmă a demisionat), care a prezentat un ra
port în şedinţa din 7 septembrie. Congresul a hotărît : 

1 )  Excluderea din Internaţională a lui Mihail Bakunin ca 
întemeietor al Alianţei, precum şi pentru o chestiune per
sonală ; 

2) Excluderea lui James Guillaume ca membru al 
Alianţei ; 

3) Publicarea documentelor referitoare la Alianţă. 
Dat fiind că comisia pentru cercetarea activităţii Alian

ţei nu a putut publica documentele care au stat la baza ra. 
portului ei, deoarece membrii ei se aflau in diferite ţări, 
cetăţeanul Vichard, singurul dintre membri domiciliat la 
Londra, a predat aceste documente comisiei pentru redactarea 
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proceselor-verbale 308, care le reproduce azi, pe răspunderea 
ei, în raportul de mai j os. 

Dosarul Alianţei era atît de voluminos, incit comisia, 
care şi-a ţinut şedinţele în timpul congresului, a reuşit să ia 
unoştinţă numai de documentele cele mai importante, nece
sare pentru a ajunge l a  o concluzie practică. Astfel, e a  nu a 
putut analiza cea mai mare parte a documentelor ruseşti, iar 
raportul e care ea l-a prezentat la congres, necuprinzînd 
decît o parte a problemei, nu mai poate fi azi considerat ca 
suficient. De aceea, pentru ca cititorul să poată înţelege sen
sul şi însemnătatea acestor documente, ne - am văzut obligaţi 
să facem un istoric al Alianţei. 

Documentele pe care le publicăm se împart în mai multe 
categorii. Unele dintre ele au mai fost publicate separat, 
maj oritate a în limba franceză, dar, pentru a sesiza realmente 
spiritul Alianţei, este necesar ca acestea să fie comparate cu 
celelalte documente, deoarece astfel ele apar într -o lumină 
nouă. Printre d o cumente se numără programul Alianţei pu
blice. Unele documente aparţin Internaţionalei şi sînt publi
c ate pentru prima o ară ; în sfîrşit, altele aparţin secţiei din 
Spania a Alianţei secrete, a cărei existenţă a fost dezvăluit. 
în mod public în primăvara anului 1 871  de către membri ai 
Alianţei. Cine a urmărit mişcarea din Spania din ace a vreme 
nu va găsi aici decît d ate mai precise asupra unor fapte de
venite, mai mult s au mai puţin, notorii. Importanţa acestor 
documente nu constă în faptul că ele sînt publicate pentru 
prima oară, ci în faptul că, pentru prima oară, sînt grupate 
în aşa fel inci t  să dezvăluie activitatea secretă comună de la 
care emană şi, îndeosebi, în faptul că le comparăm cu urmă
toarele două categorii de documente. Prima categorie este. 
alcătuită din documente publicate în limba rusă care dez 
văluie adevăratul program şi metodele de acţiune ale Alian
ţei. Dat fiind că erau redactate în limba rusă, aceste docu
mente au fost p înă acum necunoscute în Occident ceea ce a 
permis autorilor lor să dea frîu liber fanteziei şi limbajului. 
Traducerea fidelă făcută de noi va permite cititorului să apre
cieze valoarea intelectuală, morală, p olitică şi  economică a li
derilor Alianţei. 

A doua categorie este alcătuită dintr-un singur docu
ment : statutul secret al Alianţei. Acesta este singurul docu
ment de o arecare amploare publ icat pentru prima oară în 
acest raport. Se va naşte, poate, întrebarea dacă unor revo
luţionari le este permis să Ublice statutul unei societăţi 
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secrete, al unui pretins complot. In primul rînd, acest statut 
secret a fost în mod expres menţionat printre documentele a 
căror publicare a fost cerută la Congresul de la Haga de 
către comisia pentru cercetarea activităţii Alianţei, şi nici 
unul dintre delegaţi, nici chiar cel care reprezenta în comisie 
minoritatea, n-a votat împotrivă. Aşadar, publicarea acestor 
documente a fost recomandată în mod expres de congres, ale 
cărui indicaţii avem datoria de a le aduce la îndeplinire. In 
ceea ce priveşte problema în sine, trebuie să spunem urmă
toarele : 

Este vorba de o societate care, sub masca anarhismului 
extrem, îşi îndreaptă loviturile nu împotriva guvenelor 
existente, ci împotriva revoluţionarilor, care nu aceptă dog
mele şi conduerea ei. Intemeiată de minoritatea unui con
gres burghez, ea se strecoară în rîndurile organizaţiei inter
naţionale a clasei muncitoare şi încearcă mai fntîi să aca
pareze conducerea ei, iar cînd îşi vede planul zădărnicit, 
încearcă să dezorganizeze organizaţia. Ea substituie cu neru
şinare programul ei sectar şi ideile ei înguste programului 
u vederi largi şi apiraţiilor măreţe ale Asociaţiei noastre ; 
organizează în cadrul secţiilor Intenaţionalei, care acţionau 
în mod deschis, micile ei secţii secrete, care, supunîndu-se 
unor directive unice, reuşesc adesea să pună stăpinire pe 
secţiile Internaţionalei, coordonîndu-şi în prealabil acţiunile ; 
în ziarele ei, ea atacă în mod public pe toţi aceia care refuză 
să se supună voinţei ei şi, aşa cum a afirmat ea însăşi, pro
voacă un război făţiş în rîndurile noastre Pentru a -şi atinge 
scopurile, această societate nu se dă în lături de la nici un 
mijloc, de la nici o faptă necinstită ; minciună, calomnie, 
intimidare, atacuri din umbră - toate îi sînt proprii în egală 
măsură. In sfîrşit, în Rusia ea se substituie întru totul Inter
naţionalei şi, la adăpostul numelui ei, comite crime de drept 
comun, escrocherii, un asasinat de care presa guvenamen
tală şi cea burgheză acuză Asociaţia noastră. Iar Interna
ţionala trebuie să tacă, deoarece societatea vinovată de toate 
aeste fapte este secretă I Internaţionala se află în pose 
siunea statutului acestei societăţi, duşmanul ei de moarte� 
statut în care ea se proclamă făţiş ordin al iezuiţilor din 
zilele noastre şi declară că are dreptul şi datoria să se folo
sească de toate mijloacele iezuite, statut care explică din
tr-o dată întreaga serie de atacuri ale acestei societăţi, 
atacuri îndreptate împotriva Internaţi onalei. Dar Intemaţio -
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nala nu trebuie să folosească acest document, căci aceasta 
ar însemna să denunţe o societate secretă I 

Împotriva tuturor acestor intrigi există un singur mij 
loc, al cărui efect este însă fulgerător - publicitatea totală. 
A dezvălui aceste uneltiri în totalitatea lor înseamnă a le 
paraliza. A le acoperi prin tăcerea noastră ar fi nu numai o 
naivitate de care şi-ar bate j oc în primul rînd liderii Alianţei 
secrete, dar şi o laşitate. Mai mult, ar fi un act de trădare 
faţă de membrii din Spania ai Internaţionalei, care, fiind ei 
înşişi membri ai Alianţei secrete, nu au ezitat să dezvăluie 
existenţa acestei societăţi secrete şi metodele ei de activi
tate de îndată ce ea s-a situat pe o poziţie făţiş ostilă Inter
naţionalei. De altfel, tot ceea ce conţine statutul secret există 
- şi încă într-o formă mai accentuată - în documentele pu
blicate în limba rusă de către Bakunin şi Neceaev. Statutul 
nu face decît să confirme aceste. documente. 

Liderii Alianţei n-au decit să fie indignaţi că-i denun
ţăm. Noi îi denunţăm pentru a atrage asupra lor dispreţul 
muncitorilor şi bunăvoinţa guvernelor pe care le-au slujit 
atît de bine dezorganizînd mişcarea proletară. Răspunzînd 
lui Bakunin, „Tagwacht" din Zurich a declarat pe bună 
dreptate : 

„Dacă nu sînteţi un agent plătit, în orice caz este clar 
că nici un agent plătit n-ar reuşi să facă mai mult rău decît 
faceţi dv." so9 
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II 

Alianţa secretă 

Alianţa democraţiei socialiste este de ongme pur bur
gheză. Ea nu provine din Internaţională, ci este un vlăstar 
al Ligii păcii şi libertăţii, organizaţie a republicanilor bur
ghezi care a sucombat înainte de a se naşte. Internaţionala 
avea rădăcini puternice cînd Mihail Bakunin şi-a pus în cap 
să j oace rolul de eliberator al proletariatului. Ea îi oferea 
acelaşi cîmp de activitate ca tuturor celorlalţi membri. Pen
tru a ajunge o persoană importantă în Internaţională. el ar 
fi trebuit mai întîi să-şi cîştige epoleţii printr-o muncă per
severentă şi plină de abnegaţie ; a considerat că are sanse 
mai mari şi o cale mai lesnicioasă situîndu-se de partea bur
ghezilor din Ligă. 

în septembrie 1867, el a reuşit să fie ales membru în co
mitetul permanent al Ligii păcii şi şi-a luat rolul în serios. 
Se poate spune chiar că el şi Barni, actualmente deputat la 
Versailles, au fost sufletul acestui comitet. Pretinzînd rolul 
de teoretician al Ligii, Bakunin urma să publice, sub auspi
ciile acesteia, lucrarea intitulată : „Federalismul, socialismul 
şi antiteologismulu *.  Curînd însă, el s-a convins că Liga era 
o organizaţie lipsită de însemnătate şi că liberalii care o al
cătuiau nu vedeau în congresele ei decit un mijloc de a îm
bina o călătorie de plăcere u nişte discursuri grandilocvente. 
în timp ce, dimpotrivă, Internaţionala creştea din zi în zi.  
Atunci i-a venit ideea să grefeze Liga pe organismul Inter
naţionalei. Pentru a pune in aplicare acest plan, Bakunin, la 
recomandarea lui Elpidin, a izbutit să fie primit, în iulie 1 868, 
ca membru al secţiei centrale ** de la Geneva. Pe de altă parte, 
el a determinat comitetul Ligii să adopte o moţiune prin care 

* Publicarea acstei bibl:i a ism-lor s-a întrerupt la a treia fill 
de manucris '"· fiindcă anuscrisul nu avea ml multe file. 

•• - a Internationalei. - Nota red. 
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se propunea Congresului internaţional de la Bruxelles un 
pact de alianţă ofensivă şi defensivă între cele două orga
nizaţii ; iar pentru ca congresul Ligii să sancţioneze această 
dinamică iniţiativă, el a întocmit o circulară confidenţială, 
iar apoi a determinat comitetul să şi-o însuşească şi să o tri
mită „domniloru din Ligă 311• In această circulară, el recu
noaşte deschis că Liga, pînă atunci o jalnică farsă, nu ar 
putea căpăta importanţă decît opunînd alianţei asupritorilor 

,J8lianta rpoarelor, alianta muncitoilor.„ noi om puta deveni ceva 
numai dacă vom fi reprezentanţii sinceri şi adevăratl ai milioanelor de 
mcitori". 

Misiunea providenţială a sfintei Ligi era de a dota clasa 
muncitoare cu un parlament burghez autonumit. căruia aceasta 
să-i încredinţeze conducerea ei politică. 

„Pentru a deveni o putere salutară şi reală - se sune In lncheire 
in circulară -, Liga noastră va trebui să devină expresia politică pură 
a măreţelor interese şi pr:noipii conomice şi sociale pe care le d ezvolti 
şi le prnpagă azi vitoris marea Asociatie Internaţională a Munitorilor 
n Europa şi America•. 

Congresul de la Bruxelles a îndrăznit să respLngă propu
nerea Ligii. Bakunin a fost foarte dezamăgit şi indignat. Pe de 
o parte. Internaţionala ii scăpa din mîini. Pe de altă parte. 
preşedintele Ligii. profesorul Gustav Vogit. i-a reproşat deschis. 

„au - ii Scrie el lui Baklnin - nu eai siur de succesul invita
tiei. şi ln acest caz ai compromis Liga noastră, sau ştiai ce surpriză ne 
rzervau prietenii tăi din Internaţională, şi în acst caz ne-ai înşelat în 
mod ruşinos. Te Intreb ce vom spune congresului nostru„. • 

Bakunin i-a răspuns printr-o scrisoare care a fost citită 
oricui voia s-o asculte. 

„Nu putm să -prvăd sia el - că ongresul Internationali 
ne va răspunde printr-o insultă. ne oit de arosolană oe atlt de or�um
ţioasă, dar acet lucru se datorşte intrigilor unei clici de germani care-i 
detestă pe ruşi" (verbal, el a explicat -auditorilor săi că ste vorba de 
„clica• lui Marx). „Mă Intrebi ce vom face 1 er să mi se facă cinsta de 
a răspunde la această insultă grosolană, In numele comitetului, de la 
tribuna congrsului nostru". 

In loc să-şi ţină făgăduiala, Bakunin a schimbat macazul . 
La Congresul de la Berna al Ligii. el a propus un program al 
unui socialism antezist, în care cerea egaUzarea claseor şi a 
indivizilor, pentru a o lua înainte doamnelor din Ligă, . care, 
deocamdată. nu cer�au decit egalizarea sexelor. Din nou în-
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frint. el a p ărăsit congresul împreună cu o minoritate infimă 
şi a plecat la Geneva • .  

Alianţa dintre burghezi şi muncitori. la care visa Bakunin. 
nu trebuia să se limiteze la o alianţă făţişă. ln statutul secret 
al Alianţei demcraţiei sociailiste (vezi „Documente " nr. 1 **} 
există date care demonstrează că Bakunin a pus chiar în sînul 
Ligii bazele unei societăţi secrete menite să o conducă. Nu 
numai denumirea organelor de conducere coincide cu denu
mire a  organelor de conducere ale Ligii ( comitet central per
manent. birou central. comitete naţionale) . dar în statutul secret 
se spune că „majoritatea membrilor fondaitori ai Alianţei" 
sînt „foşti participanţi la Congresul de la Berna " .  Pentru a fi 
recnnoscut conducător al Internaţionalei. el trebuia să apară 
ca conducător al unei alte armate. al cărei devotament total 
faţă de el urma să-i fie asigurat de o organizaţie secretă. După 
ce va fi initrodus făţiş societatea sa în Internaţională. el inten
ţiona să-i extindă ramificaţiile în toate seoţiile. şi asfel să 
acapareze conducerea lor totală. In acest scop. el a întemeiat 
la Geneva Alianţa (publică) a democraţiei socialiste. În apa
renţă. ea nu era deoît o societate ipublică. care. deşi complet 
dizolvată în Internaţională, trebuia să aibă totuşi o organizaţie 
intenaţională distinctă, un comitet central. birouri naţionale. 
secţii, independent de Asociaţia noastră ; în afară de congresul 
nostru anual. Alianţa urma să ţină. în mod public, un congres 
propriu. Dar î:n spatele acestei Alianţe publice se ascundea o 
altă ilianţă, care. la rîndul ei. era condusă de Alianţa şi mai 
scretă a fraţilor internaţionali. garda personală a dictatorului 
Bakunin. formată din o sută de persoane. 

În statutul secret al „organizaţiei Alianţei fraţilor inter
naţionali" se spune că în această Alianţă există „itrei grade" : 
„I. Fraţii internaţionali ; II. Fraţii naţionali ; III. Organizaţia 
semisecretă şi semipublică a Alianţei internaţionale a demo
craţiei socialiste" .  

I. Fraţii internaţionali. . căror număr este limitat la „o 
sută " .  alcătuiesc sfintul oolegiru. Ei sLnt subordonaţi unui comi
tet central şi comitetelor naţionale. organizate ca birouri exe
utive şi comitete de supraveghere. Aceste comitete sînt ele 
însele răpunzătoare faţă de „constituantă " ,  sau de a dunare a  

* Printre soizionişti se numără ilbert iihard din Lyon, actualmente 
agent al politiei bonapartiste, Gambuzzi, avocat din Neapole (vezi capi
tolul referitor la Italia), Jukovski, ulterior secretar al Aliantei publice, i 
un oareare Bittner, tinichigiu din Geneva, care 1în przent face parte 
din partidul ultraractionar. 

** Vezi volumul de faţă, p. 455. - Nota red. 
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generală. alcătuită din cel puţin două treimi din numărul fraţi
lor internaţionali. Aceşti fraţi intru Alianţă 

„nu au altă patrie in afară de revoluţia universală, pentru ei nu există 
tară străină şi nu există alti duşmani in afară de reacţiune. Ei resping 
orce poli1tică bazată pe tr.ctii şi oncsli şi cosideră drpt rcio
nară orice micare politică are nu are drept scop imediat şi direct 
triumfJ printpiilor lor". 

Cum însă acest paragraf aÎnă pină la calendele greceşti 
acţiunea politică a celor „o sută" ,  iar aceşti intransigenţi nu 
intenţionează să renunţe la avan.itajele legate de funcţiile pu
blice. în articolul 8 se spune : 

„Nici n frate nu are drptul să acepte o funcţie publică fără apro 
barea comitetului din care face parte•. 

Clnd vom vorbi despre Spania şi Italia. vom vedea cum 
s-au grăbit liderii Alianţei să aplice în practică acest articol. 
Fraţii internaţionali 

„sint fraţi„. fieare trebuie să fie sacrosanct p entru toti ceilalţi, mal 
sacrosanct decit un frate bun ; fiecare frate este ajutat şi apărat Ia ma
ximum de toţi ce:lalti". 

Afacerea Neceaev ne va arăta ce înseamnă acest misterios 
maximum. 

„Toti fraţii internaţionali se cunosc unii pe altii. Ei nu trebuie să 
aibd nicioda td secrete politice unii iată de a/fii. Nici unul dintre ei nu 
are drptul să facă p11rte dintr-o socieate secretă fără alrobarea exprsă 
a comitetului său şi, la nevoie, oind acsta din urmă consideră că ste 
cazul, fără aprobarea onitetului central. El poate face parte dintr-o 
semenea oietate numai u coidi1.a de a dezvălud celorld.ti lmti to.te 
secretele care i-ar putea interes-a direct sau indirect". 

Alde Pietri şi Stieber nu fofosesc ca agenţi secreţi decît 
oameni inferiori şi decăzuţi. Alianţa însă, trimiţîndu-şi pseudo
fraţii în societăţile secrete pentru a afla secretele acestora. 
impune rolul de agenţi secreţi unor oameni care. potrivit 
planului ei. urmează să fie în fruntea „revoluţiei universale" ,  -
De altfel. măscăriciul revoluţionar încununează mîrşăvia prin 
grotesc : 

„Frate internaţional poate deveni numai acela care acceptă progra
mul u toate conseointele lui teoretice şi practice şi la care inteligenta, 
negi, inta ( ! )  şi dretia se imbină 1 psiuna volutionară -
ace/a care are e dracu fn e/". 



Alian'a şi s.tia Iuternatională a MtHor. - II 343 

II. După acelaşi plan. fraţii naţionali din ficare ţară slnt 
organizaţi de către fraţii iuternaţionali în aociaţii naţionale. 
dar 1n nici un ·caz ei nu trebuie să bănuiască măcar e�istenţa 
unei organizaţii intenaţionale. 

III. Alianţa internaţională secretă a democraţiei socialis te. 
ai cărei membri sînt recrutaţi pretutindeni. are un organ le
gislativ - Comitetul central permanent -, care, atunci cînd se 
întrunşte. se intitulează „adunare generală secretă a Alianţei u .  
Această întrunire a re loc o dată p e  an. la congresul Interna
ţionalei. sau. in mod excepţional. este convcată de biroul 
central sau de secţia centrală de la Geneva . 

Secţia centrală de la Geneva este „delegaţia permanentă 
a Comitetului central permanent u şi „ consiliul executiv al 
Alianţei u. Ea se împarte în biroul central şi comitetul de supra
veghere. Biroul central, format din 3-1 membri, reprezintă 
adevărata putere executivă a Alianţei : 

„l primşte dirotLve de a secţia cenrtrală de Ia Geneva şi tran-
ll�te cnmi cări. ca să nu spunem ordinele sale secrete, tuturor omite
telor nationale, de la care primeşte rapoarte secrete cel puţin o dată 
pe lună". 

Acest birou central a găsit mijlocul de a fi în acelaşi 
timp şi cal şi măgar. şi secret şi public. deoarce. ca parte 

„a sctiei centrale secrete, biroul central ste o organizaţie secretă ; •. a putere exJtlvă a AMantei pubke, el ste o orgazatie publică". 

Vdem. aşadar. că Bakunin organizase întreaga conducere 
ecretă şi publică a „ scumpei sale Alianţe" încă înainte ca ea 
să fi existat şi că cei care au particpat la o alegere oarecare 
au fost simple marionete într - o  farsă j ucată de el. De altfel, 
aşa cum vom vedea imediat. el nu se sfieşte să o spună. Secţia 
centrală de la Geneva. a cărei misiune era de a da directive 
birUlui central. nu este nici ea altceva deit o secţie-mario
netă. deoarece hotărîrile ei. deşi adoptate cu majoritate de 
voturi. nu sint obligatorii pentru birou deaît în cazul dnd 
„majoritatea 

membrilor acestuia nu vor să facă apel la adunarea generală, pe care 
sint obligati să o convoace ln termen de trei săptămlni. Adunarea gene
rlă sfel convocată ste statutar comsituJtă nuai dn azul cind ii
tun,te două treii dn nlăml itotal al mmbrilor Săi". 

Dup8 cum vedem. biroul central e înarmae cu toate 
garanţiile constituţionale pentru a-şi asigura independenţa. 
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Un naiv ar pJtea crede că acest birou central autonom a 
fost măcar ales în mod liber de către secţia centrală de la 
Geneva. Nioidecum : birul central p1ovizoriu a fost 

„prezentat grupului de iniţiativă de la Geneva ca fiind ales provizoriu 
e .către toti membrii fondatori ai Alianţei, dintre care majoritatea, pa'ti
cianti la Congresul de la Bna, s-au înapoiat ln ţările �or• (cu ex:ep
tia lui Bakunin) „dupd ce au transmis imputernicirile lor cetdfeanu/ui B. • 

Membrii fondatori ai Alianţei sînt deci cei cîţiva burghezi 
scizionişti din Liga păcii. 

Aşadar. Comitetul central permanent. care-şi arogase pu
terea constituantă şi cea legislativă aslpra întregii Alianţe. 
se numise el însuşi. Delegaţia execJtivă permanentă a acestui 
Comitet central permanent - secţia centrală de la Geneva - 
nu fusese numită de acest comitet. d se numise ea însăşi. Bi
roul execiv central al seoţiei centrale de la Geneva. în loc 
să fie ales de către aceasta. i-a fost impus de către un grup 
de persoane care au „transmis împuternicirile lor cetăţea
nului B." 

Aşadar. „cetăţeanul B. u este pivotul Alianţei. Pentru a-i 
menţine acest rol important. în statutul secret al Alianţei se 
spune textual : 

„Organiarea ei aparentă va fi aceea a unei preşedinţii într-o re
publică federativă", -

o preşedinţie al cărei preşedinte existase dinainte - perma
nentul „cetăţean B. " 

Alianţa fiind o asociaţie internaţională. în fiecare ţară va 
exista un comitet naţional alcătuit 

„din toţi membrii Comitetului central permanent apartinlnd aceleiaşi n.
Huni•. 

Pentru constituirea unui comitet naţional este suficient un 
număr de trei membri. Pentru a se asigura respectarea rigu
roas� a filierii ierarhice. 

,comitetele naţionale vor fi unicii intermediari ân1re biroul central i 
toate grupurile locale din ţara respectivă".  

Comitetele naţionale 

„trebuie să aibă grijă a in ţările lor Alianţa să fJe organiată in aşa 
fel, lnctt ln cadrul ei rolul dominant sd-1 aibd întotdeauna embrii Co
mitetului central permanent•, care să o şi reprezinte la congrs. 
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Iată cum înţeleg meJbrii Alianţei organizarea de jos in 
sus. Aceste grupuri locale nu au alte drepturi deît acela de a 
trimite comitetelor naţionale programele şi regulamentele lor 
pentru a primi 

„confirmarea biroului central, fără de care grupurile locale nu pot ace 
parte din Alianţă". 

Această organizare secretă. despotică şi ierarhică. odată 
inoculată Internaţionalei. urma să fie doar completată prin 
dezorganizarea acesteia din urmă. Pentru aceasta era suficient 
ca secţiile ei să fie transformate în nişte secţii anarhiste şi 
autonome. iar organele ei centrale să fie transformate în simple 
cutii de scrisori. în „birouri de corespondenţă şi statistică" ,  
ceea ce ulterior s-a ş i  încercat efectiv. 

Trecutul revoluţionar al permanentului , .cetăţean B . "  nu 
era destul de glorios pentru ca el să poată spera să eternizeze 
în Alianţa secretă. şi cu atit mai puţin în Alianţa piblică. dic
tatura permanentă pe care o monQpolizase. Ea trebuia deci 
ascunsă îndărătul unor flecăreli democratice. De aceea. statutul 
secret prevede că biroul central provizoriu ( citiţi : cetăţanul 
pemanent) funcţionează pină la prima adunare generală pu
blică a Alianţei. care va desemna pe membrii noului birou cen
tral permanent. Dar. 

„lntruclt este imperios necesar ca biroul central să fie alcătuit lntot
deauna din mmbri al Comitetului central permanent, acesta din urmă 
trebuie să asigure, prin intermediul oomitetelor sale naţionale, organi
zarea şi conducerea tuturor grupurilor locale In aşa fel, lnolt ele sd 
trimitd ca delegaţi la această adunare numai membri ai Comitetului cen
tral permanent sau, In lipsa acestora. oameni absolut devotati conduce
rii comitetelor naţionale rspective, pentru ca Comitetul central perma
nent sd aibd mereu fn mfnd întreaga organizaţie a Aliantei". 

Acestea nu sint instrucţiuni date de un ministru sau pre
fect bonapartist în ajunul alegerilor, ci instrucţiuni date de 
antiautoritarul prin excelenţă, arhianarhistul, apostolul orga
nizării de j os în sus, Bayard *-ul autonomiei sectiilor şi l 
federaţiei libere a grupurilor autonome, de sfinlul Mihail 
Bakunin, pentru a-şi apăra permanenţa. 

Am analizat mai sus organizaţia secretă, menită să eter
nizeze dictatura „cetăţeanului B." ; să trecem acum la progra
mul său. 

* - cavalerul fără .frică şi prihană. - Nota trad. 
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„Asociaţia fraţilor internaţionali vrea revoluţia universală, socială, 
nozolică, economică şi politică ln acelaşi timp, pentru a din actuala 
stare de lucruri, bazată pe proprietate, exploatare şi pe principiul au
tmtătii - relig!ose, mace, burghezoOatrinare sau i�M iaoin
revolutionare -, să nu rămlnă piatră pe piatră, mai lntH In lntreaga 
Europă, iar apoi şi in restul lumii. Lanslnd lozinca : pace muncitorilor, 
libertate tuturor celor asuTiti. moarte asupritorilor, expl0atatorilor şi 
tutmilor de t felul, noi w m  să dfimţm te tatle şi tate bi
sericile, u toate istituţiile şi !gide lor religioase, politice, juridice, 
finanire, rpolitinşi, ulvrsiJare, econmice şi sociale, pltu a i
lioanele de oameni nefericiţi, lnşelaţi, lnrobiţi, chinuiţi, exploatati să 
poată, in s�trşit, să rpie n deplină libertate, izbvbti Ide toţi oducă
torii şi binefăcătorii lor ofidali şi oficioşi, colectivi şi inlij,duJi•. 

lată, într-adevăr, un revoluţionarism revoluţionar I Prima 
condiţie pentru atingerea acestui ţel abracadabrant este de a 
nu lupta împotriva statelor şi guvernelor existente cu ajutorul 
mijloacelor obişnuite ale revoluţionarilor de rînd, ci, dimpo
trivă, de a ataca cu fraze răsunătoare şi docte 

„instituţia statu1ui, precum şi consecinţa i firească şi .totodată a ei 
proprietatea privată". 

Nu este deci vorba de răsturnarea statului bonapartist, 
prusian sau rus, ci de răsturnarea unui stat abstract, a statu
lui ca atare, a unui stat care nu există nicăieri. Dar, dacă în 
lupta lor înverşunată împotriva acestui stat situat n nori, 
fraţii internaţionali ştiu să evite bitele poliţiei, închisoarea şi 
gloanţele pe care statele reale le rezervă revoluţionarilor de 
rînd, vedem că ei îşi rezervă dreptul, care depinde numai de 
obţinerea unei disense papale, de a profita de toate avanta
jele oferite de către aceste state burgheze reale. Exemplul lui 
Fanelli, deputat italian, Soriano, funcţionar al guvernului Ama
deo de Savoia, şi, poate, Albert Richard şi Gapard Blanc, 
agenţi ai poliţiei bonapartiste, dovedeşte cit de înţelegător 
este papa  în această privinţă... De aceea, poliţia nici nu se 
ocupă de „Alianţă sau, ca să spunem lucrurilor pe nume, de 
complotul" cetăţeanului B. împotriva ideii abstracte de stat 

Primul act al revoluţiei trebuie să fie dci decretul cu 
privire la desfiinţarea statului, ceea ce Bakunin a şi făcut, de 
altfel, la 28 septembrie, la Lyon, în pofida faptului că această 
desfiinţare a statului este, în mod inevitabil, un act autoritar. 
Prin stat, el înţelege orice putere politică, revoluţionară sau 
reacţionară, 

„căci pentru noi nu "e impor.antă dacă acestă autori.te se nme 
bserică, monarhie, stat consituţional, repub1lcă burghză su chiar 
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dilllră rvoltionară. Pe toaite acsta oi le detstăm şi le rspingem 
ln egală măsură, a izvoare ilevitabile de exploatare şi despotism•. 

El declară că toţi revoluţionarii care, a doua zi după 
revoluţie, vor „să construiască statul revoluţionar" sînt mult 
mai primejdioşi decît toate guvernele existente şi că 

„ni, �ra1ii itematioali, sdntm dumaii frşi i acstor revolutio
nari•, 

deoarece dezorganizarea revoluţiei este prima datorie a fra
ţilor internaţionali. 

Răspunsul la această fanfaronadă despre desfiinţarea ime
diată a statului şi instaurarea anarhiei există în circulara con
fidenţială a Consiliului General anterior : „Pretinsele sciziuni 
din Internaţională", martie 1 873, p. 37 * : „Anarhia, iată calul 
de bătaie al dascălului lor Bakunin, care n-a  luat din siste
mele socialiste decît etichetele. Toţi socialiştii înţeleg prin 
anarhie că, după ce va fi fost atins ţelul mişcării proletare 
- desfiinţarea claselor -, puterea de stat, care serveşte la 
menţinerea marii majorităţi a societăţii formate din produ
cători sub jugul unei minorităţi exploatatoare, dispare, iar 
funcţiile guvernamentale se vor transforma în simple funcţii 
administrative. Alianţa pune problema tocmai invers. Ea 
proclamă anarhia în rîndurile proletarilor ca mijloc suprem 
pentru a zdrobi puternica concentrare de forţe sociale şi poli
tice aflate în mina exploatatorilor. Sub acest pretext, ea cere 
Internaţionalei ca în momentul cînd lumea veche căută să 
o zdrobească, să înlocuiască organizarea prin anarhie" .  

Dar s ă  urmărim evanghelia anarhistă pînă l a  ultimele ei 
concluzii : să presupunem că statul e desfiinţat printr-un 
decret. Potrivit articolului 6 * * ,  urmările acestui act vor fi : 
falimentul statului, neamestecul statului în achitarea datoriilor 
particulare, încetarea plăţii oricăror impozite şi contribuţii, 
dizolvarea armatei, magistraturii ,  birocraţiei, poliţiei şi a cle
rului ( !) , desfiinţarea justiţiei oficiale, însoţită de un autodafe 
al tuturor titlurilor de proprietate şi al tuturor hîrţoagelor 
juridice şi civile, confiscarea tuturor capitalurilor productive şi 
a uneltelor de muncă în favoarea unor asociaţii muncitoreşti 
şi unirea acestor asociaţii, care „ vor constitui comuna" .  
Această comună va d a  persoanelor asiel deposedate strictul 
necesar, permiţîndu-le să cîştige mai mult prin muncă proprie. 

* Vezi volmul de fată, P· 49. - Nota red. 
** Vei volumul de iaţă, p. 460. - Nota red. 
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.. 
Evenimentele de la Lyon au dovedit că un simplu decret 

de desfiinţare a statului este departe de a fi suficient pentru 
a îndeplini toate aceste frumoase promisiuni. Două companii 
ale gărzii naţionale burgheze au fost de ajuns pentru a spul
bera acest vis minunat şi a-l determina pe Bakunin să ia în 
grabă calea Genevei, cu decretul făcător le minuni în buzunar. 
El nu credea, desigur, că adepţii lui sînt atît de proşti incit să 
nu vadă necesitatea de a li  se da un plan oarecare de organi
zare, care să asigure realizarea în practică a decretului său. 
Iată acest plan : 

„Pentru organizarea comunei - o federaţie de baricade perma
nente şi instituirea uni consiliu al 1cmunei revoluţionare n care 
fiecare baricadă să trimită un deputit sau doi, iar fiecare stradă au ar
tier cite un deputat ; aceştia vor primi mandate imperative, vor fi rs
punzitori ln 'toate plÎvinţele şi vor putea fi revoaţi in orice moment• 
( ciudate slnt aceste baricade ale AHnţei, pe oare, tn loc să se lupte, 
se redactează mandate). „Consiliu/ comunei stfel organzat va putea 
alege din rlndurile lui comitete executive - cite unul de fiecare ra
mură de administrare revoluţionară a comunei". 

Capitala răsculată, organizată astfel în comună, declară 
celorlalte comune din ţară că renunţă la orice pretenţie de a 
le conduce ; ea le cheamă să se reorganizeze în mod revolu
ţionar şi să-şi trimită apoi deputaţii - revocabili, răspunzători 
şi învestiţi cu mandate imperative - într-un loc de întîlnire 
convenit, pentru a constitui federaţia asociaţiilor, comunelor 
şi provinciilor răsculate şi pentru a organiza o forţă revolu 
ţionară capabilă să triumfe asupra reacţiunii. Această organi
zaţie nu se va limita la comunele ţării răsculate ; la ea vor 
putea adera şi alte provincii sau ţări, în timp ce 

„provinciile, comunele, sociaţiile şi persoanele -care se vor situa pe 
poziţiile reacţiunii vor ii excluse". 

Aşadar, desfiinţarea frontierelor merge aici mină în mină 
cu cea mai mare toleranţă faţă de provinciile reacţionare, care 
nu vor întîrzia să reînceapă războiul civil. 

Avem deci în această organizaţie anarhistă a baricadelor
tribune mai întîi consiliul comunal, apoi comitete executive, 
care, pentru a face ceva, trebuie să fie învestite cu o oarecare 
putere şi sprijinite de forţa publică ; avem, apoi, un întreg par
lament federal, a cărui misiune principală va fi de a organiza 
această forţă publică. Ca şi consiliul comunal, acest parlament 
va trebui să transmită puterea executivă unuia sau mai multor 
comitete, care, prin însuşi acest fapt, au căpătat un caracter 
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autoritar, care în procesul luptei se va accentua şi mai mull 
Aşadar, se restabilesc treptat toate elementele „statului auto
ritar" ; faptul că această maşină va fi denumită „comună revo
luţionară, organizată de j os în sus " ,  prezintă prea puţină impor
tanţă. Denumirea nu schimbă lucrurile ; organizare de jos în 
sus există în orice republică burgheză, iar mandatele impera
tive sînt cunoscute încă din evul mediu. De altfel, şi Bakunin 
recunoaşte acest lucru cînd ( în articolul 8' )  dă organizării lui 
denumirea de „nou stat revoluţionar " .  

Despre valoarea practică a acestui plan d e  revoluţie, potri
vit căruia în loc să se lupte se discută, nu merită să vorbim. 

Vom descoperi acum secretul tuturor acestor cutii cu 
dublu şi triplu fund ale Alianţei. Pentru ca acest program 
ortodox să se îndeplinească, iar Alianţa să melrgă pe drumul 
just, 

„este necesar ca în rindurile anarhiei populare, care va fi însă5i viata 
şi întreaga energie a revoluţiei, unitatea dintre gîndirea revoluţionară 
şi acţiunea revoluţionară să-şi găsească expresia într-un organ. Ace>I 
organ trebuie să fie asociaţia secretă şi universală a iraţi/or inter
naţionali". 

„Această societate porneşte de la convingerea că revoluţiile nu 
sini făcute nici de indivizi şi nici de organizaţii secrete. Ele se înfăp
tuiesc parcă de la sine, generate de !orta lucrurilor, de desfăşurarea 
evenimentelor şi a faptelor. Ele se pregătesc timp îndelungat în adîncul 
conştiinţei instinctive a maselor populare, apoi izbucnsc„. Tot ce poate 
face o sooietate secretă bine organizată este, în primul rînd, să ajute 
la naşterea revoluţiei, răspîndind în rîndurile maselor idei care cores
pund istinctelor lor, şi să organizeze nu armata revoluţiei - armata 
trebuind să fie întotdeauna popoul" (carna de tun), ,,ci n stat-major 
revoluţionar, format din oamni devoba., energici, deştepţi şi, mai ales, 
priieteni •sinceri, ir nu ambiţioşi şi nici wmi1oşi, ai pporului, în stare 
să fie intermediari între ideea revoluţionară" (monopolizată de ei) „şi 
instinctele populare•. 

„Numărul acestor persoane nu trebuie să fie deci foarte mare. Pen
tru organizaţia internaţională din întreaga Europă, o sută de revoluţio
nari strîns şi puternic uniţi sini de ajuns. Două-trei sute de revoluţio
nari reprezintă un număr suficient pentru organizarea celei mai mari 
tări • .  

Aşadar, totul se transformă. Anarhia, „viaţa populară dez
lănţuită " ,  „pasiunile j osnice" şi altele nu mai sînt de ajuns. 
Pentru a asigura succesul revoluţiei este nevoie de unitate 
între gîndire şi acţiune. Membrii Internaţionalei se străduiesc 
să făurească această unitate prin propagandă, discuţii şi orga
nizarea făţişă a proletariatului ; Bakunin nu are nevoie decît 

* VLi volrumul e faţă, p. 461 .  - Nota red. 
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de o organizaţie secretă alcătuită dintr-o sută de oameni, 
reprezentanţi privilegiaţi ai ideii revoluţionare, de un stat
major în rezervă al revoluţiei, care se numeşte el însuşi şi care 
este comandat de permanentul „cetăţean B. " .  Unitate între 
gîndire şi acţiune nu înseamnă altceva decît ortodoxie şi supu
nere oarbă. Perinde ac cadaver * . Avem de-a face cu un ade· 
vărat ordin al iezuiţilor. 

A spune că o sută de fraţi internaţionali trebuie „să fie 
intermediari între ideea revoluţionară şi instinctele populare • 
înseamnă a săpa o prăpastie de netrecut între ideea revoluţia· 
nară alianţistă şi masele proletare, înseamnă a proclama im
posibilitatea de a recruta aceşti o sută de membri ai gărzii din 
alt mediu decît aela al claselor privilegiate. 

* - Fii oa nn cadavru. (.stlel a formulat Loyola unul dintre princi
piile iezuiţilor, care cerea membrilor tineri ai ordinului supunere oarbă 
fată de cei mai virstnici). - Nota red. 
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III 

Alianţa în Elveţia 

Alianţa este ca Falstaff, ea crede că „ . . .  cea mai bună 
latură a vitej iei este prudenţa " * . De aceea „dracul din fraţii 
internaţionali "  nu-i împiedică nicidecum să se plece umil în 
faţa puterii statelor existente, protestînd în acelaşi timp ener
gic împotriva instituţiei statului abstract, dar „el " îndreaptă 
loviturile lor exclusiv împotriva Internaţionalei. La început, 
ei au vrut să o domine, iar cînd au văzut că nu reuşesc să facă 
acest lucru, au căutat să o dezorganizeze. Vom arăta acum 
ce activitate au desfăşurat în diferite ţări. 

Fraţii internaţionali nu erau decît un stat-major în rezervă ; 
aveau nevoie de o armată. Ei şi -au închipuit că Internaţionala 
a fost creată tocmai în acest scop. Pentru a putea avea 
comanda acestei armate, Alianţa publică trebuia strecurată în 
Internaţională. Temîndu-se că vor înjosi Alianţa cerind Con
siliului General să fie primită, deoarece astfel i -ar fi recunoscut 
împuternicirile, ei s-au adresat în repetate rînduri, dar fără 
rezultat, consiliilor federale din Belgia şi din Paris. Refuzurile 
lor repetate au silit Alianţa să ceară la 1 5  deembrie 1868 
Consiliului General acest lucru. Ea i-a trimis statutul şi progra 
mul, în care intenţiile ei erau proclamate făţiş. ( „Documente" 
nr. 2 ** .) Deşi declara „că se dizolvă complet în Internaţională" ,  
Alianţa pretindea, totodată, rolul de o a doua organizaţie 
internaţională în cadrul Internaţiunalei. Alături de Consiliul 
General al Internaţionalei, ales la congrese, urma să existe 
comitetul central al Alianţei, care se numeşte el însuşi şi 
care are sediul la Geneva ; alături de grupurile locale ale 
Internaţionalei - grupurile locale ale Alianţei, care, prin in-

* Shakespeare. „Henric I IV-iea", partea I,  actul I V-lea, scena 4. 
- Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, p. 4263. - Nota red. 
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termediul birourilor lor naţionale funcţionînd independent de 
birourile naţionale ale Internaţionalei, „se vor adresa birou
lui central l Alianţei pentru a fi primite în lnternationaJd•. 
!n felul acesta, biroul central al Alianţei îşi aroga dreptul de 
a primi organizaţii în Internaţională. Alături de congresele 
Internaţionalei urmau să se ţină congrese ale Alianţei, de
oarece „la congresele anuale ale muncitorilor, $legaţia Alian
ţei "  pretindea să-şi ţină „şedinţele deschise într-un local 
separat " .  

La 22 decembrie, Consiliul General ( în scrisoarea publi
cată în circulara sa : „Pre tinsele sciziuni din Internaţională" ,  
p. 7 ' ) a declarat că aceste pretenţii sînt în  contradicţie 
flagrantă cu Statutul Internaţionalei şi a refuzat categoric 
primirea Alianţei. Cîteva luni mai tîrziu, Alianţa s-a adresat 
din nou Consiliului General şi l-a întrebat dacă admite sau nu 
principiile ei. !n cazul unui răspuns afirmativ, Alianţa se 
declara gata să se dizolve, organizaţiile ei transformîndu-se 
în simple secţii ale Internaţionalei. La 9 martie 1869 (vezi 
„Pretinsele sciziuni din Internaţională", p. 8 * ) ,  Consiliul Ge
neral a răspuns că şi-ar depăşi atribuţiile pronunţîndu-se asu
pra valorii ştiinţifice a programului Alianţei şi că dacă ex
presia „egalizarea claselor" ar fi înlocuită cu „desfiinţarea 
claselor" , n-ar exista nici o piedică în calea transformării 
secţiilor Alianţei în secţii ale Internaţionalei. El a adăugat : 
„Dacă problema dizolvării Alianţei şi aiilierii secţiilor ei la 
Internaţională va fi rezolvată definitiv, atunci, în conformi
tate cu Regulamentul nostru, va fi necesar să se comunice 
Consiliului General sediul şi numărul membrilor fiecărei sec
ţii noi " .  

L a  22 iunie 1 869, secţia din Geneva a Alianţei a anunţat 
Consiliului General, ca un fapt împlinit, dizolvarea Alianţei 
internaţionale a democraţiei socialiste, ale cărei secţii ar fi 
fost, chipurile , invitate „să se transforme în secţii ale Inter
naţionalei " .  După această declaraţie categorică, Consiliul Ge
neral, indus în eroare de unele semnături puse pe progtam, 
care l-au făcut să presupună că Alianţa fusese recunoscută 
de către Comitetul federal romand, a primit-o pe aceasta în 
Internaţională. Vom mai adăuga că nici una dintre condiţiile 
acceptate n-a fost îndeplinită. Dimpotrivă : din acest mo
ment, organizaţia secretă ascunsă îndărătul Alianţei publice 
a început să acţioneze din plin. Îndărătul secţiei din Geneva 

• Vezi volmul de .fată, p. 464. - Nota red. 
"" Vezi volumu l  de faţă, p. 1 -1 5. - Nota red. 
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a Internaţionalei se ascundea biroul central al Alianţei se
crete ; îndărătul secţiilor din Neapole, Barcelona, Lyon, Jura 
ale Internaţionalei erau secţiile secrete ale Alianţei. Bizuin
du-se pe această organizaţie francmasonică, a cărei existentă 
nu era bănuită nici de masa membrilor Internaţionalei, nici 
de forurile lor conducătoare, Bakunin sconta să acapareze 
conducerea Internaţionalei la Congresul de la Basel din sep
tembrie 1 869. Datorită procedeelor sale necinstite, la acest 
congres Alianţa secretă a fost reprezentată de cel puţin zece 
delegaţi, printre care faimosul Albert Richard şi însuşi Ba
kunin. Delegaţia a adus numeroase mandate în alb, pe care 
nu le-a putut folosi din lipsă de oameni siguri, deşi le-a pro
pus unor membri din Basel ai Internaţionalei. Această forţă 
numerică n-a fost însă suficientă pentru a determina con
gresul să sancţioneze desfiinţarea dreptului de succesiune -
răsuflata idee saint-simonistă -, din care Bakunin voia să 
facă punctul de pornire pentru traducerea în practică a so
cialismului m ; şi mai puţin succes a avut încercarea de a 
impune congresului mutarea sediului Consiliului General de 
la Londra la Geneva, aşa cum visa Bakunin. 

Intre timp, la Geneva se ducea un război deschis între 
Comitetul federal romand, sprijinit de aproape toţi membrii 
din Geneva ai Internaţionalei, şi Alianţă. In acest război, 
Alianţa avea de partea ei ziarele „Le Progres" din Locle, re
dactat de James Guillaume, şi „L'Egalite" din Geneva, organ 
oficial al Comitetului federal romand, a cărui redacţie însă 
era alcătuită în majoritate din partizani ai Alianţei şi folosea 
orice prilej pentru a ataca Comitetul federal romand. Fără a 
pierde din vedere scopul principal - mutarea sediului Con
siliului General la Geneva -, redacţia ziarului „L'EgaliteM a 
dezlănţuit o campanie împotriva Consiliului General existent 
şi a chemat „Le Travail " din Paris să-l sprijine. !n circulara 
sa din 1 ianuarie 1 870, Consiliul General a declarat că nu 
consideră necesar să polemizeze cu ziare 313• Intre timp, Co
mitetul federal romand îndepărtase din redacţia ziarului 
„L'Egalite" pe oamenii Alianţei. 

Pe atunci această sectă nu îşi pusese încă masca antiauto
ritară. Crezînd că va reuşi să acapareze Consiliul General, la 
Congresul de la Basel ea a fost prima care a cerut să se adopte 
rezoluţii în probleme organizatorice, redactate de el, prin care 
Consiliul General să fie învestit cu „puteri autoritare" ,  puteri 
e care doi ani mai tîrziu tot ea le-a atacat atît de violent. 
Nimic nu ilustrează mai bine concepţia ei de atunci asupra 
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rolului autoritar al Consiliului General decît următorul ex
tras din ziarul „Le Progresu din Locle (numărul din 4 decem
brie 1869) , redactat de James Guillaume, în legătură cu dife
rendul dintre „Social-Demokrat" 314 şi „Volksstaatu : 

„Părerea noastră este că Consiliul General al Asociaţiei noastre 
ar avea datoria să intervină şi să deschidă o anchetă asupra celor ce 
se petrea in Germani a, să ia o holărire ln diferendul dintre Schweitzer 
şi Liebknecht şi astfel să pună capăt nesiguranţei la care m ajuns 
din cauza acstei situaţii stranii".  

Poate oare să creadă cineva că acesta este acelaşi Guil
laume care, la 12 noiembrie 1871 ,  în circulara sa din Sonvilier, 
acuza acelaşi Consiliu General, odinioară prea puţin autoritar, 
de a fi „vrut să introducă în Internaţională principiul auto
rităţii" ? 

Din momentul apariţiei lor, ziarele Alianţei nu numai că 
au propagat programul ei special, ceea ce nimeni nu le-ar fi 
putut reproşa, dar au făcut totul pentru a crea şi a întreţine 
o confuzie deliberată între programul ei şi cel al Internaţio
nalei. Acest lucru s-a repetat pretutindeni unde Alianţa avea 
sau colabora la un ziar - în Spania, Elveţia, Italia ; sistemul 
acesta a atins însă perfecţiunea în publicaţiile ei ruseşti. 

Secta a dat bătălia hotărîtoare la Congresul de la La 
Chaux-de-Fonds al Federaţiei romande (4 aprilie 1 870) . Sec
ţiile din Geneva trebuiau silite să recunoască Alianţa publică 
din Geneva ca parte a federaţiei şi să mute comitetul federal 
şi organul său de presă într-o localitate din Jura, unde Alianţa 
secretă era stăpînă pe situaţie. 

în momentul deschiderii congresului, doi delegaţi ai , ,sec
ţiei Alianţei u au cerut să fie admişi la congres. Delegaţii din 
Geneva au propus ca această chestiune să fie amînată pînă 
la încheierea lucrărilor congresului şi să se treacă imediat la 
o problemă mult mai importantă - discutarea programului. 
Ei au declarat că mandatul lor imperativ le cere ca mai de
grabă să părăsească congresul decît să admită această secţie 
în grupul lor, 

,1avind în vedere intri9ile şi t.dintle de dminare ale oamenilor 
Alianţei, şi că a vota pentru primirea Alianţei iSeamnă a vota pentru 
sciziune in Federaţia romandă". 

Dar Alianţa n-a vrut să scape un asemenea prilej . Veci
nătatea micilor ei secţii jurasiene i-a permis să-şi constituie 
o infimă majoritate fictivă, Geneva şi marile centre ale Inter
naţionalei fiind foarte slab reprezentate. La insistenţele lui 
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Guillaume şi Schwitzguebel, secţia a fost admisă cu o discuta 
bilă majoritate de un vot sau două. Delegaţii din Geneva au 
primit de la toate secţiile, consultate imediat pe cale telegra
fică, dispoziţia de a părăsi congresul. Dat fiind că membrii 
din La Chaux-de-Fonds ai Internaţionalei sprijineau pe cei din 
Geneva, adepţii Alianţei au trebuit să părăsească localul în 
care avea loc congresul, deoarece aparţinea secţiilor din loca
litate. !n pofida faptului că ei nu reprezentau decît cincispre
zece secţii, după cum declara propriul lor organ de presă (vezi 
,La Solidarite" din 7 mai 1870) , în timp ce numai Geneva avea 

treizeci, s-au intitulat Congres romand, au desemnat un nou 
comitet federal pentru Elveţia romandă, în care locul de frunte 
îl ocupau Chevalley şi Cognon *, şi au proclamat zirul lui 
3uillaume „La Solidarite" organ de presă al Federaţiei ro
,nande. Misiunea specială a acestui tînăr învăţător era să ca
lomnieze pe muncitorii „fabricii" 315 din Geneva - aceşti 
„burghezi" odioşi -, să ducă război împotriva ziarului „L'Ega
lite, organul de presă al Federaţiei romande, şi să predice 
abţinerea de la politică. Articolele cele mai importante pe 
această temă au fost scrise la Marsilia de către Bastelica, iar 
la Lyon - de către cei doi stîlpi ai Alianţei, Albert Richard 
şi Gaspard Blanc. 

De altfel, majorita tea  întîmplătoare şi fictivă a Congre
sului de la La Chaux-de-Fonds încălcase în mod flagrant sta
tutul Federaţiei romande, pe care pretindea că o reprezintă ; 
şi trebuie să spunem că liderii Alianţei participaseră activ la 
elaborarea acestui statut 316• Potrivit paragrafelor 53 şi 55, 
pentru a căpăta putere de lege, orice hotărîre importantă a 
congresului trebuia să fie aprobată de două treimi din secţiile 
care făceau parte din federaţie. Or, numai secţiile din Geneva 
şi La Chaux-de-Fonds, care se pronunţaseră împotriva Alian
ţei, reprezentau mai mult de două treimi din numărul total al 
secţiilor. La două mari adunări generale, în pofida opoziţiei 
lui Bakunin şi a prietenilor săi, membrii din Geneva ai Inter
naţionalei au aprobat aproape în unanimitate atitudinea de
legaţilor lor, care, în aplauzele generale, au propus Alianţei 

* Două luni mai Urziu, organul de presă al aceluiaşi comitet 
(„La Solidarite" din 9 iulie) arată că aceşti doi indivizi sint hoti. Ei 
îşi demorstrasră realmente revoluţionarismul lor anarhic comitind fu r
turi Ia sociaţia cooperatistă a coitorilor din La Chaux-de-Fond" 

25 - Marx Engels, Opere, voi. 18 
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să nu se amestece unde nu trebuie şi să nu pretindă să intre 
în Federaţia romandă ; cu această condiţie, reconcilierea ar 
putea deveni un fapt. Ulterior, deziluzionaţi, cîţiva membri ai 
Alianţei au propus dizolvarea ei, dar Bakunin şi acoliţii lui 
s-au opus din răsputeri. Alianţa şi-a menţinut pretenţia de a 
face parte din Federaţia romandă, care s-a văzut nevoită să-i 
excludă pe Bakunin şi pe ceilalţi principali instigatori. 

In felul acesta în Elveţia romandă existau două comitete 
federale, unul la Geneva şi unul la La Chaux-de-Fonds. Majori
tatea covîrşitoare a secţiilor au rămas credincioase primului, 
în timp ce al doilea nu a fost urmat decît de cincisprezece 
secţii, dintre care multe, aşa cum vom vedea mai jos, şi-au 
încetat, pe rînd, existenta. 

Abia îşi încheiase congresul romand lucrările, că noul 
Comitet din La Chaux-de-Fonds a cerut, printr-o scrisoare 
semnată „F. Robert, secretar, şi Henry Chevalley, preşedinten 
(vezi nota de la pagina precedentă) , intervenţia Consiliului 
General. După ce a examinat documentele prezentate de cele 
două părţi, Consiliul General a hotărît la 28 iunie 1 870 să 
menţină Comitetul din Geneva în vechile sale funcţii şi să 
propună noului Comitet federal din La Chaux-de-Fonds să 
adopte o denumire locală 317• ln faţa acestei hotărîri care-i 
înşela speranţele, Comitetul din La Chaux-de-Fonds a început 
să vocifereze acuzînd Consiliul General de autoritarism, ui
tînd că tocmai el a fost primul care i-a cerut să intervină. 
Agitaţia iscată în cadrul federaţiei din Elveţia de persistenţa 
Comitetului din La Chaux-de-Fonds de a uzurpa numele Co
mitetului federal romand a determinat Consiliul General să 
înceteze orice relaţii oficiale cu el. 

La 4 septembrie 1 870, la Paris a fost proclamată repu
blica. Alianţa a considerat că a sunat ceasul „descătuşării 
hidrei revoluţionare în Elveţia"  ( stil Guillaume) . „La Solida
rite" a lansat un manifest în care preconiza formarea de deta
şamente elveţiene de voluntari împotriva prusienilor. Acest 
manifest, dacă e să-i dăm crezare lui Guillaume, pedagogul, 
deşi nu era „nicidecum anonim, nu era" totuşi „semnat•. 
Din nefericire, întreaga ardoare belicoasă a Alianţei s-a 
spulberat după confiscarea ziarului şi a manifestului. Dar eu, 
a exclamat înflăcăratul Guillaume, care ardea de dorinţa „de 
a-şi risca pielea• . „am rămas la postul meu„. în tipografia 
ziarului" („Bulletin jurassien" din 15 iunie 1 872) . 
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A izbucnit mişcarea revoluţionară la Lyon. Bakunin s-a 
grăbit să se alăture locotenentului său Albert Richard şi ser
genţilor săi Bastelica şi Gaspard Blanc. La 28 septembrie, ziua 
sosirii lui, poporul pusese stăpînire pe primărie. Bakunin s-a 
instalat acolo : atunci a sosit momentul critic, momentul aş
teptat de atîţia ani, cînd Bakunin a putut săvîrşi actul cel 
mai revoluţionar din cite cunoscuse vreodată lumea - el a 
decretat desfiinţarea statului. Dar statul, sub forma a două 
companii ale Gărzii naţionale burgheze, a intrat printr-o uşă 
la care bakuniştii uitaseră să pună pază, a golit sala şi l-a 
obligat pe Bakunin să ia în grabă drumul Genevei. 

In momentul în care belicosul Guillaume apăra „la postul 
său" republica din septembrie, fidelul său Achate Robin fugea 
de această republică şi se ascundea la Londra. Deşi ştia că 
Robin este unul dintre cei mai înfocaţi partizani ai Alianţei 
şi, în plus, autorul atacurilor din „L'Egalite" îndreptate împo
triva sa şi în pofida rapoartelor trimise de secţiile din Brest 
cu privire la comportarea puţin curajoasă a lui Robin, dat 
fiind că lipseau membrii săi francezi, Consiliul General l-a 
cooptat în rîndurile sale. Din acel moment, Robin a îndepli
nit fără întrerupere în cadrul Consiliului funcţia de corespon
dent oficios al Comitetului din La Chaux-de-Fonds. La 14 mar
tie 1 871 ,  el a propus convocarea unei conferinţe închise a 
Internaţionalei în vederea rezolvării diferendului din Elveţia. 
Prevăzînd că la Paris vor avea loc evenimente importante, 
Consiliul General a refuzat categoric. Robin a revenit în repe
tate rînduri la această chestiune şi chiar a propus Consiliului 
să ia o hotărîre definitivă în ceea ce priveşte acest diferend. 
La 25 iulie, Consiliul General a hotărît ca această chestiune 
să figureze printre problemele ce urmau să fie puse în discuţia 
conferinţei convocate pentru luna septembrie 1 871 .  

La 1 0  august, Alianţa, care nu voia ca intrigile ei  să fie 
analizate în cadrul unei conferinţe, a declarat că s-a dizolvat 
pe data de 6 ale lunii august. Curînd însă, completîndu-şi 
rîndurile cu ciţiva emigranţi francezi, ea a apărut din nou 
sub alte denumiri, ca „secţia ateiştilor socialişti" şi „secţia 
de propagandă şi acţiune socialistă revoluţionară" . !n confor
mitate cu rezoluţia a V-a a Congresului de la Basel 318, Con
siliul General, de comun acord cu Comitetul federal romand, 
a refuzat să recunoască aceste secţii - noi focare de intrigi. 

5* 
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Conferinţa de la Londra ( septembrie 1 87 1 )  a confirmat 
hotărîrea adoptată de Consiliul General la 28 iunie 1 870 cu 
privire la scizioniştii jurasieni . 

1ntrucît „La Solidariteu îşi încetase existenţa, noii adepti 
ai Alianţei au fondat ziarul „La Revolution Sociale " .  La acest 
ziar a colaborat doamna Andre Leo, care, în timp ce Ferre 
aştepta în închisoare să fie trimis la Satory, a declarat la Con
gresul de la Lausanne al Ligii păcii că 

„Raoul Rigault şi Ferre erau două figuri odioase ale Comunei care 
pină atunci" (pină la executarea ostaticilor) „nu au încetat să ceară, 
ce-i -drept zadarnic, luarea de măsuri singeroase". 

De la primul său număr, acest ziar s-a grăbit să fie la 
nivelul ziarelor „Le Figaro" ,  „Le Gaulois" ,  „Paris-Journal" şi 
al altor fiţuici abjecte, reluînd atacurile lor mîrşave la adresa 
Consiliului General. Era, după părerea lui , momentul oportun 
pentru a aţîţa vrajba naţională chiar în sinul Internaţionalei. 
Potrivit acestui ziar, Consiliul General era un comitet german 
condus de un om de formaţie bismarckiană. 

Prin cele trei rezoluţii ale sale - cu privire la diferendul 
din Elveţia, cu privire la activitatea politică a clasei munci 
toare şi cu privire la dezavuarea publică a lui Neceaev -
conferinţa lovise Alianţa drept în inimă 319• Prima dintre aceste 
rezoluţii a dat un blam direct Comitetului pseudoromand din 
La Chaux-de-Fonds şi a aprobat acţiunile Consiliului General. 
Ea a recomandat secţiilor jurasiene să se alăture Federaţiei 
romande, iar în cazul cînd acest lucru nu ar fi posibil a hotărît 
ca secţiile din regiunea de munte să ia denumirea de Fede 
raţie jurasiană. Ea a declarat că dacă comitetul lor va con
tinua războiul în presă, ca în felul acesta el să devină cunoscut 
burgheziei, ziarele respective vor fi dezavuate de către Con
siliul General. Cea de-a doua rezoluţie, cu privire la activitatea 
politică a clasei muncitoare, a pus definitiv capăt confuziei pe 
care Bakunin voise să o creeze în Internaţională, introducînd 
în programul său doctrina abţinerii totale de la activitatea 
politică. Cea de -a treia rezoluţie, cu privire la Neceaev, a 
constituit o ameninţare directă la adresa lui Bakunin. Vom 
vedea mai j os, atunci cînd vom vorbi despre Rusia, în ce 
măsură Bakunin era personal interesat să ascundă Europei 
occidentale mîrşăviile Alianţei. 

Pe drept cuvînt, Alianţa a văzut în aceste rezoluţii o 
declaraţie de război şi a început imediat ostilităţile. Secţiile 
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jurasiene care sprijineau Comitetul pseudoromand s-au întru
nit la Congresul de la Sonvilier la 12 noiembrie 1 87 1 .  La acest 
congres au participat şaisprezece delegaţi care reprezentau, 
chipurile, nouă secţii. Potrivit raportului Coroi tetului federal, 
secţia din Courtelary, reprezentată prin doi delegaţi, „si-a 
încetat activitatea" ; secţia centrală din Locle „în cele din urmă 
s-a dizolvat" , dar apoi s-a reconstituit temporar pentru a tri
mite doi delegaţi la congresul celor şaisprezece ; secţia gra
vorilor şi modelatorilor din Courtelary (doi delegaţi) „s-a 
constituit într-o asociaţie de rezistenţă" în afara Internaţiona
lei ; secţia de propagandă din La Chaux-de-Fonds (un delegat) 
„se află într-o situaţie critică ; situaţia ei, departe de a se 
îmbunătăţi, mai degrabă se înrăutăţeşte" .  Secţia centrală din 
Neuchâtel (doi delegaţi, printre care Guillaume) „a avut 
foarte mult de suferit, şi fără devotamentul cîtorva dintre 
membrii ei prăbuşirea ar fi fost inevitabilă" . Potrivit raportu
lui, cele două cercuri de studii sociale din Sonvilier şi Saint
Imier (patru delegaţi) , dis trictul Courtelary, s-au constituit în 
urma dizolvării secţiei centrale din Courtelary ; aşadar, cei 
cîţiva membri din acest district erau reprezentaţi de trei ori, 
prin şase delegaţi ! Secţia din Moutier (un delegat) nu este 
formată, după cit se pare, numai din comitetul său. Prin ur
mare, din şaisprezece delegaţi, paisprezece reprezentau secţii 
care sucombaseră sau erau pe cale de a sucomba. Pentru a ne 
face însă o idee despre destrămarea la care a dus propagarea 
anarhiei în această federaţie, trebuie să mai continuăm citirea 
dlrii de seamă. Din douăzeci şi două de secţii, la congres erau 
reprezentate numai nouă ; şapte nu răspunseseră la nici una 
din adresele comitetului, iar patru au fost declarate secţii care 
şi-au încetat activitatea. Iată federaţia care se considera che
mată să răstoarne bazele organizării Internaţionalei ! 

Congresul de la  Sonvilier a început totuşi prin a se supune 
Conferinţei de la Londra, care îi ceruse să ia denumirea de 
Federaţie jurasiană ; în acelaşi timp însă, pentru a-şi de
monstra anarhismul , a declarat dizolvată întreaga Federaţie 
romandă (aceasta le-a redat jurasienilor autonomia, izgonin
du-i din secţiile ei) . In sfîrşit, congresul a lansat zgomotoasa 
sa circulară, al cărei scop principal era de a contesta caracte
rul legal al conferinţei şi de a face apel la un congres general, 
a cărui convocare imediată a cerut-o. 

Circulara acuză Internaţionala de a se fi abătut de la 
spiritul ei, care nu era . ,decît un grandios protest împotriva 



360 arl Marx şi Friedrih Engls 

autorităţW .  Pînă la Congresul de la Bruxelles, totul era per
fect în ace astă perfectă societa te, dar la Basel, delegaţii şi-au 
pierdut capul şi, „orbiţi de încredere " ,  „au încălcat spiritul şi 
litera Statutului general u ,  care proclama clar autonomia fie
cărei secţii şi a fiecărui grup de secţii. Aşadar, Internaţionala 
înscrisese pe steagul ei autoritatea, iar Federaţia j urasiană, 
această marionetă a Alianţei, - autonomia secţiilor. Am văzut 
mai sus cum intenţionează Alianţa să înfăptu iască această 
autonomie. 

Păcatele Congresului de la Basel rămîn în umbră faţă de 
cele ale Conferinţei de la Londra, ale cărei rezoluţii 

„urmărsc să transforme Internationala - federatie lib eră a unor sct:i 
autonome - lntr-o organizatie ierarhică şi autoritară a unor secţii 
disciplinate, subordonate Intru totul unui Consiliu General, care poate. 
după cum crede de cuvllntă, să rspingă primirea lor sau să le sus
pende activitatea•. 

Este evident că domnii din Alianţă care au redactat 
această circulară au u itat că statutul lor secret n-a fost alcătuit 
exclusiv în scopul de a consolida o „organizaţie ierarhică şi 
autoritară " ,  condusă de permanentul „cetăţean B.0 ,  şi că el 
cuprinde indicaţii privind modul de „a disciplina" secţiile şi 
a le da întru totul nu numai „pe mina u ,  ci chiar „pe mina 
fermă• a aceluiaşi „cetăţean". 

Dacă păcatele conferinţei sînt păcate de moarte, păcatul 
suprem, păcatul împotriva sfîntului duh, a fost săvîrşit de către 
Consiliul General. In cadrul acestuia există „cîteva persoane " 
care consideră 

,.mandatul lor• (al membrilor Consiliului) „drept proprietate personali, 
Iar Londra - capitala permanentă a AsociaUei noastre„. Unii au ajns 
plnă acolo„. Init vor ca ln Internatională să predomine programul lor 
special, doctrina lor personală„. ca unică teorie oficială lncetătenltă 
ln Asociaţie„. Şi astfel s-a format treptat o ortodoxie al cărei sediu 
este Londra şi  ai cărei reprezentanti sint membrii Consiliului General". 

Intr-un cuvînt, ei au vrut să asigure unitatea Internaţio
nalei prin „centralizare şi dictatură " .  In aceeaşi circulară, 
Alianţa are pretenţia „să asigure în Internaţională predomina 
rea programului ei specialu ,  intitulîndu-1 „un grandios protest 
împotriva autorităţW şi declarînd că eliberarea muncitorilor 
de către ei înşişi trebuie să se realizeze „fără nici un fel de 
conducere autoritară, chiar dacă această conducere ar fi aleasă 
sau sancţionată de către muncitori 0 •  Vom vedea că, pretu
tindeni unde Alianţa s-a bucurat de influenţă, ea a făcut exact 
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ceea ce reproşează în mod nejustificat Consiliului General, şi 
anume a încercat să impună ridicolul său simulacru de teorie 
ca „unică teorie oficială cu drept de cetăţenie în Asociaţie * " . 
- Toate acestea se referă numai la activitatea publică, făţişă 
a Alianţei ; în ceea ce priveşte activitatea ei secretă, „spiri
tul şi litera" statutului secret ne-au arătat în ce măsură „orto
doxia", „doctrina proprie" ,  „centralizarea" şi „dictatura" 
domnesc în această „federaţie liberă de grupuri autonome" .  
înţelegem foarte bine că Alianţa a vrut să  împiedice clasa 
muncitoare de a avea o conducere comună din moment ce pro
videnţa bakunistă avusese grijă de acest lucru organizînd 
Alianţa ca stat-major al revoluţiei. 

Departe de a voi să impună Internaţionalei o ortodoxie 
oarecare, Consiliul General a propus Conferinţei de la Londra 
să desfiinţeze denumirile sectare ale unor secţii, şi această 
propunere a fost adoptată în unanimitate * .  

Iată, de altfel, ce  a scris Consiliul General despre secte 
în circulara sa confidenţială ( „Pretinsele sciziuni",  p. 24 **) : 

„Prima etapă a luptei proletariatului împotriva burgheziei 
are caracterul unei mişcări sectare, a cărei existenţă este jus
tificată într-o perioadă în care proletariatul nu este încă destul 
de dezvoltat pentru a acţiona ca clasă. Diferiţi gînditori, cri
tidnd contradicţiile sociale, propun pentru rezolvarea lor 
soluţii fanteziste, pe care masele muncitoreşti nu trebuie decît 

* Mazzini, de pildă, a făut lntreaga Internatională răspunzătoare 
de născocirile absurde ale papei Bakunin. Consiliul General s-a văzut 
obligat să declare in mod public ln ziarele italiene că „s-a opus lntot
deauna repetatelor incercări de a lnlocui uprinzătorul prgram al 
Internaţionalei (datorită căruia au putut fi primiti ln rindurile ei şi 
adeptii lui Bakunin) prin programul lngust şi sectar al lui Bakunin, a 
căui adoptare ar fi dus numaideclt la excluderea majorităt:l covir
şitoare a m embrilor Internationalei" 2o, - Circulara lui Jules Favre, 
rportul prezntat d e  Sacaze, deputat n adunarea „ds ruraux•,  cu pri
vire la Asociatia noastră, discursurile reactionare cu privire la Inter
natlonală a!t rostite ln cursul dzbaterilor din cortesurile spaniole, ln
tr-un cuvlnt toate atacurile publice la adresa acesteia, abundă ln citate 
din frazele ultraanarhlste provenite din tabăra bakunistă. 

** Rezolutia a II-a a conferinţei, at. 2 :  „Toate filialele, sectiile, 
grupurile locale şi comitetele for vor purta de acum lnainte denu
mirea de filiale, sectii, grupuri şi omitete ale Asociaţiei Internaţionale 
a Munoitorilor, u spcifiarea localitătii rspective". Art. 3 :  „In conse
cinţă, tuturor filialelor, sctiilor ş. g rupurilor le este interzis pe viitor 
să adopte denumiri d e  sectă, ca, de pildă, aceea de pozitivişti, mu
tualişti, colectivişti, comunişti etc. sau să lnfiinteze organizatii sepa
ratiste denumite csectii de propagandă» etc„ sub motiv că au de ln
deplinit misiuni speciale, dif:rite de telurile omune ale Asociaţiei". 

*** Vzi voluml de fată, p. 3334. - Nota red. 
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să le adopte, să le propage şi să le înfăptuiască. Prin însăşi 
natura lor, sectele create de aceşti iniţiatori sînt abstenţio
niste ; sînt străine de orice activitate reală, de politică, de 
greve, de asociaţii, într-un cuvînt de orice mişcare colectiva. 
Masa proletariatului rămîne întotdeauna indiferentă sau chiar 
osUlă faţă de propaganda lor. Muncitorii din Paris şi din Lyon 
nu voiau să ştie de saint-simonişti, de fourierişti, de icarieni , 
aşa cum cartiştii şi trade-unioniştii englezi nu voiau să ştie de 
owenişti. Aceste secte, care la apariţia lor au servit drept 
pîrghii ale mişcării, încep să devină o piedică în calea ei de 
îndată ce această mişcare le depăşeşte ; atunci ele devin 
reacţionare. O mărturie în acest sens o constituie sectele din 
Franţa şi din Anglia, iar în ultimul timp lassalleenii în Ger
mania, care, după ce ani de-a rîndul au fost o piedică în calea 
organizării proletariatului, au sfirşit prin a deveni pur şi sim
plu o unealtă a poliţiei. 1n general, aceasta reprezintă copilă
ria mişcării proletare, după cum astrologia şi alchimia repre 
zintă copilăria ştiinţei. Pentru ca întemeierea Internaţionalei 
să fie cu putinţă, proletariatul a trebuit să depăşească aceasta 
etapă. 

In opoziţie cu organizaţiile sectare, care se duşmănesc 
reciproc şi se călăuzesc după idei fanteziste, Internaţionala 
este o organizaţie reală, de luptă, a proletarilor din toate ţările , 
care -i uneşte pe muncitori în lupta lor comună împotriva ca
pitaliştilor şi a proprietarilor funciari, împotriva dominaţiei 
de clasă a acestora, organizată ca putere de stat. Iată de ce 
în Statutul Internaţionalei se vorbeşte pur şi simplu despre 
asociaţii muncitoreşti, urmărind toate acelaşi ţel şi avînd toate 
acelaşi program, care se mărgineşte să traseze liniile funda
mentale ale mişcării proletare şi lasă în seama secţiilor elabo
rarea lor teoretică în funcţie de cerinţele luptei practice şi în 
cadrl unui schimb viu de păreri, admiţînd totodată în orga
nele secţiilor şi la congresele lor toate convingerile socialiste, 
fără excepţie H .  

Alianţa nu  voia ca  Internaţionala să  fie o organizaţie de 
luptă ; în circulară se cerea ca Internaţionala să fie prototipu l 
societăţii viitoare : 

„Trebuie să avem grijă a a ceastă organizaţie să se apropie ci t 
mai mult posibil de idealul nostru„. Internationala. embrionul viitoarei 
societăţi omeneşti, trebuie să fie de pe acum imaginea fidelă a prmc1-
piilor noastre de libertate şi federalizare şi să elimine orice princirim 
cu tendinte autoritare. dictatoriale".  
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Dacă Federaţia jurasiană ar fi reuşit să-şi realizeze planul 
de a face din Internaţională imaginea fidelă a unei societăţi 
inexistente şi de a o lipsi de orice posibilitate de a acţiona în 
mod coordonat, cu scopul ascuns de a o ubordona „autorităţii 
şi dictaturii" Alianţei şi dictatorului ei permanent, „cetăţea
nul B. " ,  ea ar fi îndeplinit dorinţele poliţiei europene, care 
nici nu cerea altceva decît să vadă că Internaţionala pără
seşte scena. 

Pentru a dovedi foştilor lor colegi din Liga păcii şi bur
gheziei radicale că campania iniţiată de ei era îndreptată 
mpotriva Internaţionalei, şi nu împotriva burgheziei, domnii 
din Alianţă au trimis circulara lor tuturor ziarelor radicale. 
„La Republique fra;aise" ,  ziarul d-lui Gambetta, s-a grăbit 
să le recunoască serviciile într-un articol plin de încurajări 
l a  adresa j urasienilor şi de atacuri la adresa Conferinţei de 
la Londra 322• Fericit de a fi găsit un asemenea sprij in la presa 
burgheză, „Bulletin jurassien" a reprodus în nr. 3 acest articol 
in extenso * , demonstrînd astfel că domnii ultrarevoluţionari 
din Alianţă şi partizanii lui Gambetta de la Versailles se înţeleg 
perfect. Pentru a răspîndi mai larg în rîndurile burgheziei 
plăcuta ştire că în Internaţională se va produce o sciziune, 
circulara de la Sonvilier a fost vîndută în zile de tîrg pe 
străzile mai multor oraşe din Franţa, îndeosebi la Montpellier. 
Se ştie că pentru vînzarea de imprimate pe stradă, în Franţa 
este nevoie de autorizaţie de la poliţie ** .  

Această circulară a fost trimisă în mari cantităţi pretu
tindeni unde Alianţa sconta să recruteze prieteni şi persoane 
nemulţumite de Consiliul General. Rezultatul a fost aproape 
nul. Membrii spanioli ai Alianţei s-au pronunţat împotriva 
convocării congresului cerut de circulară şi s-au încumetat 
chiar să-l dojenească pe papa 324• In Italia, numai Terzaghi a 
sprij init un timp ideea convocării congresului. In Belgia, unde 
nu existau membri notorii ai Alianţei, dar unde întreaga miş
care a Intenaţionalei se împotmolise în fraze burgheze despre 
abţinerea de la politică, despre autonomie, libertate, federali
zare, descentralizare, şi unde domnea un spirit meschin de 
interese înguste locale, circulara a avut oarecare succes. Deşi 
Consiliul federal belgian s-a abţinut să se alăture cererii de a 
se convoca un congres general extraordinar - ceea ce, de 
altfel, ar fi fost absurd, avînd în vedere că la conferinţă 

* - .în întrgime. - Nota trad. 
** Procsul de la Toulouse m 1 vezi „La Reforme• ( din Tou�ouse) 

din 18 martie 1 873. 
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Belgia fusese reprezentată de şase delegaţi -, el a întocmit 
un proiect de statut general care desfiinţa pur şi simplu Con
siliul General. Cînd această propunere a fost discutată la 
congresul belgian, delegatul din Lodelinsart a făcut observaţia 
că pentru muncitori cel mai bun criteriu îl constituie starea 
de spirit a patronilor lor. Numai văzînd cit de mult îi bucura 
pe patroni ideea desfiinţării Consiliului General se putea afirma 
că ar fi imposibil 

,să se comită o grşeală mai mare deoit aceea de a decreta această 
desfiintare". 

De aceea propunerea a fost respinsă. ln Elveţia, Federaţia 
romandă a protestat energic împotriva circularei 325, dar în 
toate celelalte ţări singurul răspuns dat circularei a fost o 
tăcere plină de dispreţ. 

Consiliul General a răspuns la circulara de la Sonvilier 
şi la necontenitele intrigi ale Alianţei cu circulara sa confiden
ţială din 5 martie 1 872 : „Pretinsele sciziuni din Internaţională " .  
ln cele de mai sus am expus p e  scurt cea mai mare 
parte a circularei. Congresul de la Haga a dat riposta cuvenită 
acestor intrigi şi acestor intriganţi. 

Desigur, aceşti oameni, care au făcut cu atît mai multă 
zarvă cu cit mai insignifianţi au fost, au obţinut un succes 
incontestabil. întreaga presă liberală şi poliţistă le-a luat 
apărarea făţiş ; în calomniile la adresa membrilor Consiliului 
General şi în atacurile neputincioase la adresa Internaţionalei,  
ei au fost secundaţi de pretinşii reformatori din toate ţările. 
In Anglia, ei au fost sprij iniţi de republicanii burghezi, ale 
căror intrigi au fost dejucate de Consiliul General. în Italia 
- de liber-cugetătorii dogmatici, care au propus să se înfiin
ţeze, sub steagul lui Stefanoni, o „societate universală a raţio
naliştiloru cu sediul obligatoriu la Roma, o organizaţie „auto
ritară u şi „ierarhică u , o mănăstire de călugăriţe şi călugări 
atei etc. al cărei statut acordă oricărui burghez care a donat 
zece mii de franci dreptul de a avea un bust de marmură în 
sala de şedinţe. ln sfîrşit, în Germania ei au fost sprijiniţi de 
socialiştii bismarckieni, care, fără a mai vorbi de ziarul lor 
poliţist „Der Neue Social-Demokrat" ,  j oacă în imperiul ger
mano-prusian rolul bluzelor albe s20• 

Dat fiind că „La Revolution Sociale" îşi încetase apariţia, 
Alianţa avea ca organ de presă oficial „Bulletin jurassienn ,  
care, sub pretext că apără secţiile autonome împotriva auto
ritarismului Consiliului General şi a acţiunilor uzurpatoare ale 
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Conferinţei de la Londra, urmărea să dezorganizeze Interna
ţionala. In numărul din 20 martie 1 872, „Bulletin" a declarat 
deschis că 

, .prin Internaţională el nu intelege cutare sau cutare organizaţie care 
cuprinde ln prezent o parte a proletariatului. Organlatl:le slnt lucruri 
secundare şi trecătoare„. Intr-un sens mai larg, Internaţionala este acel 
sentimllt de soiaritate a celor eiploatati care domină lumea modnă•. 

Internaţionala, redusă la un simplu „sentiment de solida
ritate" ,  ar fi mai platonică decît însăşi mila creştinească. 
Pentru a demonstra cit de cinstite sînt mijloacele la care re
curge „Bulletin jurassien" ,  cităm următorul pasaj dintr-o 
scrisoare a lui Tokarzewicz, redactorul-şef al ziarului polonez 
„Wolnosc" din Zirich : 

„In cBulletin jurasien» nr. 13 ste publicat un program al Aso
ciaţiei socialiste poloneze din Zilrich, care fn trei zile va dita 
ziarul său cWolnosc •· Vă lmputernicim ca la trei zile de la primirea 
prezentei scrisori să comunicaţi onsiliului General al Internaţionalei 
că acest progrm este fals• a1. 

„Bulletin" din 1 5  iunie conţine răspunsurile membrilor 
Alianţei (Bakunin, Malon, Claris, Guillaume etc.) la circulara 
confidenţială a Consiliului General. Ele nu dau răspuns la nici · 
una dintre acuzaţiile pe care Consiliul General le-a adus 
Alianţei şi conducătorilor ei. In lipsă de argumente, papa a 
hotărît să pună capăt discuţiei, calificînd circulara drept o 
„porcărie" .  

„De alfel - a declarat el - mi-am rezevat fntotdeauna dreptul 
de a-i chema pe toti calomniatorii mei ln fata unui juriu de onoare, 
pe care, fără îndoială, viitorul congres nu mi-J va refuza. Iar dacă 
acest }urlu mi ."a oferi toate garanfiile pentru o judecată Imparţială şi 
serioasă, ii voi putea expune, cu toate amănuntele necesare, toate 
faptele, atit cele politice cit şi cele personale, fără a mă teme de ne
plăcele ş: de pericolul unei publicităţi indiscrete". 

Bineînţeles, ca de obicei, cetăţeanul B. nu şi-a precupeţit 
viaţa : nu şi-a făcut apariţia la Haga. 

Se apropia congresul, şi Alianţa ştia că înainte de acest 
congres trebuia să se publice raportul cu privire la procesul 
Neceaev, raport întocmit din însărcinarea conferinţei de către 
cetăţeanul Utin. Pentru Alianţă era extrem de important ca 
raportul să nu fie publicat înainte de congres, aşa incit dele
gaţii să nu poată fi pe deplin edificaţi în această problemă. 
Cetăţeanul Utin a plecat la Zirich pentru a-şi îndeplini sar
cina primită. Abia ajuns aici, el a fost victima unui atentat, pe 
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care îl punem, fără ezitare, pe seama Alianţei. La Zirich, Utin 
nu avea alţi duşmani decît cei cîţiva slavi, membri ai Alianţei, 
aflaţi in „mîna fermă" a lui Bakunin. De altfel, atentatele şi 
asasinatele constituie mij loace de luptă admise şi practicate 
de această societate ; vom întîlni şi alte exemple de acest fel 
in Spania şi Rusia. Opt indivizi care vorbeau o limbă slavă 
l-au pîndit pe Utin într-un loc izolat, în apropierea unui 
canal ; cînd a ajuns aproape de ei, l -au atacat pe Ia spate, l -au 
lovit în cap cu pietre, i-au provocat o rană gravă la un ochi 
şi, după ce l-au bătut, l-ar fi omorît şi l -ar fi aruncat în canal 
dacă n-ar fi apărut patru studenţi germani. Cînd i-au văzut, 
asasinii au luat-o la fugă. Acest atentat nu l-a împiedicat pe 
cetăţeanul Utin să-şi termine raportul şi  să-l trimită con
gresului. 
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IV 

Alianţa în Spania 

După Congresul Ligii păcii care a avut loc la Berna în 
septembrie 1869, Fanelli, unul dintre întemeietorii Alianţei �i 
membru în parlamentul italian, a plecat la Madrid. El avea 
scrisori de recomandare din partea lui Bakunin către Garriao, 
deputat în cortesuri, iar acesta din urmă l-a pus în legătur. 
cu cercurile republicane, atît burgheze cît şi muncitoreşti. 
Curînd după aceea, în noiembrie acelaşi an, de la Geneva s-au 
trimis carnete de membru al Alianţei pentru Morago, C6r
dova y Lopez ( republican care visa să ajungă deputat, redac
tor al ziarului burghez „Combate" 328) , precum şi pentru Rubau 
Donadeu (candidat din partea Barcelonei, căzut în alegeri şi 
fondator al unui partid pseudosocialist) . Vestea trimiterii 
acestor carnete a provocat derută în rîndurile tinerei secţii 
din Madrid a Internaţionalei ; preşedintele ei, Jalvo, s-a retras 
din această secţie, nevoind să facă parte dintr-o organizaţie 
care tolerează în sinul ei o societate secretă alcătuită din bur
ghezi şi care se lasă condusă de aceasta. 

Incă la Congresul de la Basel, organizaţiile din Spania 
a le Internaţionalei au fost reprezentate de doi membri ai  
Alianţei, Farga Pellicer şi Senti.on, acesta din urmă figurinei 
pe lista oficială a delegaţilor ca „delegat al Alianţei u .  Dupt 
Congresul de la Barcelona al organizaţiilor din Spania ale 
Internaţionalei ( iunie 1870) , Alianţa s-a instalat la Palma, Va
lencia, Malaga şi Cadiz. 1n 1871  au fost întemeiate secţii l a  
Sevilla şi C6rdoba. L a  începutul anului 1 871 , Morago ş i  Viias, 
delegaţi din Barcelona ai Alianţei, au propus membrilor Con
siliului federal (Francisco Mora, Angel Mora, Anselmo Lo
renzo, Borrell etc.) să înfiinţeze la Madrid o secţie a Alianţei ,  
dar aceştia s-au opus, declarînd că  Alianţa este periculoasct 
dacă este o societate secretă, şi inutilă dacă este o societate 
publică. Şi de data aceasta simplul fapt de a fi rostit ace5t 
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cuvînt a fost suficient pentru ca sămînţa discordiei să încol
ţească în Consiliul federal. Borrell . rostit chiar cuvintele 
profetice : 

„e azi tnainte intre noi nu mai poate i vorba de tncredere-. 

Dar cînd persecuţiile guvernului au silit pe membrii Con
siliului federal să emigreze în Portugalia, Morago a reuşit 
să-i convingă de utilitatea acestei societăţi secrete şi, din ini
ţiativa lor, a fost întemeiată secţia din Madrid a Alianţei. La 
Lisabona, Morago a atras în rîndurile Alianţei cîţiva portu
ghezi membri ai Internaţionalei. Considerînd însă că noii 
membri nu prezintă garanţii suficiente, el a întemeiat, fără 
ş tirea lor, un alt grup al Alianţei, in care au intrat cele mai 
decăzute elemente burgheze şi muncitoreşti, recrutate din rin
dul francmasonilor. Noul grup, din care făcea parte preotul 
caterisit Bonan:a, a încercat să organizeze Internaţionala n 
secţii de 'ite zece membri ; sub conducerea noului grup, aceste 
secţii urmau să servească planurile contelui de Peniche, un 
aventurier politic care a reuşit să le antreneze într-o acţiune 
nebunească avînd drept unic scop aducerea lui la putere. In
trigile urzite de Alianţă în Portugalia şi Spania au determinat 
pe membrii portughezi ai Internaţionalei să iasă din această 
societate secretă şi, la Congresul de la Haga, să ceară, ca o 
măsură de interes general, excluderea ei din Internaţională. 

La Conferinţa de la Valencia a secţiilor din Spania ale 
Internaţionalei (septembrie 1 87 1 ) ,  delegaţii Alianţei, care, ca 
întotdeauna, erau şi delegaţi ai Internaţionalei, au stabilit 
definitiv organizarea societăţii lor secrete în Peninsula Iberică. 
Majoritatea lor, considerînd că programul Alianţei este iden
tic cu cel al Internaţionalei, că această organizaţie secretă 
există pretutindeni, că apartenenţa la ea este aproape o dato
rie şi că Alianţa urmăreşte să dezvolte, iar nu să subordoneze 
Int'rnaţionala, a hotărît ca toţi membrii Consiliului federal 
să facă parte dintre cei iniţiaţi. De îndată ce Morago, care 
pînă atunci nu îndrăznise să se înapoieze în Spania, a aflat 
acest lucru, a sosit în grabă la Madrid şi l-a învinuit pe Mora 
că „vrea să subordoneze Alianţa Internaţionalei u ,  ceea ce era 
contrar scopului urmărit de Alianţă. Şi pentru a conferi 
acestei păreri autoritatea necesară, în ianuarie anul următor 
i -a  dat lui Mesa o scrisoare a lui Bakunin în care acesta 
expunea un plan machiavelic de dominare a clasei muncitoare. 
Planul acesta consta în următoarele : 
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„Alianţa trebuie să existe in aparentă ln cadrul Internaţionalei, 
dar in realitate la oarecare dpărtare de ea, pentu a o putea observa 
şi conduce mai bine. In acest scop, membrii care fac parte din consi
liile şi comitetele sect1ilor Intenaţionalei trebuie sd fie lntotdeauna ln 
minoritate In secţiile Alianţei". (Declaraţia lui Jose Msa datată 1 sep
tembrie 1872, trimisă Congresului de la Haga m). 

La o întrunire a Alianţei. Morago l -a  acuzat pe Mesa de 
a fi trădat societatea lui Bakunin, iniţiindu-i pe toţi membrii 
Consiliului federal. deoarece astfel ei au ajuns să aibă majo
ritatea în secţia Alianţei. ceea ce asigura, de fapt, dominaţia 
Internaţionalei asupra Alianţei. Tocmai pentru a evita această 
situaţie, instrucţiunile secrete prevedeau ca în consiliile sau 
comitetele Internaţionalei să se strecoare numai unul sau doi 
membri ai Alianţei, care să le conducă după indicaţiile şi cu 
sprijinul secţiei Alianţei, unde se elaborează dinainte toa\� 
rezoluţiile pe care urmează să le adopte Internaţionala. Din 
acel moment, Morago a declarat război Consiliului federal şi. 
la fel ca în Portugalia, a întemeiat o nouă secţie a Alianţei, 
a cărei existenţă nu era cunoscută de cei pe care îi considera 
suspecţi. Membrii iniţiaţi ai Alianţei din diferite puncte ale 
Spaniei l-au sprijinit şi, aşa cum reiese din circulara trimisă 
de secţia Alianţei din Valencia (30 ianuarie 1 872) , semnată 
Damon, pseudonimul de membru al Alianţei al lui Montoro 330, 
au început să acuze Consiliul federal că neglijează obligaţiile 
faţă de Alianţă. 

După ce au primit circulara de la Sonvilier, secţiile din 
Spania ale Alianţei nu s-au situat nicidecum de partea Fede
raţiei jurasiene. Chiar şi secţia-mamă din Barcelona, într-o 
scrisoare oficială datată 1 4  noiembrie 1 87 1 .  vorbeşte despre 
papa Mihail în termeni foarte puţin măgulitori. într-un mod 
cu totul eretic, suspectîndu-1 de rivalitate personală faţă de 
Karl Marx * .  

* Copii după această scrisoare, trimisă d e  Alerini, „in numele 
grupului din Barcelona• al Alianţei, „scumpului meu Bastelica şi scum
pilor mei prieteni" ,  au fost trimise tuturor secţiilor din Spania ale 
!lintei. Iată citeva extrase din ea : 

„Actualul Consiliu General işi poate exercita functiile numai pină 
la congresul care va avea loc anul v.itor, şi activitatea lui n efastă 
poate fi numai vremelnică ... Dimpotrivă, o ruptură publică ar da cauzei 
noastre o lovitură de pe urma căreia ea şi-ar reveni cu greu, dacă in 
general ar rezista. De aceea nu putem incuraja in nici un caz tendinfele 
v oastre separatiste ..• Unii dintre noi şi-au pus întrebarea dacă, in afara 
problemelor de principiu, nu există in toate acestea, sau pe llngă toate 
acestea, şi chestiuni personale, de rivalitate de pildd, Intre prietenul 
nostru Mihail şi Karl Marx, Intre membrii vechii A. şi Consiliul Ge
neral... Am citit cu mihnire in •La Revolution Soci1le„ atacurile la 
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Consiliul federal s-a raliat conţinutului acestei scrisori, 
ceea ce dovedeşte cit de slabă era pe atunci influenta centru
lui elveţian în Spania. Curînd s-a putut constata însă că harul 
a pogorît în inimile celor recalcitranţi. La o întrunire a Fede
raţiei din Madrid a Internaţionalei (7 ianuarie 1 872) la care 
se discuta circulara de la Sonvilier, noul grup condus de Mo
rago a împiedicat să se dea citire contracircularei trimise de 
Federaţia romandă şi a înăbuşit discuţia. La 24 februarie, Rafar 
(pseudonimul alianţist al lui Rafael Farga) scria secţiei din 
Madrid a Alianţei : 

„Trebuie lichidate influentele reacţionare şi ·tendinţele autoritare 
ale Consiliului General". 

Cu toate acestea, abia la Palma de Mallorca a obţinut 
Alianţa adeziunea publică a membrilor Internaţionalei la cir
culara jurasiană. După cum se vede, disciplina ecleziastică 
începea să frîngă ultima împotrivire faţă de infailibili
tatea papei. 

Faţă de această activitate subterană, Consiliul federal 
spaniol a înţeles că trebuie să se debaraseze neîntîrziat de 
Alianţă. Pretextul i l-au oferit persecuţiile dezlănţuite de gu
vern. Pentru a face faţă unei eventuale dizolvări a Interna
ţionalei, el a propus constituirea unor grupuri secrete de 
„apărători ai Internaţionalei u ,  în care trebuiau să se dizolve 
pe nesimţite secţiile Alianţei. Introducerea în aceste secţii a 
unui mare număr de noi membri trebuia să le schimbe, ine
vitabil, caracterul, ele urmînd să dispară definitiv o dată cu 
grupurile secrete, în ziua în care ar fi încetat persecuţiile. 
Ghicind însă scopul ascuns al acestui plan, Alianţa l -a zădărni
cit, deşi în lipsa unei asemenea organizaţii existenţa Interna
ţionalei în Spania ar fi fost periclitată în cazul cînd guvernul 
şi-ar fi pus în aplicare ameninţările. Alianţa a propus în 
schimb următoarele : 

„Dacă vom fi puşi in afara legii, ar fi indicat să se dea Interna
ţionalei o formă exterioară care ar putea fi admisă de guvern, iar con
siliile locale să devină un fel de centre secrete, care, sub influenta 

adresa Consiliului General şi a lui Karl Marx„. Cind vom cunoaşte 
p.rerea prietenilor noştri din peninsulă, care exercită influentă asupra 
consiliilor locale, ne -vom schimba atitudinea in funcţie de hotărirea 
generală, cireia ne vom conforma in toate privinţele etc. etc.• 

Vechea A. este Alianţa publică, desfiinţată în faşă de către Con
;iliul General. Scri;oarea din care am extras areste pasaje este scrisă 
de mina lui Alerini. 
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Aliantei, ar imprima sectiilor o orientare pe deplin revolut'onară". (Cir
culara din 25 octombrie 1 871 a secţiei din Sevilla a Alianţei m.)  

Laşă în fapte, vitează în vorbe - aceasta este Alianţa 
în Spania, ca şi pretutindeni. 

Rezoluţia Conferinţei de la Londra cu privire la politica 
clasei muncitoare a silit Alianţa să se pronunţe făţiş împo
triva Internaţionalei şi a dat Consiliului federal prilejul să 
constate că acţiunile lui sînt aprobate de marea majoritate 
a membrilor Internaţionalei. In plus, rezoluţia i-a sugerat 
ideea de a crea în Spania un mare partid muncitoresc. In acest 
scop era necesar, în primul rînd, ca clasa muncitoare să rupă 
definitiv cu toate partidele burgheze, îndeosebi cu partidul 
republican, care-şi recruta din rîndurile muncitorilor princi 
pala masă a alegătorilor şi partizanilor săi. Consiliul federal a 
recomandat muncitorilor să nu participe la alegerile de depu
taţi, atît monarhişti cît şi republicani. Pentru a spulbera iluziile 
generate în rîndurile poporului de frazeologia pseudoso
cialistă a republicanilor, redactorii ziarului „La Emanci· 
pacion" ,  în acelaşi timp membri ai Consiliului federal, au 
adresat reprezentanţilor partidului republican-federalist în
truniţi în congres la Madrid o scrisoare în care le cereau mă
suri practice şi îi somau să se pronunţe asupra programului 
Internaţionalei 332• Aceasta ar fi însemnat o puternică lovi 
tură dată partidului republican, dar Alianţa şi-a luat sarcina 
s-o atenueze, întrucît era aliata republicanilor 333• Ea a înfiin
ţat la Madrid ziarul „El Condenado" 334, care şi -a luat drept 
program cele trei virtuţi fundamentale ale Alianţei : ateismul, 
anarhia, colectivismul, dar care recomanda muncitorilor să 
nu ceară reducerea zilei de muncă. Alături de „fratele" Mo
rago, la acest ziar colabora Estevanez, unul dintre cei trei 
membri ai comitetului de conducere al partidului republican 
şi pînă nu de mult guvernator al Madridului şi ministru de 
război.  La Malaga - Pino, membru în comisia federală a 
pseudo-Internaţionalei, la Madrid - Felipe Martin, actual
mente comis-voiajor al Alianţei, erau în slujba partidului 
republican ca agenţi electorali. Şi pentru a avea un Fanelli 
propriu în cortesurile spaniole, Alianţa şi-a propus să pună 
candidatura lui Morago. 

Alianţa nu putea ierta Consiliului federal două lucruri : 
1 )  că s-a abţinut în problema jurasiană şi 2) că a atentat la 
integritatea ei ; după ce Consiliul a adoptat faţă de partidul 
republican o atitudine care dejuca toate tplanurile Alianţei, ea 
a hotărît să-l facă praf. Scrisoarea adresată congresului re-

26 



372 arl Marx şi Fridrich Engels 

publican a fost considerată de Alianţă drept o declaraţie de 
război. „La Igualdad" 335, cel mai influent organ de presă al 
partidului, i-a atacat violent pe redactorii ziarului „La Eman
cipacion" ,  acuzîndu-i  de a fi vînduţi lui Sagasta. Prin tăcerea 
sa încăpăţinată, „Condenado" a sprij init această acuzaţie in
famă. Alianţa a făcut chiar şi mai mult pentru partidul repu
blican. Din cauza acestei scrisori, ea a exclus pe redactorii 
ziarului „La Emancipacion" din Federaţia din Madrid a Inter
naţionalei, unde influenţa ei  era precumpănitoare. 

1n ciuda persecuţiilor guvernului, Consiliul federal a re
uşit ca în cursul celor şase luni de activitate - după Confe
rinţa de la Valencia - să sporească numărul federaţiilor lo
cale de la 13 la 70 ; în alte 100 de localităţi, el a pregătit 
crearea de noi federaţii şi i-a organizat pe muncitorii de opt 
profesii în societăţi de rezistenţă pe scară naţională. In plus, 
el a sprij init înfiinţarea marii Asociaţii a muncitorilor de fa
brică din Catalonia. Toate acestea au asigurat membrilor 
Consiliului federal o asemenea influenţă morală, încît Baku
nin a simţit nevoia să-i readucă pe calea adevărului, trimi
ţîndu-le la 5 aprilie 1 872 o lungă mustrare părintească pe 
adresa lui Mora, secretarul general al Consiliului. (Vezi „Do
cumente" nr. 3.) * In pofida eforturilor depuse de Alianţă, 
reprezentată prin cel puţin doisprezece delegaţi, Congresul 
de la Saragosa (4-1 1 aprilie 1872) a anulat excluderea, iar 
pe doi dintre excluşi i-a ales în noul Consiliu federal, deşi ei 
refuzaseră în repetate rînduri să accepte acest lucru. 

Concomitent cu Congresul de la Saragosa au avut loc, ca 
întotdeauna, conciliabulele Alianţei. La aceste conciliabule, 
membrii Consiliului federal au propus dizolvarea Alianţei. 
Pentru a nu fi respinsă, propunerea a fost ocolită abil. Două 
luni mai tîrziu, la 2 iunie, aceiaşi cetăţeni, în calitate de con
ducători ai Alianţei în Spania şi în numele secţiei ei din Ma
drid, au trimis tuturor celorlalte secţii o circulară în care 
şi-au reînnoit propunerea, motivînd-o în felul următor : 

„Alianţa s-a abătut de la drumul pe care, după părerea noastră, ar 
fi trebuit să meargă la noi în ţară 1 ea a denaturat ideea care ii d.
duse naştere şi, ln loo să fie o parte integrantă a marii noastre Aso
ciaţii, un element activ care să dea un impuls diferitelor organizaţii ale 
Internaţionalei, ajuUndu-le şi contribuind la dezvoltarea lor, ea s-a 
separat complet de rstul Asociaţiei, devenind o organizaţie aparte, 
su!erioară, ca să zicem aşa, care spiră să-şi subordoneze totul şi care 
a adus suspiciunea, discordia ş. sciziunea in rindurile noastre„. La 

* Vzi volumul de faită, p. 465. - Nota red. 
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Saragosa, in loc să facă propuneri şi să ajute la rezolvarea proble
meor, dimpotrivă, Alianţa n-a făcut deit să subminze importantele 
lucrări ale congrsului". 

Dintre toate secţiile din Spania ale Alianţei, numai cea 
de la Cadiz a răspuns, anunţîndu-şi dizolvarea. Chiar a doua 
zi, Alianţa a exclus pentru a doua oară din Federaţia din Ma
drid a Internaţionalei pe semnatarii circularei din 2 iunie. Ca 
pretext a servit un articol publicat la  1 iunie în „Emancipa
cion u , în care se cerea o anchetă 

,.u privire la provenienţa averilor aparţinlnt miniştrilor, generalilor, 
magistraţilor, funcţionarilor publici, primarilor etc., „.preum şi tuturor 
oamenilor politici care, fără a fi avut funcţii publice, au trăit in umbra 
guvernelor, sprijinindu-le in cortesuri şi acoperindu-le fărădelegile sub 
msa unei fase opoziţii„. Confiscarea averilor acstor persoane tre
buie să fie prima măsură care urmează să fie lnfăptuită a doua zi după 
revoluţie" o, 

Văzînd în acest articol un atac direct la adresa priete
nilor ei din partidul republican, Alianţa i-a acuzat pe redactorii 
ziarului „Emancipacion• de a fi trădat cauza proletaria
tului sub pretext că, cerind confiscarea averilor celor ce j e
fuiseră statul, ei recunosc, implicit, proprietatea particulară. 
Nimic nu ilustrează mai bine spiritul reacţionar care se as
cunde îndărătul şarlatanismului revoluţionar al Alianţei şi pe 
care ea ar vrea să-l inoculeze clasei muncitoare. Şi nimic nu 
dovedeşte mai bine reaua-credinţă a membrilor Alianţei decît 
faptul că ei au exclus, sub învinuirea de a fi apărători ai pro
prietăţii particulare, pe aceiaşi oameni pe care -i anatemiza
seră din cauza ideilor lor comuniste. 

Această nouă excludere s-a făcut încălcîndu-se statutul 
în vigoare, care prevede constituirea unui juriu de onoare, 
acuzatul avînd dreptul să aducă doi juraţi din şapte şi să facă 
apel la adunarea generală a secţiei împotriva sentinţei date 
de juriu. fo loc să procedeze astfel, Alianţa, pentru a nu fi 
stingherită în autonomia ei, a decretat excluderea în aceeaşi 
şedinţă în care a formulat acuzaţia. Din cei 1 30 de membri 
care alcătuiau secţia, au fost prezenţi numai 1 5, care erau 
dinainte înţeleşi între ei. Cei excluşi au făcut apel la Consi
liul federal. 

Ca urmare a maşinaţiilor Alianţei, acest Consiliu fusese 
mutat la Valencia. Din cei doi membri ai fostului Consiliu 
federal realeşi la Congresul de la Saragosa, Mora nu accep
tase alegerea, iar Lorenzo demisionase curînd după aceea. De 
atunci, Consiliul federal era devotat cu trup şi suflet Alianţei. 

26* 
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Aşa se face că la apelul celor excluşi, el a răspuns printr-o 
declaraţie în care arăta că chestiunea nu este de competenţa 
lui, deşi articolul 7 din statutul Federaţiei spaniole prevede 
obligaţia Consiliului federal de a exclude temporar, cu drept 
de apel la viitorul congres, orice federaţie locală care încalcă 
statutul. 1n această situaţie, cei excluşi au format „Noua fede
raţie u şi au cerut Consiliului s-o recunoască, ceea ce acesta 
a refuzat categoric, invocînd autonomia secţiilor. Noua fede
raţie din Madrid s-a adresat atunci Consiliului General, care 
a admis-o, în conformitate cu capitolul al II-lea, articolul 7, 
şi capitolul al IV-lea, articolul 4 din Regulamentul de organi
zare 337• Congresul general de la Haga a aprobat această ho
tărîre şi a recunoscut în unanimitate pe delegatul Noii fede
raţii din Madrid * .  

Alianţa a înţeles întreaga însemnătate a acestei prime ac
ţiuni de protest ; ea a înţeles că dacă n-o va înăbuşi în faşă, 
secţiile din Spania ale Internaţionalei, pînă atunci atît de do
cile, îi vor scăpa din mină ; ea a pus în mişcare toate mij loa
cele de care dispunea, cinstite şi necinstite. A început cu ca
lomnia. Numele celor excluşi - Angel şi Francisco Mora, 
Jose Mesa, Victor Pages, Iglesias, Saenz, Callej a, Pauly şi La
fargue - au fost publicate în ziare şi afişate la şediile secţii
lor însoţite de epitetul de trădători. Mora, care, pentru a-şi 
îndeplini funcţia de secretar general, îşi abandonase munca 
şi timp de mai multe luni fusese întreţinut de către fratele 
său, deoarece nu existau mij loacele necesare pentru a fi re
tribuit, a fost acuzat că a trăit pe spezele Internaţionalei. Des
pre Mesa, care, pentru a-şi cîştiga existenţa, lucra ca redactor 
la o revistă de mode şi care tocmai tradusese un articol pentru 
o revistă ilustrată, s-a spus că este vîndut burgheziei. Lui La
fargue i s-a imputat păcatul de moarte de a fi supus ispitelor 
sfîntului Anton - la un ospăţ pantagruelic - trupeştile slă
biciuni ale lui Martinez şi Montoro, doi membri ai noului 
Consiliu federal al Alianţei, de parcă aceştia ar fi avut con
ştiinţa în pîntece. Nu vorbim aici decît de calomniile aduse 
în public şi apărute în pres.. întrucît aceste măsuri n-au dat 
rezultatele scontate, s-a trecut la intimidări. La Valencia, 
membrii Consiliului federal l-au atras pe Mora într-o cursă, 
unde l-au aşteptat înarmaţi cu ciomege. A fost salvat de mem
brii federaţiei locale, care cunoşteau procedeele acestor 
domni şi care afirmă că Lorenzo şi-a dat demisia tocmai din 
cauza unor argumente atît de contondente. Curînd după 

* - Paul Laforgue. - Nota red. 
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aceea, la Madrid s-a făcut o tentativă similară cu Iglesias. 
Congregaţia Alianţei a inclus „Emancipacion u pe lista publi
caţiilor interzise, supunînd-o oprobriului tuturor drept-credin
cioşilor ei ; pentru a vîrî o spaimă salutară în sufletul păcă
toşilor, la Cadiz s-a declarat că oricine vinde „Emancipacion" 
va fi exclus din Internaţională ca trădător. Anarhia Alianţei 
îşi găseşte realizarea în practici inchizitoriale. 

Potrivit obiceiului ei, Alianţa a luptat pentru ca la Con
gresul de la Haga delegaţia organizaţiilor din Spania ale In
ternaţionalei să fie alcătuită exclusiv din membri ai Alianţei. 
In acest scop, Consiliul federal a trimis secţiilor o circulară 
confidenţială, a cărei existenţă a tăinuit-o cu grijă Noii fede
raţii din Madrid. In această circulară, el propunea ca la con
gres să se trimită o delegaţie comună, aleasă prin voturile 
tuturor membrilor Internaţionalei, iar pentru acoperirea chel
tuielilor să se perceapă de la fiecare o cotizaţie de 25 de cen
time. Dat fiind că federaţiile nu aveau timpul necesar să cadă 
de acord asupra candidaturilor, era clar - ceea ce de altfel 
s-a şi întîmplat - că vor fi aleşi candidaţii oficiali ai Alian
ţei, care vor i trimişi la congres pe spezele Internaţionalei. 
Această circulară a ajuns totuşi în mîinile Noii federaţii din 
Madrid şi a fost trimisă Consiliului General , care, ştiind că 
Consiliul federal este subordonat Alianţei, a considerat că a 
sosit momentul să se treacă la acţiune şi a adresat Consiliului 
federal spaniol o scrisoare în care se spunea : 

„Cetăţeni, avem dovezi că în rîndurile Internaţionalei, şi 
în special în Spania, există o societate secretă care se inti
tulează Alianţa democraţiei socialiste. Misiunea specială a 
acestei societăţi, al cărei centru se află în Elveţia, este de a 
orienta marea noastră Asociaţie în sensul tendinţelor ei pro
prii, de a o duce spre ţeluri necunoscute majorităţii covîrşi
toare a membrilor Internaţionalei. Mai mult, din ziarul «Ra
zon„ ,  care apare la Sevilla, aflăm că cel puţin trei membri ai 
Consiliului vostru fac parte din Alianţă„. 

Dacă caracterul şi organizarea Alianţei erau în contra
dicţie cu spiritul şi litera Statutului nostru atunci cînd ea era 
o organizaţie publică, acum existenţa ei secretă în cadrul 
Internaţionalei, în pofida cuvîntului dat, echivalează cu o 
adevărată trădare a Asociaţiei noastre. Internaţionala cu
noaşte numai o singură categorie de membri, cu drepturi şi în
datoriri egale pentru toţi ; Alianţa îi împarte în două cate
gorii : iniţiaţii şi neiniţiaţii, aceştia din urmă fiind meniţi să 
fie conduşi de primii prin intermediul unei organizaţii despre 
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a cărei existenţă nici măcar nu ştiu. Internaţionala cere mem
brilor săi să recunoască drept bază a conduitei lor adevărul, 
dreptatea şi morala ; Alianţa impune adepţilor ei să ascundă 
membrilor neiniţiaţi ai Internaţionalei existenţa organizaţiei 
secrete, precum şi motivele şi scopul urmărit de vorbele şi 
fptele loru * .  

Consiliul General le-a cerut, de asemenea, unele materiale 
necesare pentru ancheta asupra Alianţei pe care intenţiona 
s-o propună Congresului de la Haga, precum şi o explicaţie 
asupra modului cum pun de acord îndatoririle faţă de Inter
naţională u prezenţa în Consiliul federal a cel puţin trei 
membri notorii ai Alianţei. 

Consiliul federal a răspuns printr-o scrisoare evazivă, n 
care recunoaşte totuşi existenţa Alianţei .  

Intrucît uneltirile despre care am vorbit nu îi păreau su
ficiente pentru a-i asigura succesul în alegeri, Alianţa a mers 
pînă acolo încît în ziarele ei a propus oficial candidaturile lui 
Farga, Alerini, Soriano, Marselau, Mendez, Morago. Re
zultatul alegerilor a fost : Marselau - 3 568 de voturi, Mo
rago - 3 442, Mendez - 2 850, Soriano - 2 751 . Dintre cei
lalţi candidaţi, Lostau a obţinut 2 430 de voturi în patru oraşe 
din Catalonia, care, evident, nu erau încă destul de discipli
nate, iar Fuster - 1 053 la Sans (Catalonia) . Nici unul dintre 
ceilalţi candidaţi n-a întrunit mai mult de 250 de voturi. Pen
tru a asigura alegerea lui Farga şi Alerini, Consiliul federal 
a acordat oraşului Barcelona, unde Alianţa avea o situaţie 
preponderentă, privilegiul de a-şi alege singur delegaţii, care 
au fost, bineînţeles, Alerini şi Farga. Aceeaşi circulară ofi
cială constată în continuare că cele patru oraşe din Catalonia 
care aleseseră pe Lostau şi pe Fuster, respingînd deci pe candi
daţii oficiali ai Alianţei, au plătit pentru cheltuielile delega
ţiei 2 654 de reali (663 de franci şi 50 de centime} , în timp ce 
celelate oraşe spaniole, unde, datorită faptului că muncitorii 
nu erau deprinşi să-şi conducă singuri treburile, Alianţa iz
butise să-şi impună candidaţii, nu au plătit lecit 2 799 de reali 
( 669 de franci şi 75 de centime) . Noua federaţie din Madrid 
avusese deci un motiv temeinic să afirme că pe banii mem
brilor Internaţionalei au fost trimişi la Haga delegaţi ai Ali
anţei. Pe deasupra, Consiliul federal alianţist nu a vărsat Con
siliului General toate cotizaţiile de membru. 

Dar toate acestea nu i-au fost de ajuns Alianţei. Ii mai 
trebuia pentru delegaţii săi un mandat imperativ alianţist. 

* Vzi volumul de fată, p. 12-126. - Nota red. 
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lată cum a obţinut acest lucru. Prin circulara sa din 7 iulie, 
Consiliul federal a cerut şi a obţinut permisiunea de a reduce 
la un singur mandat colectiv mandatele imperative ale fede
raţiilor locale. Această manevră, mai rea decît un plebiscit 
bonapartist 338, a permis Alianţei să întocmească mandatul 
pentru delegaţia sa, pe care intenţiona să-l impună congre
sului, interzicîndu-le delegaţilor ei să participe la vot dacă nu 
se va schimba neîntîrziat sistemul de votare prescris Interna
ţionalei prin Regulamentul de organizare. Că aceasta nu era 
decît o mistificare o dovedeşte faptul că la Congresul de la 
Saint-Imier, delegaţii spanioli, în pofida mandatului lor,  au 
participat la votarea pe federaţii, sistem atît de lăudat de 
Castelar şi practicat de Liga păcii *. 

* Cu mult înainte de Congresul de la Haga, Senlinon, mdic din 
Barcelona, prieten intim al lui Bakunin şi unul dintre întemeietorii 
Alianţei în Spania, sfătuise pe membrii Internaţionalei să nu plătească 
Consiliului Genral cotizaţiile, deoarece acta le va folsi pentru achi
ziţionarea de puşti. El a încercat să împidice ca în Spania Interna
t:onala să se ridice în apărarea Comunei învinse ; aruncat în închioare 
pentru un delict de presă, el a lansat un manifest în care renega plin 
de curaj Intenaţionala, pe atunci persecutată. Părăsit din această cauză 
de către toii muncitorii din Barcelona, el a rămas totuşi una dintre că
petniile secrete ale Alianţei, cea ce reise din'-0 srisoare a lu i 
Montoro, mmbru al Alianţei, către un alt mbru al Alianţei, datată 
14 august 1 87 1 ,  trei luni după căderea Comunei, în care vorbeşte des
pre Sentiion ca despre omul care ii poate recomnda şi confirma cali
tatea sa de membru al Alianţei. 

Vinas, student la medicină, pe care Sentiion ii recomandă în scri
soarea adresată lui Liebknecht .la 26 ianuarie 1872 a „sufletul Interna
ţionalei la Barclona• , fără ca poliţia să-şi fi dat osteneala să-l aresteze, 
s-a retras din Internaţională în timpul persecuţiilor pentru a nu-si com
promite familia. 

Farga-Pellicer, de asemenea unul dintre liderii Alianţei, este acu
zat de către Sentiion în aceeaşi scrisoare că ar fi dat bir cu fugiţii ln 
timpul persecuţiilor i că r fi lăsat pe alţii să răspundă 1n faţa justi.ei 
pentru articolele sale. Vitejia de iepure a membrilor Alianţei apără 
pretutindeni şi întotdeauna autonomia lor antiautoritară. Ei protestează 
impotriva autorităţii statului burghez lulnd-0 la fugă. 

Soriano, alt lider, profesor de ştiinţe„. oculte, s-a retras din In
ternaţională cind persecuţiile erau în toi. La Congresul de la Saragosa, 
el a avut curajul jalnic de a se opune desfăşurării publice a lucră
rilor congrsului - cerută de Lafrgue şi de alţi delegaţi -, doarece 
nu considera prudent să se stîrnească minia autorităţilor. Recent, în 
timpul lui mado, Soriano a acceptat un p>st din partea guvernului. 

Morago, mic negustor şi stllp de cafenea, îşi menţine autonomia 
de jucător de profesie graţie muncii soţiei lui şi a ucenicilor lui. Clnd 
Consiliul federal a emigrat la Lisabona, el a dezertat de la postul de 
mmbru al Consiliului ş: a propus ca hlrtiile Internaţionalei să fie 
arncate în mare ; oind Sagasta a pus Internaţionala în afara legii, 
Morago a dezertat din nou de la postul său de membru al Consiliului 
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V 

Alianţa în Italia 

In Italia, Alianţa a precedat Internaţionala. Papa Mihail 
locuise aici şi îşi creiase numeroase relaţii în rîndurile tine
retului radical burghez. Din momentul întemeierii ei, prima 
secţie din Italia a Internaţionalei, cea de la Neapole, a fost 
condusă de către aceste elemente burgheze şi alianţiste. Unul 
dintre întemeietorii Alianţei, avocatul Gambuzzi * ,  l -a  făcut 
preşedinte al secţiei pe „muncitorul-model" Caporusso. La 
Congresul de la Basel, Bakunin, braţ la braţ cu credinciosul 
său Caporusso au reprezentat secţia din Neapole a Interna
ţionalei, în timp ce Fanelli * *  - acest Antonelli al Alianţei 

local din Madrid, adăpostindu-se de furtună in portul Alianţei. Daci 
n-are un Hristos, Alianţa are in schimb numeroşi sfinţi Petru. 

Clemente Bove, preşedintele Asociaţiei muncitorilor de fabrică din 
Catalonia ( las tres clases de vapor sau), a fost destituit şi exclus din 
cauza viramentelor sale de casă din cale�afară de autonome. 

Dionisio Garcia Fraile, pe care „La Federacion", organ de presă al Alian
ţei, in nurmărul său n 28 iulie 1 872 in care ipublicse o Jungă scrisoare 
plină de atacuri la adresa Noii federaţii din Madrid ii  numeşte „scumpul 
nostru coleg", a fost in slujba poliţiei la San-Sebastian şi a j efuit casa 
de b ani a scţiei Internaţionalei. 

* „Unul dintre cei mai înflăcăraţi partizani ai lui Caporusso a 
fosl avocatul C!rlo Gambuzzi, care considera că a găsit in el proto
tipul preşedintellÎ de seoţie a Intenaţionalei. Gmbuzzi a ost acel. 
care i-a prourat mijloacele necesare pentru a pleca la Congresul de 
la Base!. Iar cînd adunarea generală a secţiei a hotărît excluderea lui 
Caporusso, el s-a opus cu hotărire publicăr:i acestui fapt in «Bulletin„ 
şi i-a onvins pe prietenii săi s ă  nu insiste ca «Bulletin» s ă  publice 
şi u n  alt fapt ruşinos - insuşirea . 300 de franci". (Scrisoarea lui 
Cafiero din 1 2  iulie 1 871 wo. ) 

** Fanelli este de mult timp membru al parlamentului italian. In
terpelat in această chestiune, Gambuzzi a declarat c ă  a fi deputat este 
un lucru admirnbil. că acestă calitate te face imun faţă de poliţie şi-ţi 
permite s ă  călătoreşti in mod gratuit pe calea erată in toată Italia. 
Alianţa interzice muncitorilor orice acţiune politică, deoarece a cere 
unui stat oarecare Jimitarea timpului de muncă al femelor şi copiilor ar 
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-, delegat al unor asociaţii muncitoreşti constituite în afara 
Internaţionalei, se oprise în drum din cauza unei indispoziţii. 

Apropierea de sfîntul părinte i -a  luat minţile bravului Ca
porusso. Re în tors la Neapole a început să se creadă superior 
celorlalţi membri ai Alianţei ; în secţia sa îşi dădea aere de 
stăpîn. 

„Pe Caporusso l-a schimbat cu dsăvirşire călătoria la se!.. 
l s- a înapoiat de la congres cu idei şi preten!ii ciudate, in totală 
contradictie cu principiile asociaţiei noastre. Vorbea, la început u 
jumătate glas, apoi deschis, pe un ton poruncitor despre împuterniciri 
pe care nu le avea şi nu putea să le aibă ; el afirma că Consiliul Ge
neral nu are încredere decit in el şi că, dacă secţia nu-i va da ascul
tare, este împuternicit să o dizolve şi să înfiinţeze alta•. (Raportul ofi
cial al secţiei din Neapole către Consiliul General, iulie 187 1 ,  redactat 
şi semnat de Carmelo Palladini. avocat, membru al Alianţei.) 

Împuternicirile lui Caporusso emanau, evident, de la co
mitetul central al Alianţei, deoarece niciodată Internaţionala 
nu a dat asemenea împuterniciri. Bravul Caporusso, care nu 
vedea în Internaţională decît o sursă de profit personal, l-a 
numit pe ginerele său, fost iezuit şi preot caterisit, 

„profsor al Internaţionalei, obligînd pe bieţii muncitori să înghită ti
radele acestuia despre rspectarea proprietăţii ş. alte baliverne ale 
economiei politice burgheze". (Scrisoarea lui Cafiero. )  • 

Apoi s-a vindut capitaliştilor, îngrijoraţi de succesele In
ternaţionalei la Neapole. Din ordinul lor, el i-a împins pe 
muncitorii blănari din Neapole la o grevă fără sorţi de iz
bîndă. Aruncat în închisoare cu alţi trei membri ai secţiei, el 

însemna a recunoaşte statul şi a se pleca în fata principiului răului ; 
dar liderii burghezi ai Alianţei au dispense pontificale care le permit 
să fie membri ai parlamentului şi să beneficieze de privilegiile oferite 
de statele burgheze. Activitatea ateista şi anarhistă desfăşurată de 
Fanelli în parlamentul italian s-a limitat, pină acum, la elogierea pom
poasă a autoritarului Mazzini, a cărui deviză ste „Dio e popolo" ( „dum
nezeu ş:  poporul " ). 

* Primind o ripostă la Neapole, Caporusso a avut, doi ani mai 
tirziu, neruşinarea de a încerca să-l impună pe acelaşi individ Con
siliului General, făcindu-i următoarea reclamă : „Cetăţene preşdinte al 
Internaţionalei f Marea problemă a muncii şi capitalului discutată la 
Congresul muncitoresc de la Base! şi care în prezent preocupă toate 
clasele este acum rezolvată. Cel ce s-a consacrat studiului complex al 
problemei sociale ste ginerele meu, soţul fiicei mele, care, analizînd 
hotărîrile acstui congres şi făcind apel la ştiinţă, a descoperit secretul 
realizării unui echilibru perfect intre familia muncitorească şi burghe· 
zie, în conformitate cu drepturile fiecăreia etc".  (Semnat Stefano Ca 
porusso.) 3u 
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şi-a însuşit suma de 300 de franci, trimişi de secţie pentru în
tretinerea celor patru arestaţi. Pentru toate aceste fapte glo
rioase, el a fost exclus din secţie, care a continuat să existe 
pînă cînd a fost dizolvată cu forţa (20 august 1 871). Dar Ali
anţa, care scăpase de persecuţiile poliţiei, a profitat de acest 
lucru pentru a lua locul Internaţionalei. Trimiţînd raportul 
oficial citat mai sus, Carmelo Palladino a protestat la 13 no
iembrie 1871 împotriva Conferinţei de la Londra în aceiaşi 
termeni şi cu aceleaşi argumente pe care le regăsim în circu
lara de la Sonvilier, datată 12 noiembrie. 

In noiembrie 1 871 ,  la Milano a luat fiinţă o secţie alcătu
ită din elemente eterogene 342• In afară de muncitori, in spe
cial mecanici atraşi de Cuno, ea cuprindea studenţi, g azetă
raşi, mici funcţionari, cu toţii aflaţi sub influenţa Alianţei. 
Din cauza originii sale germae, Cuno n-a fost iniţiat în se
cretele Alianţei. Totuşi el s-a putut convinge că după un 
pelerinaj la Locarno - Roma membrilor Alianţei -, aceşti 
tineri burghezi au organizat o secţie a societăţii secrete. Cu
rînd după aceea (februarie 1 872) , Cuno a fost arestat şi ex
pulzat de către poliţia italiană ; graţie acestei providenţe, 
Alianţa a căpătat libertate de acţiune şi, treptat, şi -a subor
donat secţia din Milano a Internaţionalei. 

La 8 octombrie 1871 a luat fiinţă la Torino Federaţia mun
citorească 343; ea s-a adresat Consiliului General cerind să fie 
primita în Internaţională. Secretarul ei, Carlo Terzaghi, scria 
textual : „Attendiamo i vostri ordini 0 - aşteptăm dispoziţiile 
voastre. Ca dovadă că de la primele ei începuturi în Italia 
Internaţionala a trebuit să treacă prin filiera birocratică a 
Alianţei, el anunţă că 

„prin intermediul lui Bakunin, Consiliul va primi o scrisoare din partea 
Asociaţiei muncitorilor din Ravenna, care se declară sectie a Interna
tionalei•. 

La 4 decembrie, Carlo Terzaghi a anunţat Consiliul Ge
neral că Federaţia muncitorească s-a scindat, deoarece 
majoritatea ei era mazzinistă, şi că minoritatea s-a constituit 
într-o secţie sub denumirea „Eliberarea proletarului" .  El a pro
fitat de această ocazie ca să ceară Consiliului bani pentru 
ziarul său „Il Proletario".  Consiliul General nu avea sarcina 
de a sprijini materialiceşte presa, dar la Londra exista un co
mitet care se ocupa u strîngerea de fonduri pentru acordarea 
de ajutor presei Internaţionalei. Comitetul era pe punctul de 
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a-i trimite suma de 1 50 de franci, cînd „Gazzettino Rosa"  a 
anunţat că secţia din Torino trecuse făţiş de partea jurasie
nilor şi că hotărîse să trimită un delegat la un congres uni
versal, convocat de Federaţia jurasiană. Două luni mai tîrziu, 
Terzaghi s-a lăudat în faţa lui Regis că el a fost acela care a 
făcut să fie adoptată această rezoluţie după ce primise per
sonal, la Locarno, instrucţiuni de la Bakunin. Avînd în vedere 
această atitudine ostilă Internaţionalei, comitetul n-a 
trimis b anii. 

Deşi Terzaghi a fost la Torino mina dreaptă a Aliantei, 
adevăratul legat pontifical era acolo un oarecare Jacobi, care 
e dădea drept medic polonez. Pentru a explica ura pe care 
o nutrea faţă de pretinsul p angermanism al Consiliului Ge
neral, acest medic, membru al Alianţei, îl acuza 

„de neglijentă şi inerţie in timpul războiului franco-prusian 1 Consiliul 
a ost vinovat de căderea Comunei, deoarece n-a ştiut să folosească 
uriaşa lui putere pentru a sprijini mişcarea din Paris 1 iar tendinţele lui 
filogermane sint evidente dacă ne glndim că sub zidurile Parisului 
in armata germană erau 40 OOO de mmbri ai Internaţionalei (! ), iar 
Consiliul General nu a putut sau nu a vut să facă uz de Influenta sa 
pentru a lmpiedica continuarea războiului" (I I - raportul lui Rgis 
către Consiliul General, 1 martie 1872 m). 

Confundînd Consiliul General cu comitetul pentru spriji
nirea presei, el a acuzat Consiliul ·că, refuzînd alianţistului Ter
zaghi cei 1 50 de franci, el „urmează teoria guvernelor corupte 
şi corupătoare" .  Pentru a dovedi că această plîngere pornea 
din inima Alianţei, Guillaume a considerat de datoria sa să o 
repete la  Congresul de la Haga. 

In timp ce în ziarul său Terzaghi cînta făţiş în struna an
tiautori tară a Alianţei, pe ascuns el scria Consiliului General 
cerindu-i să refuze, în mod autoritar, cotizaţiile Federaţiei 
muncitoreşti din Torino şi să excludă, după toate regulile, pe 
ziaristul Beghelli, care nici măcar nu era membru al Interna
ţionalei. Acelaşi Terzaghi, „bun prieten ( amicone) al prefec
tului poliţiei din Torino, care îi oferea cite un pahar de ver
mut cînd îl întîlnea" (raportul oficial al Consiliului federal 
din Torino, 5 aprilie 1 872) , a dezvăluit la o întrunire publică 
prezenţa emigrantului Regis, trimis al Consiliului General la 
Torino. Pe baza acestor indicaţii, poliţia a pornit imediat pe 
urmele lui Regis, care a reuşit să  treacă graniţa numai dato
rită ajutorului dat de secje. 
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Iată cum şi-a încheiat Terzaghi misiunea dată de Alianţă 
la Torino. Cînd i s-au adus grave acuzaţii, „el a ameninţat că 
va da foc registrelor secţiei dacă nu va fi reales secretar, dacă 
secţia nu se va supune voinţei sale, autorităţii sale, sau dacă 
i se va da un vot de blam. In toate aceste cazuri, el se va răz
buna, devenind agent de poliţie ( questurino) ". ( Raportul Con
siliului federal din Torino, citat mai sus.) Terzaghi a avut 
destule motive pentru a voi să intimideze secţia. In calitated 
sa de casier şi de secretar, el comisese delapidări din cale
afară de mari, într-un mod alianţist. In pofida faptului că Con
siliul General i-a interzis categoric acest lucru, el şi-a stabilit 
o îndemnizaţie de 90 de franci şi a trecut în registre drept 
plătite sume care nu fuseseră plătite , ci sustrase din casă. Bi
lanţul făcut chiar de el indica un sold de casă în valoare de 
56 de franci, care de fapt nu au fost găsiţi şi pe care el a re 
fuzat să-i restituie, la fel cum n-a restituit nici cele 200 de 
timbre pentru cotizaţii primite din partea Consiliului General. 
Adunarea Generală a votat în unanimitate excluderea 
( scacci6) lui (raportul citat mai sus) . Alianţa, care respectă 
întotdeauna autonomia secţiilor, a ratificat această excludere, 
obţinînd imediat alegerea lui Terzaghi ca membru de onoare 
al secţiei din Florenţa, iar mai tîrziu ca delegat al aceleia5i 
secţii la Conferinţa de la Rimini. 

Cîteva zile mai tîrziu, într-o scrisoare datată 1 O martie, 
Terzaghi explică Consiliului General excluderea sa în felul 
următor : el a renunţat la calitatea de membru şi de secretar 
al acestei secţii de canalii şi spioni ( canaglia et mardoccheria), 
deoarece „era alcătuită din agenţi ai guvernului şi din ma
zzinişti" şi deoarece s-a încercat să i se dea un vot de blam 
„ştiţi pentru ce ? pentru că propovăduisem războiul împotriva 
capitalului ! " (război pe care l-a dus împotriva casei de bani 
a secţiei). In scrisoarea aceasta, el voia să demonstreze că 
Consiliul General a fost în mod grosolan indus în eroare în 
aprecierea bravului Terzaghi, a cărui unică dorinţă era să 
devină sluga lui preaplecată. Nu declarase el oare „întotdea
una că pentru a fi membru al Internaţionalei trebuie să plă
teşti Consiliului General cotizaţiile " - în pofida ordinelor se
crete ale Alianţei ? 

„Dacă noi am aderat la congresul jurasienilor, n-am făcut-o pen
tru a vă declara război, dragi prieteni, ci am mers pur ş: simplu in 
sensul curentului; noi urmăream să aducem împăcarea şi să rezolvăm 
conflictul. In ceea ce priveşte centralizarea secţiilor, fără a le lipsi insă 
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de o oarecare autonomie, o onsider foarte utilă". - „Sper că Consiliul 
suprem va refuza primirea Federaţiei muncitoreşti a dui Mazzini; fiţi 
încredinţaţi că nimeni nu va îndrăzni să vă acuze de autoritarism 1 
in această privinţă imi asum întreaga răspundere„. Dacă este posibil, 
ş dori o biografie exactă a lui Karl Marx; în Italia nu avem una 
autentică şi aş dori să fiu primul care să aibă această cinste". 

Ce înseamnă însă toate aceste linguşeli ? 

„Nu pentru mine, ci pentru cauză şi pentru a nu ceda locul nu
meroşilor mei duşmani, pentru a le arăta că Internaţionala este unită, 
vă rog insistent, dacă nu e prea lîrziu, să-mi trimiteţi subvenţia de 
150 de franci pe care mi-a aordat-o Consiliul suprem". 

Convins că nu va fi sancţionat ,  Terzaghi a făcut noi is
prăvi, apărînd într-o postură atît de imposibilă la Florenţa, 
încît însăşi Fascia Operaio * s-a văzut nevoită să-l deza
vueze. Sperăm că comitetul jurasian va şti să-i aprecieze mai 
bine serviciile. 

Dacă în Terzaghi Alianţa îşi găsise adevăratul reprezen
tant� în Romagna ea şi-a găsit cel mai favorabil teren. Aici 
şi -a constituit ea grupul de secţii care se dădeau drept secţii 
ale Internaţionalei, a căror primă regulă era de a nu se su
pune Statutului general, de a nu -şi anunţa constituirea şi de 
a nu plăti Consiliului General cotizaţiile. Erau secţii absolut 
autonome. Ele au luat denumirea de Fascia Operaio şi au ser
vit drept centru pentru d iferite asociaţii ale muncitorilor. La 
întrebarea: 

„Trebuie oare, in interesul general şi pentru asigurarea unei totale 
autonomii a Federaţiei muncitoreşti, să o supunem conducerii Comite
tului general de la Londra sau a celui jurasian, sau trebuie să răminem 
complet independenţi, menţinind însă legături cu ambele comitete?" 

primul lor congres, ţinut la Bologna la 1 7  martie 1 872, a răs
puns cu următoarea rezoluţie : 

„Congresul recunoaşte Consiliul General de la Londra şi comitetul 
jurasian numai ca simple birouri de corspondentă ş. statistică şi 
însărcinează reprez!ntanţa locală din ologna să stabilească legătura 
cu cele două foruri şi să comunice secţiilor rezultatul". 

„Fascia Operaiou făcuse o mare greşeală dezvăluind ne
iniţiaţilor existenţa centrului secret al Alianţei. Comitetul ju
rasian s-a  văzut nevoit să dezmintă în mod public activitatea 

* - Federaţia muncitorească. - Nota trad. 
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sa secretă. ln ceea ce priveşte Consiliul General, reprezen
tanţa locală din Bologna nu i-a dat niciodată vreun semn 
de viaţă. 

De îndată ce Alianţa a aflat de convocarea Congresului 
de la Haga, ea a împins pe primul plan a sa „Federaţie mun
citorească", care, în numele autorităţii sale autonome sau al 
autonomiei sale autoritare, a uzurpat titlul de Federatie ita
liană şi a convocat la 5 august o conferinţă la Rimini. Dintre 
cele 21 de secţii reprezentate la Rimini, numai una singură, 
cea din Neapole, făcuse parte din Internaţională, în timp ce 
nici una dintre secţiile realmente active ale Internaţionalei, 
nici chiar cea din Milano, n-a fost reprezentată. Această con
ferinţă a dezvăluit planul de campanie al Alianţei în urmă
toarea rezoluţie : 

„Avind in vdere că Conferinţa de la Londra (septembrie 1871) 
a Jnceroat, prin rezoluţia a IX-a, să impună intregii Asociaţii Interna
ţionale a Muncitorilor o doctrină autoritară, care este cea a Partidului 
Comunist German ; 

că Consiliul General ste promotorul şi usţinătorul acestui fpt 1 
că doctrina comuniştilor autoritari constituie o negare a senti

mentului revolutl>nar al proletariatului italian 1 
că Consiliul General a recurs la mijloacele cele mai nedemne 

ca, de pildă, calomnia şi mistificarea, cu unicul scop de a impune in
tregii Asociaţii Intenaţionale doctrina sa proprie, autoritar-comunistă ; 

că Consiliul General a întrecut orice mdsură prin circulara con
fidenţială, datată Londra 5 martie 1872, in care, continulnd calomniile 
şi mistificările, dă la iveală intreaga sa sete de autoritate, lucru care 
reiese desebit de pregnant din următoarele două psaje semnificative : 

1n condilil In care nu existd o altă cautoritate recunoscută ln mod 
liber consimtit�, hotărfrile cu greu ar putea fi aduse la îndeplinire lJrd 
cautoritate� m11rală. (Circulara confidenţială, p. 27 •. ) 

cConsiliul General intentionează ca la viitorul congres să ceQrd 
sd se instituie o anchetă asupra activitălii desfăşurate de această so
cietate secretl şi de inspiratorii ei in unele lări, ca, de pildă, in Sa
nia� (p. 31 **). 

Că spiritul reactionar al Consiliului General a stirnit indignarea 
revoluţionară a belgienilor, francezilor, spaniolilor, slavilor, italienilor 
şi a unei părti din elvetieni şi a determinat propunerea de a se des
fiinţa Consiliul şi de a se revilli Statutul gener!!; 

că nu intimplător Consiliul General a convocat Congrsul general 
la Haga, loJalitate situată la mare distantă de aceste ţări revolutionare: 

din motivele de mai sus, 
conferinta declară solemn in faţa tuturor muncitorilor din lume 

că din acest moment Federalia italiană a Asociaţiei Internationale a 
Muncitorilor se desolidarizează complet de Consiliul General de la 

• Vezi volumul de faţă, p. 37. - Nota red. 
.. Vezi volumul de faţă, p. 412. - Nota red. 



Alana şi Aoiaţia IJternaţionlă a Munitorilor. - V 385 

Londra, afirmlndu-ş. 1n acelaşi timp solidaritatea economică u toU 
muncitorii şi propuniind tuturor sectiilor care nu aprobă principiile 
autoritare ale Consiliului Gneral să-şi trimită la 2 septembrie 1872 
reprezentantii nu la Haga, ci la Neuchâtel (Elveţia) pentru a dschide 
acolo, ln aceeaşi zi, congresul general antiautoritar. 

Rimini, 6 august 1872. 
ln numele conferintei 

Carlo Caliero, prşedinte, Andrea Costa. secretar• 

încercarea de a înlocui Consiliul General cu Fascia Ope
raio a suferit un eşec total. Nici chiar Consiliul federal spa
niol, simplă filială a Alianţei, n -a  îndrăznit să prezinte spre 
votare membrilor din Spania ai Internaţionalei rezoluţia de la 
Rimini. Dîndu-şi seama că a mers prea departe, Alianţa a par
ticipat la Congresul de la Haga, fără a renunţa însă la con
gresul său antiautoritar de la Saint-Imier. 

Italia devenise pentru Alianţă pămîntul făgăduinţei nu
mai datorită unor împrejurări deosebite. Papa Mihail ne dez
văluie acest mister în scrisoarea sa către Mora ( „Docu
mente" nr. 3) : 

„ln Italia există ceea ce nu există in lllte tări : un tineret entu
zist, energic, complet dezorientat, ldrd perspectivd, idră ieşire (tout a 
lail deplacee, sans carriere, sans lssue) şi care, ln pofida originii lui 
burghze, nu ste epuizat din punt le vdere moral şi intelectual ca 
tineretul burghez din alte tărl. ln prezent, el îmbrăţişează fără rezerve 
socialismul revoluţionar, Intregul nostru program, programul Alianţei. 
Mazzini, genialul (sic) şi puternicul nostru adversar, a murit, partidul 
lui este complet dezorganizat, iar Garibaldi ste tot mai mult sub in
fluenta acestui tineret care-i poartă numele, dar care merge, sau, mai 
exiot, aleargă infinit mai dparte dacit el• • 

Sfîntul părinte are dreptate. în Italia, Alianţa nu este o 
„Federaţie muncitorească" (Fascia Operaio) , ci o adunătură 
de elemente declasate. Toate pretinsele secţii din Italia ale 
Internaţionalei sînt conduse de avocaţi fără procese, medici 
fără pacienţi şi fără pregătire, studenţi în arta biliardului, co
mis-voiajori şi alţi funcţionari comerciali şi, mai ales, de ga-

• Iată ce spune in acestă privintă lnsuşi Garibaldi : „Dragul 
meu Crescio, sincere multumiri pentm «Avvenire Sociale• pe care mi 
l-ai trimis şi pe .care-l voi oi1i cu interes. ln ziarul vostru vret. să 
duceţi război lmpotriva minciunii şi a robiei 1 este un program minu
nat. Cred insă că lupta lmpotriva principiului autoritătii este una din 
greşelile Internaţionalei, care o lmpiedică să lnregistreze succese. Co
muna din Paris a căzut fiindcă la Paris nu exista nici un fel de pu
tere autoritară, ci numai anarhie. Franta şi Spania suferă de aceeaşi 
racilă. Urz mult succs lui cAvenlre• şi ră1n al d-tale, G. Garibaldi". 
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zetari de la ziare lipsite de importanţă şi care se bucură de o 
reputaţie mai mult sau mai puţin dubioasă. Italia este singura 
ţară în care presa Internaţionalei, sau cea care se intitulează 
astfel, calcă pe urmele lui „Figaro" .  Este suficient să arunci 
o privire asupra scrierii secretarilor acestor pretinse secţii 
pentru a-ţi da seama că ea este întotdeauna scrierea unor 
funcţionari comerciali sau a unor oameni obişnuiţi să mînu
iască condeiul. Acaparînd astfel toate posturile oficiale în 
secţii, Alianţa a izbutit să-i determine pe muncitorii italieni 
ca, ori de cîte ori voiau să comunice între ei sau cu alte con
silii ale Internaţionalei, să recurgă la serviciile elementelor 
declasate alianţiste, care găsiseră în Internaţională şi „per 
spectivă" şi „ieşire" .  
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I 

Alianţa în Franţa 

Aici membrii Alianţei erau puţini la număr, dar plini de 
zel .  La Lyon, Alianţa era condusă de Albert Richard şi Gas
pard Blanc ; la Marsilia - de Bastelica, toţi trei colaboratori 
activi la ziarele conduse de Guillaume. Datorită lor, Alianţa 
a izbutit, în septembrie 1 870, să dezorganizeze mişcarea din 
Lyon ; pentru ei, această mişcare n -a avut însemnătate decît 
în măsura în care a permis lui Bakunin să-şi lanseze memo
rabilul decret cu privire la desfiinţarea statului. Activitatea 
desfăşurată de Alianţă după înfrîngerea insurecţiei din Lyon 
a fost foarte bine caracterizată în următorul pasaj dintr -o 
scrisoare a lui Bastelica (Marsilia, 13 decembrie 1 870) : 

„Forta noastră reală este nespus de mare n rindurile muncito
rilor; dar, de la ultimele persecutii. sectia noastră incă nu s-a reorga
nizat. Nu ne hotărîm să facem acest lucru de teamă ca, In absenta 
conducătorilor (initiateurs), oamenii să nu fie corup/i. Aşteptăm•. 

Faptul că Bastelica era pe atunci înrolat într-un regiment 
de marş şi putea pleca în orice moment din Marsilia consti
tuia deci pentru el un motiv suficient pentru a nu permite 
reorganizarea Internaţionalei, prezenţa conducătorilor alian
ţişti fiind considerată absolut necesară pentru autonomia ei. 
Rezultatul cel mai vizibil al activităţii Alianţei a fost discre
ditarea în ochii muncitorilor din Lyon şi Marsilia a Interna
ţionalei, pe care, ca pretutindeni şi întotdeauna, pretindea c. 
o reprezintă. 

Sfîrşitul lui Richard şi al lui Blanc este cunoscut. ln 
toamna anului 1 870, ei şi-au făcut apariţia la Londra şi au 
încercat să recruteze printre emigranţii francezi aliaţi pentru 
o restaurare bonapartistă. ln ianuarie 1 872 au publicat bro
şura : Albert Richard şi Gaspard Blanc. „L'Empire et la France 

27 - Marx-ngels, Opere, voi. 18 



388 Karl Marx şi Friedrich Engels 

nouvelle. Appel du peuple et de la jeunesse a la conscience 
fran;aise. Bruxelles, 1 872" 345• 

Cu modestia specifică şarlatanilor din Alianţă, ei 
declară : 

„Noi, care am organizat marea armată a proletariatului francez„. 
noi, cei mai influenţi conducători ai Internationale1 în Franţa„., n-am 
fost, din fericire, împuşcaţi şi ne aflăm aici, pentru ca în fata lor 
{parlamentari ambiţioşi, republicani îmbuibaţi şi prelinşi democraţi de 
roare nuanţele) să desfăşurăm drapelul sub are luptăm şi - in pofida 
calomniilor, meninţărilor şi atacurilor de tot felul - să adresăm Eu
ropei uimite strigătul care porneşte din adincul conştiinţei noastre şi 
care ln curind va avea ecou in inimile tuturor francezilor: «TRAIASCĂ 
IMPARATUL !»" 

Nu vom cerceta dacă aceşti doi membri ai Alianţei, de
veniţi partizani ai imperiului prin „evoluţia firească a ideilor 
loru, sînt pur şi simplu „canalU, cum i -a  calificat la Haga 
fostul lor prieten Guillaume, sau dacă ei au primit din partea 
pontifului Alianţei misiunea specială de a intra în rîndul 
agenţilor bonapartişti. 1n documentele Alianţei în Rusia care, 
potrivit statutului secret, dezvăluie secretul secretelor acestei 
societăţi secrete şi din care vom da mai j os unele extrase se 
spune în mod direct că fraţii internaţionali trebuie să pă
trundă pretutindeni şi pot chiar primi ordinul de a intra în 
slujba poliţiei. De altfel, veneraţia acestor doi fraţi faţă de al 
lor împărat al ţăranilor nu depăşeşte veneraţia pe care în 
1862 Bakunin a avut-o faţă de al său ţar al ţăranilor. 

După căderea Comunei, în oraşele din Franţa în care nu 
au pătruns membrii Alianţei, Internaţionala s -a  dezvoltat ra
pid. La  Congresul de la Haga, secretarul pentru Franţa* a 
putut anunţa că Internaţionala are organizaţii în peste trei
zeci de departamente. Cei doi principali corespondenţi alian
ţişti pentru Franţa, Benoît Malon şi Jules Guesde (aces ta din 
urmă a semnat circulara de la Sonvilier), care cunoşteau 
această dezvoltare rapidă a Asociaţiei noastre, au încercat să 
o dezorganizeze în interesul Alianţei. Cînd scrisorile nu au dat 
rezultatul scontat, s-au trimis emisari, printre care şi un rus 
pe nume Mecinikov, dar zadarnic. Aceiaşi indivizi care acu
zau cu neruşinare Consiliul General că împiedică pe 
muncitori 

„să se organizeze în fiecare tară în mod liber, spontan, potrivit spiri
tului i obiceiurilor lor spcifice• (scrisoarea lui Gusde din 2 sep
tembrie 1872) m 

* Augu5te Seraillier. - Nota red. 
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spuneau muncitorilor - de îndată ce aceştia începeau să se 
organizeze în mod liber, spontan etc., dar în deplin acord u 
Consiliul General - că germanii din Consiliul General îi 
oprimă şi că, în afara ·bisericii lor ortodoxe antiautoritare, nu 
există mîntuire. Muncitorii francezi, care nu simţeau decît 
asuprirea versaillezilor, au trimis aceste scrisori Consiliului 
General, cerînd explicaţii. 

Această activitate a Alianţei în Franţa este cea mai bună 
dovadă că, de îndată ce pierdea speranţa de a domina Inter
naţionala, începea să lupte împotriva ei. Alianţa considera 
orice secţie care nu se supunea dominaţiei ei drept duşman, 
un duşman chiar mai mare decît burghezia. Cine nu este cu 
noi este împotriva noastră - aceasta este deviza pe care 
Alianţa o proclamă făţiş în manifestele ei ruseşti. Pentru ea 
succesele repurtiate de mişcarea generală sînt o nenorocire 
dacă această mişcare nu s-a plecat sub jugul ei sectar. Toc
mai în momentul cînd clasa muncitoare franceză avea nevoie 
în primul rînd de o organizaţie indiferent de forma ei, Alianţa 
a venit în ajutorul lui Thiers şi l adunării „des rurauxu, de 
clarînd război Internaţionalei .  

Să vedem acum cine erau agenţii Alianţei în campania 
ei în favoarea versaillezilor. 

La Montpellier, omul d-lui Guesde era un oarecare Paul 
Brousse, student la medicină, care încerca să desfăşoare o 
propagandă alianţistă în întregul departament Herault, unde 
Guesde scosese ziarul „Les Droits de l'Homme " 347• Cu puţin 
înainte de Congresul de la Haga, cînd membrii din sudul 
Franţei ai Internaţionalei se înţeleseseră să facă o colecta 
pentru a trimite un delegat comun la Haga, Brousse a încer
cat să convingă secţia din Montpellier să nu participe la 
această colectă şi să nu se pronunţe pînă cînd congresul nu 
va rezolva problemele litigioase. Comitetul din sudul Fran
ţei, secţia Montpellier, a hotărît să ceară congresului exclu
derea lui Brousse din Internaţională pentru că „a procedat ne
loial, provocînd o sciziune în secţie u .  într-o corespondenţă 
trimisă în luna octombrie din Roma ziarului „La Liberteu 34e 
de la Bruxelles, prietenul său Guesde a înfierat acest atentat 
autoritar împotriva lui Brousse şi a declarat că instigator este 
Calas din Montpellier, al cărui nume l-a scris în întregime, în 
timp ce numele lui Brousse l -a scris numai cu iniţiale. Folo
sindu-se de acest denunţ, poliţia l-a pus sub supraveghere pe 
Calas şi curînd după aceea a interceptat la poştă o scrisoare 
trimisă de Serraillier lui Calas, scrisoare în care se vorbea 

27" 
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mult despre Dentraygues din Toulouse. La 24 decembrie, Den
traygues a fost arestat. 

Cei mai activi oameni ai Alianţei la Narbonne erau : Gon
dres, semnalat ca agent al poliţiei, Bacave, care exercita func
ţia de agent al poliţiei la Narbonne şi Perpignan, de Saint
Martin, avocat şi corespondent al lui Malon. In 1 866, d-l de 
Saint-Martin a solicitat un post la ministerul curţii imperiale 
şi al artelor frumoase. Condamnat în anul 1 869 la 800 de franci 
amendă pentru un delict de presă, republicanii au pus mină de 
la mină pentru a-i  plăti amenda ; dar, în loc să folosească banii 
in acest scop, Saint-Martin şi -a oferit o mică excursie la Paris 
pe cheltuiala muncitorilor, care, pentru a evita un scandal, au 
trebuit să strîngă alţi bani. Imediat după zilele din mai 187 1 ,  
acelaşi Saint-Martin a solicitat guvernului d e  l a  Versailles un 
post de subprefect. 

Iată un alt agent al Alianţei : în noiembrie 1 87 1 ,  Calas i -a  
scris lui Serrnillier : 

„Puteti conta pe devotamentul neţărmurit al c�tăteanului Abel 
Bousquet fată de cauza socială. El este„. preşedintele comitetului so
cialist din Beziers". 

Doui zile mai tîrziu, la 13  noiembrie, Serraillier a primit 
următoarea declaraţie : 

„Convingindu-ne.„ ca încrederea prietenului nostru comun Calas 
1 fost înşelată de d-l Bousquet, preşedintele comitetului electoral din 
Bcziers, care nu e cituşi de puţin demn de această încredere deoarece 
esto secretar al comisarului-şef de politie din Beziers, .„de comun acord 
cu cetdteanul Ctlas, care a recunoscut că a fost victima unei erori, 
rerem cetăţeanului Serraillier să considere ca neavenită ultima scrisoare 
trimisă de cet.teanul Calas şi, de asemenea, dacă e posibil. s. obtin. 
excluderea d-lui Bousquet din Internaţională. Din însărcinarea demo
craţiei socialiste din Beziers şi Pezenas• {urmează semnăturile). 

Serra111ier a profitat de această declaraţie pentru a-l 
demasca în „L'Emancipa tion" din Toulouse ( 19 decembrie 1 87 1 )  
p e  acest domn Bousquet c a  agent al poliţiei. într-o scrisoare 
datată „Narbonne, 24 iulie 1 872" se arată că d-l Bousqunt 

,.cumulează funcţia de brigadier-şef al politiei cu cea de comis-voiajor 
la ordinele disident:lor din Geneva". 

Era deci foarte firesc ca „Bulletin jurasien" din 10  noiem
brie să-i ia apărarea 349• 
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VII 

Alianţa după Congresul de la Haga 

După cum se ştie, la ultima şedinţă a Congresului de la 
Haga, cei paisprezece delegaţi ai minorităţii au prezentat o 
declaraţie de protest împotriva rezoluţiilor adoptate. Aceastî 
minoritate era alcătuită din următorii delegaţi: patru spa
nioli, cinci belgieni, doi jurasieni, doi olandezi şi un american. 

După ce la Bruxelles s-au înţeles cu belgienii asupra baze
lor unei acţiuni comune împotriva noului Consiliu General, 
jurasienii şi spaniolii au plecat la Saint-Imier, în Elveţia, la 
congresul antiautoritar convocat de Alianţă cu ajutorul acoli
ţilor ei de la Rimini. 

Acest congres a fost precedat de congresul Federaţiei jura
siene, care a respins rezoluţiile de la Haga şi îndeoseb. rezo
luţia cu privire la excluderea lui Bakunin şi Guillaume. Ca 
urmare a acestui fapt, federaţia a fost exclusă temporar de 
către Consiliul General. 

La congresul antiautoritar, întreaga Alianţă a fost în plen. 
Alături de spanioli şi jurasieni au participat şase delegaţi care 
reprezentau Italia ; printre aceştia erau Costa, Cafiero, Fanelli 
şi Bakunin însuşi ; doi delegaţi pretindeau că reprezintă „mai 
multe secţii din Franţa" ,  iar unul - două secţii din America ; 
în total - 1 5  membri ai Alianţei. Acest congres i -a oferit, în 
sfîrşit, lui Bakunin „toate garanţiile pentru o judecată impar
ţială şi serioasă" ,  de aceea a şi domnit acolo cea mai perfectă 
unanimitate. Aceşti oameni, dintre care cel puţin j umătate nu 
făceau parte din Internaţională, s-au erijat în tribunal suprem, 
chemat să se pronunte în ultimă instanţă asupra acţiunilor 
unui congres general al Asociaţiei noastre. Ei au declarat că 
resping cu hotărîre toate rezoluţiile Congresului de la Haga şi 
că nu recunosc împuternicirile Consiliului General nou ales. În 
sfîrşit, în numele federaţiilor lor şi fără a avea nici un fel de 
împuterniciri în acest sens, ei au încheiat o alianţă ofensivă şi 
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defensivă - „un pact de prietenie, solidaritate şi apărare mu
tuală• 850 - împotriva Consiliului General şi a tuturor celor 
care vor recunoaşte rezoluţiile adoptate la Haga. Ei au definit 
anarhismul lor abstenţionist în următoarea rezoluţie, care 
rep1ezintt o condamnare directa a Comunei din Paris: 

„Congr>ul declară: 1 )  că prima indatorire a proletariatului este 
desfiinţ.area oricarei puteri politice; 2) că orice organizare a unei puteri 
politice pretins provizorii şi revoluţionare avînd drept scop infăptuirea 
acestei desfiinţări nu poate fi decît o nouă înşelătorie şi ar fi pentru 
proletariat la fel de periculoasă ca toate guvernele existente in prezent". 

în încheiere, s-a hotărît ca celelalte federaţii autonome 
să fie invitate să adere la noul pact şi după şase luni să aiba 
loc un al doilea congres antiautoritar. 

Sciziunea lin Internaţională era, aşadar, procldmată. Din 
acel moment, comitetul jurasian a preluat oficial conducerea 
scizioniştilor. Acea parte din Internaţională care l-a urmat nu 
a fost decît Alianţa publică de odinioară, reînviată şi devenită 
paravanul şi unealta Alianţei secrete. 

întorşi în Spania, cei patru fii Aymon ai Alianţei în Spania 
au publicat un manifest plin de calomnii la adresa Congresului 
de la Haga şi de elogii la adresa celui de la Saint-Imier. Consi
liul federal a aprobat acest pamflet şi, din ordinul centrului 
elveţian, a convocat la C6rdoba, pentru 25 decembrie 1 872, 
congresul organizaţiilor din Spania, care trebuia să aibă loc 
abia în aprilie 1 873. La rîndul său, comitetul elveţian s-a gră
bit să demonstreze tuturor că acest Consiliu î i  este subor
donat: peste capul Consiliului spaniol, comitetul jurasian a 
trimis tuturor federaţiilor locale din Spania rezoluţiile Congre
sului de la Saint-Imier. 

Din 1 0 1  federaţii ( cifra oficială comunicată de Consiliul 
federal) , la Congresul de la C6rdoba au fost reprezentate nu
mai 36 ; acesta era, prin urmare, cel mai autentic congres al 
minorităţii. Federaţiile recent constituite erau reprezentate 
prin numeroşi delegaţi ; Alcoy avea şase delegaţi, deşi această 
federaţie nu mai fusese reprezentată la nici un congres spa 
niol ; l a  data cînd a avut loc Congresul d e  la Haga, e a  nici 
măcar nu exista, deoarece nu a dat delegaţiei spaniole nici 
un vot şi nici o centimă. Federaţii importante şi active, ca 
cele din Grada (500 de membri), Badalona (500), Sabadell ( 1 25), 
Sans ( 1  061) ,  străluceau prin absenţă. Pe lista celor patruzeci 
şi opt delegaţi figurează paisprezece membri notorii ai 
Alianţei ; dintre aceştia zece reprezentau federaţii ai căror 
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membri nu erau şi care, probabil, nici nu-i  cunoşteau. Sigură 
de majoritatea ticluită de ea, Alianţa şi-a dat frîu liber. Sta
tutul Federaţiei spaniole, elaborat la Valencia şi aprobat la 
Saragosa, a fost respins, Federaţia spaniolă decapitată, iar 
Consiliul ei federal înlocuit cu o simplă comisie de corespon
denţă şi statistică, căreia nu i s-a lăsat nici măcar funcţia 
de a vărsa Consiliului General cotizaţiile organizaţiilor din 
Spania; în sfîrşit, au rupt-o cu Internaţionala, respingînd 
rezoluţiile de la Haga şi raliindu-se pactului de la  Saint
Imier ; s-a mers atît de departe cu anarhia, incit s-a res
pins anticipat viitorul congres general, căruia i -a  fost 
substituit un nou congres antiautoritar 

„pentru cazul cînd nu ar restabili demnitatea şi independenţa Internaţio
nalei, respingind Congresul de la Haga•. 

La Haga, Alianţa a vrut, prin mandatul imperativ spaniol, 
să impună un sistem de votare care, în acel moment, îi con
venea cel mai bine ; la C6rdoba, ea a mers atît de departe, 
incit a recomandat, cu nouă luni înainte, rezoluţiile pe care 
trebuia să le adopte viitorul congres general. Trebuie să re
cunoaştem că în ceea ce priveşte autonomia secţiilor şi fede
raţiilor nu se poate merge mai departe. 

Excluzind Alianţa şi pe liderii ei din Internaţională, Con
gresul de la Haga a dat noi forţe mişcării antialianţiste din 
Spania. Campania începută de Noua federaţie din Madrid a fost 
sprij inită de federaţiile din Saragosa, Vitoria, Alcal. de Hena
res, Gracia, Lerida, Denia, Pont de Vilumara, Toledo, Valencia, 
Noua federaţie din Cadiz etc. Circulara Consiliului federal cu 
privire la convocarea Congresului de la C6rdoba cerea ca 
acest congres să se constituie judecător al rezoluţiilor votate 
la Congresul general de la Haga, ceea ce însemna o încălcare 
flagrantă nu numai a Statutului general, dar şi a statutului 
local spaniol, al cărui articol 13 glăsuieşte : 

„Consiliul federal va aduce la îndeplinire şi va avea grijă să fie 
aduse la îndeplinire rezoluţiile congreselor naţionale şi ale congreselor 
internaţionale". 

Noua federaţie din Madrid a răspuns printr-o circularl 
adresată celorlalte federaţii locale, în care declara că, proce
dînd astfel, Consiliul federal s-a pus în afara Internaţionalei 
şi le cerea să-l înlocuiască printr-un nou consiliu provizoriu, 
care să-şi asume obligaţia de i respecta cu stricteţe Statutul, 
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şi nu să se supună pasiv dispoziţiilor Alianţei. Propunerea a 
fost adoptată ; a fost desemnat un nou Consiliu federal cu 
sediul la Valencia. ln prima sa circulară (2  februarie 1873) , 
acesta se declară „păzitorul credincios al Statutului Interna
ţionalei, elaborat şi aprobat la congresele internaţionale şi 
naţionaleu şi protestează vehement împotriva celor ce vor s. 
semene „anarhia în rîndurile Internaţionalei ,  anarhia înaintea 
revoluţiei, dezarmarea înaintea victoriei! Ce bucurie pentru 
burghezie I" ss1 

Concomitent cu spaniolii au ţinut şi belgienii un congres, 
la care au respins, de asemenea, rezoluţiile Congresului de 
la Haga. Consiliul General le-a răspuns, ca şi scizioniştilor 
spanioli, cu rezoluţia din 26 ianuarie 1 873 *, în care declara 
că „toate asociaţiile şi persoanele care refuză să recunoască 
rezoluţiile congreselor sau care, în mod conştient, nu-şi înde
plinesc îndatoririle prevăzute în Statutul general şi în Re
gulament se pun astfel în afara Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor şi încetează de a mai fi membri ai acesteia " .  La 
30 mai, el a completat această declaraţie cu următoarea re
zoluţie * * : 

„Avînd în vedere că congresul Federaţiei belgiene care 
a avut loc la Bruxelles în zilele de 25 şi 26 decembrie 1 872 a 
hotărît să declare nule şi neavenite hotărîile celui de-al V-lea 
Congres general ; 

că congresul unei părţi din Federaţia spaniolă care a avut 
loc la C6rdoba între 25 decembrie 1 872 şi 2 ianuarie 1 873 a ho
tărît să nu recunoască hotărîrile celui de-al V-lea Congres ge
neral şi să accepte hotărîrile unei întruniri ostile Internaţio
nalei ; 

. că o întrunire ţinută la Londra în ziua de 26 ianuarie 1873 
a hotărît să respingă rezoluţiile celui de-al V-lea Congres 
general ; 

pe baza Statutului şi a Regulamentului de organizare şi 
în conformitate cu rezoluţia sa din 26 ianuarie 1 873, Consi
liul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
declară : 

Toate federaţiile naţionale sau locale, toat: secţiile şi 
persoanele care au participat la congresele şi întrunirile de 
la Bruxelles, C6rdoba şi Londra menţionate mai sus sau care 
recunosc hotărîrile acestora s-au pus ele însele în afara Aso-

* Vezi volumul de faţă, p. 66-666. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 667. - Nota red. 
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ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi au încetat le a mai 
fi membri ai acesteia". 

Totodată, Consiliul General a declarat din nou că „nu 
există o Federatie naţională italiană a Internaţionalei, de 
oarece nici una dintre organizaţiile care se intitulează astfel 
nu a îndeplinit niciodată vreuna dintre condiţiile de primire 
şi afiliere prevăzute în Statut şi în Regulamentul de orga
ni:dre ; în diferite regiuni ale Italiei există însă secţii care 
îşi îndeplinesc îndatoririle faţă de Consiliul General şi ţin 
legătura cu acesta " '· 

La rîndul lor, jurasienii au convocat la 27-28 aprilie un 
nou congres la Neuchâtel. La acest congres au participat 
nouăsprezece delegaţi, reprezentînd zece secţii din Elveţia 
şi o pretinsă secţie din Alsacia ; două secţii din Elveţia şi 
o secţie din Franţa nu au trimis delegaţi. Federaţia jurasiană 
pretindea deci că are în Elveţia douăsprezece secţii. Dele
gatul din Moutier a declarat însă că nu a venit decît pentru 
a pleda pentru o conciliere cu Internaţionala şi că are man
dat imperativ de a nu participa la lucrările congresului. In
tr-adevăr, Moutier ieşise din Federaţia jurasiană încă în 
timpul Congresului de la Saint-Imier. Rămîn unsprezece 
secţii. Faptul că raportul comitetului evită să dea date asu
pra situaţiei interne şi asupra efectivului acestor secţii ne 
d. dreptul să presupunem că ele nu sînt cu mult mai puter
nice decît pe vremea Congresului de la Sonvilier. In schimb, 
raportul aliniază în ordine de bătaie forţele externe ale jura
sienilor, aliaţii cîştigaţi de Alianţă după Congresul de la 
Haga. Potrivit acestui raport este vorba de aproape toate 
federaţiile Internaţionalei : 

„Italia " - dar am văzut că nu există o federaţie italiana. 
„Spania " ,  deşi, maj oritatea membrilor din Spania ai In

ternaţionalei au trecut în tabăra scizioniştilor, am văzut mai 
sus că Federaţia spaniolă continuă să existe şi să ţină o leg.
tură permanentă cu Consiliul General. 

„Franţa, atît cit este bine organizată" ,  adică „secţia din 
Franţa" ,  care s-a scuzat faţă de Congresul de la Neuchâtel 
pentru faptul de a nu fi trimis un delegat. Nu intenţionăm 
să divulgăm jurasienilor ce mai există „bine organizat" în 
Franţa, in pofida ultimelor persecuţii care au arătat în sufi
cientă măsură de partea cui este buna organizare şi care, ca 
întotdeauna, au ocolit cu grijă pe puţinii membri ai  Alianţei 
în Franţa. 

* Vezi volumul de fată, p. 663. - Nota red. 
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„Întreaga Belgie " ,  prostită de Alianţă, ale cărei principii 
este departe de a le împărtăşi. 

„Olanda, cu excepţia unei singure secţii " ,  în realitate 
ambele secţii olandeze au aderat nu la pactul de la Saint
lmier, ci la declaraţia „antiseparatistă" a minorităţii de 
la Haga . 

„Anglia, cu excepţia cîtorva scizionişti ! " - „Scizio
niştii", adică majoritatea covîrşitoare a secţiilor din Anglia 
ale Internaţionalei, au ţinut un congres la Manchester în 
zilele de 1 şi 2 iunie. La acest congres au participat douăzeci 
şi şase de delegaţi, reprezentînd douăzeci şi trei de 
secţii 352, în timp ce „Anglia" jurasienilor n-are nici secţii, 
nici consiliu federal şi, desigur, nu a ţinut nici un congres. 

„America, u excepţia cîtorva scizionişti ! "  - Federaţia 
americană a Internaţionalei există şi îşi desfăşoară activi
tatea normal, în deplin acord cu Consiliul General. Ea are 
un Consiliu federal propriu şi congresele ei proprii. „Ame
rica" comitetului jurasian nu este alcătuită decît din bur
ghezii care îşi fac o trambulină din amorul liber, banii de hîrtie, 
funcţiile publice şi corupţia publică, şi pe care la  Congresul 
de la Haga i-a reprezentat atît de bine d-l West, în favoarea 
căruia nici chiar delegaţii jurasieni n-au îndrăznit să se pro
nunţe sau să voteze. 

„Slavii" ,  adică „secţia slavă din Zurich" ,  care, ca întot
deauna, pretinde că reprezintă o naţiune întreagă. Membrii 
polonezi, ruşi, ai Internaţionalei, slavii din Austria şi Unga
ria - toţi adversari declaraţi ai scizioniştilor - nu sînt 
luaţi în considerare. 

lată care sînt partizanii Alianţei. Dacă cele unsprezece 
secţii jurasiene au o existenţă la fel de reală ca majoritatea 
acestor partizani, pe bună dreptate comitetul lor a avut toate 
temeiurile de a le trece sub tăcere. 

In această ordine de bătaie a Alianţei se remarcă absenta 
Elveţiei. Motivele acestei absenţe sînt serioase. O lună mai 
tîrziu, în zilele de 1 şi 2 iunie, a avut loc la Olten un con
gres general al muncitorilor din Elveţia pentru organizarea 
rezistenţei şi a grevelor 353• Cinci jurasieni au predicat acolo 
evanghelia autonomiei absolute a secţiilor ; ei au răpit con
gresului mai bine de jumătate din timp. !n cele din urmă a 
trebuit totuşi să se treacă la vot ; rezultatul a fost că din 
optzci de delegaţi, şaptezeci şi cinci au votat împotriva ce
lor cinci jurasieni, cărora nu le-a rămas altceva de făcut 
decît să părăsească sala. 
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În conciliabulele sale, Alianţa nu împărtăşeşte, pare-se, 
iluziile pe care ar vrea să le dea publicului în privinţa for
ţelor ei reale. La acelaşi Congres de la Neuchâtel, ea a ob
ţinut adoptarea următoarei rezoluţii : 

„ .vînd în vedere că, in conformitate cu prevederile Statutulul 
general, Congrsul general al Internaţionalei se întruneşte anual fără 
a fi nevoie de o convocare specială făcută de un Consiliu General, 
Federaţia jurasiană propune tuturor federaţiilor Internaţionalei să se 
întrunească in Congres general în ziui de luni 1 septembrie, într-un 
oraş din Elveţia•. 

Şi pentru ca acest congres să nu repete „funestele gre
şeli de la Haga" , delegaţii Alianţei şi partizanii lor se vor 
întruni la 28 august într-un congres antiautoritar. Din dez
baterile care au avut loc pe marginea acestei propuneri 
reiese 

„că noi considerăm Congres general al Internaţ:onalei congresul con
vocat direct de federaţii. şi nu congresul pe care va încerca să-l cori
\·oace, probabil, pretinsul Consiliu General din New York". 

Aşadar, sciziunea a fost dusă pînă la ultimele ei conse
cinţe. Membrii Internaţionalei vor merge la congresul pe care 
Consiliul General îl va convoca din însărcinarea congresu
lui precedent, la aprecierea lui, într-un oraş din Elveţia. 
Membrii Alianţei şi alaiul celor pe care i -au indus în eroare 
se vor întruni la un congres convocat de ei înşişi, în virtutea 
autonomiei lor. Le urăm drum bun. 
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IU 

Alianţa în Rusia 
1. Procesul N eceaev 

Activitatea Alianţei în Rusia ne -a fost dezvăluită de pro
cesul politic cunoscut sub denumirea de „afacerea Neceaev", 
care a avut loc în iulie 1 871  la tribunalul din Petersburg. 
Pentru prima oară în Rusia, un proces politic se judeca în 
faţa Curţii cu juri şi în mod public. Toţi inculpaţii, în num.r 
de peste optzeci, bărbaţi şi femei, aparţineau, cu puţine 
excepţii, tineretului studios. Din noiembrie 1 869 pînă în iu
lie 1871 , ei au fost ţinuţi în celulele fortăreţei Petropavlovsk 
în detenţiune preventivă, care a cauzat moartea a doi dintre 
ei, iar pe mulţi alţii i -a dus la demenţă. Ei au fost scoşi din în
chisoare numai pentru a asculta sentinţa care-i condamna la 
muncă silnică în minele din Siberia, la ocnă şi la închisoare 
pe termen de cincisprezece, doisprezece, zece, şapte sau doi 
ani. Cei care au fost achitaţi de către curtea cu juri au fost 
deportaţi „pe cale administrativă" .  

Crima lor era că au făcut parte dintr-o societate secre tJ 
care uzurpase numele Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor şi în care au fost atraşi de către un emisar al comite 
tului revoluţionar internaţional, avînd asupra sa mandate 
prevăzute, chipurile, cu sigiliul Internaţionalei. El îi deter
minase să comite o serie de escrocherii şi obligase pe cîţiva 
dintre ei să-l ajute să comită un asasinat ; acest asasinat a 
pus poliţia pe urmele societăţii secrete, dar, ca întotdeauna, 
emisarul se făcuse nevăzut. în cercetările ei, poliţia a dat 
dovadă de atîta perspicacitate, încît se poate presupune 
existenţa unui denunţ amănunţit. 1n toată această afacere, 
rolul emisarului a fost cît se poate de echivoc. Emisarul era 
Neceaev, care deţinea un certificat-mandat conceput astfel : 

„Purtătorul prezentului certificat ste unul dintre reprezentanţii 
împuternicit: ai filialei din Rusia a Alianţei revoluţionare universale. -
Nr. 2771M. 
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Acest certificat poartă: 1 )  o ştampilă în limba franceză : 
„Alianţa revoluţionară europeană. Comitetul general" ; 
2) data : 1 2  mai 1 869 ; 3) semnătura : Mihail Bakunin *· 

ln 1 86 1 ,  ca răspuns la măsurile fiscale prin care tinerii· 
lipsiţi de mij loace nu erau admişi în învăţămîntul superior, 
precum şi la măsurile disciplinare, tinzînd să-i subordoneze 
arbitrarului poliţiei, studenţii au exprimat un protest ener
gic şi unanim în întrunirile lor, protest care s-a transformat 
în impresionante manifestaţii de sradă. Ca urmare, Univer
sitatea din Petersburg a fost închisă pentru cîtva timp, iar 
studenţii aruncaţi în închisoare sau deportaţi. Aceste proce
dee ale guvernului au determinat pe unii tineri să intre în 
societăţi secrete, ceea ce s-a soldat, fireşte, pentru cei mai 
mulţi dintre ei cu închisoare, exil sau deportare în Siberia. 
Alţii, pentru a asigura studenţilor săraci mij loacele necesare 
continuării studiilor, au înfiinţat case de ajutor reciproc. Cei 
mai serioşi dintre ei hotărîseră să nu mai ofere guvernului 
nici un pretext pentru a desfiinţa aceste case de ajutor, or
ganizate în aşa fel încît să fie administrate de cercuri 
restrînse. Aceste cercuri ofereau, totodată, posibilitatea de a 
se discuta probleme politice şi sociale. Tineretul studios din 
Rusia, format în cea mai mare parte din fii de ţărani şi de 
alţi oameni lipsiţi de mij loace, era în aşa măsură pătruns 
de ideile socialiste, incit visa să le pună imediat în aplicare. 
Cu fiece zi, această mişcare ciştiga tot mai mult  teren în 
instituţiile de învăţămînt şi aducea în societatea rusă un nu
meros tineret instruit şi pătruns de idei socialiste, provenit din 
păturile de j os ale poporului. Inspiratorul ideologic al acestei 
mişcări era Cernişevski, aflat acum în Siberia 355• Aceasta 
era situaţia în momentul cînd Neceaev, folosind prestigiul 
Internaţionalei şi avîntul acestui tineret, a încercat să-i con
vingă pe studenţi să nu-şi mai piardă timpul cu asemenea 
fleacuri, de vreme ce există o uriaşă societate secretă afi
liată la Internaţională, o societate care aprinde flacăra revo
luţiei universale şi care este gata să treacă la acţiuni ime
diate în Rusia. El a reuşit să înşele cîţiva tineri şi să-i atrag. 
în comiterea unor crime de drept comun, care au oferit poli
ţiei pretextul pentru a reprima această mişcare studenţească, 
atît de primej dioasă pentru Rusia oficială. 

In martie 1 869 a sosit la Geneva un tînăr rus care a 
căutat să cîştige încrederea emigranţilor ruşi dindu-se drept 

* „S.-Peterburgskie vedomosti" 34, nr. 180, 181, 187 şi următoa
rele, 1871. 
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delegat al studenţilor din Petersburg. El s-a prezentat sub 
diferite nume. Unii emigranţi ştiau precis că din Petersburg 
nu fusese trimis nici un delegat ; alţii, după ce au stat de 
"·orbă cu pretinsul delegat, l -au luat drept agent al poliţiei. 
în cele din urmă, el şi-a spus adevăratul nume : Neceaev. 
Povestea că a evadat din fortăreaţa Petropavlovsk, unde fu
sese închis ca unul dintre principalii autori ai dezordinilor 
care au izbucnit în ianuarie 1869 în instituţiile de învăţămînt 
din capitală. Mulţi emigranţi care fuseseră timp îndelungat 
închişi în această fortăreaţă ştiau din proprie experienţă că 
o evadare de acolo era imposibilă ; ei ştiau deci că în această 
privinţă Neceaev minţea ; pe de altă parte, dat fiind că în 
ziarele şi scrisorile pe care le primeau şi în care erau indi
cate numele studenţilor urmăriţi nu figura numele lui Ne
ceaev, ei cosiderau pretinsa sa acţiune revoluţionară drept 
un basm. Bakunin însă a luat cu multă zarvă partea lui Ne
ceaev. El a declarat pretutindeni că acesta este „trimisul 
extraordinar al marii organizaţii secrete care exista şi activa 
în Rusia" .  Bakunin a fost atunci implorat să nu divulge lui 
Neceaev numele cunoscuţilor săi, pe care acesta i-ar fi putut 
compromite. Bakunin a promis ; documentele procesului vor 
arăta cum s-a ţinut de cuvînt. 

într-o întrevedere pe care Neceaev a cerut-o unui emi
grant, el a fost nevoit să recunoască că nu fusese delegat 
de nici o organizaţie secretă, dar, spunea el, avea colegi şi 
cunoscuţi pe care voia să-i organizeze ; el a adăugat că tre
buie cîştigaţi vechii emigranţi, pentru ca prin prestigiul lor 
să se exercite influenţa asupra tineretului şi pentru a se 
folosi tipografia şi banii lor. Curînd după aceea au apărut 
„Slovau , adresate studenţilor 356 de către Neceaev şi Baku
nin. Neceaev repetă aici basmul evadării sale şi îndeamnă 
tineretul să se consacre luptei revoluţionare ; Bakunin des
coperă în tulburările studenţeşti „spiritul antistatal atotdis
trugător. .. , care are rădăcini adînci în viaţa poporului" " ;  el 
îi felicită „pe tinerii săi fraţi pentru aspiraţiile lor revoluţio
nare ... Se apropie deci sfîrşitul acestui infam imperiu al întregii 
Rusii ! "  

Anarhismul său î i  serveşte drept pretext pentru a da 
polonezilor o copită, acuzîndu-i că luptă 

* Trebuie menţionat că acste ,,Slova• au fost publicate tocmai 
în momentul persecuţi:lor şi condamnărilor, cînd tineretul făcea tot 
posibilul pentru a-şi prezenta mişcarea ca fiind lipsită de însemnătat> 
în timp ce politia avea tot interesul să o exagereze. 
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„numai pentru restaurarea statului lor istoric". ( ! ! )  „Ei visează deci 
la o nouă împilare a poporului lor", iar dacă vor reuşi, „vor deveni 
atit duşmanii noştri, cit şi asupritorii prop�iului lor popor. Le vom de
clara război in numele revoluţiei sociale şi al libertăţii întregului popor".  

Dupa cum se vede, Bakunin este întru totul de acord cu 
ţarul că polonezii trebuie împiedicaţi cu orice preţ să-şi re
zolve problemele lor interne după cum cred de cuviinţL În 
timpul tuturor răscoalelor din Polonia, presa oficială rusă 
i-a acuzat întotdeauna pe polonezii răsculaţi de a fi „asupri 
torii poporului lor" . Este înduioşător acest acord între orga
nele secţiei a treia * şi arhianarhistul din Locarno I 

în prezent - continuă Bakunin -, poporul rus se află 
înr-o situaţie asemănătoare cu aceea care l-a silit să se răs
coale pe vremea ţarului Aleksei, tatăl lui Petru cel Mare. Pe 
atunci, în fruntea poporului era atamanul brigand cazacul 
Stenka Razin, şi el i-a arătat „drumul u spre „libertate " .  As
tăzi, pentru a se ridica, rpoporul nu aşteaptă decît un nou 
Stenka Razin, dar de data aceasta el va fi 

„inlocuit de legiunea tineretului declasat, care tră ieşte încă de pe acum 
v iata poporului„. De data aceasta nu va fi un Stenka Razin individual. 
ci colectiv ( ! )  şi, prin însuşi acest fapt, invincibil. Eroul este tot acest 
tineret minunat, dasupra căruia pluteşte de pe acum spiritul lui" .  

Pentru a îndeplini cu succes rolul de Stenka Razin co
lectiv, tineretul trebuie să se pregătească prin ignoranţă : 

„Aşadar, lăsaţi cit mai degrabă această lume condamnată la pieire. 
Păr.siti universităţile, academiile şi şcolile„. mergeţi în popor", pentru 
a deveni „moaşa autoeliberării poporului, forţa care uneşte şi orga
nizează eforturile şi forţele populare. Să nu vă pese în momentul de 
fată de ştiinţă, în numele căreia ar vrea să vă încătuşze şi să vă lip
sească de forţă„. Aceasta este convingerea celor mai valoroşi oameni 
din Occi dent... Lumea muncitorească din Europa ş: America vă cham. 
la o alilllţă frăţească". 

în statutul secret al Alianţei, destinat membrilor de gra
dul al treilea, se arată că „principiile acestei organizaţii . . .  
sînt şi mai clar expuse în programul democraţiei socialiste 
ruse". Avem aici un început de îndeplinire a acestei pro
misiuni. în afara obişnuitelor fraze anarhiste şi a urii şovine 
faţă de polonezi, pe care cetăţeanul B. nu a ştiut niciodată 
să o ascundă, el face aici, pentru prima oară, apologia bri
gandului rus ca prototip l adevăratului revoluţionar şi pro-

* Secţia a treia a canclariei imeriale ruse ste dirclia generală 
a po!itiei politice secrete din Rusia. 
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povăduieşte tineretului rus cultul ignoranţei, sub pretext Cd 
ştiinţa contemporană nu este decît o ştiinţă oficială ( se poate 
oare concepe o matematică, o fizică, o chimie oficială ?) şi 
că aceasta ar fi părerea celor mai buni oameni din Occident. 
In încheierea broşurii, el lasă să se înţeleagă că, prin inter
mediul său, Internaţionala propune o alianţă acestui tineret, 
căruia îi interzice pînă şi ştiinţa celor din ordinul Freres 
ignorantins 357• 

Acest „Slovo" evanghelic a jucat un rol important în 
conspiraţia lui Neceaev. El era citit în taină fiecărui neofit 
înainte de a fi iniţiat. 

Concomitent cu acest „Slovo" ( 1869) au fost puse în cir
culaţie broşuri anonime în limba rusă : 1)  „Formularea pro
blemei revoluţionare" ; 2) „Principiile revoluţiei " ;  3) „Publi
caţiile societăţii :Narodnaia rasprava» "  nr. 1 ,  vara anu
lui 1869, Moscova 358. Toate aceste scrieri au fost tipărite la 
Geneva, dovadă că ele au aceleaşi caractere ca şi celelalte 
publicaţii în limba rusă editate aici - de altfel acest fapt 
este notoriu în rîndul întregii emigraţii ruse -, ceea ce nu 
a împiedicat însă ca pe prima pagină să se pună menţiunea : 
„Tipărit în Rusia - Gedruckt in Russland" ,  pentru a da stu
denţilor ruşi impresia că societatea secretă dispune de mari 
posibilităţi de acţiune chiar în Rusia. 

„Formularea problemei revoluţionare" îi trădează ime
diat pe autori. Aici sînt aceleaşi fraze, aceleaşi expresii ca 
cele folosi te de Bakunin şi Neceaev în „Slov a" ale lor. 

„Trebuie desfi inţat nu numai statul, dar şi revoluţionarii de stat şi  
de cabinet. Noi sin tem, fireşte, pentru popor". 

Potrivit legii asimilării anarhice, Bakunin îşi apropie 
tineretul studios : 

„Guvernul însuşi ne indică drumul pe care noi trebuie să mergem 
pentru a ne atinge ţelul. adică ţelul poporului. l ne alungă din uni
versităţi. din academii, din şcoli. I i  mulţumim că astfel ne-a cre1t un 
teren propice şi  solid. Acum avem teren ferm sub picioare, acum pu tem 
acţiona. Si ce vom face ? Vom instrui poporul ? Ar fi o prostie. Poporul 
ştie singur, şi mai bine decit noi, de ce are nevoie" -

a se compara cu statutul secret, care atribuie maselor „in
stinctele populare" ,  iar iniţiaţilor „ideea revoluţionară" .  

„Noi n u  trebuie s1 instruim poporul, c i  să-l instigăm l a  revoltă". 
Pină acum „răscoalele lui nu au avut niciodată succes, deoarece au 
fo�t rizlete„. Noi i i  putem da un aj utor extrem de important : li  putem 



Al ian \a ;;i Asoc iu tia Internaţională •a Muncitorilor. - Vlll 403 

da ceea ce pină acum nu a avut şi a c.mi lipsă a constituit principala 
cauz. a tuturor infrin!lerilor sale - unitatea mişcarii de pretutindeni, 
prin intermediul unirii propriilor lui forte", 

După cum vedem, doctrina Alianţei - anarhia de jos şi 
disciplina de sus - apare aici în toată puritatea ei. Mai 
întîi, prin rebeliune, „dezlănţuirea a ceea ce numim astăzi 
pasiuni j osnice" ,  dar „este necesar ca în mij locul anarhiei 
populare, care va constitui însăşi viaţa şi întreaga energie 
a revoluţiei, să existe un organ care să exprime unitatea din
tre gîndirea revoluţionară şi acţiunea revoluţionară" . Acest 
organ va fi secţia rusă a „Alianţei" universale - societatea 
„Narodnaia rasprava" . 

Dar lui Bakunin nu-i este de ajuns tineretul. El cheamă 
sub steagul secţiei ruse a Alianţei sale pe toţi briganzii. 

„Brigandajul este una dintre cele mai onorabile forme ale viet'i 
populare ruse. Brigandul este eroul, apărătorul. răzbunătorul poporului, 
duşmanul neîmpăcat a l  statului şi al oricărei ordini sociale şi civile 
stabilite de stat, lupt.torul pe viaţă şi pe moarte impotriva acestei civi
liza\1i a cinovnicilor, nobililor, coroanei şi bisericii„. Cine nu intelege 
brigandajul nu va întelege nimic din istoria poporului rus. Cine nu-l 
simpatizeaz. pe el nu poate simp.tiza n i ci vtata poporului rus şi nici 
nu poate fi mişcat de suferinţele seculare ingrozitoare ale poporului. 
Acela face parte din tabăra duşmanilor, a partizanilor statului... Numai 
brigan dajul este dovada vitalitătii, pasiunii şi farlei poporului. In Rusia, 
brigandul este adevăratul şi unicul revoluţionar - revoluţionar fără 
frazP, fd.ră retorică livrescă, revoluţionar neobosit, intransigent şi im
petuos in acţiune, revoluţionar popular şi social. şi nu revolut' onar po
lit ic sau d e  clasă„. Briganzii împrăştiati in pădurile, oraşele şi satele 
din tot cuprinsul Rusiei şi  briganzii inchişi în nenum.ratele temniţe ale 
imperiului reprezintă o lume unică, indivizibila, puternic sudată - lumect 
revolu\iei ruse. ln această lume, şi numai în ea, există din timpuri 
strdvechi adevărata conspiraţie revoluţionară. Cine doreşte să conspire 
în mod serios in Rusia, cine doreşte revoluţia populară trebuie s. meargă 
in aceast. lume.„ Urmind drumul arătat astlzi de guvernul care ne izgo
neşte din academii. universit.ti şi şcoli. să ne avintăm, fraţilor, cu toţii 
in popor, în mişcarea populară, în răzmerita briganzilor ş: a ţăranilor şi, 
menţinind intre noi o prietenie sinceră şi puternica. să unim laolalt. 
toate r.scoalele răzleţe ale mujicilor" (ţăranilor). „S. le transformăm 
într-o revoluţie populară chibzuită, dar necruţătoare" *· 

* Pentru a induce în eroare pe cititori,  Bakunin pune laolaltă că
peteniile rlscoalelor populare din secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea cu 
briganzii şi hoţii ruşi din zilele noastre. Citirea cărţii lui Flerovski „Si
tuaţia clasei muncitoare din Rusia" 359 ar spulbera insă şi iluziile uno r 
romantici incurabili în privinta nenorociţilor din care Bakunin işi propune 
să alcătuiască falanga sacr. a revolutiei ruse. Singurul brigandaj -
dacă, bineînţeles, se face abstracţie de brigandajul cercurilor guvernante 
- care se mai practică in Rusia pe scară mare este furtul de cai, orga
nizat de capitalişti ca o intreprindere c omercială, iar „revolutionarii fără 
fraze- nu sint decit uneltele şi victimel e acestora. 
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În cel de -al doilea manifest, „Principiile revoluţiei" ,  gă
sim într-o formă dezvoltată ordinul dat în statutul secre t de 
a proceda în aşa fel, incit „să nu rămînă piatră pe piatră " .  
Trebuie să se distrugă totul pentru a se crea „o desăvîrşită 
s tare amorfă" ,  căci dacă se va menţine „o singură formă 
veche" ,  ea va deveni „embrionul" din care vor renaşte toate 
celelalte forme sociale vechi. Broşura îi acuză pe revolu
ţionarii politici, care nu iau în serios această stare amorfă, că 
înşală poporul. îi acuză că au ridicat 

„noi spînzurători şi noi eşafoduri, unde au fost executaţi fraţii revolu
ţionari scăpaţi cu viaţă„. Aşadar, popoarele nu au avut încă o revoluţie 
adevdrată„. Pentru o revoluţie adevărată nu ste nevoie de personalităţi 
rare să meargă în fruntea mulţimii şi să o conducă, ci de oameni invi
zibili, ascunşi chiar în mij locul mulţimii, care fac pe nesimţ:te leg;itura 
dintre o mulţime şi alta, care, în felul acesta, dau pe nesimţite mişcării 
o direcţie, un spirit Şi un aracter unic. Acasta este menirea organi
zaţiei secrete pregătitoare, şi numai în această măsură este ea ne:e
sară". 

Astfel, publicului rus şi poliţiei ruse le este divulgat. 
existenţa „fraţilor internaţionali " ,  tăinuită cu atîta grijă în 
Occident. în continuare, manifestul predică asasinatele sis
tematice şi declară că pentru revoluţionarii practicieni, toate 
raţionamentele cu privire la viitor sînt 

„criminale, doarece împiedică distrugerea pură şi frinează mersul revo
luţiei. Nu avem încredere decit în cei care-şi manifestă prin fapte devo
tamentul faţă de cau;a revoluţiei, fără a se teme de torturi şi închisoare, 
căci noi respingem orice cuvinte oare nu sînt imediat urmate de fapte. 
Nu mai avem nevoie de o propagandă fărră scop, de o propagandă 
care nu stabileşte cu precizie momentul şi locul de înfăptuire a scopu
rilor revoluţie:. Mai mult chiar, o asemenea propagandă ne stinghereşte 
şi vom face totul pentru a o zădărnici„. Pe toţi flecarii, care nu vor să 
înţeleagă acest lucru, ii vom sili să tacă" .  

Aceste ameninţări se adresau emigranţilor ruşi care 
nu-şi plecaseră capul în faţa pontificatului lui Bakunin şi pe 
care acesta îi declarase doctrinari. 

„Rupem orice legătură cu toţi emigranţii politici care nu vor să se 
înapoieze în patrie pentru a intra în rindurile noastre, iar atita timp cit 
rîndurile noastre mai sînt încă secrete. rupem u toţi cel care nu vor 
contribui ca ele să se manifeste dschis în arena vieţii ruse. Facem o 
excepţie pentru emigranţii care s-au şi manifestat ca lucrători ai revo
Jutiei europene. Nu vom mai repeta acste lucruri şi nici nu vom mai 
adrsa o altă chm&e„. Cine are ochi şi urechi i va vda şi ii va auzi 
pe oamenii de acţiune, iar dacă nu li se va alătura, nu va fi vina noastrJ 
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dncă la pieri, după cum nu va fi vina noastră dacă toţi cei ce se vor 
ascunde în culise vor fi nimioiti cu sînge rece, necruţător, împreună cu 
cu li 5ele care ii ascund" .  

Bakunin apare aici în toată splendoarea lui. în timp ce, 
sub ameninţarea cu moartea, ordonă emigranţilor să se îna
poieze în Rusia ca agenţi ai societăţii sale secrete - urmînd 
astfel exemplul spionilor ruşi care le ofereau paşapoarte şi 
bani pentru a merge acolo să conspire -, el îşi acordă o dis
pensă papală pentru a rămîne liniştit în Elveţia ca „lucrător 
al revoluţiei europene" şi a compune manifeste care compro
miteau pe nenorociţii studenţi ţinuţi de poliţie în închisori. 

„Recunoscînd un singur fel de activitate - distrugerea, sîntem tot
odati de acord că formele sub care trebuie să se manifeste această acti
vitate pot fi extrem de variate : otravă, pumnal, ştreang etc. Revoluţia 
sfinţeşte totul, fără deosebire. Aşadar, drumul e liber I „. Toate minţile 
sănătoase şi tinere să înceapă, aşadar, imediat opera sfîntă de stirpire 
a răului, de purificare a pămîntului rus p rin foc şi sabie, unindu-se fră
ţeşte cu cei care vor face acelaşi lucru în întreaga Europă ! •  

Menţionăm că î n  această sublimă proclamaţie, nelipsitul 
brigand apare în persoana melodramaticului Karl Moar (din 
„Hoţii" de Schiller) şi că nr. 2 din „N arodnaia rasprava" ano, 
citind un pasaj din acest manifest, o numeşte textual : „o 
proclamaţie a lui Bak11in". 

Nr. 1 din „Publicaţiile societăţii «Narodnaia rasprava" "  * 
începe prin a declara că răscoala generală a poporului rus 
se apropie şi este iminentă. 

„Noi, adică acea parte a tineretului popular :are, într-un fel sau 
altul, am reuşit să ajungem la o anumită dezvoltare, trebuie să-i deschi
dem drumul, adică să înlăturăm toate obstacolele care o împiedică să 
înainteze, ş i  să pregătim toate condiţiile favorabile„. Avînd în vedere 
că răcoa1a se apropie, că elte iminentă, onsiderăm nr să unim 
într-un singur tot eforturile revoluţionare răzleţe din Rusia ; în conse
cinţ., am hotărit ca, în numele centrului revoluţionar, să publicăm broşuri 
în are totl tovarăşii noştri de Ldei, î mprăştiaţi în difeite colturi ale 
Rusiei, toţi ·cei ce lJcrează pentru cauza sfintă a revoluţiei, deşi necu
nsuţi nouă, vor putea v dea .întotdeauna ce vrm şi î.cotro ne 
îndreptăm". 

În continuare, broşura declară : 

„Pentru noi gindirea are valoare numai în măsura in care poate 
sluji măreaţa cauză a distrugerii radicale şi generale. Acela care învaţă 

* Bakunin şi Neceaev traduc întotdeauna această expresie prin 
„justice populaire• („j ustiţia poporului" ), dar cuvîntul rus „rasprava• nu 
înseamnă justiţie, ci judecată sau, mai curînd. răzbunare, răfuială. 

8* 
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revolutia din carti nu va fi ni ciodată bun de nimic„. Nu mai dăm cre
zare vorbelor. Pentru noi cuvintul are valoare numai atunci cind este 
imediat urmat de acţiune. Dar nu 1ot ce azi se numşte actiune esle 
intr-adevdr actiune. De pildă, organizarea modestă şi excesiv de prudentd 
de societăţi secrete, fără nici un fel de mdnifest.ri efective, nu este în 
ochii no5tri deci! un j o c  de copi:. ridicol şi respingător. Noi numim ma· 
nifestări efective numai o seri� de actiuni care într-adevăr distrug ceva : 
o persoană, un lucru, o relaţie care împiedică eliberarea poporului. . .  
Fără a ne precupeţi v iaţa şi  fdră a ne opri  in fata nici unei amenin\dri. 
greutăti şi primejdii etc. trebuie, printr-o serie de încerctri curajoase, şi 
chiar insol ente, s ă  pătrundem în viata poporului şi. după ce vom fi trezii 
poporului încrederea in propria sa fortă, să-l însufleţim, să-l unim şi sl-l 
conducem la desăvirşira propriei lui cauze". 

Dar, deodată, frazele revoluţionare din „Narodnaia ras
prava" se transformă în atacuri la adresa lui „Narodnoe 
Delo" , revistă rus. care apărea la Geneva şi care ap.ra ,pro
gramul şi organizaţia Internaţionalei 361. După cum se vede, 
pentru propaganda alianţistă desfăşurată de Bakunin in Rusia 
în numele Internaţionalei era deosebit de important să fie 
redusă la tacere o publicaţie care demasca inşelătoria lui. 

„Dacă revista amintită va continua să meargă pe acelaşi drum, nu 
vom ezita s ă  ne exprimăm şi să ne manifestăm atitudinea fată de ea . . .  
Sintem convinşi că toţi oamenii serioş: vor lăsa deoparte orice teorie şi 
cu atit mai mult orice doctrinurism. Prin diferite metode practice de care 
dispunem, putem impiedica difuzarea scrierilor care, deşi sincere, sini in 
contradicţie cu steagul nostru".  

După aceste ameninţări proferate la adresa periculosu
lui său rival, „Narodnaia rasprava"  continuă : 

„Printre broşurile apărute In ul timul timp in străinătate, recomanddm 
aproape fără rezervă apelul lui Bakunin către tineretul studios care nu 
face parte in păturile de sus ... Bakunin are dreptate cind vă indeamna 
să abandonaţi academiile, universităţile şi şcolile şi să mergeti in popor•.  

După cum se vede, Bakunin nu pierde niciodată prilejul 
de a -şi înălţa singur osanale. 

Al doilea articol este intitulat : „Prezentarea vechii şi 
actualei concepţii asupra cauzei" .  Am văzut mai sus cum ame
ninţă Bakunin şi Neceaev organul de presă rus al Interna
ţionalei, editat în străinătate ; în acest articol vom vedea cum 
îl atacă pe Cernîşevski, omul care a făcut cel mai mult in 
Rusia pentru atragerea în mişcarea socialistă a acestui tineret 
studios, ai cărui reprezentanţi se pretind. 

„Desigur, mujicii nu s-au preocupat niciodată de născocirea formelor 
unei ordini sociale viitoare ; cu toate acestea, după înlăturarea tuturor 
piedicilor (adică duoă revoluţia atotdistrugătoare, care este primul lucru 
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ce trebuie făcut şi, de aceea, cel mai important pentru noi ), ei vor şti 
s.-şi organizeze viata mult mai chibzuit şi mai bine decit ar putea-o face 
toate teoriile şi proiectele socialiştilor-doctrinari. care 'Or S d  se impuni 
poporului ca dascăli ş., ceea ce e mai rău, ca conducători. Pentru popor, 
nealterat de binefacerile civilizaţiei. sint mult mai evidente tendinţele 
acestor dascăli nedoriţi, care, la adăpostul ştiinţei, artei etc., vor să-şi 
rezerve lor şi sem enilor lor un Jocşor călduţ. Chiar dacă aceste tendinţe 
sint sincere, dezintere,ate, chiar dacă ele sînt inerente omului pătruns 
de civilizaţia contemporană, poporul nu va cîştiga nimic. Ţelul ideal al 
egalităţii sociale a fost incomparabil mai bine Tealizat la cazacii organi
zaţi la strahan de c ă tre Vasili Us după plecarea lui Stenka Razin decit 
in falansterele lui Fourier, în institutele lui Cabet, Louis Blanc şi ale 
altor savanţi socialişti ( !  ), mai bine deoit în asociat:ile lui Cernîşevski". 

Urmează o pagină întreagă de invective la adresa aces
tuia din urmă şi a tovarăşilor săi. 

Locşorul călduţ pe care şi-l pregătise Cernîşevski, gu
vernul rus i l -a pus la dispoziţie într-o temniţă din Siberia, în 
timp ce Bakunin, ferit de acest pericol în calitatea sa de lu
crător al revoluţiei europene, s-a mulţumit să se manifeste 
în afara graniţelor Rusiei. Şi tocmai într-un moment cînd 
guvernul interzicea cu străşnicie pînă şi menţionarea nume
lui lui Cernîşevski în presă, domnii Bakunin şi Neceaev l -au 
atacat. 

Revoluţionarii noştri „amorfi " continuă : 
„Ne asumăm sarcina de a clărîma putredul edificiu so

cial . . .  Noi provenim din popor, avem pielea sfîrtecată de colţii 
ordinii actuale, nutrim ură faţă de tot ce nu e popular, nu 
cunoaştem noţiunea de obligaţii morale şi nici pe aceea de 
cinste faţă de lumea pe care o urîm şi de la care nu aştep
tăm decît rău. Nu avem decît un singur plan, invariabil şi 
negativ - distrugerea necruţătoare. Refuzăm categoric Sd 
elaborăm viitoarele condiţii de viaţJ , considerînd că acest 
lucru este incompatibil cu activitatea noastră şi de aceea so
cotim inutilă orice muncă intelectuală pur teoretică . . .  Ne asu
măm numai sarcina de  a distruge orînduirea socială existentă. "  

Cei doi „amatori de acţiuneu din afard insinuează câ 
tentativa de asasinare a ţarului în 1866 făcea parte din „se
ria de acte atotdistrug.toare" ale societăţii lor secrete. 

„Opera noastră sfîn lă a fost începută de Karakazov la 
4 aprilie 1866. De atunci se trezeşte în rîndurile tineretului 
conştiinţa forţelor lui revoluţionare . . . A fost un exemplu, un 
fapt ! Nici o propagandă nu poate avea o importanţă atît 
de mare !" 
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Apoi ei întocmesc o lungă list. de „creaturi" condam
nate de comitet la o moarte imediată. Multora li „se va 
smulge limba"  ... , dar 

„1,u ne vom at inge de far ..• 11 vom lăsa pe tar să trăiasci pini in ziua 
judeca tii poporului, a muj i cilo r ; acesta este un drept al lntregului popor.„ 
Aşadar, sa trăiasci călăul nostru pin ă in cl ipa oind se va dezlănţui 
furtuna poporului" .  

Nimeni nu va îndrăzni să pună la îndoială faptul că 
aceste manifeste ruseşti, statutul secret şi toate scrierile pu
blicate de Bakunin în limba franceză, începînd din 1 869, nu 
provin din aceeaşi sursă. Dimpotrivă, aceste trei categorii 
de scrieri se completează reciproc. Ele corespund într-o  oare 
care măsură celor trei grade de  iniţiere ale faimoasei orga
nizaţii atotdistrugătoare. Broşurile în limba franceză ale ce
tăţeanului B. sînt scrise pentru membrii de rînd ai Alianţei, 
ale căror prejudecăţi sînt menaj ate. Ele nu vorbesc decît 
de anarhia pură, de antiautoritarism, de federarea liberă 
a grupurilor autonome şi de alte lucruri la fel de inofensive : 
o adevărată galimatie ! Statutul secret este destinat fraţilor 
internaţionali din Occident ; anarhia se transformă aici în 
„manifestarea deplină a vieţii descătuşate a poporului.. .  a 
pasiunilor j osnice" ,  dar în mij locul acestei anarhii există un 
element diriguitor secret - aceşti fraţi ; lor nu li se dau 
decît unele vagi indicaţii asupra moralei alianţiste luate de 
la Loyala, se menţionează doar necesitatea de a nu se lăsa 
piatră pe piatră, căci sînt occidentali plini de prejudecăţi 
filistine şi au nevoie de oarecare menajamente. Li se spune 
că adevărul, prea orbitor pentru ochii care nu s-au obişnuit 
încă cu adevăratul anarhism, va fi dezvăluit complet în pro
gramul secţiei ruse. Profetul îndrăzneşte să vorbească des
chis numai anarhiştilor înnăscuţi, poporului ales, tineretului 
său din sfînta Rusie. Aici, anarhia este distrugerea generală 
şi universală, iar revoluţia - o serie de asasinate, la început 
individuale, iar apoi colective ; singura regulă de comportare 
- morala iezuită la pătrat ; tipul revoluţionarului - brigandul. 
Aici gîndirea şi ştiinţa sînt cu desăvîrşire interzise tineretu
lui, ca fiind îndeletniciri lumeşti care l-ar putea face să se 
îndoiască de ortodoxia atotdistrugătoare. Pe aceia care ar 
persista în ereziile teoretice sau ar încerca să supună unei 
critici vulgare dogmele amorfismului universal îi aşteaptă 
sfinta inchiziţie. Faţă de tineretul rus, papa nu mai are de ce 
să se jeneze, nici în fond, nici în formă. El îşi dă frîu liber. 
Lipsa totală de idei îşi găseşte expresia într-o galimatie atît 
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de bombastică, incit este imposibil ca prin traducere să nu i 
se atenueze grotescul. După cum a spus un rus, limba lui nici 
măcar nu e rusească, e tătărească. Aceşti pigmei fără creier se 
umflă rostind fraze teribile pentru a părea în propriii lor ochi 
nişte uriaşi revoluţionari. E povestea cu broasca şi boul. 

Halal revoluţionari ! Vor să distrugă şi să reducă totul, 
„absolut totul" la stare amorfă ; întocmesc liste de proscripţie, 
iar cei incluşi pe aceste liste sînt sortiţi pumnalelor lor, 
otrăvii lor, ştreangurilor lor, gloanţelor din revolverele 
lor ; multora le „ vor smulge chiar limba " ,  dar se pleacă în faţa 
maiestăţii sale ţarul. Într-adevăr, ţarul, cinovnicii, nobilimea,  
burghezia pot dormi liniştiţi. Alianţa nu duce război împotriva 
statelor existente, ci împotriva revoluţionarilor, care nu vor 
să se înjosească pînă la rolul de figuranţi în tragicomedia ju
cată de ea. Pace palatelor, război colibelor ! Cernîşevski este 
c alomniat ; redactorii revistei „Narodnoe Delo" sînt ameninţaţi 
că vor fi reduşi la tăcere „prin diferite metode practice de care 
dispunem" ; toţi revoluţionarii care nu fac parte din rîndurile 
ei sînt ameninţaţi cu asasinarea. Această parte a programului 
atotdistrugător este singura care a început să fie pusă în apli
care. Vom relata acum prima lor acţiune de acest fel. 

Din aprilie 1 869, Bakunin şi Neceaev au început să pre
gâtească terenul pentru revoluţia din Rusia. Din Geneva au 
trimis la Petersburg, Kiev şi în alte oraşe scrisori, proclamaţii 
şi telegrame. Ei ştiau însă că nu se pot trimite în Rusia scri
sori, proclmaţii şi, mai ales, telegrame fără ca „secţia a treia "  
(poliţia secretă) să nu  le intercepteze. Toate acestea nu puteau 
urmări decît un singur lucru - să compromită oamenii. 
Aceste procedee mîrşave ale unor indivizi care nu riscau ni
mic în tihnita lor Genevă au avut ca urmare nenumărate 
arestări în Rusia. Şi doar li se atrăsese atenţia asupra peri
colului pe care-l creau. Avem dovezi că următorul pasaj din
tr-o scrisoare trimisă din Rusia a fost adus la cunoştinţa lui 
Bakunin : 

„Pentru dumnezeu, transmiteţi lui Bakunin că dacă revoluţia est> 
cit de it sfintă p entru el. să înceteze să mai trimită proclamaţii absurde, 
care au drept consecinţă percheziţii ş ·  arestări in multe oraşe şi parali
zează orice activitate serioasă". 

Bakunin a răspuns că toate acestea sînt născociri şi ci 
Neceaev a plecat în America. Dar, după cum vom vedea mdi 
jos, codul secret al lui Bakunin recomandă „compromiterea 
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definitivă„. a ambiţioşilor şi liberalilor de toate nuanţele„. ,  
aşa incit să nu mai poată da înapoi şi să ne folosim de ei " .  
{ „Catehismul revoluţionar" ,  § 19.) 

Iată o dovadă. La 7 aprilie 1 869, Neceaev îi scrie doam
nei Tomilov, soţia unui colonel, care, după arestarea ei, a 
murit de supărare, „că la Geneva este de lucru pînă peste cap" 
şi insistă ca ea să trimită acolo un om de nădejde care să 
trateze cu el. „Chestiunea pe care urmează s-o discutăm nu 
priveşte numai treburile noastre, ci şi cele ale întregii Europe. 
Aici sîntem în plină activitate. Se fierbe o supă pe care în
treaga Europă nu va fi în stare să o înghită. Grăbi ţi-vă deci " .  
Urmează adresa din Geneva. Scrisoarea aceasta n u  a ajuns 
la destinaţie . A fost interceptată la poştă de către poliţia 
secretă şi a provocat arestarea doamnei Tomilov, care nu a 
aflat de ea decît în timpul anchetei. (Raport asupra proce
sului Neceaev. „S. -Peterburgskie Vedomosti" nr. 1 87 
din 1 871 .) * 

Iată înci un fapt care demonstrează prudenţa lui Bakunin 
în organizarea conspiraţiei. Mavriţki, student la Academia 
din Kiev, a primit proclamaţii trimise din Geneva pe numele 
său. El le-a predat imediat autorităţilor, care s-au grăbit să 
trimită la Geneva un om le încredere. adică un agent. Ba
kunin şi Neceaev au intrnt în relaţii foarte strînse cu acest 
delegat din sudul Rusiei, i -au furnizat proclamaţii şi adrese 
ale unor persoane pe c.re Neceaev pretindea că le cunoaşte în 
Rusia şi i-au dat o scrisoare ce nu putea fi decît o scrisoare 
confidenţială şi de recomandare. ( „S.-Peterburgskie Vedo
mosti" nr. 1 87.) 

La 3 septembrie ( 15 septembrie, st.n.) 1 869, Neceaev a 
Yenit la Moscova, ca trimis al comitetului revoluţionar uni
versal din Geneva şi s-a prezentat cu mandatul de care am 
vorbit mai sus la Uspenski ,  un tînăr pe care-l cunoscuse 
înainte de a pleca în străinătate. I -a spus că la Moscova vor 
veni trimişi ai acestui comitet european, posesori ai unor 
mandate similare, şi că, în ceea ce-l priveşte, misiunea lui 
era de „a organiza o societate secretă în rîndul tineretului 
studios„. cu scopul de a dezlănţui în Rusia răscoala populară" .  
Pentru a găsi o locuinţă sigură, Neceaev s -a  dus, l a  recoman
daţia lui Uspen$ki, la Academia de agronomie, situată destul 
ele departe de oraş, şi a luat legătura cu Ivanov, unul dintre 

* Toate faptele citate de noi privind conspiraţia lui Neceaev sînt 
extrase dn rapoartele a�upra procesului, publicate in „S,-Peterburgskie 
Vedomosti" .  Vom indica numerele ziarului din care au fost luate. 
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studenţii cunoscuţi pentru devotamentul faţă de interesele 
tineretului şi ale poporului. Din acel moment Academia de 
agronomie a devenit centrul activităţii lui Neceaev. El s-a 
prezentat la început sub un nume fals, povestea că a călătorit 
mult prin Rusia, că pretutindeni poporul era gata de răscoală 
şi că chiar s-ar fi răsculat de mult dacă unii revoluţionari 
nu l-ar fi sfătuit să aibă răbdare pînă va fi desăvîrşită marea 
şi puternica lor organizaţie, care va uni toate forţele revo
luţionare din Rusia. El a insistat ca Ivanov şi alţi studenţi 
să intre în această societate secretă, condusl de un comite t 
atotputernic, în numele căruia se făcea totul, dar a cărui com
ponenţă şi al cărui sediu trebuiau să răminl necunoscute 
membrilor societăţii. Acest comitet şi această organizaţie 
alcătuiau iiliala din Rusia a Asociaţiei universale, a Alianţei 
revoluţionare, a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor ! * . 

Neceaev a început prin a distribui studenţilor ,,Slova" 
mai sus-amintit pentru a le arăta că Bakunin, vestitul revo
luţionar de la 1 848, cel care a fugit din Siberia, joacă un rol 
de seama în Europa, că este principalul reprezentant al mun
citorilor, că semnează mandatele comitetului general al Aso
ciaţiei universale şi că acest erou îi sfătuilşte să abandonezp 
studiile etc. Pentru a le da un exemplu grăitor de devotament 
pînă la moarte, el le citea o poezie a lui Ogariov - prieten cu 
Bakunin şi redactor la „Kolokol" al lui Herzen - intitulam 
„Studentul" şi dedicată „tînărului prieten Neceaev" 362• Aici 
Neceaev este prezentat ca studentul ideal, ca „luptător neobo
sit încă din copilărie" .  în versurile sale, Ogariov arată cum 
munca vie în domeniul ştiinţei l -a  ajutat pe Neceaev să su
porte chinurile din tinereţe, cum a crescut devotamentul său 
pentru popor, cum, urmărit de răzbunarea ţarului şi de teroarea 
boierilor, s-a consacrat vieţii nomade ( CKHTamre - vaga
bondaj) ; cum a cutreierat ţara strigînd tuturor ţăranilor -
de la soare-răsare şi pînă la soare-apune - : Adunaţi-vă, ri
dicaţi-vă cu curaj etc. etc. ; cum şi-a sfîrşit viaţa la ocnă în 
zăpezile Siberiei şi cum, nefiind un ipocrit, a rămas toată 

* Trebuie să menţionăm că in limba rusă cuvintele : asociatie, uniune, 
alianţă ( OG\eCTBO , coro3,  ToBapH\eCTBo )  sint mai mu lt sau mai putin 
sinonime şi adesea sint folosite fără deosebire. De asemenea, cuvintul 
internaţional este in majoritatea cazurilor tradus prin cuvintul universal 
(nceMHPHLr:). De aceea, in iprsa rusă expresia „Asciaţia Intna
ţională" ste adesea tradus ă : Alianţa generala universală. Profitind toc
mai de această confuzie de termeni, Neceaev şi Bakunin au reuşit s\ 
folosească in mod abuziv denumirea Asociatiei noastre şi să ducă la 
pierzanie aproape o sută de tineri. 
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viaţa credincios luptei, repetînd pînă la ultima suflare : În
tregul popor trebuie să-şi cucerească pămîntul şi libertatea ! 
Această poezie alianţistă a fost publicată în primăvara anu
lui 1 869, pe vremea cînd Neceaev petrecea la Geneva. Ea a 
fost expediată în cantităţi mari în Rusia împreună cu alte 
proclamaţii. Se pare că simplul fapt de a copia această poezie 
avea darul de a le insufla neofiţilor abnegaţie, căci, din ordi
nul comitetului, Neceaev cerea fiecărui membru nou al so
cietăţii să o copieze şi să o difuzeze (depoziţiile mai multor 
acuzaţi) . 

Muzica pare să fie singura menită să scape de amorfismul 
la care distrugerea generală şi universală va reduce toate 
artele şi toate ştiinţele. În numele comitetului, Neceaev cerea 
ca propaganda să fie sprij inită prin muzică revoluţionară şi 
s-a străduit să găsească o melodie pentru ca tineretul să inte 
această c apodoperă a poeziei ( „S. -Peterburgskie Vedomosti" 
nr. 190) . 

Legenda despre moartea sa nu-l împiedica să insinueze 
că poate Neceaev este totuşi în viaţă şi nici să povestească 
în secret că Neceaev este muncitor în Ural şi că a organizat 
acolo asociaţii muncitoreşti ( „S. -Peterburgskie Vedomosti" 
nr. 202) . El dezvăluia acest lucru îndeosebi celor care nu erau 
„buni de nimic" ,  adică celor care visau să creeze asociaţii 
muncitoreşti, voind să le inspire admiraţie pentru acest erou 
legendar. Cînd legenda despre imaginara sa evadare din for
tăreaţa Petropavlovsk şi despre poetica sa moarte în Siberia 
pregătise în suficientă măsură spiritele şi cînd, după soco
telile lui, iniţiaţii îşi însuşiseră în suficientă măsură cate
hismul, el a săvîrşit, în sfîrşit, învierea sa evanghelică şi a 
declarat că este el, Neceaev în persoană ! De data aceasta 
însă nu mai era Neceaev de odinioară, ridiculizat şi dispre 
ţuit de studenţii din Petersburg, după cum au afirmat mar
torii şi acuzaţii. Acum el era reprezentantul împuternicit al 
comitetului revoluţionar universal. Minunea transformării lui 
fusese săvîrşită de către Bakunin. Neceaev îndeplinise toate 
condiţiile prevăzute în statutul organizaţiei ale cărei idei le 
propaga ; el „se distinsese prin fapte cunoscute şi apreciate 
de către comitet" ; el organizase şi condusese la Bruxelles 
o importantă grevă a membrilor Internaţionalei ; comitetul 
belgian îl trimisese ca delegat la organizaţia din Geneva a 
Internaţionalei, unde îl întîlnise pe Bakunin, şi cum, după 
expresia lui, „nu-i plăcea să se culce pe lauri " ,  se înapoiase 
în Rusia pentru a începe „acţiunea revoluţionară" .  El afirma, 
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de asemenea, că o dată cu el venise în Rusia un întreg stat
major format din şaisprezece emigranţi ruşi * .  

Uspenski, Ivanov şi alţi patru sau şase tineri au fost, s e  
pare, l a  Moscova singurii care s-au lăsat prinşi î n  mrejele 
acestor jonglerii. Patru dintre aceşti iniţiaţi au primit ordinul 
să recruteze noi adepţi şi să înfiinţeze cercuri sau mici sec 
ţii. Planul de organizare există printre documentele procesu
lui ; el este aproape identic cu cel al Alianţei secrete. „Re
gulamentul general al organizaţiei" a fost citit l a  proces şi 
nici unul dintre principalii iniţiaţi nu i-a negat autenticitatea ; 
de altfel , nr. 2 din „Narodnaia raspravan ,  redactat de Bakunin 
şi Neceaev, a recunoscut autenticitatea următoarelor pa
ragrafe : 

„Organizatia se bazează pe încrederea in individ. - Nici un 
membru nu ştie cărui grad î: apartine, adică cit de departe sau de 
aproape este de centru. - Supunere oarbă faţă de dispozitiile comite
tului. - Renuntare la proprietate, care este dată în administrarea comi
tetului. - Un membru care a recrutat un anumit număr de prozeliti 
pentru cauză şi şi-a dovedit prin fapte fortele şi  capacitiitile va lu a 
cunoştintă de aceste instrucţiuni, iar apoi, în măsură mai mare sau mai 
mică, de statutul societătii. Forţele şi  capacităţile sint apreciate de cdtre 
comitet•.  

Pentru a-i induce în eroare pe membrii din Moscova, Ne
ceaev le-a spus că la Petersburg există o organizaţie vastd, 
cînd, în realitate, acolo nu exista nici măcar un cerc sau o 
secţie. Intr-un moment de uitare, el a exclamat în prezenţa 
unui iniţiat : „La Petersburg mi-au fost necredincioşi ca nişte 
femei şi m-au trădat ca nişte sclavi u .  La Petersburg spunea, 
dimpotrivă, că la Moscova organizaţia se dezvoltă uimitor 
de repede. 

Dat fiind că în acest din urmă oraş oamenii au cerut să 
vadă pe unul din membrii comitetului, el a invitat un tînăr 
ofiţer din Petersburg, care se interesa de mişcarea studen
ţească, să vină cu el la  Moscova pentru a vedea aceste 
cercuri. Tînărul a consimţit, iar pe drum Neceaev l -a  uns 
„împuternicit extraordinar al comitetului Asociaţiei Interna
ţionale din Geneva" . 

„Dat fiind că nu sinteţi membru - i-a spus el -, dv. nu ati putea 
participa la întrunirile noastre, dar vă dau un mandat care atestă că 
sînteţi membru al Asociaţiei Internaţionale, şi in această calitate vă vor 
permite să inra.ţi". 

* Nici unul dintre emigrantii ruşi nu se înapoiase in Rusia şi, de 
altfel, in întreaga Europă nu eistă şaisprezece emigranţi politici ruşi. 
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Mandatul purta o ştampilă în limba franceză şi glăsuia : 
„Purtătorul acestui mandat este reprezentantul împuternicit 
al Asociaţiei Internaţionale" . Ceilalţi acuzaţi afirmă că Ne
ceaev i -a  încredinţat că acest necunoscut era „adevăratul 
agent al comitetului revoluţionar din Geneva" ( ,,S. -Peter
burgskie Vedomosti " nr. 225 şi 226) . 

Dolgov, prieten cu Ivanov, arată că, , .vorbind despre so
cietatea secretă, care urmărea să sprijine poporul în cazul 
c ind acesta se va răscula şi să-l conducă în aşa fel încît răs
coala să reuşească, Neceaev menţiona şi Asociaţia Interna
ţională, spunînd că Bakunin face legătura cu aceasta " (nr. 1 98) . 
Ripman declară că „pentru a-l face să renunţe la ideea arte
lului, Neceaev i-a spus că în Europa există Asociaţia Inter
naţională a Muncitorilor şi că pentru a realiza scopul urmărit 
de Internaţională era suficient să intre în această Asociaţie, 
care are o secţie la Moscova" (nr. 198) .  

Din alte depoziţii reiese că Neceaev prezenta Internaţio
nala drept o societate secretă, iar propria sa societate drept 
secţie a Internaţionalei. Astfel, el îi asigura pe cei iniţiaţi că, 
asemenea Internaţionalei, secţia lor din Moscova va recurge 
pe scară mare la greve şi la crearea de asociaţii. Cînd acu
zatul Ripman i -a  cerut programul societăţii, Neceaev i-a citit 
c i teva extrase dintr-o proclamaţie în limba franceză în care 
era vorba despre scopul societăţii ; acuzatul a crezut că este 
programul Internaţionalei ; el a adăugat : „Dat fiind că despre 
această Asociaţie se scrisese mult în presă, n-am văzut nimic 
condamnabil în propunerea lui Neceaev" . Kuzneţov, unul din
tre principalii acuzaţi, declară că Neceaev i -a  citit programul 
Asociaţiei Internaţionale (nr. 18 1 )  ; fratele lui declară că „a 
văzut cum la fratele său se traducea din limba franceză o 
proclamaţie oarecare ; el a luat-o drept programul unei so
cietăţi oarecare" (nr. 202) . Acuzatul Klimin declară că i s-a 
c itit „programul Asociaţiei Internaţionale cu un adaos scris 
de Ba.unin, program, după cite îmi amintesc, redactat în ter
meni foarte generali, deoarece nu se vorbea despre mijloacele 
pentru realizarea scopului, ci despre egalitate în general " 
(nr. 199) . Acuzatul Gavrişev arată că „proclamaţia în limba 
franceză conţinea, după cite am putut înţelege, o expunere a 
concepţiilor reprezentanţilor socialiştilor care se întruniseră 
la Geneva" .  In sfîrşit, depoziţiile acuzatului Sveatski ne edi
fică definitiv asupra acestei misterioase proclamaţii în l imba 
franceză : cu prilejul percheziţiei s -a  găsit la el o proclamaţie 
în limba franceză intitulată : „Programul Alianţei interna-
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ţionale a democraţiei socialiste" ; „s-a vorbit mult în ziare 
despre Asociaţia Internaţională - spune el -, şi programul 
ei m-a interesat în scopuri exclusiv teoretice" ( , ,S.-Peter
burgskie Vedomosti" nr. 230) . Aceste depoziţii arată că pro
gramul secret al Alianţei era difuzat fn manuscris drept pro
gram al Internaţionalei. Depoziţiile principalului acuzat. 
Uspenski, dovedesc că comitetul revoluţionar universal, al 
ctrui trimis Neceaev pretindea că este el, şi biroul central al 
Alianţei (cetăţeanul B.) sînt unul şi acelaşi lucru. Uspenski 
declară că el a adunat toate procesele-verbale ale întrunirilor 
cercului, „pentru a trimite un raport lui Bakunin la Geneva" .  
Prîjov, unul dintre principalii acuzaţi,  declară că Neceaev îi 
ordonase să plece la Geneva pentru a duce un raport lui 
Bakunin. 

Din lipsă de spaţiu, nu menţionăm aici toate înşelătoriile, 
absurdităţile, escrocheriile şi actele de violenţă ale agentului 
lui Bakunin, dezvăluite la proces. Nu vom releva decît faptele 
cele mai caracteristice. 

ln această societate totul era secret. Dolgov relatează 
c. „înainte de a fi intrat în societate a vrut să cunoască or
ganizarea şi mij loacele ei ; Neceaev a spus că este un secret ,  
dar că ulterior i-l  va dezvălui" ( „S.-Peterburgskie VedomosW 
nr. 1 98) . - Cînd membrii societăţii îşi permiteau să pună 
întrebări ,  Neceaev le închidea gura spunînd că, potrivit sta
tutului, nimeni nu are dreptul să ştie nimic înainte de a se 
fi distins printr-o acţiune oarecare (nr.  1 99) . - „Curînd după 
ce ne-am dat consimţămîntul de a deveni membri ai societăţii 
- declară unul dintre acuzaţi -, Neceaev a început să ne 
terorizeze cu puterea şi forţa comitetului,  care, după cum spu
nea el, există şi ne conduce ; el spunea că comitetul are 
poliţia sa proprie şi că dacă cineva îşi va călca cuvîntul sau 
va proceda contrar dispoziţiilor date de cei ce sînt superiori 
cercului nostru, comitetul se va răzbuna" .  Acuzatul a mărtu
risit că după ce a înţeles sforăriile lui Neceaev, a comunicat 
acestuia că intenţionează să se ţină departe de această ches
tiune şi să plece în Caucaz pentru a-şi reface sănătatea. Ne 
ceaev i-a declarat că acest lucru nu îi este permis şi că 
comitetul îl poate pedepsi cu moartea dacă va îndrăzni să 
p.răsească societatea ; totodată, i-a dat ordin să meargă la o 
întrunire, să vorbească acolo despre societatea secretă, pentru 
a recruta noi adepţi şi a citi poezia despre moartea lui Ne
ceaev. Cînd acuzatul a refuzat să se supună, Neceaev a 
început să-l ameninţe spunînd : „Nu e treaba dumitale să faci 
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raţionamente, treaba dumitale e să execuţi fără a crîcni ordi
nele comitetului u  (nr. 198) . - Dacă ar fi fost vorba de un 
fapt izolat, el ar fi putut fi pus la îndoială ; dar mai mulţi 
acuzati, care în nici un caz nu s-ar fi putut înţelege între ei, 
confirmă exact acelaşi lucru. - Un alt acuzat declar. că, 
dindu-şi seama că sînt înşelaţi, membrii cercului voiau să pă
răsească societatea, dar nu îndrăzneau să o facă, temîndu-se 
de răzbunarea comitetului (nr. 1 98) . 

Vorbind despre unul dintre acuzaţi, prieten al său, un 
martor a spus : acuzatul Florinski nu mai ştia cum să scape 
de Neceaev, care îl împiedica să muncească ; martorul l-a 
sfătuit să părăsească Moscova şi să plece la Petersburg, dar 
Florinski i -a  răspuns că Neceaev îl va găsi tot atît de bine 
la Petersburg ca şi la Moscova, că Neceaev făcea presiuni 
asupra multor tineri, terorizîndu-i,  şi că Florinski se temea, 
probabil, de un denunţ din partea lui Neceaev. „Se spunea, 
şi eu însumi am auzit-o - declară Lihutin în depoziţia sa -, 
că Neceaev trimitea din străinătate cunoscuţilor săi diferite 
scrisori fulminante, dorind să-i  compromită astfel şi să fie 
arestaţi. Acest mod de a acţiona era o trăsătură a caracterului 
săuu (nr. 1 86) . - Enişerlov a declarat chiar că începuse să 
vadă în Neceaev un agent al guvernului. 

La şedinţa unui mic cerc, răspunzînd unui necunoscut 
care participa la şedinţă în calitate de trimis al comitetului 
şi care-şi exprima nemulţumirea fată de activitatea cercului, 
unul dintre membri, Klimin, a spus „că şi ei sînt nemulţumiţi ; 
la început s-a spus celor recrutaţi în societate că fiecare secţie 
poate activa mai mult sau mai puţin independent, fără a se 
cere membrilor ei o supunere pasivă ; dar ulterior situaţia 
s -a  schimbat, şi comitetul i-a redus la situaţia de sclavi u 
(nr. 199) . - Neceaev dădea dispoziţiile pe hîrtiute purtînd 
ştampila : „Secţia rusă a Alianţei revoluţionare universale. 
Exemplar pentru publicu şi le formula astfel : „Comitetul vă 
ordonă să faceţi. . . " ,  să executaţi cutare lucru, să mergeţi în 
cutare loc etc. 

Dezamăgit, un tînăr ofiţer vrea să părăsească societatea. 
Neceaev pare să fie de acord, dar cere o răscumpărare. Ofi
ţerul trebuie să-i procure o poliţă pentru suma de 6 OOO de 
ruble ( circa 20 OOO de franci) , semnată Kolacevski. În 1 866, 
după atentatul lui Karakozov, Kolacevski şi cele două surori 
ale sale au stat mult timp in închisoare. 1n momentul cînd se 
petreceau cele relatate a ici, una dintre surori era pentru a 
doua oară în închisoare pe motive politice. Întreaga familie 
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se afla sub cea mai strictă supraveghere a poliţiei, şi Kola
cevski putea fi arestat dintr-o clipă în alta. Neceaev a pro
fitat de acest fapt ; din ordinul său, tînărul ofiţer amintit mai 
ss l-a invitat pe Kolacevski să vină la dînsul invocînd un 
pretext, a discutat cu el şi i-a dat proclamaţii pe care acesta, 
din curiozitate, le-a luat. Abia ajuns în s tradă, Kolacevski este 
acostat de un ofiţer care îi ordonă să-l urmeze, declarîndu-i 
că este funcţionar al secţiei a treia (poliţia secretă) şi este 
informat că Kolacevski are asupra lui proclamaţii subversive. 
Or, simplul fapt de a deţine asemenea proclamaţii este mai 
mult decît suficient pentru a fi ţinut ani de zile în detenţiune 
preventivă şi a fi trimis la ocnă dacă ai avut nefericirea de 
a mai fi fost implicat într-un proces politic. Pretinsul agent 
al secţiei a treia îl invită pe Kolacevski să se urce într-o 
trăsură, şi aici îi propune să se răscumpere semnînd pe loc 
o poliţă pentru suma de 6 OOO de ruble. Pus în faţa alternativei 
de a accepta această propunere sau de a fi trimis în Siberia, 
Kolacevski a semnat. A doua zi, un alt tînăr, Negreskul, 
aflînd despre această is torie, a bănuit că aici este mina lui 
Neceaev şi s-a dus imediat la pretinsul agent al secţiei a 
treia, cerindu-i  explicaţii în legătură cu escrocheria comis.. 
Acesta a negat totul ; poliţa fusese ascunsă şi n-a fost găsită 
decît  mai tîrziu , în timpul percheziţiilor. Descoperirea conspi
raţiei şi fuga lui Neceaev l -au împiedicat să încaseze banii. 
- Negreskul îl cunoştea de mult pe Neceaev. La Geneva 
fusese victima uneia dintre escrocheriile lui ; apoi Bakunin 
încercase să-l recruteze. Mai tîrziu i s-a stors suma de 100 de 
ruble (nr. 230) . In cele din urmă, el a fost totuşi compromis 
de Neceaev, deşi îl detesta şi îl credea în stare de orice mîr
şăvie. A fost arestat şi a murit în închisoare. 

Am văzut că Ivanov a fost printre primii recrutaţi de 
către Neceaev. Era unul dintre cei mai iubiţi şi mai influenţi 
studenţi ai Academiei de agronomie din Moscova. El se con
sacrase grij ii pentru îmbunătăţirea soartei colegilor săi şi se 
ocupa cu organizarea de case de ajutor reciproc şi cantine 
unde se dădea în mod gratuit de mîncare studenţilor săraci 
şi care constituiau un paravan pentru întrunirile la care se 
discutau probleme sociale. Tot timpul său liber şi-l consacra 
instruirii copiilor ţăranilor din împrejurimile academiei. Co
legii săi afirmă că făcea toate aceste lucruri cu pasiune, din
du-şi ultimul ban şi lipsindu-se adesea de hrană caldă. 

Ivanov a fost surprins de inepţia proclamaţiilor teroriste 
ale lui Neceaev şi Bakunin. El nu putea înţelege de ce ordona 
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comitetul să se difuzeze , ,Slova"; „Cîntecul morţii" de Oga
riov, „Narodnaia Rasprava" şi, în sfîrşit, „Proclamaţia c.tre 
nobilimea rusă" ' a lui Bakunin, o proclamaţie pur aristo
cratică. 

Şi-a pierdut răbdarea şi a început să întrebe unde este 
comitetul, ce face, ce fel de comitet este acesta care, inva
riabil, dădea dreptate lui Neceaev şi îi dezaproba pe ceilalti 
membri. El şi-a manifestat dorinţa să vadă pe unul din mem
brii acestui comitet. Avea dreptul să ceară acest lucru, de 
oarece însuşi Neceaev îl ridicase la un grad corespunz.tor 
celui de membru al unui comitet naţional al Alianţei secre te. 
Neceaev a scăpat din încurcătură jucînd comedia, relatată 
mai sus, cu trimisul din Geneva al Internaţionalei. 

Odată, Neceaev a ordonat să se predea comitetului banii 
destinaţi casei studenţeşti de ajutor reciproc. Ivanov a pro
testat, şi între ei s-a iscat o controversă. Ceilalţi colegi l-au 
sfătuit să se supună hotărîrii comitetului, de vreme ce recu
noscuseră statutul, care îi obliga la acest lucru. Ivanov a 
cedat insistenţelor lor şi, împotriva voinţei sale, s-a supus. 
Din acest moment, Neceaev a început să urzească planul de 
a se descotorosi de acest om, pe care-l considera, probabil, 
un revoluţionar-doctrinar care merita moartea. El a început 
să poarte cu Uspenski discuţii teoretice despre pedepsirea şi 
lichidarea membrilor necredincioşi, care, prin nesupunerea 
lor, pot să compromită şi să ducă la pierzanie întreaga orga
nizaţie secretă. 

* Extrase din „Proolamafia către nobil imea rusă ",  tipărită de Ba
kunin : „Ce privilegi. am primit noi pentru faptul că j umătate din secolul 
al XIX-iea am fost reazemul tronului, de atitea ori zdruncinat din te
melii 1 pentru faptul că in 1 8-18, in timpul dezlănţuirii nebuniei populare 
in toată Europa, am salvat prin actele noastre de eroism statul rus de 
invazia utopiilor sociale ?... Cu ce am fost noi răsplătiţi pentru faptul că 
am salvat statul de la destrămare şi am stins in Polonia v ăpai a  incen
diului care ameninta s ă  cuprindă întreaga Rusie 1 pentru faptul că, flră 
a ne precupeţi fortele, lucrăm şi in prezent, cu un curaj fără seamăn, la 
stirpirea elementelor revoluţionare 1n Rusia ? Oare nu din mijlocul nostru 

� a ieşit un om valoros ca Mihail Muraviov, pe are insuşi Alexandru 
al II-lea, deşi debil mintal, l-a numit salvator al patriei ? Cum am fost 
răsplătiţi ? Pentru toate aceste servicii nepreţuite ni s-a luat tot ce am 
avut„. Proclamaţia de fată constituie o declaratie făută de uriaşa ma
joritate a adevăratei boierimi ruse, care de mult este pregătită şi orga
nizată. Drepturile noastre reprezintă puterea noastră şi aruncăm cu curaj 
mănuşa noastră in obrazul de>potului, al printişorului german Alexandru 
al  II-iea Saltikov-Romanov, şi  11 provocăm la nobila luptă cavalerească 
ce se va încinge fn 1870 intre urmaşii lui Rurik şi partidul nobil.mii 
independente ruse". 

Muraviov, omul valoros nu ste altul deoit călăul Poloniei. 
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Modul în care Neceaev conducea societatea secretă era 
de natură să se pună la îndoială seriozitatea organizaţiei. Sec
ţiile trebuiau să se întrunească cu regularitate pentru a cer
ceta listele matricole ale studenţilor şi a indica pe cei con
sideraţi apţi pentru a fi recruta ţi, precum şi pentru a cauta 
mij loace de a-şi procura bani. Unul dintre aceste mijloace îl 
constitui au listele de subscripţie în folosul „studenţilor care 
au avut de suferit" ,  adică în folosul celor ce fuseseră depor
taţi pe cale administrativă ; banii strînşi ajungeau direct în 
buzunarul comitetului, adică al lui Neceaev. Secţiilor li se 
cerea, de asemenea, să procure diverse obiecte de îmbracd
minte, care se păstrau la loc sigur şi care au servit la deghi
zarea lui Neceaev în timpul fugii. Dar principala îndeletnicire 
era copierea „Cîntecului morţii" şi a proclamaţiilor citate mai 
sus. Participanţii la conspiraţie trebuiau să noteze, cit mai 
exact posibil, tot ce se discuta la întrunirile lor, iar pentru ca 
ei să nu îndrăznească să ascundă ceva, Neceaev îi ameninţa 
spunîndu-le că comitetul are agenţi pretutindeni. Fiecare 
membru trebuia să prezinte în faţa cercului său rapoarte scrise 
despre tot ce făcea în intervalul dintre întruniri, iar din toate 
aceste rapoarte trebuiau alcătuite dări de seamă care erau 
trimise lui Bakunin. 

Toate aceste metode puerile şi inchizitoriale l -au făcut 
pe Ivanov să pună la îndoială pînă şi existenţa comitetului 
şi faimoasa putere a acestei organizaţii. El a început să 
seziseze faptul că totul se reducea la o exploatare absurdă a 
oamenilor şi la minciuni gogonate şi a mărturisit prietenilor 
săi apropiaţi că dacă lucrurile vor continua să rămînă în 
acelaşi stadiu şi dacă nu li se va da ceva mai bun de făcut 
decît aceste nerozii, va rupe cu Neceaev şi va crea o orga
nizaţie serioasă. 

Atunci, Neceaev a luat o măsură energică : a ordonat ca 
proclamaţiile sale să fie afişate în localul cantinei studen
ţeşti. Ivanov şi-a dat seama că afişarea acestor proclamaţii va 
duce la închiderea cantinelor, la interzicerea întrunirilor şi  
la îndepărtarea celor mai buni studenţi. De aceea s -a  opus 
(în realitate s-a întîmplat aşa cum prevăzuse : cantina stu
denţească a fost închisă, iar toţi cei împuterniciţi cu admi
nistrarea ei - deportaţi) .  în jurul acestei chestiuni a izbucnit 
o controversă în care Neceaev a repetat într-una fraza sa 
stereotipă : „Acesta este ordinul comitetului ! " 

Ivanov era în culmea desperării. La 20 noiembrie 1 869, 
el s-a prezentat la unul dintre membrii secţiei, Prîjov, şi i-a 
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declarat că părăseşte societatea. Prîjov a transmis acest lu
cru lui Uspenski, care, la rindul său, s-a grăbit să-l aducă la 
cunoştinţ. lui Neceaev, iar după cîteva ore, aceşti trei indi
vizi s-au întilnit l a  Kuzneţov, unde locuia şi Nikolaev. Aici, 
Neceaev a declarat că trebuie pedepsit  Ivanov, care s-a ri
dicat împotriva ordinelor comitetului, şi că trebuie înlăturat 
pentru a-l împiedica să facă şi mai mult rău. Cum Kuzneţov, 
prieten bun cu Ivanov, părea să nu înţeleagă intenţia lui 
Neceaev, acesta din urmă a declarat că Ivanov trebuie ucis. 
Adresindu-se lui Kuzneţov, Prîj ov a exclamat : Neceaev şi-a 
ieşit din minţi, vrea să-l omoare pe Ivanov, trebuie să-l îm
piedicăm. Neceaev a pus capăt ezitării lor prin obişnuita sa 
frază : „Şi voi vă ridicaţi împotriva ordinelor comitetului ? 
Dacă nu poate fi ucis altfel, ei bine, atunci Nikolaev şi cu 
mine vom merge în noaptea asta în odaia lui şi îl vom su
gruma".  Apoi a propus ca Ivanov să fie atras noaptea într-o 
grotă din parcul academiei, sub pretext că trebuie dezgro
pată o tipografie ascunsă de mult în grotă, şi acolo să fie 
asasinat. 

Aşadar, chiar şi în această clipă hotărîtoare, Neceaev a 
fost nevoit să recunoască devotamentul lui Ivanov. El era 
convins că, deşi nu mai era membru al societăţii, Ivanov va 
veni totuşi să ajute la dezgroparea tipografiei, că nu era 
capabil de trădare, căci dacă ar fi vrut să facă acest lucru 
l -ar fi făcut înainte de a ieşi din societatea secretă sau ime
diat după aceea. Dacă Ivanov ar fi vrut să-l denunţe poliţiei, 
avea ocazia să facă în aşa fel încît să fie surprinşi în flagrant 
delict. Dimpotrivă : Ivanov a fost fericit că găseşte în sfîrşit 
o dovadă a existenţei acestei organizaţii, o dovadă concretă 
că ea dispunea de unele mij loace de acţiune, fie ele chiar 
numai nişte litere tipografice. Uitînd toate ameninţările pro
ferate de Neceaev la adresa renegaţilor, el s-a grăbit să-şi 
părăsească prietenul la care lua ceaiul şi de unde Nikolaev 
a venit să-l ia din ordinul lui Neceaev, şi a răspuns la che
marea acestuia din urmă. 

· In bezna nopţii, fără să bănuiască nimic. Ivanov se apro
pie de grotă. Deodată răsună un strigăt : din spate cineva sare 
asupra lui. Se încinge o luptă pe viaţă şi pe moarte ; nu se 
aud decît urletele lui Neceaev şi gemetele victimei, pe care 
acesta o sugrumă u propriile lui mîini ; apoi răsună o împuş
cătură şi Ivanov se prăbuşeşte mort. Glontele din revolverul 
lui Neceaev i -a străpuns capul. „Repede, frînghii, pietre ! "  -
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strigă Neceaev, scotocind buzunarele victimei pentru a-i  lua 
hîrtiile şi banii. Apoi cadavrul e aruncat într-un lac. 

Reîntorşi la Kuzneţov, asasinii au luat măsuri pentru a 
şterge urmele crimei. Au ars cămaşa plină de sînge a lui 
Neceaev. Complicii erau posomoriţi şi consternaţi. Deodată 
răsună o a doua împuşcătură de revolver şi un glonte şuieră 
pe lingă urechea lui Prîjov. Neceaev se scuză, spunînd că 
„voia să-i arate lui Nikolaev cum funcţionează revolverul 
său " .  Martorii declară cu toţii că era vorba de un nou aten
tat. Neceaev voia să-l omoare pe Prîjov, deoarece în cursul 
dimineţii acesta îndrăznise să protesteze împotriva asasinării 
lui Ivanov. 

Imediat după aceea, Neceaev s-a grăbit să părăsească 
Moscova şi să plece împreună cu Kuzneţov la Petersburg, 
lăsîndu-1 pe Uspenski să acţioneze la Moscova. La Petersburg 
se preface că se ocupă de organizaţia sa, dar, spre marea sa 
mirare, Kuzneţov constată că aici se poate vorbi şi mai puţin 
decît la Moscova despre o organizaţie. Atunci s-a încumetat 
să-l întrebe pe Neceaev : „Unde este comitetul ? Nu cumva 
comitetul eşti tuu ? - Neceaev continuă să nege acest lucru 
şi îl asigură pe Kuzneţov că comitetul există. El se înapoiază 
la Moscova şi-j destăinuieşte lui Nikolaev că, întrucît Us
penski a şi fost arestat, toţi ceilalţi vor fi de asemenea ares
taţi în scurt timp şi că „nu mai ştie ce trebuie să facă u .  Atunci 
Nikolaev, cel mai credincios adept al lui, se hotărăşte să-l 
întrebe dacă faimosul comitet există într-adevăr sau dacă 
comitetul este el, Neceaev. - „Fără a-mi da un răspuns 
afirmativ, el mi-a spus că toate mijloacele sînt permise pen
tru a atrage oamenii la o asemenea acţiune, că această regulă 
există şi în străinătate, că Bakunin o urmează, aşa cum fac 
şi alţii, şi dacă asemenea oameni se supun acestei reguli, se 
înţelege că şi el, Neceaev, poate proceda astfel u (nr. 1 8 1 ) .  
Apoi, e l  i - a  ordonat lui Nikolaev s ă  plece împreună cu 
Prîjov la Tula, pentru a obţine pe cale frauduloasă un pa
şaport de la un muncitor, vechi prieten cu Nikolaev. Mai 
tîrziu pleacă el însuşi la Tula, unde cere doamnei Aleksan
drovski să-l însoţească la Geneva ; acest lucru îi era absolut 
necesar. 

Doamna Aleksandrovski fusese foarte compromisă în 
timpul tulburărilor din 1 861-1862 ; ea fusese chiar închisă, 
iar în timpul detenţiunii comportarea ei lăsase mult de do
rit.  într-un acces de Sinceritate, ea a făcut mărturisiri în scris 
judecătorilor, mărturisiri prin care a compromis multe per-
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soane. După toate acestea, i se fixase domiciliu forţat 
într-un oraş de provincie unde se afla sub supravegherea 
poliţiei. Ea se temea că nu va putea obţine un paşaport, dar 
Neceaev, nu se ştie cum, i -a procurat unul. S-ar putea naşte 
întrebarea : de ce s-a dus Neceaev să caute ca însoţitoare o 
femeie a cărei simplă prezenţă era suficientă pentru ca el 
să  fie arestat la frontieră ? Totuşi, în compania doamnei 
Aleksandrovski, el a sosit teafăr şi nevătămat la Geneva şi, 
în timp ce bietele sale victime erau aruncate în închisoare, 
el şi Bakunin s-au apucat să pregătească nr. 2 al publicaţiei 
„Narodnaia Raspravan .  Bakunin, care era grozav de mîndru 
că „Journal de Geneveu 363 vorbea despre conspiraţia lui 
Neceaev şi îi atribuia lui conducerea acesteia, a uitat că 
„Narodnaia Raspravau pretindea că este publicată la Mos
cova şi a inserat aici, în limba franceză, o pagină întreagă 
din articolul apărut în „Journal de Geneveu .  De îndată ce 
numărul a fost gata, doamna Aleksandrovski a primit sar
cina de a-l introduce în Rusia împreună cu alte proclamaţii. 
La frontieră, un agent al secţiei a treia, care o aştepta pe 
doamna Aleksandrovski, i -a  luat pachetul. După arestare, ea 
a dat agentului o listă de nume ce puteau fi cunoscute numai 
de Bakunin. Unul dintre acuzaţii în procesul Neceaev, şi în 
acelaşi timp unul dintre cei mai intimi prieteni ai acestuia,  
a mărturisit în faţa tribunalului că „pînă atunci îl conside
rase pe Bakunin un om cinstit şi nu putea înţelege cum de 
a putut el şi alţii să o expună pe această femeie într-un mod 
atît  de mîrşav primejdiei de a fi arestată" .  

Dacă Bakunin s-a scutit de obligaţia de a pleca î n  Rusia 
pentru a conduce personal marea revoluţie a cărei iminentă 
izbucnire o prezicea, în Europa el se agita de parcă ar fi 
avut „pe dracul în el". „Le Progresu din Loc le, organul de 
presă elveţian al Alianţei, publica lungi extrase din „Na
rodnaia Rasprava u. In această publicaţie, Guillaume înălţa 
osanale succeselor uimitoare ale marilor social işti ruşi şi de
clara că programul său abstenţionist este identic cu cel al 
marilor socialişti ruşi * . La Congresul de la La Chaux-de
Fonds, Utin a încercat să demaşte infamiile lui Neceaev, dar 

• In 1868, cu mai putin de doi ani înainte de Congresul de la La 
Chaux-de-Fonds, unde alianţiştii au obţinut Iecunoaşterea doctrinei lor 
de abţinere de la politică, Bakunin, deplingind in ziarul lui Chassin „La 
Democratie" 3°' abţinerea de la politică a muncitorilor francezi, scria : 
„Abtinerea de la politică este o prostie inventată de escroci pentru a-i 
inşela pe idioţi". 
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Guillaume l -a  întrerupt spunînd că a vorbi despre aceşti oa
meni înseamnă a face spionaj . Cit despre Bakunin, el scria 
în „La Marseillaise" prezentînd lucrurile în aşa fel, de parcă 
s-ar fi înapoiat recent „dintr-o lungă călătorie în ţări înde
părtate, unde ziarele libere nu ajung" 365 ; astfel el voia s. 
dea impresia că în Rusia lucrurile luau o întorsătură atit de 
revoluţionară, incit socotise necesară prezenţa sa acolo. 

Ajungem acum la deznodămîntul tragicomediei Alianţei 
in Rusia. !n 1 859, un tînăr rus i -a legat lui Herzen suma de 
25 OOO de franci pentru propagandă revoluţionară în Rusia 366• 

Herzen, care nu voise niciodată să dea cuiva această sumă, 
s-a lăsat totuşi convins de Bakunin, care a reuşit s. pună 
mina pe ea după ce l -a  asigurat că Neceaev este reprezen
tantul unei vaste şi puternice organizaţii secrete. Neceaev 
s-a considerat deci îndreptăţit să-şi ceară cota-parte ; dar 
cei doi fraţi internaţionali, pe care asasinarea lui Ivanov nu-i 
putuse învrăjbi, au început să se certe pentru nişte bani. 
Bakunin a refuzat. Neceaev a părăsit Geneva şi, în primă
vara anului 1870, a editat la Londra un ziar rus „La Com
mune" ( „Obşcina") 367, în care reclama în mod public de la 
Bakunin restul capitalului primit de la defunctul Herzen. Iată 
o dovadă că fraţii internaţionali „nu se atacă niciodată şi 
nici nu-şi lichidează conflictele în public" .  

Articolul de fond din cel de-al doilea număr al  publi 
caţiei „Narodnaia Rasprava" cuprinde încă un cîntec funebru 
în proză poetică despre acest erou veşnic mort şi veşnic 
viu : Neceaev. De data asta, eroul fusese sugrumat de jan
darmii care-l duceau în Siberia. Fusese arestat la Tambov 
într-o cîrciumă, deghizat în munci tor. Această arestare stîr
nise o nemaipomenită agitaţie în sferele guvernamentale. Nu 
se vorbea decît de „Neceaev deghizat. . .  de denunţuri.. . socie
tăţi secrete„. bakunişti... revoluţie" .  Cu ocazia morţii lui Ne
ceaev, guvernatorul din Perm trimite la Petersburg o 
telegramă ; această telegramă este reprodusă textual. O altă 
telegramă, reprodusă de asemenea textual, este trimisă secţiei 
a treia, iar „N arodnaia Rasprava" ştie că „la primirea acestei 
telegrame, şeful jandarmilor a sărit de pe scaun şi toată seara 
i-a stăruit pe buze un surîs infam" .  Astfel a murit Neceaev 
pentru a doua oară. 

în articol se recunoaşte asasinarea lui Ivanov, dar ea este 
calificată drept 
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„răzbunarea societătii împotriva unui membru al ei care se abătuse de 
la îndatoririle lui. Logica severă a adevăraţilor lucrători ai cauzei nu 
trebuie s ă  se dea in lături de l a  nimic atunci cind este vorba de succesul 
cauzei şi, cu atit  mai puţin, cind este vorba de fapte care pot salva cauza 
şi înlătura pieirea ei". 

Pentru Bakunin, „succesul cauzei u însemna întemniţarea 
a optzeci de tineri. 

Al doilea articol este intitulat : „Da, cine nu este cu noi 
este împotriva noastră" şi constituie o apologie a asasinatu
·lui politic. Fără a se menţiona direct numele lui Ivanov, revo
luţionarii care nu aderă la Alianţă sînt ameninţaţi cu aceeaşi 
soartă. 

„Momentul hotărîtor a sosit„. cele două tabere duşmane au început 
ostilitătile„. neutralitatea nu mai este posibilă 1 a te menţine pe o linie 
de mijloc este imposibil, aceasta ar însemna să stai intre două armate 
duşmane care fac schimb de focuri ; ar însemna să te expui fără ro;t 
la moalte, să cazi lovit de gloanţele ambelor tabere fără să te poţi 
împotrivi, ar însemna să înduri vergile şi torturile secţiei a treia sau să 
oazi răpus de gloanţele "evolverelor noastre•. 

Urmează mulţumiri, în aparenţă ironice, la adresa guver
nului rus pentru „contribuţia lui la dezvoltarea şi la pro
gresul tapid al operei noastre, care se apropie cu paşi repezi 
de ţelul mult doritu .  In momentul în care cei doi eroi mulţu
meau guvernului de a fi grăbit „ţelul mult dorW , toţi membrii 
aşa-zisei organizaţii secrete erau arestaţi. - Apoi articolul 
lansează un nou apel. Sînt primite cu „bra ţele deschise toate 
forţele cinstite, proaspeteu ,  prevenindu-le că, odată cuprinse 
de aceste braţe, ele trebuie să se supună tuturor cerinţelor 
societăţii. „Orice renegare a societăţii, orice abatere săvîrşită 
cu bună ştiinţă, din neîncredere în adevărul şi dreptatea anu
mitor principii, duce la scoaterea de pe lista celor vii".  Apoi 
cei doi eroi ai noştri îşi bat joc de arestaţi : aceştia nu sînt 
decît nişte liberali mărunţi ; adevăraţii membri ai organiza
ţiei sînt păziţi de către societatea secretă, care nu va permite 
ca ei să fie prinşi. 

Al treilea articol este intitulat : „Principalele baze ale 
viitoarei orînduiri sociale" .  El arată că dacă muritorii de rînd 
sînt pedepsiţi, ca pentru o crimă, ori de cite ori se gîndesc la 
viitoarea organizare a societăţii, aceasta se explică prin fap
tul că conducătorii au şi pus totul la punct. 

„Sfirşitul ordinii sociale existente şi înnoirea vieţii cu ajutorul 
unor noi principii se poate face numai concentrîndu-se toate mijloacele 
de existenfd socială In mîinile comitetului nostru şi declarîndu-se munca 
fizică obligatorie pentru tot' , 
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Imediat după răsturnarea institut:ilor actuale, comitetul declard că 
totul este proprietate obştească şi decretează crearea de asociatii mun
ci�oreşti (artels ), pub!Loînd, totodată, date statistice care sînt întocmite 
de către experti şi care indică ramurile de activitate cele mai necsare 
pentru localitatea respectivă şi împrejurările ce pot împiedica desfăşu
rarea anumitor activităti. 

ln decursul unui anumit număr de zile, stabilite pentru revolutie 
şi pentru dezordinile care în mod inevitabil îi vor urma, fiecare individ 
trebuie să intre, la alegere, într-un artei oarecare ... Toti aceia care vor 
rămîne izoati şi  are fără un motiv întemeiat nu au intrat In gru
purile muncitorşti nu vor avea acces nici la cantinle publice, nici 
la dormitoarele publice, nici la alte localuri destinate satisfacerii diferi
telor nevoi ale fratilor-muncitorî sau continînd produse finite şi mate
riale, alimente şi unelte pentru tot: membrii societătii muncitoreşti sta
tornicite ; într-un cuvînt, aceia care, fără motive întmeiate nu intră 
într-un artei rămîn fără mij loae de existentă. Acestor oamni Jî se vor 
închide toate drumurile, toate mijloacele de comunicare, pentru ei nu va 
exista altă solutie decit să muncească sau să moară". 

Fiecare artel alege din rîndurile membrilor lui un taxator 
( oţenşcik) , care reglementează desfăşurarea muncii, ţine re
gistrele de evidenţă a producţiei, a consumului şi a producti
vităţii fiecărui muncitor şi este intermediar între artel şi 
oficiul public din localitatea respectivă. Oficiul este alcătuit 
din membri aleşi din toate artelurile din localitatea respectivă, 
efectuează schimburile dintre aceste arteluri, administrează 
toate instituţiile sociale ( dormitoare, cantine, şcoli, spitale) 
şi conduce toate lucrările publice : 

„Toate lucrările comune se află în administrarea oficiului. pe cind 
cel e individuale, pentru care este necesară o deosebită dibăcie şi de
prindere, sînt efectuate de către fiecare artei în parte". 

Urmează apoi o amănunţită reglementare a educaţiei, a 
orelor de lucru, a alăptării copiilor, a scutirilor de muncă 
acordate inventatorilor etc. 

„0 dată cu activitatea absolut publică şi cunoscută de toti a fiecărui 
individ dispare fără urmă orice ambitie, în lntelesul ei actual, şi orice 
minciună ... Fiecare se va strădui să producă cit mai mult pentru societate 
şi să consume cit mai puţin ; această conştiintă a utilitătii sale sociale 
va fi mîndria, ambiţia lucrătorilor de atunci". 

Admirabilă mostră de comunism cazon I Există de toate : 
cantine şi dormitoare comune, taxatori şi oficii care reglemen
tează educaţia, producţia, consumul, într-un cuvînt întreaga 
activitate socială, iar în frunte, în calitate de conducător 
suprem, comitetul nostru anonim şi necunoscut. Acesta este 
fără doar şi poate cel mai pur „antiautoritarism" I 
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Pentru a da acestui plan absurd de organizare practică 
aparenţa unui fundament teoretic, la titlul acestui articol s-a 
adăugat o mică notă : 

„Doritorii pot g isi o dezvoltare teoretică amănunţi tă a principalelor 
noastre teze in : «Manifstul Partidului Comunist», publicat de noi". 

într-adevăr, în fiecare număr din 1 870 al revistei „Kolo
kol"  368, alături de anunţul cu privire la apelul lui Bakunin 
„Către ofiţerii din armata rusă" şi cu privire la cele doui 
numere din „Narodnaia Rasprava " ,  este anunţată, la preţul de 
un franc, traducerea rusă a „Manifestului Partidului Comu
nist" din 1 847 (scris în limba germană) .  Acelaşi Bakunin, care 
folosea „Manifestul" pentru ca fanteziile sale tătireşti să cîş
tige încredere în Rusia,  declara prin intermediul Alianţei din 
ţările occidentale că aceasta este o lucrare arhieretic.. o 
lucrare care propovăduieşte teoria funestă a comunismului 
autoritar german (vezi rezoluţia Conferinţei de la Rimini, 
cuvîntarea rostită de Guillaume la Haga, „Bulletin jurassien" 
nr. 1 0-1 1 ,  „La Federacion" din Barcelona etc.) . 

Acum, cînd vulgul cunoaşte rolul rezervat „comitetului 
nostru" ,  se va înţelege uşor ura concurentului faţă de stat şi 
faţă de oricare centralizare a forţelor muncitoreşti. într-adevăr. 
atîta timp cit clasa muncitoare va avea organe reprezentative 
proprii, domnii Bakunin şi Neceaev, care operează sub masca 
„comitetului nostru " ,  nu vor putea deveni deţinătorii avutiei 
sociale şi nici nu vor putea culege roadele acestei sublime 
ambiţii, pe care ard de dorinţa să o insufle celorlalţi : să mun
cească mult pentru a consuma puţin I 

2. Catehismul revoluţionar 

Neceaev păstra cu multă grijă o cărţulie cifrată intitulata 
„Catehismul revoluţionar" 369 ; el afirma că a poseda aceasti 
cărţulie constituia un privilegiu caracteristic pentru un trimis 
sau agent al Asociaţiei Internaţionale. Potrivit tuturor depo
ziţiilor şi dovezilor prezentate de avocaţi, acest catehism a 
fost scris de Bakunin, care n-a îndrăznit niciodată să-i nege 
paternitatea. De altfel, forma şi conţinutul acestei scrieri arată 
clar că ea provine din aceeaşi sursă ca şi statutul secre t, 
„Slova" ,  proclamaţiile şi „Narodnaia Rasprava" ,  despre care 
am vorbit mai sus. Ea nu este decît completarea acestora. 
Aceşti anarhişti atotdistrugători, care vor să reducă totul la o 
stare amorfă cu scopul de a instaura anarhia în domeniul 



Alidnta si Asociatia Internatională a Muncitorilor. - VIII 427 

moralei, duc la extrem imoralitatea burgheză. Cititorii au şi 
putut aprecia, pe baza cîtorva mostre, această morală alian
ţistă, ale cărei dogme, de origine pur creştină, au fost iniial 
elaborate amănunţit de către escobari 370 în secolul al 
VII-lea. Alianţa nu face decît să o exagereze p înă la ridicol 
şi să înlocuiască sfînta biserică catolică, apostolică şi romană 
a iezuiţilor prin „sfînta operă revoluţionară" ,  arhianarhistă şi 
atotdistrugătoare. Catehismul revoluţionar este codul oficial 
al acestei morale, expusă, de data aceasta, în mod sistematic 
şi deschis. Il publicăm in extenso * , aşa cum a fost citit în faţa 
tribunalului în şedinţa din 8 iulie 1 871 . 

„lndatoririle revoluţionarului Iaţd de sine însuşi 

§ 1 .  Revolutionarul se consacră cauzei. El n-are nici interese proprii, 
mc1 aqiuni, seutimente, afctiuni, 'Proprietate ş1 nii chiar un nume. 
La el totul este subordonat unui singur inters, unui singur gind, unei 
singure pasiuni - revoluţia. 

§ 2.  In adincul fiintei sale, el a rupt, nu in vorbă, ci in fapt, orice 
legătură cu ordinea civilă şi cu intreaga lume civilizată, cu legile, con
venientele, morala şi uzantele general recunoscute ale acestei lumi. El 
este duşmanul implacabil al acestei lumi, în care continuă să trăiască 
numai pentru a fi sigur că o va distruge. 

§ 3. Revolutionarul dispretuişte orice doctrinarism şi renunţă la 
ştiinţa din această lume, lăsînd-o in seama generaţiilor viitoare. El nu 
runoaşte decit o singură ştiinţă - ştiinţa distrugerii. ln acest scop, şi 
numai ln acest scop, el studiază mecanica, fizica, chimia şi, poate, me
dicina. In acest scop, el studiază zi şi noapte ştiinţa vie - oamenii. 
caracterul, situaţ:ile şi toate condiţiile actualei orînduiri sociale în toate 
sferele posibile. Ţelul rămîne acelaşi - distrugerea cit mai grabnică şi 
mai sigură a acstei orinduiri murdare (poganii). 

§ 4. El dispreţuieşte opinia publică. El dispreţuieşte şi urăşte actuala 
morală socială cu toate mobilurile şi manifestările ei. Pentru el moral 
e tot ceea ce contribuie l a  triumful revoluţiei ; iar tot ceea ce-i stă in 
cale este imoral şi criminal. 

§ 5. Revoluţionarul se consacră cauzei, el este necruţător faţă de 
stat şi, in general, fată de întreaga pătu r ă  cultă a societăţii ; şi nici 
pentru el nu trebuie să se aştepte la indurare. Intre el şi societate se 
duce o luptă pe viaţă şi pe moarte, făţişă sau ascunsă, r continuă şi 
neimpăcată. El trebuie să inveţe să suporte tortura. 

§ 6. Aspru fată de sine lnsuşi, el trebuie să fie aspru şi faţă de 
ceilalţi. Sentimentele duioase ş. gingaşe - de rudenie, prietenie, dra
goste, recunoştinţă - trebuie să fie inăbuşite de pasiunea unică şi rece 
fată de cauza revoluţiei. Pentru el există o singură desfătare, o singură 
consolare, recompensă şi satisfacţie - succesul revoluţiei. Zi şi napte. 
el trebuie să aibă un singur gind, un singur tel - distruger.a implaca
bild. Urmărind cu singe rece şi neabătut acst ţel, el trebuie să fie gata 
să mară şi să omoare cu propriile sale miini pe toţi a ceia are-l impie
d i ci să-şi atingd ţelul. 

• - în în tregime. - Nota trad. 



428 Karl Marx şi Fridridi Engls 

§ 7. Adevăratului revoluţionar ii este străin orice romantism, orice 
sensibilitate, exaltare sau pasiune ; ii este străin. pină şi ura şi rizbu
nara personală. Pasiunea revoluţionară, devenită un obicei de fiecare 
zi ş:  de fiecare clipă, trebuie să se imbine cu calculul rece. lntotdeauna 
şi pretutindeni, el nu trebuie să asculte de imboldurile sale personale, 
ci trebuie să actioneze aşa cum ii  dictează interesul general al revoluţiei. 

lndatoririle revolutionarulul 
iaţd de tovarăşii de revoluţie 

§ 8. Revoluţionarul nu poate nutri prietenie şi afecţiune decit fată 
de un om care a dovedit prin fapte că este, ca şi el, un agent al revo
luţiei. Gradul prieteniei, devotamentului şi al celorlalte îndatoriri fată de 
un asemenea tovarăş este determinat exclusiv de gradul utilitătii lui in 
opera practică a revolutiei atotdistrugătoare (BcepaapyT:TBibH O:) 

§ 9. Este inutil să mai vorbim despre solidar.tatea revoluţionarilor : 
ln ea rezidă întreaga fortă a operei revoluţionare. Tovarăşii revoluţio
nari care au acelaşi nivel de întelegere şi pasiune revolutionară tre
buie, pe cit posibil, să discute împreună toate chest:unile importante şi 
hotăririle să fie adoptate în unanimitate. In executarea planului întoc
mit de comun acord, fiecare trebuie să conteze, pe cit posibil, pe sine 
insuşi. ln executarea unei serii de acte distructive, fiecare trebu:e să 
acţioneze singur, recurgind la sfatul şi ajutorul tovarăşilor săi numai 
atunci c!nd acest lucru este indispensabil pentru asigurarea succesului. 

§ 10. Fiecare tovarăş trebuie să a:bă in subordinea lui ciţiva revo
luţionari de ordinul al doilea şi al treilea, adică nu pe deplin initiati. 
El trebuie să-i considere ca fiind o parte din capitalul revolut:onar total 
pus la dispozitia sa. El trebuie să cheltuiască cu economie partea a de 
capital, străduindu-se întotdeauna să obtină un profit cit mai mare. Pe 
sine se consideră drpt un capital men.t să fie cheltuit pentru triumful 
operei revolutionare, dar un capital de oare nu poate dispune singur, 
fără consimtămintul tuturor tovarăşilor pe deplin initiati. 

§ 1 1 .  Cind un tovarăş este în pericol, hotărirea revolutionarului de 
a-l salva trebuie să f:e dictată exclusiv de interesul auzei revolutio
nare, şi nu de sentimente personale. De aceea, el trebuie să aprecieze, 
pe de o parte, în ce măsură tovarăşul r espectiv este util, iar pe de altă 
parte, ce forte revoluţionare sint necesare pentru salvarea lui, să vadă 
in ce parte se înclină balanta şi să actioneze în consecintă. 

lndatoririle revoluţionarului fald de societate 

§ 12. Un membru nou care şi-a dovedit devotamentul nu prin vorbe, 
oi prin fapte nu poate fi primit în asociaţie lecit cu unanimitate de 
voturi. 

§ 13. Un revoluţionar intră in lumea statului, a claselor, în aşa
numita lume civilizată şi tră:eşte în această lume numai pentru că crede 
în apropiata ei distrugere totală. El nu ste revoluţionar dacă are ceva 
sump în această lume. El nu trebuie să ezite sd distrugă o poziţie, o 
legătură sau un om care aparţine acestei lumi. El trebuie să urască în 
egală măsură totul şi pe toţi. Cu atit mai .rău pentru el dacă are în 
această lume legături de rudenie, de pr:etenie sau de dragoste ; el nu 
este revoluţionar dacă aceste legături fJ pot împiedica sd acţioneze. 
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§ 14. In scopul distrugerii necrutătoare, revolutionarul poate şi 
adesea chiar trebuie să trăiască in societate, dind impresia că este cu 
totul al tfel deci! in realitate. Revoluţionarul trebu:e să pătrundă pre
tutindeni, in clasele de sus şi in cele de mijloc, in prăvălia negustoru
lui, in biserică, in palatele nobililor, in luma birocratică, militară, lite
rară, in sec/ia a treia (politia secretă) şi chiar in palatul .mperial. 

§ 1 5. Toată această societate abjctă trebuie impărtită in mai multe 
categorii : prima categorie este aceea a condamnatilor la  moarte fără 
drept de apel. Tovarăşii trebuie să întocmească o listă a acestor con
damnati in ord.nea pericolului relativ pe care-l prezintă pentru succe
;ul cauzei revoluţionare, aşa incit capii de listă să fie lichidaţi înaintea 
celorlalti. 

§ 1 6. In întocmirea acestor liste şi in stabilirea acestor categorii, 
nu trebuie n:cidecum să se ia in cosiderare ticăloşia personală a cutărui 
sau cutărui individ şi nici chiar ura pe care el o inspiră membrilor so
cietătii secrete sau poporului. Această ticăloşie şi această ură pot fi 
char utile intr-o oarecare măsură, contr:buind Ia aţitarea revoltei popu
lare. Trebuie să se ia in considerare numai folosul pe care-l poate aduce 
cauzei revoluţionare moartea unui anumit individ. Aşadar, in primul rind 
trebuie distruşi oamenii cei mai dăunător! organizatiei revoluţionare, a 
căror moarte neaşteptată şi violntă poate inspăimlnta cel mai mull 
guvernul prin faptul că-l lipseşte de oameni inteligenti şi energici, sub
minindu-i astfel puterea. 

§ 1 7. A doua categorie este aceea a oamenilor cărora I: se dăruieşte 
via\a numai temporar (! ), pentru ca printr-o serie de fapte monstruoase 
să împingă poporul la o revoltă inevitabilă. 

§ 18. Din cea de-a treia categorie fac parte un mare număr de 
b estii sus-puse sau indivizi care nu se disting nic. prin inteligentă, nici 
prin energie, dar care, gratie pozitiei lor, dispun de avere, relatii, in
fluentă, putere. Aceştia trebuie exploatat. prin toate mijloacele posibile, 
prinşi in mreje, derutati şi, smulgindu-le secretele murdare, să-i trans
formăm in sclavi ai noştri. ln felul acesta, forta, inJluenta, relatiile, ave
rea şi puterea lor vor deveni o comoară inepuizabilă şi un sprij:n pre
ţis pentru diferite actiuni. 

§ 19. Cea de-a patra categorie este formată din ambiţioşi aflati in 
slujba statului şi d.n liberali de leate nuantele. Cu ei se poate conspira 
potrivit propriului lor program, dindu-le impresia că sint urmati orbeşte. 
lll realitate, trebuie să-i dminăm, să le smulgem secretele, să-l compro
mlfem definitiv, aşa incit să nu al poată da lnapol, şi să ne folosim 
de e! pentru a provoca tulburări in stat. 

§ 20. Categoria a cincea este formată din doctrinari, onspiratori, 
revoluţionari, din toti cei care flecăresc la întruniri şi pe hirtie. Aceştid 
trebuie in permanentă impinş. şi antrenati la  acţiuni practice şi pericu
loase, al căror rezultat va fi pieirea majoritătii lor şi transformarea unora 
dintre ei in adevărati revoluţionari. 

§ 21 . Cea de-a şasea categorie, deosebit de importantă, este format! 
din femei, care trebuie impărtite in tre: clase : in primul rind, cele fri
vole, fări minte şi fără suflet, care trebuie asimilate categoriei a treia 
şi a patra a bărbatilor ; în al doilea rind, cele entuziaste, devotate, ca
pabile, dar care nu sint alături de noi, deoarece nu s-au ridicat pină 
la o adevărată întelegere revolut:onară in practică, nu in vorbe. Ele tre
buie folosite ca şi  bărbatii din categoria a cincea ; in sfirşit, femeile 
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care sînt intru totul alături de noi, adică e deplin initiate şi care au 
accept1t intregul nostru prgram. Ele trebuie cons· derate drept cea mai 
preţioSă comoară a noastră, fără al căror sprijin nu putem face nimic. 

I ndatoririle asocia/lei /afd de popor 

§ l2. Unicul scop al asociaţiei este eliberarea totală şi fericires 
poporulu:, adică a oamenilor care muncesc din greu (cernorabocii liud). 
Convinsă însă că acestă eliberare şi realizarea acestei fericiri sînt po
sibile numai printr-o revolutie populară atotdistrugătoare, asocia/ia va 
/ace uz de toate forţele şi de toate mijloacele pentru a spori şi a agrava 
nenorocirile şi suferinţele, care vor face ca poporul să-şi piardă răbdarea 
şi 11 vor indemna la o insurecţie generală. 

§ 23. Prin revoluţie populară, asociaţia nu înţelege o mişcare re
glementată după modelul clasic al Occidentului, care, oprindu-se întot
deauna in fata proprietăţii şi a rinduielilor sociale trad'ţionale ale aşa
zisei civilizaţii şi morale, s-a limitat pină acum pretutindeni la inlătu
rarea unei forme portice şi la înlocuirea ei cu o alta formă, aspirind 
să Iaurească un aşa-numit stat revolu ţionar. Pentru popor, salutară poate 
fi numai o revoluţie care va nimici definitiv orice noţiune de stat şi va 
stirpi toate tradiţiile, rindu.elile şi clasele din Rusia. 

§ 24. De aceea, asociaţia nu intenţionează să impună poporului de 
sus o organizare oarecare. Viitoarei orgdnizare va rezulta, fără indoîală, 
din mişcarea şi viata poporului. Dar aceasta este sarcina generati'lor vii
toare. Sarcina noastră iste distrugerea ingrozitoare, totală, generală şi 
n ecruţătoare. 

§ 25. De aceea, ipropiindu-ne de popor, trebuie, în primul rînd, s<l 
10 unim cu acele elemente ale vieţii poporului care, de la intemeiered 
statului moscovit, n-au încetat să protesteze, nu în vorbe, ci în fapte, 
împotr·va a tot ceea ce, direct 5au indirect, este legat de stat, lmpotriva 
nobilimii, impotriva birocraţiei, împotriva popilor, împotriva lumii co
merciale • şi impotriva micilor ngustori. a exploatator]or poporului • •. 
Ne vom uni cu lumea dornică de aventuri a briganzilor, singurii revo
lu\ionai adevăriţi din Rusia. 

§ 26. Unira aceste: lumi intr-o singură forţă invincibila. atotdi;; 
trug.toare - aceasta este întreaga noastră organizaţie, con�piraţie, mi
siune•. 

A critica o asemenea capodoperă ar însemna să-i atenuăm 
caracterul ridicul. Ar însemna, totodată, să-l luăm prea în 
serios ipe acest atotdistrugător amorf, care a izbutit să conto
pească într-un singur personaj pe Rodolphe, Monte-Cristo, 
Karl Moar şi Robert Macaire. Ne vom limita să stabilim, pe 
baza comparării textelor respective, identitatea dintre spiri
tul şi chiar expresiile folosite în catehism, abstracţie făcînd 
de unele exagerări greoaie, şi statutul secret şi celelalte 
scrieri ruseşti ale Alianţei. 

Cele trei grade de iniţiere din statutul secret al Alianţei 
sînt reproduse în § 10 al catehismului, unde se vorbeşte despre 

• Jn textul rus al lui Bakunin : „ghilelor•. - Nota red. 
** ln textul ru; : „chiaburilor". - Nota red. 



llinta şi Asociaţia InteatioaUi a MuncHorilor. - II 81 

„revoluţionari de ordinul al doilea şi al treilea„., nu pe deplin 
iniţiaţiu .  - Indatoririle fraţilor intenaţionali, stabilite prin 
articolul 6 al statutului lor, coincid cu cele prevăzute în § § 1 
şi 1 3  din catehism. - Condiţiile stabilite prin articolul 8 al 
statutului - potrivit cărora fraţii pot accepta funcţii in guvern 
- „sînt expuse mai pe largu în § 1 4  din catehism, unde li se 
dă să înţeleagă că, dacă li se va cere, pot să intre in poliţie. 
Sfatul dat fraţilor ( statutul, articolul 9) de a se consulta între 
ei este repetat în § 9 al catehismului. - Articolele 2, 3 şi 6 
din programul fraţilor internaţionali înfăţişează caracterul 
revoluţiei la fel ca § § 22 şi 23 din catehism. - Iacobinii, 
despre care se vorbeşte în articolul 4 din program, devin, 
în § 20 al catehismului, o subdiviziune : „oamenii de categoria 
a cincea" ,  sortiţi morţii în ambele documente. - Ideile expri
mate în articolele 5 şi 6 din program cu privire la desfăşurarea 
revoluţiei cu adevărat anarhiste coincid cu cele din § 24 al 
catehismului. 

Condamnarea ştiinţei, formulată în § 3 al catehismului, 
se repetă în toate documentele ruseşti. Idealizarea brigandu
lui ca prototip al revoluţionarului - care în „Slova" există 
doar în germene - este mărturisită şi propovăduită deschis 
în toate celelalte scrieri. „Categoria a cincea" de la § 20 al 
catehismului apare în „Formularea problemei revoluţionare " 
sub denumirea de „revoluţionari de cabinet, partizani ai 
statului " .  Aici, ca şi în §§ 25 şi 26 ale catehismului, se afirmă 
că prima îndatorire a revoluţionarului este să devină brigand. 
Abia în „Principiile revoluţiei" şi în „Narodnaia Rasprava" 
începe să fie propovăduită distrugerea totală, prevăzută 
de § §  6, 8 şi 26 din catehism, şi propovăduirea asasinatului 
sistematic, despre care se vorbeşte în § §  1 3, 15 ,  1 6  şi 17.  

3. Apelul li Bkunin 
către ofiţerii din armata rasă 

Bakunin n-a vrut să lase însă nici o îndoială asupra com
plicităţii sale la aşa-zisa conspiraţie Neceaev. El a publicat 
o proclamaţie : „Către ofiţerii din armata rusă " ,  datată „Ge
neva, ianuarie 1 870" ,  şi semnată „Mihail Bakunin". Această 
proclamaţie, „preţul un franc" ,  este anunţată ca operă a lu� 
Bakunin în toate numerele din 1 870 ale ziarului „Kolokol " .  
Dăm mai jos  cîteva extrase din această proclamaţie . 

Ea începe prin a anunţa, aşa cum făcea şi Neceaev î. 
Rusia, că 
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„se apropie ceasul luptei hotarîtoare dintre dinastia Romanov-Holstein
Gottorp şi poporul rus, dintre jugul tătaro-german şi marea Ebertate 
slavă. Primavara bate a uşă şi n primele ei zile va începe bătălia ... 
fortele revolutionare sint pregătite şi. în conditiile unei nemultumiri 
profunde şi generale a poporului. care dom'.nă astăzi in întreaga Rusie, 
victoria lor ste asigurată•. 

Există o organizaţie menită să conducă această revoluţie 
iminentă, deoarece „o organizaţie secretă este ca statul-major 
al unei armate, iar această armată este întregul popor" .  

„tn apelul meu «Către tinerii frati din Rusia» spuneam c ă  Stenka 
Razin, care v a  onduce masele populare în viitoarea şi atît de evident 
apropiata distrugere a Imperiului rus, nu va fi un erou ind.vidual, ci un 
Stenka Razin colectiv. Pentru orice om care nu e prost trebuia să fie 
clar că aveam în v dere o organizatie secretă care există şi actionează, 
o organizatie puternică prin disc:plina ei, prin devotamntul şi abnega
tia membrilor ei şi prin îndeplinira noonditionată de către fieare 
in parte a ordinelor şi dispozitiilor unui comitei unic care cunoaşte to
tul şi nu e cunoscut de nimni. 

Membrii acestui comitet fac complet abstraclie de propria lor per
soană, ceea ce le dă dreptul să ceară tuturor membrilor organizatiei un 
nemărginit sp' rit do sacrificiu. Ei au renunţat în asemenea măsură la 
tot ceea ce constituie obiectul principal al aspiratiilor tuturor oameni
lor vanitoşi, ambitioşi şi  avizi de putere, în:it, renuntind o dată pentru 
totdeauna la orice propr:etate individuală, la orice autoritate şi putere 
oficială sau publică şi, în genere, la orice notorietate în societate, ei 
s-au condamnat la un anonimat etern, lăsind altora gloria, strălucirea 
exterioară şi faima operei şi păstrindu-şi. dar nu ca un bun !ndividual, 
ci ca un bun colectiv, doar esenta acstei opere. 

Asemenea iezuiţilor, dar nu în sopul aservirii. ci în scopul elibe
rări. poporului, fiecare dintre ei a renunţat pină şi la vointa proprie. ln 
omitet, ca şi în întreaga organizaţie, nu individul este acela are gîn
deşte, vrea, acUonează, ci colectivitatea. Multora, această renunţare la 
viaţa proprie, la gîndirea şi la voinţa proprie le va părea .mposibilă şi 
chiar revoltătoare. Este, într-adevăr, un lucru greu de realizat, dar ne
cesar. El va părea deosebit de dificil mai ales novicilor, celor recent 
intraţi în organizaţie, celor care nu s-au dezbărat încă de fanfaronada 
deşartă şi amăgitoare, celor care aleargă după onoruri. demn:tate per
sonală şi drepturi şi celor care, în genere, se lasă amăgiţi de fantomele 
j alnice ale unei presupuse omenii. îndărătul cărora apare în societatea 
noa>tră rusă supunerea totală a tuturor faţă de cea mai abjectă şi nîr
şavă realitate. Această renunţare va părea dificilă celor care caută in 
măreata operă saf sfacerea aorului propriu, un pretext pentru frazeolo
gie, celor care nu îndrăgesc opera ca atare, ci faptul că ea li oferă po
sibilitatea de a apărea într-o postură dramatică. 

Fiecare membru nou intră de bunăvoie în organizatia noastră, ştiind 
dinainte că din acel moment li aparline în întregime, incetind de a-şi 
mai aparţine sişi. Intrarea In organizaţie este liberă, dar ieşirea din 
organizafie esle imposibilă, deoarece orice membru care ar părăsi orga
nizatia ar pune fără doar şi poate în periol însăşi existenţa organizaţiei. 
care nu trebuie să depindă de nechibzuinţa, de capriciile sau de discreţ"a, 
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cinstea ş. putera mai mare sau mai mică a unuia au mai multor indivizi... 
De aceea de ncesar ca el care intră in organizaţie să ştie dinainte că 
trebuie să i se dăruiască, ireversibil, cu toate forţele şi mijloacele sale, 
cu priceperea şi viata sa ... Acst lucru este exprimat in mod clar şi 
prcis in programul organizaţiei. care a fost publicat şi este obligatoriu 
atit pentru membrii comitetului. cit şi pentru toţi cei care nu sint membri 
ai comitetului. Dacă un membru este, intr-adevăr, pătruns de pasiune" 
(revoluţionară), „tot ce-i va cere organizaţia i se va părea uşor de in
deplinit. Este indeobşte cunoscut faptul că pasiunea învinge orice greu
tăţii, pentru ea nimic nu este imposibil şi ,  cu cit greutăţile sint mai mari. 
u atit voinţa, priceperea şi forţa omului stăpînit de pasiune sint mai 
puternice. Pentru cel stăpinit de această pasiune, micile pasiuni personale 
nici nu există, şi de acea nici nu trebuie să le sacrifice. Un membru 
de nădejde al societăţi: işi inăbuşe orice sntiment de curiozitate şi 
urmărşte fără cruţare acest defect la toţi ceilalţi. Deşi ştie că este demn 
de incredere, şi tocmai pentru că este d emn de încredere, adică pentru 
că este un om de nădejde, el nu caută şi nici nu doreşte să ştie mai mult 
decit ceea ce este necesar pentru a indeplini ci t mai bine misiunea in
credintată. El discută problemele legate de activitatea societăţii numai 
cu persoanele ce i-au fost indicate şi numai ceea ce i s-a ordonat să 
discute şi. in general. se conformează necondiţionat şi intocmai dispo· 
zitiilor şi instrucţiunilor primite de sus, fără a pune intrebări şi chiar 
fără a căuta să afle pe ce treaptă a ierarhiei organizaţie: se află el 
insuşi, dorind, fireşte, să i se incredinteze cit mai multe misiuni, dar 
aşteptind cu răbdare să i se încredinţeze o misiune. 

ceastă disciplină de fier, absolutd, poate uimi şi chiar j igni pe un 
novice, dar ea nu va uimi şi nu va jigni, ci. dimpotrivă, va bucura şi. 
totodată, va da un sentiment de linişte oricărui membru de nădejde, ori
cărui om cu adevărat capabil şi puternic, stăpinit de o puternică pasiune 
pentru victoria poporului. dspre care am vorbit mai sus. Un membru 
de nddejde va intelege că tocmai o asemenea disciplină ste pentru 
fiecare chezăşia necesară a despersonalizării relative, condiţia sine qua 
non * a triumfului general şi că numai ea poate să cimenteze o adevăratI 
organizaţie şi să creeze forţa revoluţionară colectivă care, sprijinindu-se 
pe forţa spontană a poporului, va fi în stare să învingă şi să distrugă 
uriaşa forţă a organizării de stat. 

S-ar putea naşte intrebarea : cum putem să ne supunem unei 
conduceri dictatoriale a unui comitet pe care nu-l cunoaştem ? Dar 
comitetul vă este cunoscut ; in primul rind, prin programul său, atit de 
precis şi de clar, publicat şi explicat amănunţit fiecărui nou membru al 
organizaţiei. In al doilea rind, se impune prin increderea absolută pe 
care o au în el persane cunoscute şi rpectate de voi şi care vă de
termină să intraţi in această organizaţie, şi nu in alta. Pentru membrii 
activi ai organizatiei. comitetul devine şi mai cunoscut prin activitatea 
sa neobosită, hotărită, care cuprinde toate domeniile şi corespunde în
totdeauna programului şi scopului organizaţiei. Toţi membrii se supun 
cu dragă inimă aulorilălii lui. convingîndu-se tot mai mult, din practică, 
pe de o parte, de uluitoarea lui previziune, de vigilenţa, de energia lui 
îmbinată cu inţelepciune, precum şi de caracterul rat:onal şi util al  dis
poziţiilor lui. iar pe de altă parte, de efctul salutar şi de necesitatea 
unei asemenea discipline. 

* - absolut necesară. - Nota trad. 
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S-ar putea să mi se pună întrebarea : dacă componenta comitetulul 
rănine pentru toti o taină de nepătruns, cum ati reuşit să culegeţi toate 
acste date despre el şi cum v-ati putut convinge de adevărata lui va
loare ? - Voi răspunde deschis la această întrebare. Nu cunosc pe 
nici unul din membrii comitetului, nu ştiu din citi membri este format 
comitetul şi nici măar unde îşi are reşedinta. Ştiu numai că nu se află 
ln străinătate, ci in Rusia, aşa um de altfel şi trebuie, deoarece un co
mitet revoluţionar pentru Ru;ia cu sediul în străinătate este o absur
ditate care poate lua naştere numai în capul unor frazeologi neghiobi, 
ambiţioşi ş' flecari din rindul migranţilor şi care-şi ascund inactivitatea 
vanitoasă şi intrigile răutăcioase indărătul titlului răsunător : cNarodnoe 
Delo» •. 

După conspiraţia nobililor decembrişti" ( 1 825), „prima incercare se
Tiosă de a rea o organizaţie a fost făcută de către lşutin şi tovarăşii 
săi. Actuala organizaţie este prima organizaţie cu adevărat izbutită i 
fortelor revoluţionare din Rusia. Ea a folosit tot ce a fost pregătit pină 
acum, toate experientele. Nici o reacţiune nu o va sili să se dizolve, ea 
va supravietui tuturor guvernelor ş. nu-şi va înceta activitatea decit 
în momentul dnd inregul ei program va deveni realitatea de zi u zi 
a Rusiei, a intregii meniri. 

Cu aproximativ un an în urmă, onsiderind util să-mi aducă la 
Cllnoştintă existenta sa, omitetul mi-a trimis programul, insotit de o 
expunere a planului general de acţiune revolutionar. în Rusia. Fiind de 
acord atit cu programul cit şi cu planul general şi convingindu-mă că 

·este vorba de o acţiune srioasă intreprinsă de oameni serioşi, am făcut 
ceea ce, după părerea mea, trebuie să facă orice emigrant cinstit : m-am 

-supus fără rezerve autorităţii comitetului ca unic rprezentant şi con
lucător al revoluţiei în Rusia. Adresindu-nă stăzi vouă, nu fac deoit 
să îndeplinesc ordinul comitetului. Mai mult nu vă pot spune. Nu voi 
mai adăuga deoit un singur uvin! ln acastă privintă. Cunosc dstul de 
bine planul întrgi' organizatii  pentru a fi ferm convins că acum nici o 
tortă nu o mai poate distruge. Chiar dacă în apropiata luptă partidul 
poporului ar suferi o nouă infringere - lucru de care îns ă nimeni dintre 
noi nu se tene, noi toti credem în apropiata viotorie a poporului - lar 
chiar dacă sperantele noastre nu se vor împlini, în cond itiile celei mai 
inirozitoare înfrîngeri a răscoalei pomlui şi in condiţiile celei mai 
sălbatice reactiuni, organizaţia va rănîne întreagă şi nevătămată . . .  

Prog ramul este foarte larg, foarte uman : libertatea şi egalitatea 
deplină a tuturor oamenilor, ba;ate pe proprietatea obştească şi pe munca 
in comun, obligatorie în egală măsură pentru toti, cu excepţia, bine
Inteles, a clor ce vor prfera să moară de foame fără să nuneaCă. 

Acsta este actualul program al oamenilor muncii din toate tările şi 
el corespunde intru totul revendicărilor de veacuri şi instinctelor po
pomlui nostru ... Propunind acst program păiturilor de jos ale poporului **, 
membrii organizaţie. noastre sini u imiţi văzind cit de Tepede şi de bine îl 
inteleg şi cu cit entuziasm 11 aceptă. Aşadar, programul este gata. 
El este definitiv. Cine se pronuntă pentru acst program va merge u 

• Cititorul îşi aminteşte că acesta era titlul unul ziar în limba rusă 
al Internationalei publicat la Gneva de către oiţiva tineri ruşi care 
cunoşteau fo.rte bine adevărata valoare a pretinsului comitet şi a or
ganizaţiei lui Bakunin. 

** fn tectul us l apelului lui Bakunin : „oamenifor care muncesc 
din greu•. - Nota red. 
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noi. Cine se pronunţă impotriva lui ste prietenul duşmanilor poporului, 
jandarm ţarist, călău ţarist - este duşmanul nostru ... 

Am mai spus că organizaţia noastră ste putenică şi acum vom 
mai adăuga că de pe acum ea are r ădăcini atît de adinci în popor, 
Incit, chiar dacă aum am suferi un eşec, reacţiunea din ţara noastră 
nu ar fi in stare să o distrugă ... 

Indeplinind ordinele secţiei a III-a, ziarele şi revistele venale se 
străduiesc să convingă publicul că guvernul a reuşit să descopere toate 
l'ele onspi1aţiei. El nu a dscoperit nimic. Comitetul şi organiaţi1 au 
rms şi continuă să rămină intacte ; curind, guvernul se va convinge 
singur de acest lucru, deoarece explozia populră este aproape. a ste 
aut de . aproape, incit fiecare trebuie să hotărască aoum dacă vrea să fie 
prietenul nostru, prietenul poporului, sau duşmanul nostru şi al po
porului. Sîntem gata să primim in rindurile noastre pe toţi prietenii, 
indiferent de locul sau poziţia pe care o au. Dar cum să ne intilnim ? -
eţi lntreba. Organizaţia, care vă inconjură din toate părţile şi cue de 
pe acum numără multi membri printre camarazii voştri, ia găsi singură pe 
cel ce o caută animat de dorinţa sinceră şi de voinţa fermă de a sluji 
cauza poporului. Cine nu este cu noi este impotriva noastră. Alegeţi 1 • 

În această broşură, semnată cu numele său, Bakunin se 
preface că nu cunoaşte sediul şi componenţa comitetului, în 
numele căruia vorbeşte şi în numele căruia a acţionat Ne
ceaev in Rusia. Cu toate acestea,  singurul document care i -a 
dat lui Neceaev dreptul de a acţiona în Rusia în numele co
mitetului era semnat Mihail Bakunin şi  singurul om care 
a primit rapoarte despre activitatea secţiilor era tot Mihail 
Bakunin. Aşadar, atunci cînd Mihail Bakunin jură supunere 
oarba faţă de comitet, el jură să se supună lui Mihail 
Bakunin însuşi. 

Considerăm inutil să insistăm asupra identităţii depline a 
tendinţelor şi chiar expresiilor folosite în această scriere, 
semnată de Bakunin, cu tendinţele şi expresiile din docu
mentele anonime în limba rusă. Ceea ce vrem să relevăm este 
modul în care Bakunin aplică aici morala catehismului. El 
începe prin a predica această morală ofiţerilor ruşi. Le declară 
că, devenind iezuiţi ai revoluţiei, el şi ceilalţi iniţiaţi au în
deplinit o datorie şi, �n acelaşi timp, au umplut o lacună şi 
că faţă de comitet ei nu au mai multă voinţă proprie decît 
faimosul „cadavru" al ordinului iezuiţilor. Şi, pentru ca asa
sinarea lui Ivanov să nu-i îndepărteze pe ofiţeri, el încearcă 
să-i convingă că asasinarea oricărui membru care ar voi să 
părăsească societatea secretă este un lucru necesar. Apoi el 
aplică aceeaşi morală faţă de cititorii săi, minţindu-i cu ne
ruşinare. El, care ştia că guvernul îi arestase nu numai pe toţi 
iniţiaţii din Rusia, dar şi un număr de zece ori mai mare de 
persoane compromise de Neceaev ca făcînd parte din faimoasa 

0 ·  
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„categorie a cinceau a catehismului, el, care ştia că în Rusia 
nu mai există nici urmă de organizaţie, că în Rusia nu exista 
nici un comitet, că acolo n-a existat nicicînd un comitet, afară 
doar de Neceaev, aflat în acel moment împreună cu el la 
Geneva, el, care ştia că această broşură nu va recruta în 
Rusia nici un adept, că nu va face decît să ofere guvernului 
un pretext pentru noi persecuţii, - el declară că guvernul 
n-a descoperit nimic, că comitetul continuă să existe în Rusia 
şi să desfăşoare o activitate neobosită, hotărîtă, atotcuprin
zătoare, să manifeste un spirit de prevedere cu adevărat uimi
tor, vigilenţă, energie îmbinată cu înţelepciune, abilitate 
prodigioasă ( dovadă depoziţiile la proces) , că a sa organizaţie 
secretă - singura organizaţie de nădejde ce a existat în 
Rusia din 1 825 încoace - este intactă, că a pătruns în păturile 
de jos ale poporului, care acceptă cu entuziasm programul 
ei, că ea îi înconjură pe ofiţeri, că revoluţia este iminentă şi 
că va izbucni în cîteva luni, în primăvara anului 1 870. Numai 
pentru a -şi oferi plăcerea de a apărea „într-o postură dra
matică u în faţa pseudofraţilor săi internaţionali şi în faţa 
oglinzii sale, Bakunin, care pretinde că a „renunţat la viaţa 
proprie, la gîndirea proprie şi la voinţa proprieu ,  că este mai 
presus de „fanfaronada deşartă şi amăgitoare" a „celor care 
aleargă după onoruri, demnitate personală şi drepturi u ,  el, 
Mihail Bakunin, adresează ruşilor asemenea bazaconii şi ase 
menea fanfaronadă. 

Acelaşi om care în 1 870 predică ruşilor supunere pasivă, 
oarbă faţă de ordinele primite de sus, de la un comitet ano
nim şi necunoscut, care declară că disciplina iezuită este con
diţia sine qua non a victoriei, singura în stare să învingă 
formidabila centralizare a statului, nu a statului rus, ci a statu
lui în general, care proclamă un comunism mai autoritar decît 
comunismul cel mai primitiv, acelaşi om urzeşte în 1 871  o 
mişcare scizionistă şi de dezorganizare în rîndurile Internaţio
nalei, sub pretextul combaterii autoritarismului şi centralis
mului comuniştilor germani, al întemei.erii unor secţii auto
nome, al federării libere a grupurilor autonome, al transfor
mării Internaţionalei în ceea ce ea ar trebui să fie : prototipul 
viitoarei societăţi. Dacă viitoarea societate ar trebui să fie 
creată după modelul secţiei ruse a Alianţei, ea ar lăsa mult 
în urmă Paraguayul cucernicilor părinţi iezuiţi 37 1 ,  atît de dragi 
lui Bakunin. 
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IX 

Incheiere 

Lăsînd cea mai deplină libertate mişcării şi aspiraţiilor 
clasei muncitoare din diferitele ţări, Internaţionala a ştiut 
totuşi să unească întreaga clasă muncitoare într-un singur 
mănunchi, făcînd ca clasele guvernante şi guvernele lor să 
simtă, pentru prima oară, forţa internaţională a proletariatu
lui. Clasele guvernante şi guvernele lor au recunoscut acest 
fapt şi şi-au concentrat atacurile asupra Consiliului General, 
organul executiv al întregii noastre Asociaţii. După căderea 
Comunei, aceste atacuri s-au intensificat tot mai mult. Şi 
tocmai în acest moment au declarat membrii Alianţei război 
făţiş Consiliului General ! Ei afirmau că influenţa Consiliului 
General, această armă puternică în mîinile Internaţionalei, nu 
a fost decît o armă îndreptată împotriva Internaţionalei însăşi. 
Dupi părerea lor, această influenţă nu a fost dobîndită în lupta 
împotriva duşmanilor proletariatului, ci în lupta împotriva 
Internaţionalei însăşi. Potrivit afirmaţiilor lor, tendinţele de 
dominaţie ale Consiliului General au sugrumat autonomia sec
ţiilor şi federaţiilor naţionale. Singurul lucru care mai putea 
salva autonomia era decapitarea Internaţionalei. 

într-adevăr, liderii Alianţei ştiau că, dacă nu vor profita 
de acest moment hotărîtor, cei o sută de fraţi internaţionali 
ai lui Bakunin vor trebui să renunţe definitiv la visul de a 
conduce în secret mişcarea proletariatului. Atacurile lor gro
solane au avut ecou favorabil în presa poliţistă din 
toate ţările. 

Frazele lor răsunătoare despre autonomie şi liberă fede
rare, într-un cuvînt chemarea lor la război împotriva Con · 
siliului General, nu erau deci decît o manevră pentru a-şi 
ascunde adevăratul ţel : a dezorganiza Internaţionala şi a-i 

30* 
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impune astfel conducerea secretă, ierarhică şi autocrată 
a Alianţei. 

Autonomia secţiilor, libera federare a grupurilor auto
nome, antiautoritarismul, anarhia - iată expresii foarte potri
vite pentru o „societate de « declasaţi » fără carieră, fără 
perspectivă" ,  care conspiră în cadrul Internaţionalei pentru 
a o supune unei dictaturi secrete şi a-i  impune programul lui 
Bakunin I 

Lipsit de zorzoane melodramatice, acest program se reduce 
la următoarele : 

1 .  Toate mîrşăviile care însoţesc în mod fatal viaţa de
clasaţilor proveniţi din păturile de sus ale societăţii sînt pro
clamate virtuţi ultrarevoluţio.are. 

2. Este ridicată la .rang de principiu necesitatea de a 
corupe o mică minoritate, b ine aleasă, de muncitori, atrăgîn
du-i  prin separarea de mase cu ajutorul unei iniţieri miste
rioase, determinîndu-i să participe la intrigile şi sforăriile 
conducerii secrete şi insuflîndu-le ideea că a da frîu liber 
„pasiunilor j osnice" înseamnă a zdruncina din temelii vechea 
societate. 

3. Principalele mijloace de propagandă constau în a atrage 
tineretul prin fantasmagorii - minciuni despre ramificaţiile 
şi puterea societăţii secrete -, prin profeţii despre inevita
bilitatea revoluţiei pregătite de ea etc. şi în a compromite in 
ochii guvernelor pe reprezentanţii cei mai înaintaţi ai claselor 
avute, pentru ca apoi să le stoarcă bani. 

4. Lupta economică şi µolitică a muncitorilor pentru 
eliberarea lor este înlocuită cu actele atotdistrugătoare ale 
eroilor lumii criminale, ultima încarnare a revoluţiei. Intr-un 
cuvînt, trebuie să se dea frîu liber vagabonzilor, pe care mun
citorii înşişi i-au înlăturat din „revoluţiile făcute după modelul 
clasic al Occidentului" , şi să se pună astfel, în mod gratuit, 
la dispoziţia reacţionarilor o bandă bine strunită de agenţi 
provocatori. 

Cu greu s-ar putea spune ce predomină în elucubraţiile 
teoretice şi în planurile practice ale Alianţei - grotescul sau 
infamia. Cu toate acestea Alianţa a reuşit să provoace în rîn
dur ile Internaţionalei o luptă surdă care timp de doi ai a 
tngreuiat activitatea Asociaţiei noastre şi s-a încheiat prin 
ruperea unor secţii şi federaţii. Adoptînd rezoluţii împotriva 
Alianţei, Congresul de la Haga n-a făcut decît să-şi îndepli-
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nească datoria. Congresul nu putea admite ca Internaţionala, 
acastă măreaţă operă a proletariatului, să fie prinsă în cursa 
întinsă de lepădăturile claselor exploatatoare. Pe cei care vor 
să lipsească Consiliul General de atribuţiile fără de care Inter
naţionala nu ar fi decit o masă informă, fără coeziune şi, cum 
se spune în limbajul Alianţei, „amorfă " ,  noi nu- i  putem con
sidera decît ca trădători sau neghiobi. 

I ondra, 21  iulie 1 873 

Comisia : 

E. Dupont, F. Engels, Leo Frankel, A Le Moussu , 
Karl Marx, Aug. Serraillicr 
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X 

Anexă 

1. Hegira lui Bakunin 

In 1 857, Bakunin a fost trimis în Siberia, dar nu la muncă 
silnică, aşa cum s-ar putea crede judecind după relatările 
lui, ci pur şi simplu în deportare. Pe vremea aceea, guverna
tor al Siberiei era contele Muraviov-Amurski, rudă cu Mura
viov călăul Poloniei şi văr cu Bakunin. Datorită acestei rudenii 
şi serviciilor aduse guvernului, Bakunin avea acolo o situatie 
deosebită şi favoruri deosebite. 

Pe vremea aceea se afla în Siberia Petraşevski, condu
cătorul şi organizatorul complotului din 1 849 372• Bakunin a 
avut faţă de el o atitudine făţiş ostilă şi a căutat să-i facă rău 
prin toate mijloacele, ceea ce nu era de loc greu pentru un 
văr al guvernatorului general. Prin persecutarea lui Petra
şevski, Bakunin a intrat şi mai mult în graţiile autorităţilor. 
O afacere tenebroasă, care a făcut multă vîlvă în Siberia şi 
în Rusia, a pus capăt luptei dintre cei doi deportaţi. Compor
tarea unui funcţionar superior care cocheta cu liberalismul a 
stîrnit critici, dezlănţuind în anturajul guvernatorului gene
ral o furtună care s-a soldat cu un duel şi cu moartea unuia 
dintre duelişti. Toată această afacere era însă atît de plină 
de intrigi personale şi maşinaţii frauduloase, încît a revoltat 
întreaga populaţie, care i-a acuzat pe funcţionarii superiori 
de a fi asasinat pe victima duelului, un tînăr prieten al lui 
Petraşevski. Agitaţia a luat asemenea amploare, încît guver
nul s-a temut de o răscoală populară. Bakunin a trecut făţiş 
de partea funcţionarilor superiori. printre care era şi Mura
viov. El s-a folosit de influenţa sa pentru ca Petraşevski să 
fie deporta t într-un loc şi mai îndepărtat şi, într-o lungă 
scrisoare semnată de el în calitate de „martor ocular" şi tri
misă lui Herzen, a luat apărarea prigonitorilor lui Petraşevski. 
Publicînd scrisoarea în „Kolokol " ,  Herzen a suprimat toate 
atacurile la adresa lui Petraşevski. Dar o copie după această 
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scrisoare, făcută cu prilejul expedierii ei la Petersburg, a 
circulat şi a făcut ca textul original al scrisorii să fie cunos
cut acolo. 

Negustorii din Siberia, care, în general, sînt mai liberali 
lecit cei din Rusia, au vrut să înfiinţeze o universitate pentru 
a nu mai fi siliţi să-şi trimită copiii la îndepărtatele şcoli din 
Rusia şi pentru a-şi crea un centru de cultură propriu. Pentru 
aceasta era nevoie de permisiunea împăratului. Sfătuit şi 
influenţat de Bakunin, Muraviov s-a opus acestui proiect. 
Aversiunea lui Bakunin faţă de ştiinţă este veche. ln Siberia ,  
acest lucru este bine cunoscut. Ruşii i-au cerut în repetate 
rînduri explicaţii în legătură cu acest fapt, şi neputînd să-l 
nege, el afirma întotdeauna că, pregătindu-şi evadarea, căuta 
să fie în graţiile vărului său, guvernatorul. 

Bakunin nu numai că se folosea şi abuza de favorurile 
autorităţilor, dar, în schimbul unor mici recompense, obţinea 
înlesniri pentru capitalişti, antreprenori şi negustori. Procla
maţiile lui, confiscate la victimele lui Neceaev şi publicate 
de guvern în 1869-1 870, cuprindeau liste de proscrişi pe care 
figura şi faimosul Katkov, redactor-şef al ziarului „Moskov
skie Vedomosti" 373• Ca să se răzbune, Katkov a publicat în 
ziarul său un material în care arată că el, Katkov, este în pose
siunea unor scrisori ale lui Bakunin scrise din Londra după 
întoarcerea din Siberia, în care Bakunin îl roagă, ca vechi 
prieten, să-i împrumute cîteva mii de ruble. Bakunin mărturi
seşte că, în timpul şederii în Siberia, primea anual o sumă de 
bani din partea unui otcupcic de votcă, în schimbul căreia el 
îi asigura bunăvoinţa guvernatorului. Acest venit necinstit 
(pe care nu l-a mai încasat după evadare) îi apăsa conştiinţa 
şi el voia să înapoieze otcupcicului banii primiţi. Pentru a face 
această faptă bună, el a apelat la prietenul său Katkov, care 
l-a refuzat. 

La data cînd Bakunin a apelat la vechiul său prieten Kat
kov, acesta îşi cîştigase de mult galoanele în serviciul secţiei 
a III-a, punîndu-şi ziarul la dispoziţia ei pentru denunţuri împo
triva revoluţionarilor ruşi, şi în special împotriva lui Cernî
şevski şi a revoluţiei din Polonia. Aşadar, în 1862, Bakunin 
a cerut bani de la un om despre care se ştie că este un 
denunţător şi un şnapan literar, aflat în solda uvernului rus. 
Bakunin nu a îndrăznit niciodată să respingă această acuzaţie 
atît de gravă. 

Dispunînd de bani obţinuţi prin mijloacele pe care 
le cunoaştem şi bucurîndu-se de înalta protecţie a guver-
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natorului, lui Bakunin i-a fost foarte uşor să evadeze. Nu 
numai că a obţinut un paşaport pe numele său pentru a călă
tori prin Siberia, dar a primit chiar misiunea oficială de a 
inspecta ţinutul pînă la graniţele lui răsăritene. Ajuns în por
tul Nikolaevsk, el a trecut fără nici o dificultate în Japonia, 
de unde s-a putut îmbarca liniştit pentru America şi a sosit 
la Londra la sfîrşitul anului 1861 .  Aşa s-a împlinit miracu
loasa hegiră a aces tui nou Mahomed. 

2. Manifestul panslavist al lui Bakunin 

La 3 mar tie 1861 ,  în aplauzele puternice ale întregii Europe 
l iberale, Alexandru al Ii-lea a proclamat desfiinţarea iobă
giei. Eforturile făcute de Cernîşevski şi de partidul revolu
ţionar pentru a se menţine proprietatea de obşte asupra pămîn
tului au fost încununate de succes, dar într-o formă atît de 
puţin satisfăcătoare, incit, chiar înainte de publicarea mani
festului cu privire la desfiinţarea iobăgiei, Cernîşevski măr
turisea u mîhnire : 

„Dacă a5 fi ştiut - spunea el - că problma ridicată de mine va 
fi rezolvan asUel. a;; fi preferat infringerea unei asemenea victorii. Aş 
fi preferat a ei să procedeze dnpă cum voiau, fără a tine s eama de 
revendicările noastre" .  

Şi ,  într-adevăr, desfiinţarea iobăgiei nu a fost decît o şar
latanie. Pămîntul a fost, în cea mai mare parte, luat de la ade
văraţii lui proprietari şi a fost proclamat sistemul de răscum
părare a pămîntului de către ţărani. Această perfidie ţaristă a 
oferit lui Cernîşevski şi partidului său un nou şi irefutabil 
argument împotriva reformelor imperiale. Liberalii insă s-au 
strîns sub steagul lui Herzen şi au strigat cit i-a ţinut gura : 
„Ai învins, galileanule ! u Pentru ei, galileanul era Alexandru 
al Ii-lea. Din acel moment, partidul liberal, al cărui principal 
organ de presă era ziarul lui Herzen, „Kolokol " ,  nu a încetat 
să înalţe osanale ţarului-eliberator şi, pentru a abate atenţia 
opiniei publice de la reclamaţiile şi protestele stîrnite de acest 
act antipopular, el a cerut ţarului să continue opera de elibe
rare şi să înceapă o cruciadă pentru eliberarea popoarelor 
slave asuprite, pentru înfăptuirea ideilor panslavismului. 

1n vara anului 1861 ,  Cemîşevski a demascat în revista 
„Sovremennik u 374 manevrele panslaviştilor şi a spus popoare
lor slave adevărul despre starea de lucruri din Rusia, despre 
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obscurantismul interesat al falşilor lor prieteni, panslaviştii. 
Bakunin, înapoiat din Siberia, a considerat că a sosit momentul 
să intre în scenă. El a scris prima parte a unui lung manifest, 
publicat ca supliment la numărul din 15 februarie 1 862 al ziaru· 
lui „Kolokol " şi intitulat : „Către prietenii ruşi, polonezi i 
către toţi prietenii slavi " .  A doua parte nu a mai apărut. 

Manifestul începe cu următoarea declaraţie : 

,.Mi-am păstrat curajul gindirii atotbi ruitoare, şi in inima, vointa 
şi pasinea m ea iim rămas credincios prietenilor, măretei cauze comune, 
mie 1nsumi... Mă prezint azi în fata voastră, v echi prieteni încercaţi, şi 
în fata voastră, tineri prieteni, rare aveţi acelaşi idei, aceeaşi voinţă 
ca şi  noi, şi  vă rog să mă primiti din nou in mijlocul vostru, să-mi 
îngăduiţi a, în rindurile voastre şi  lmpreună u voi, să-mi consacru tot 
restul vieţi. luptei pentru l ibertatea ruşilor, pentru libertatea polone
zilor, p entru libertatea si independenta tuturor slavilor". 

Dacă Bakunin adresează această umilă rugăminte vechi
lor şi noilor săi prieteni, o face fiindcă 

„e rău să-ţi desfăşori activitatea în ţară străină. Mi-am dat prea bine 
seama de acst lucru în ianii revoluţionari ; nici în Fran ta, nici in Gr
mania n-am putut prinde rădăcini. De aceea, păstrînd aceeaşi caldă 
simpatie din anii trecuţi faţă de mişcarea progresistă din lumea întreagă, 
p entru a nu-mi irosi restul vietii, trebuie, de-acum înainte, să-mi limitez 
activitatea directă la Rusia, la Polonia, la slavi. Aceste trei lumi diferite 
sint iseparabil e  ln dragostea şi credinta mea".  

în 1862, cu 1 1  ani în urmă, la vîrsta de 5 1  de ani, marele 
anarhist Bakunin profesa cultul statului şi al patriotismului 
panslavist. 

„Se poate spune că Jlnă acum poporul velicorus nu a participat 
decit la viaţa de stat exterioară. Oricit de gra a fost situaţia sa înăun
trul statului, oricit de neagră a fost mizeria şi oricît de grea robia ln care 
a fost adus, i-au fost scumpe unitatea, forţa, măretia Rusiei şi în numele 
lor era gata să facă orice sacrificii. AsUel, s-a format la poporul velicorus 
conştiinţa de stat şi patriotismul, fără fraze, ci ln fapt. Astfel a fost el 
singurul dintre popoarele slave oare a răms nealterat, care s-a men
ţinut în Europa şi s-a manifestat ca o forţă ... Să nu vă temeţi că ş:-a 
pierdut influenta legitimă şi forţa politică dobîndite de-a lungul a trei 
secole de lupte pline de o abn„gatie de martir pentru integritatea sta
tului lor. .. Să-i alungăm pe tătari în Asia, pe germani ln G ermania , 
să fim un popor l iber, un popor exclusiv rus ... • 

Pentru a da mai multă greutate acestei propagande pan
slaviste, care culminează cu preconizarea unei cruciade împo
triva tătarilor şi a germanilor, Bakunin se referă la împăratul 
Nicolaie : 
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„Se spune chiar că, p regătindu-se să declare război Austriei cu 
putin timp înainte de a muri, însuşi împăratul Nicolaie a vrut să-i instige 
pe toti slavii din Austria şi Turcia, pe maghiari şi pe italieni la o răs
coală generală. El însuşi a stirnit împotriva sa furtuna din Orient şi, 
pentru a se apăra împotriva ei, a vrut să se transforme dintr-un impărat 
despot într-un împărat revolutionr. Se spune că proolamatiile lui către 
slavi erau deja semnate şi că printre acestea era şi una adresată Polo
niei. Orioit de mult ura Polonia, el a intels că fără participara ei 
răscoala slavilor este imposibilă„. el şi-a dominat in asemenea măsură 
aversiunea, incit era gata să recunoscă existenta independentă a Po
loniei, dar„. numai a Poloniei de dincolo de Vstula". 

Acelaşi om care, începînd din 1868, face pe mternaţiona
listul a propovăduit în 1 862 războiul rasial în interesul guver
nului rus. Panslavismul este o invenţie a guvernului de la 
Petersburg şi  nu are alt scop lecit extinderea frontierelor euro
pene ale Rusiei spre vest şi spre sud. Dar, cum panslaviştii nu 
îndrăznesc să spună slavilor din Austria, Prusia şi Turcia că 
sînt sortiţi să fie înghiţiţi de marele Imperiu rus, Rusia le este 
prezentată ca puterea care îi va elibera de sub jugul străin şi 
îi  va uni într-o mare federaţie liberă. Astfel, panslavismul 
poate îmbrăca nuanţe diferite, începînd cu panslavismul lui 
Nicolaie şi terminînd cu panslavismul lui Bakunin ; toate aceste 
nuanţe urmăresc însă unul şi acelaşi scop şi, în fond, între ele 
există o armonie desăvîrşită, aşa cum o dovedeşte pasajul de 
mai sus. Manifestul de care ne vom ocupa acum nu va mai 
lăsa nici o îndoială în această privinţă. 

3. Bakunin şi ţarul 

m văzut că în legătură cu desfiinţarea iobăgiei, în Rusia 
a izbucnit un război între partidul liberal şi partidul revolu
ţionar. In jurul lui Cernîşevski, conducătorul partidului revo
luţionar, s-au unit o întreagă falangă de publicişti, un grup 
numeros de ofiţeri şi tineretul studios. Partidul liberal era 
reprezentat de Herzen, cîţiva panslavişti şi un mare număr de 
reformatori paşnici şi admiratori ai lui Alexandru al II-lea. 
Guvernul sprijinea partidul liberal. In martie 1861 ,  tineretul 
studenţesc din Rusia s -a  pronunţat cu hotărîre pentru elibe
rarea Poloniei ; în toamna anului 1 86 1 ,  el a încercat să se 
împotrivească „loviturii de stat" , care, prin ordonanţe disci
plinare şi fiscale, urmărea să lipsească pe studenţii săraci (mai 
mult de două treimi din numărul total al studenţilor) de posi 
bilitatea de a face studii superioare. Guvernul a calificat pro
testele lor drept rebeliune, şi la Petersburg, Moscova şi Kazan 
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sute de tineri au fost aruncaţi în închisori, alungaţi din uni
versităţi sau exmatriculaţi după trei luni de detenţiune. Tein
du-se ca aceşti tineri să nu agraveze nemulţumirea ţăranilor, 
Consiliul de Stat a interzis, printr-o hotărîre specială, foştilor 
studenţi să ocupe funcţii publice la sate. Dar persecutiile 
nu s-au oprit aici. Profesori, ca de pildă Pavlov, au fost depor
taţi ; prelegerile publice organizate de studenţii excluşi din 
universităţi au fost interzise ; s-a trecut la noi persecuţii, 
invocîndu-se cele mai absurde pretexte ; „casa de ajutor reci
proc a tineretului studios" ,  abia înfiinţată, a fost brusc inter
zisă ; unele ziare au fost suspendate. Toate aceste măsuri au 
indignat şi au revoltat la culme partidul radical şi l -au silit să 
recurgă la presa ilegală. Atunci a apărut manifestul acestui 
partid intitulat „Tînăra Rusie" ,  cu un epigraf din „Robert 
Owen" 375• Acest manifest cuprindea o expunere clară şi exactă 
a situaţiei interne a ţării, a situaţiei din diferite partide şi a 
presei şi, proclamînd comunismul, trăgea concluzia că este 
necesară o revoluţie socială. El chema pe toţi oamenii cin
stiţi să se unească sub steagul partidului radical. 

Imediat după apariţia acestui manifest, tipărit ilegal, prin
tr-o coincidenţă fatală ( dacă cumva n-a fost mîna poliţiei) ,  la 
Petersburg au izbucnit numeroase incendii. Guvernul şi presa 
reacţionară au folosit bucuros acest prilej pentru a acuza tine
retul şi întregul partid radical de a fi provocat incendiile. 
închisorile s-au umplut din nou şi drumurile care duceau spre 
deportare erau iarăşi pline de martiri. Cernîşevski a fost ares
tat şi azvîrlit în fortăreaţa Petropavlovsk, iar după doi ani de 
chinuri a fost trimis la ocnă în Siberia. 

încă înainte de această catastrofă, Herzen si Gromeka -
care ulterior a contribuit la pacificarea Poloniei în calitate de 
guvernator al uneia dintre provinciile acesteia - au atacat 
furibund, unul la Londra, iar celălalt în Rusia, partidul radical 
şi l -au calomniat pe Cernîşevski, insinuînd că va sfîrşi, poate, 
prin a fi decorat. Intr-un articol extrem de ponderat, 
Cernîşevski l-a sfătuit pe Herzen să reflecteze la consecintele 
noului rol pe care se pregătea să-l j oace „Kolokol" situîndu-se 
pe poziţii făţiş ostile faţă de partidul revoluţionar din Rusia m. 
Herzen a declarat solemn că este gata să rostească în prezenta 
a ceea ce numea el democraţie internaţională - Mazzini, Vic
tor Hugo, Ledru-Rollin, Louis Blanc etc. - celebrul toast în 
sănătatea marelui ţar eliberator şi, a adăugat el, orice ar spune 
Danielii revoluţionari din Petersburg, în pofida lor şi a vocife
rărilor lor, „eu ştiu că toastul va avea un ecou favorabil la 



446 Karl Marx şi Friedrich EngPls 

Palatul de iarnă" ( reşedinţa ţarului) . Danielii revoluţionari erau 
Cernîşevski şi prietenii lui. 

Bakunin l-a întrecut pe Herzen. Tocmai în momentul cind 
partidul revoluţionar era complet nimicit, cînd Cernîşevski era 
în închisoare, Bakunin, care pe atunci avea 51 de ani, a publicat 
faimoasa sa broşură dedicată ţarului ţăranilor : „Romanov, 
Pugaciov sau Pestel ? Cauza poporului " de Mihail Bakunin, 
1862. 

„Multi îşi pun întrebarea dacă în Rusia va fi sau nu revolutie. 
Revoluţia a început treptat, ea domneşte pretutindeni, in toate mintile. 
Ea acţionează prin mina guvernului chiar cu mai mult suces deoit prin 
efortuiile partizanilor ei. a nu se va potoli, nu va înceta înainte de a fi 
regenerat lumea rusă, înainte de a fi făurit noua lume slavă. 

Dinstia işi subminează a însăşi existenta. Ea oută salvara !n 
oprirea, şi nu in stimularea vieţii populare are se trezeşte. Dacă ar 
lntelege această viată, dinastia imperială s-ar înălţa p e  culmi, nunos
cute incă, de putere şi glorie„. Păat ! Rareori dinastia imperială a avut 
prilejul să aibă un rol aUt de măreţ şi de binecuvintat. Alexandru al 
II-ia ar putea deveni cu uşurinţă idolul poporului, primul tar al ţăra
nilor *•  puternic nu prin frica, ci prin diagostea, libertatea, prsperitatea 
poporului său. Sprijinindu-se pe acest popo.r, el ar putea să devnă l
vatorul şi conducătorul intregii lumi slave ... 

Pentru aeasta era nevoie de o inimă rusească, o inmă tare şi 
largă in care mărimimia şi adevărul au rădăcini idinci. Intreaga sfare 
rusă şi slavă i-ar veni in întimpinare cu braţele dschise, gata să lie 
piedestal al grandori: sale istorice". 

Apoi, Bakunin cere desfiinţarea statului lui Petru cel 
Mare, a statului german, şi întemeierea „Rusiei noi" .  Alexan
dru al II-lea este menit să înfăptuiască această operă. 

„începutul domniei lui a fost magnific ; el a proclamat libertatea 
poporului, libertate şi viaţă nouă după o robie milenară. Se părea că 
vrea să fdurească Rusia ţranilor" (3eMcKal PoccHH) , „doarece ln a
tul lui Petru un popor liber es1e de neconceput. La 19 februarie 1 861 .  
in pofida deficienţelor şi contradicţiilor absurde ale ucazului c u  privre 
la eliberarea ţăranilm, Alexandru al Ii-la a fost ţarul cel mai mare, cel 
mai iubit, cl mai puternic care domnise wodată în Rusia".  - Dar 
„libertatea este in contradicţie u toate instinctele lui Alexendru al 
II-la" , doarece el este g erman, 1ar „un german nu va înţlge şl nu 
va iubi niciodată Rusia ţăranilor„. l a visat doar să consolideze statul 
lui Petru„. lntreprinzind un lucru funst şi imposibil, el se condamnă e 
sine însuşi şi dinastia sa şi este pe punctul să împingă Rusia intr-o re
voluţie singeroasă".  

După părerea lui Bakunin, toate contradicţiile „ucazului 
cu privire la eliberare" ,  masacrarea ţăranilor, tulburările stu
denţeşti, într-un cuvînt întreaga teroare 

* Titlul de tar al ţăranilor (Zemski ţar) dat lui Alexandru al II-lea 
ste invnţia lui Bakunin ş: a gazetei „Kolokol".  
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„se explică pe deplin prin faptul că ţarului li lipseşte piritul russc şi 
dragostea faţl de popor, prin faptul că vrna să mnţină cu orice preţ 
stHtul lui Petru ... El, numai el, putea săvlTşi ln Rusia cea mai măreaţă şi 
ai binefăcătoare rvoluţie fără a vărsa nici o picătură de slnge. El 
ai poate f:ce şi aum acest lucru 1 am pierdut orice speranţă într-un 
deznodămlnt paşnic nu fiindcă ar fi prea Uziu, ci f:indcă nu mai credem 
cl Afexandru al Ii-lea ste în stare să Inţeleagă că ace�ta ste singurul 
mijlo care poate salva aUt Rusila, dit şi pe el lnsuşl. Micarea poporu
lui, trezit dintr-un somn milenar, nu poate fi oprită. Dacă însă ţarul s-ar 
situa cu fermitate şi curai ln fruntea mişcării, putrea sa, spre binJe şi 
loia Rusiei, nu ar unoaşte mMgini" .  

Pentru aceasta ar  fi suficient să  le  dea ţăranilor pămînt. 
libertate şi self-government * ·  

„De asemenea, s ă  n u  v ă  fie teamă c ă  prin self-govemment-ul re
gional se vor destrăma legăt.uile dintre prvincii, se va destrăma uni
tatea pămlntului rus ; autonomia provinciilor va fi doar administrativă, 
legislativă- internă, j uridică, şi nu politică. ln nici o ţară, cu excepţia, 
poate, a Franţei, poporul nu este dotat u un asemenea spirit de unitate, 
armonie şi integritate a statului şi de măreţie naţională ca în Rusia". 

1n acea perioadă, în Rusia se cerea convocarea unei adu
nări naţionale ** ·  Unii cereau acest lucru pentru a se rezolva 
dificultăţile financiare, alţii, pentru a e pune capăt monar
hiei. Bakunin cerea convocarea acestei adunări pentru a se 
demonstra unitatea Rusiei şi a se consolida puterea şi gran
doarea ţarului. 

„Unitatea Rusiei, are plnă acum lşi găsise e;presia numai ln per
soana tarului, reclamă şi o altă reprezentare : o Adunare naţională ... 
Problema nu este dacă va fi sau nu revoluţ'e, ci dacă va fi o revoluţie 
pşnică sau una slngeroasă. Ea va fi paşnică şi binefăcătoare dacă, 
situindu-se ln fruntea mişcării populare, ţarul, lmpreună cu adunarea 
naţional, va proceda cu hotărlre la o amplă transformare a Rusiei ln 
spiritul libertăţii. Dacă lnsă ţarul vrea să meargă lnapoi sau să se limi
teze la jumătăţi de măsură, revoluţia va fi îngrozitoare. Ea va avea, 
1n acest caz, caracterul unui măcel necruţător a urmare a lnsurectiei 
lntregulul popor ... Alexandru al Ii-lea mai poate salva Rusia de la ruina 
totală şi de la masacru • 

Aşadar, în 1862, pentru Bakunin revoluţia însemna ruina 
totală a Rusiei şi el îl implora pe ţar să ferească ţara de 
această ruină. Pentru mulţi revoluţionari ruşi, convocarea 
unei Adunări naţionale echivala cu răsturnarea dinastiei 
tariste ; dar Bakunin le spulberă speranţele şi declară că 

* - autoadministrare. - Nota trad . 
.. ln textul rus, Bakunin foloseşte aici şi ln continuare exprsia : 

Ysenarodnli zeskii sobor. - Nota red. 
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„ Adunarea natională se va pronunta lmpotriva lor, pentru ţar. Dar dacă 
Adunarea naţională va fi ostilă ţarului 1 ... cst luru nu este posibil, 
căci poporul îşi va trimite aleşii, poporul care mai are încă o încrdere 
netămurită in tar şi care aşteapt. totul de la l. De unde ar putea veni 
atunci ostilitatea 1 „.Nu încape indoială că, dacă ţarul r convoca acum• 
(februarie 1 862) „Adunarea natională, el s-ar vedea pentru prima oară 
lnconjurat de oameni cu adevărat devotati. Dacă anarhia * ar mai con
tinua dtiva ani, s1area de spirit a poporului s-ar putea schimba. In epoca 
nostră, viata se desfăşoară în ritm rapid. Dar, în momentul de faţă, po
porul se pentru ţar ş. împotriva nobilimii, împotriva cinovnicilor şi a 
tot ce poartă straie germane" ( adică europene). „Cu excepţia ţarului, 
lntreaga Rusie oficială este duşmanul poporului. Cine, aşadar, va incerca 
să-i vorbească poporului împotriva ţarului 1 Şi, chiar dacă ar înce:a 
cineva, poporul i-ar da oare crezare 1 Nu este ţarul acela care i-a eliberat 
pe ţărani, împotriva voinţei nobiJilor, împotriva dorinţei generale a 
birocrat iei ? 

Prin intermediul reprezntantilor săi, poporul rus se va întilni pentu 
prima oară cu ţarul său. Este un moment hotăritor, un moment cit e 
poate de critic. Se var place ei oare 1 De această întilnire va depinde 
intregul vHtor al ţarului şi al Rusiei. lncrederea şi devotlllentll solilor 
poporului fată de ţar nu vor cunoaşte margini. Sprijinindu-se pe ei, în
Umpinîndu-i cu credinţă şi dragoste, ţarul îşi va înălţa nnul pe culmi, 
va face să fie mai trainic ca oricind. Ce se va întîmpla însă dacă în 
locul tarului eliberator, l ţarului popular **, solii poporului vor găsi un 
împărat petersburghez în uniformă prusiană, un german cu inimă haină 1 
Ce se va întimpla dacă, în locul libertătii aşteptate, ţarul nu le va da 
nimic sau aproape nimio 1 ... Atunci va fi vai si amar de tarism. Atunci 
va veni sfirşitul regimului imperial, cel putin al celui petersburghez, 
german, holsteLn-gottorpian. 

Dacă în acest moment fatal. cind se va hotărî viata sau moa r tea, 
pacea sau vărsarea de sînge în Rusia, în fata Adunării naţionale se va 
înl ăţişa un �ar al poporului, un fur bun, un ţar lrept, care iubeşte Rusia, 
un tar care este gata să dea poporului orinduirea dorită, el va putea 
face ce va voi u un asemenea popor I Cine ar îndrăzni să-i stea împo
trivă 1 Pacea şi încrederea ar fi rstabilite ca prin minune, s-ar găsi 
ş. banii necesari, şi totul s-ar aranja în mod simplu, firesc, fără preju
dicii pentru nimeni şi spre satisfacţia tuturor. Condusă de un asemenea 
far, Adunarea naţională ar făuri o Rusie nouă. Nici o tentativă răuvoitoare 
şi nici o fartă ostilă nu ar fi ln star e să lupte impotriva puterii unite 
a ţarului şi a poporului„. Există oare speranţe ca această aLiantă să se 
realizeze 1 Spunem dschis că nu există". 

Orice ar spune Bakunin, el nu pierde speranţa de a - l  cîş
tiga pe ţar şi, pentru a-l determina să se hotărască, îl ame
ninţă, declarînd că, dacă nu se grăbeşte, tineretul revoluţio
nar îşi va îndeplini misiunea şi îşi va găsi drumul spre popor. 

„De ce nu ste tineretul pentru dumneavoastră, ci împotriva dum
neavoastră 1 Este o mare nenorocire pentru dumneavoastră„. tineretul are 
nevoie, ln primul rînd, de libertate şi dreptate. Dar de ce a p ărăsit el 

* In textul rus, Bakunin foloseşte expresia : „6eaypHAH�a" (haos. � 
Nota lrad.). - Nota red. 

** ln textul rus, Bakunin foloseşte expresia : , ,zemski". - Nota red. 
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pe ţar, de ce se deolară el împotriva celu. care a dat primul libertate 
poporului ?... Nu s-a lăsat el oare antrenat de idealuri revoluţionare ab
stracte şi de cuvintul răsunător crepublică> ? In parte, s-ar putea să 
fie aşa, dar aeasta ste o cauză de suprafaţă şi secundară. Majoritatea 
tineretului nostru înaintat înţelege însă foarte bine că abstracţiile occi
dentale, fie ele conservatoare, burgheze, liberale sau chiar demooratice, 
nu pol li aplicate la mişcarea rusă„. Poporul rus nu se mişcă ln virtutea 
unor principii abstraote„. idealurile Occidentului ii sînt srăine şi toate 
lncercările doctrinarismului conservator, liberal sau chiar revoluţionar 
de a-i impune tend:nţele lui vor fi zadanice„. l are idealurile lui pro
prii„. l va aduce în istorie p rincipii noi şi va făuri o altă civilizaţie, 
o credinţi nouă, un drept nou şi o viaţă nouă. 

In faţa acstu: chip măreţ, sobru şi chiar amninţător al poporului 
nu se pot face prostii. Tineretul va p ărăsi rolul ridicol şi dezgustător 
de dascăil nechat„. Ce ar putea învăa poporul de la noi ? Dacă facem 
abstracţie de şiinţele naiturii ş. mateatici, ultimul cuvînt al ştiinţei 
noastre ste negarea aşa-ziselor adevăruri imuabile ale doctrinei occi
dentle, ngaTea totală a Occidentului".  

Apoi, Bakunin atacă pe autorii „Tinerei Rusii" ,  acuzîndu-i 
că sînt doctrinari, că vor să se erijeze în stăpîni ai poporului, 
că au compromis cauza, că sînt nişte copii care nu înţeleg nimic 
şi care şi -au luat ideile din cîteva cărţi occidentale. In acel 
moment, aruncînd pe aceşti tineri în închisori pe motiv că 
sînt incendiatori, guvernul le reproşa acelaşi lucru. Şi, pentru 
a - l  linişti pe ţarul său, Bakunin anunţa că 

„poporul nu e pentru acest part:d revoluţionar„. majoritatea covirşiloare 
a tineretului nostru aparţine partidului popular, partidului care şi-a pro
pus ca unic ţel triumful cauzei poporului ; acest partid nu are p reju
decăţi nici pentru, nici împotriva ţarulu:, şi, dacă după ce a început 
marea operă, ţarul nu ar fi trădat el însuşi poporul, acest partid nu I-ar 
fi părăsit niciodată ; nici  aum nu este prea tirziu 1 acela5i tineret l-ar 
uma buuros u condiţia ca ţarul să meargă în fruntea poporulu:. Ti
nerelul n-ar fi oprit de nici un lei de prejudecdţi revoluţionare occiden
tale. E timpul ca germanii să plece in Germania. Dacă ţarul ar lnţelege 
că de acum înainte el nu trebuie să fie conducătorul unei centralizări 
forţate, ci conducătorul unei federaţii libere a unor popoare libere, 
atunci, sprijinindu-se ipe o forţă solidă şi praspătă, aliindu-se 0u Po
lonia şi Ucraina, rupind toate alianţele germane atit de odioase şi înăl
ţind u uraj steagul panslav, el ar deveni salvatorul lumii slave. 

Da, într-adevăr, războiul împotriva german:Jor este un lucru bun 
şi necesar pentru slavi 1 în orice az, este un lucru mai bun decit să-i 
sugrumi pe polonezi pentru a fi pe placul germanilor. A se Iidica pentru 
eliberarea slavilor de sub jugul turcesc şi german ar fi pentru poporul 
rs eliberat o necsitate şi o datorie sfintă" .  

In aceeaşi broşură, el cheamă partidul revoluţionar să 
se unească sub steagul cauzei poporului. Iată cîteva puncte 
din programul acestei cauze, de tip ţarist, a poporului : 
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„Articolul 1. No:• (Bakunin & Co.) „cerem self-government popu
lar in cadrul obştii. provinciei •, rgiunii şi, in sflrş· t, in cadrul statului, 
cu sau fără ţar, aşa cum va voi poporul. - Articolul 2„. Noi sintem 
gaa şi datoria ne cere să ajutăm Polonia, Lituania, Ucraina în lupta 
impotr'va oricărei 1mpilări, 1n lupta 1mpotriva tuturor duşmanilor dn 
afară, in special impotriva g eranilor. - Articolul 4. lmpreună cu Po
lonia, Lituania şi Ucraim1 vrem să dăm o mină de ajutor fraţilor noşti 
slavi are in prezent gem sub jugul regatului prusian, al impriului aus
triac şi al celui turc, făgădu:nd să nu lăsăm sabia din mină atita timp 
alt va mai rămine un singur slav in robia germană, turcă sau in ori
care altă robie". 

Articolul 6 recomandă o alianţă cu Italia, Ungaria ,  Romî
nia şi Grecia, adică tocmai alianţele pe care le căuta pe vre
mea aceea guvernul rus. 

„Articolul 7. lmpreună cu tate popoarele slave, vom năzui la 
înfăptuirea visului scump al slavilor, la creara unei federaţii mari şi 
libere a tuturor slavilor„. pentru ca să existe o p utere unică ş: Indivizi
bilă a tuturor slavilor. 

Acesta este vasul program al cauzei slave, acesta este ultimul u
vint ncesar al cauzei poporului rus. Acestei cauze i<am consacrat in
treaga noastră viată. 

Şi acum, incotro mergem şi cu cine mergem ? Incotro ? - m spus. 
Cu cine ? - m spus de asemenea : bineînţeles, numai cu poporul. Pe 
cine vom uPma 1nsă ? Pe Romanov, pe Pugaoiov sau, în cazul cind se 
va găsi, pe un nou Pste! • •  ? 

Vom spune adevărul : am prefera să-l urmăm pe Romanov, dacl 
Romanov ar putea şi ar voi să se transforme dintr-un impărat petersbur
ghez 1ntr-un tar a l  ţăranilor. m veni cu trag ă inimă sub steagul său, 
deoarece poporul ms îl recunoaşte incă, deoarece forţa lui există, ste 
gaa de acţiune şi ar  puta devni o forţă invi11oi>ilă dacă ar primi 
botezul poporului. L-am urma şi fiindcă el este singurul oare poate 
savirşi şi desăvirşi marea revoluţie paşnică, fără a vărsa nici o pică
tură de singe rus sau slav. Dată fiind prostia omenească, revoluţiile 
singerose devin uneori necsare ; ele sint, totuşi, un mare rău şi o mare 
neorocire 11u nmai ln ca ce priveşte victimele, dar şi in ceea e 
privşte puritatea şi plenitudinea realizării scopului în numele căruia 
sîut săvirşite. m văzut acest lucru in timpul revoluţiei frauceze. 

Aşadar, atitudinea noastră fată de Romanov este clară. Nu-i sîntem 
duşmani, dar nici pr:eteni. Sintem prietenii cauzei poporului rus, ai cau
zei slave. Dacă ţarul va imbrăţişa această cauză, vom fi pentru el. Dar, 
dacă va merge împotriva ei. vom i duşmanii lui. De aceea, problema 
este de a şti dacă el vrea să fie un tar rus, un tar al ţăranilor, un Ro
manov au rea să fie un impărat petersburghez, holsteln-goUoJian l 

* ln textul s al lui Bakunin : BOIOCTHOro, yea�Horo (plăşi!, ju
deţului. - Nota trad.). - Nota red. 

** Romanov ste nmele de familie al tarulul ; Pugaciov a fost on
ducătorul marii răscoale a azacilor din timpul Ecaterinei a II-a ; Pestei 
a fost conducătorul "ăscoali din 1 825 împotriva lu: Nicolale I ;  a fost 
spinzurat. 
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Vrea el oare să slujescă Rusia, pe slavi sau vrea să-i slujească pe ger
mani ? Această problemă se va hotări urînd, şi atunci vm şti ce avem 
de făcut•. 

Din păcate, ţarul nu a găsit de cuviinţă să convoace 
Adunarea naţională, pentru care, după cum se vede în această 
broşură, Bakunin îşi pusese candidatura. Manifestul său elec
toral şi temenelele făcute lui Romanov au fost zadarnice. Înşe
lat în mod nedemn în naiva sa încredere, nu-i rămînea altceva 
de făcut decît să se avînte orbeşte în anarhia atotdistrugă
toare. 

După această elucubraţie a maestrului, care se proster
nează în faţa ţarului ţăranilor, discipolii şi prietenii săi Albert 
�ichard şi Gaspard Blanc aveau tot dreptul să strige cît îi 
ţine gura : „Trăiască Napoleon al III-lea, împăratul ţăranilor l u  

31 - Marx-Engels, Opere, voi. 1 8  
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I 

Documente 

1. Statutele secrete ale Alianţei 

Exemplarul acestor statute care se află în posesiunea noas
tră este, în parte, scris de mina lui Bakunin. El a dat cite o 
copie nu numai iniţiaţilor, ci şi multor oameni pe care spera 
să-i poată atrage dezvăluindu-le minunatul său program. Vani
tatea autorului a învins rezerva macabră a mistificatorului. 

O R G A N I Z A Ţ I A  
A L I A N Ţ E I  F R A Ţ I L O R  I N T E R N A Ţ I O N A L I  

T,rei grade : 
I. Frafii inlenafionali. 

II. Frafii naţionall. 
III. Organizaţia semisecretă şi seipublică a Alianţei internaţionale a de

mocraţiei socialiste. 

I. S t . t u t u l l r a t i 'l o r i n t e r n a t i o n a l . 

1 .  Fraţii internaţinl.i nu au altă patrie iin ilară de revolu.a uni
versală, pentru ei nu există ţară străină, nu există alţi duşmani ln afară 
de reacnune. 

2. Ei ,fesping orice politică bazată pe tranzacţii şi concesii şi consl
deră drept reacţioară orice mişcare politică care nu are drept ;op 
imdiat ş! direct triumful principiilor 1or. 

3. Ei sint fraţi - nu se atacă niciodată şi nici nu-şi rezolvă liti
giile în public sau în ata tribunalelor. Un arbitraj ales printre fraţi de 
ele două părţi - iată unica dor justiţie. 

4. Fiecare trebuie să fie sacrsanct pentru toţi ceilalţi, mai sacro
sanct deit un frate bun. Fieare frate ste ajutat şi apărat la aximum 
de oţi ceilalţi. 

5. Frate internaţional poate deveni numai acela care acceptă pro
gramul, cu toate consintele lui teoretice şi practice, şi la are inteli
genta, energia, cinsta şi discreţia se îmbină cu pasiunea revolutionard 
- acela care are pe dracul în el. Noi nu i mpunem nici îndatoriri, nici 
saarH:cli. Dar cel ce ste stăpînit de această pashme va face multe fă-ră 
a mir să se gindască că face siarificiL 
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6. Pentru un frate nu trebuie să existe interse sau obligaţii mai 
importante şi mai sacre deoit slujirea revoluţiei şi a asociaţiei noastre 
secrete, chemată să slujescă revoluţia. 

7. Un frate are 1ntotdauna dreptul să refuze să lndeplinească o 
sarcină dată de comitetul central sau comitetul naţional rspectiv, dar 
în urma unor numeroase refuzuri succesive el va fi considerat un om 
răuvoitor sau leneş şi ca urmare va putea i exclus temporar de 
către comitetul naţional şi, la propunerea .acestuia, scos din rlndurile 
mmbrilor de către omitetul central pînă la hotărîrea definitivă a con
stituantei. 

8. Nici un frate nu are dreptul să accepte o funcţie publică fără 
aprobarea comitetului din care face prte. Nici unul dintre fraţi nu are 
dreptul să întreprindă acţiuni sau manifestaţii publice contrare sau stră
ine liniei stabilite de către comitetul său şi fără a-l i consultat pe acesta 
din urmă. Ori de cite ori doi sau mai multi fraţi sint împreună, ei tre
buie să se consulte în toate problemele publice importante. 

9. Toti fraţii intenaţionali se cunoso unii pe alţii. El nu trebuie sd 
aibd niciodatd secrete politice unii fald de alţii. Nici unul dintre ei nu 
are dreptul să facă parte dintr-o societate secretă fără aprobarea expresă 
a comitetului său şi, la n evoie, cînd acesta din urmă consideră că este 
cazul, fără aprobarea comitetului central. El rpoate face parte dintr-o 
asemenea societate numai cu condiţia de a dezvălui celorlalţi fraţi toate 
secretele care i-ar putea iuteresa direct sau in.direct. 

1 0. Organizaţia fraţilor internaţionali se lmparte tn : A. comitetul 
general, sau constituanta ; B. comitetul central 1 C. comitetele naţionale. 

A. Comitetul general 

Este adunarea tuturor frnţilor intrnaţionali sau a cel puţin două 
treimi din ei, convocaţi cu regularitate fie la date fixe, fie ln adunare 
extraordinară de către majoritatea comitetului central. Com:tetul general 
reprezintă puterea onstituantă şi executivă supremă a lntregii noastre 
organizaţii, avlnd dreptul să-i modifice programul, statutele şi statutele 
orgnice. 

B. Comitetul centrl 

Se compune din a) biroul central şi b) comitetul central de supra. 
veghere. Membri ai acestuia din urmă slnt toţi fraţii internaţionali care 
nu faG parte din birou şi care se află la o asemenea distanţă, Incit pot 
fi convocaţi ln termen de două zile şi, bin eînţels, .toţi fraţii aflaţi mo
men1an ln localitate. n toate celelalte privinţe, ei se călăuzesc n rela
ţiile lor reciproce după statutul Alianţei democraţiei socialiste (vezi 
art. 24). 

C. Comitetele naţionle 

Din comitetele naţionale faa parte toţi fraţii internaţionali (indife
rent de naţionaliate) care se află ln acelaşi loc sau 1n apropiere de cen
trul organizaţiei naţionale. Fieare comitet naţional se imparte, de ase-

31* 
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menea, in a) biroul naţional executiv şi b) comitetul naţional de supra
veghere. Din acsta din urmă ac parte toti fraţii internaţionali din lo
calitatea rspectivă care nu fac parte din birou. Relaţiile dintre membri 
s:nt identice u cele din cadrul iliantei democraţiei socia.ste. 

1 1 . Pentru primirea unui nou frate este necsar votul unanim al 
tuturor mmbrilor preznţi (cel puţin trei) ai comiitetulu! naţinal, care 
să fie confirmat de o majoritate de două treimi a ·comitetului central. 
Comitetul central poate primi un nou frate rin hotăJrirea unanimă a 
membrilr Să:. 

1 2. Fiecare comitet naţional trebuie să se întrunească cel putin o 
dată pe săptămînă pentru I controla şi stimula munca organizatorică, 
propagandistică şi administrativă a biroului său. El ste j udecătorul fi. 
rsa l comportării fiecăru:a dintre membrii săi in tot ceea ce priveşte 
fie demnitatea lor revoluţionară, fie relaţiile lor cu societatea. Hotăririle 
lui trebuie prezentate spre aprobare comitetului central. Comitetul na
ţionl indrumează activitatea şi manifstărLle publice ale tuturor mem
brilor săi. El este obligat a, fie prin intermediul biroului său, fie prin· 
tr-un frate desemnat de el, să intretină o orspondentă rgulată cu 
biroul central, căruia trebuie să-i scrie cel putin o dată la două săp· 
tămin:. 

13. Comitetul naţional organizează asociaţia secretă a fraţilor na
ţionali din ţara respectivă. 

II. F r a t i i n a t i o n a 1 i 

1 4. Fratii naţionali trebuie organizaţi 1n fiere tară in aşa fel, in
cit să nu se poată sstrage niciodată cond11Cerii de către organia\ia 
gneală a fraţilor internaţionali, şi n spl conduceri: de către co· 
mitetul general şi comitetul central. Programele şi statutele 'lor intră de· 
finitiv in vigoare numai după ce vor fi iprobate de către comitetul 
central. 

1 5. Ficare comitet naţional are dreptul, 1n cazul oind consideră 
că acest lucru este util, să stabilească două catgorii de fraţi naţionali : 
a) fraţi naţionali re se :unosc intre ei pe scara intregii tări şi b) frati 
re se cun5a intre ei numai n oadrul unor mici grupuri. - In nici 
un caz fratii naţionali nu trebuie să bănutască măcar existenta unei or
ganizaţii intenaţionale. 

16. In toate punctele importante ale tării se vor constitui centre 
provinciale, alcătu:te in intregime sau parţial din frati internaţionali 
sau din f.ti naţionali din prima categie 1 acste centre proviJcillle 
au ca să dzvolte oit mai mult 1n adincime şi 1n �ărgime organizaţia 
secretă şi să îOpage prin'cipi:Je ei, fără a se limita să aotiveze in oraşe, 
i căutînd să Je răpindcă la sate şi in dndurle ţăranilor. 

17. Comitetele Jationale trebuie să-şi procure cit mai rapid posib.l 
mijloacele financiare necsare nu numai pentru activitatea rndnică a 
propriei lor organizaţii, ci şi pentru nevoile generale ale intregii aso
ciaţii. Ele trebuie să trimită deci o parte - jumătate ? - biroului 
Clltral. 

1 8. Birourile naţionale trebuie să dsfăşoare o bogată aotiv:tate, 
tinind seama că principiile, programele şi statutele nu au valoare declt 
ln măsura in care oamenii chemaţi să le pună in apliare au pe dra
cul in ei. 
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O R G A N I Z A Ţ I A  S E C R E T Ă  A A L I A N Ţ E I  
I N T E R N A Ţ I O N A L E  A D E M O C R A Ţ I E I  S O C I A L I S T E  

1 .  Comitetul central permanent al Alianţe. este alcătuit din toţi 
membrii comitete/or naţionale permanente şi din membrii secţiei centrale 
de la Geneva. 

Oind toţi aceşti mmbri se intrunesc, ei reprezintă adunarea gene
rală secretă a lianţei - puterea constituantă şi supremă a Alianţei -
şi se intruneso cel puţin o dată pe n la congrsul muucitorsc, n ali
tate de delegaţi ai diferitelor grupuri naţionale ale Alianţei ; adunarea 
generală mai poate fi convocată in orice momeut fie de către biroul cen
tral, fie de către secţia centrală de la Geneva. 

2. Secţia centrală de la Geneva ste delgaţia permanentă a comi
tetului central permanent. Ea ste alcătuită din toţi membrii biroului 
central i din toţi membrii comitetului de supraveghere, care, in mod 
obligatoriu, sint şi membri ai comitetului ceutiral permanent. Secţia cen
h ală ste consiliul executiv suprem al ALanţei, in Jimitele constituţiei 
şi ale liniei de cnduită, care nu pot fi stabilite şi modificate decit de 
adunarea generală. Ea va hotări in toate problemele practice (dar nu 
onstituţionale şi de oliUcă generală) cu majoritate simplă de voturi 1 
hotăririle adptate astfel si.t obligatorii pentru biroul cntral, afară doar 
de cazul cind majoritatea membrilor biroului fac apel Ja adunarea ge
nerală, care în această situaţie trebuie să fie convocată in termen de trei 
săptăini. Pentiru a i statutar onstituită, adunarea generală, astfel con
vocată, trebu'.e să întrunească două treimi din numărul total al mem
brilor săi. 

3. Biroul central - organ al puterii executive - ste format din 
3 pină la 5 sau chiar 7 membri, care, conomitent, trebuie să fie şi 
m mbri ai comitetului central permanent. Ca parte cmponentă a secţiei 
centrale secrete, biroul central este o orgunizaţie secretă. In această 
cal.tate, el primeşte directive de la secţia centrală şi transmite comuni
cări, ca să 1U spunem ordine secrete, tuturor comitetelor naţionale, de la 
care primeşte rapoarte secrete cel puţin o dată pe lună. Ca putere exe
cutivă a Alianţei publice, el este o organizaţie publică. ln această cali
tate, el intreţine legături mai mult sau mai puţin secrete sau publice, ln 
funcţie de ţări şi împrejurări, cu toate birourile naţionale, de la care 
primeşte, de asemnea, rapoarte lunare. Organizarea ei aparentă va fi 
aceea a unei preşedinţii într-o republică federat'.vă. Ca putere executivă, 
atit secretă cit şi ublică, a Alianţei, biroul central stimulează propa
ganda secretă şi publică a societăţii şi sprlj'.nă prin toate mijloacele 
posibile dezvoltarea ei în toate ţările. El administrează mijlocele finan
ciare, care, potrivit art'.colului b) al stautului public, ii sint trimise din 
toate ţările pentru acoperirea nvoilor generale. El editează un ziar şi 
broşllri şi rimite •agenţi oare să onstiltuie gruuri ale ilianţei !n ţările 
unde nu există asmenea grupuri. In ea ce priveşte măsurile care tre
buie luate n intersul Alianţei, el se supune hotărfr]or luate de ma
jor1tatea scţiei cntrale secrete, din are, de lUl, fac pa�te toţi mmbrii 
săi. Intruoit ste o organizaţie publică şi secretă ln acelaşi t.mp şi ln
trucit trebuie s ă  fie în întirgime alcătuit din mmbri ai comitetului cn
tral permanent, biroul central trebuie să fie înttdeauna reprezntantul 
direct l acestui com:tet. Biroul central provizoriu va fi przentat ln 
momentul de faţă grupului de iniţiativă de la Geneva ca fiind als pro
vizor1u de către toţi membrii fondatori ai Alianţei, dintre care major.-
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tatea, participanti la ongresul de la Berna, s-au tnapoiat !n ţările lor 
după ce au tranmis imputernicirile lor cetăteanului B. • Acst birou 
funcţionează pină Ja prima adunare generală dschisă, care, potrivit 
articolului 7 din statutul public, trebuie să se lntrunească la viitorul 
congrs muncitoresc ca lilială a Asoc!atiei Internationale a Muncitori
lor. Este de la sine intels că membrii noului birou central vor fi numiti 
de către această adunare. Dar, intrucit este imperios necesar ca biroul 
central să fie alcătuit intotdeauna exclusiv din membri ai com.tetului 
central permanent, acesta din urmă trebuie să asigure, prin dntermdiul 
comitetelor sale nationale, organizarea şi conducerea tuturor grupurilor 
loale, in aşa !el incLt ele să trim:tă ca d.egati la această adunare nu
mai membri ai omitetului central permanent sau, In lipsa acestora, oa
meni absolut devotati conducerii comitetelor nationale respective, ast
fel !noii comitetul central permannt să tină Intotdeauna ferm n mină 
Intreaga organizaţie a Aliantei. 

4. Comitetul de supraveghere controlează Intreaga activitate a bi
roului central. l este format din toti membrii comitetului central per
manent dom.ciliati n aceeaşi localitate in care !şi are sediul biroul cen
tral sau �n apropiere, precum şi din toti membrii aflati temporar sau n 
trecere prin localitatea respectivă, cu exceptia mmbrilor biroului. La 
cererea a doi membri ai omitetului de supraveghere, toti membrii lui 
trebuie să se intrunească, In termen de trei zile, cu membrii biroului 
central, pentru a constitui adunarea secţiei centrale a consiliului exe
cutiv suprem, ale cărui drepturi sint stabilite prin rticolul 2. 

5. Comitetele naţionale sint formate din toti membrii comitetului 
central permanent apartinind aceleiaşi naţiuni. In conditii dn care există 
trei membri ai comitetului central permanent apartinind aceleiaşi na
ţiuni, biroul sau, la nevo.e, secţia centrală le propune să constituie un 
comitet national al ţării respective. Fiecare comitet national poate numi 
un nou membru al comitetului central din tara respectivă, dar numai 
p1in hltăirirea unanimă a tuturor mmbrilor. De tndată ce numşte un 
nou membru, com:tetul naţional trebuie să aducă imediat acest lucru la 
cnoştinţa biroului entral, care va lnregistra pe acst nou mmbru, In
vestindu-l cu tite dreptmile uni membru al omiteului cntral per
manent. Secţia centrală de la Geneva are, de asemenea dreptul de a 
numi n oi mmbri prin votul unanim al tuturor membri.lor săi. 

Fiecare com:tet natinal are misiunea specială de a lnfiinta şi or
ganiza In tara sa grupul national, atlt publio cit şi secret, al Aliantei. El 
este conducătorul suprem şi căpetenia acstui grup prin intermediul bi
roului său naţional, ipe are va avea grij ă să-l !nfiinţeze, format exclus:v 
din mmbri ai comitetului central permanent. Comitetele naţionale au 
faţă de birourile rspective aceeaşi poziţie, drepturi şi !mputern!ciri ca 
şi sectia centrală fată de biroul central. Comitetele nationale, onstituite 
prin fuzionarea biourill' respective l comitetele de supraveghere, nu 
recunosa alt !or cnducător In afară de biroul central, ele fiind unicii 
inte;mediari intre acesta din urmă şi toate gupurile locale din ara res
pectivă atit 1n ceea ce priveşte problemele de propagandă şi cele ad
ministrative, cit şi stringerea şi vărsarea cotizatiilor. rin intermediul 
birourilor respeotive, comitetele naţionale trebuie să aibă grijă ca ln 

* - M. Bakunin. - Nota red. 
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ţările lor Alianţa să fie organizată ln aşa fel, Inctt ln cadrul ei rolul 
dominant să revină membrilor omitetului central permanent, care să 
o şi reprezinte la congrse. 

Pe măsură ce !şi vor organiza grupuri locale, birorile naţionale vor 
avea grijă să prezinte biroului central statutul ş: programul acestor 
grupuri spre onfirmare, fără de care grupurile locale nu pot face parte 
din Alianţa interoatională a dmocraţiei socialiste. 

P R O G R A M U L A L I A N T E I  I N T E R N A Ţ I O N A L E  
S O C I A L I S T E  

1.  Alianţa internaţională a fost Infiinţată pen1ru a servi la organi
zara şi grăbirea revoluţiei universale pe baa principiilor proclamate 
de progiramul nostru. 

2. ln confomitate u acste principii, scopul revoluţiei nu poate fi 
deait : a) dsfiintar�a oricărei dominaţii şi a oricărei puteri - religioase, 
monarhice, aristocratice ş: burgheze - in Europa. Prin umare, desfiin
ţarea tutmor statelor existente ln prezen1, cu toate instituţiile lor poli
tice, juridice, birocratice şi financiare ; b) reconstituirea unei societăţi noi 
pe baza unkă a muncii liber asociate, oavind drpt punct de pleoare ro
prietatea colectivă, egaliilata şi dreptatea. 

3. Rvoluţia, aşa cum o concepem sau, mai exact, aşa um se im
pume ea astăzi prin lnsăşi forta lucurilor, are un caracter prin exce
lentă internaţional sau general. Avind m vedere coaliţia ameninţătoare 
a tuturor interselor priv:Iegiate şi a twturor puterilor reacţionare din 
Europa, care dispun de toate mijloacele teribile oferite de o organiMtie 
bine rpusă la punct, avind în vedere sciziunea profundă care există as
tăzi pretutindeni intre burghezie şi muncitori, - nici o revolutie nat:o
nală nu poate fi victorioasă dacă nu uprinde imediat toate celelalte 
naţiuni ; ca nu va putea depăşi niciodată frontierele unui strt şi nu va 
putea dobindi un caracter general dacă nu va purta In sine toate ele
mentele acestui caracter general, adică dacă nu va fi o revoluţie vădit 
socialistă, o revoluţie care desfiinţează statul şi crează libertatea pr:n 
egalitate şi d1reptate ; căci nimic nu va mai putea uni, electriza, mobi
liza de aum fo.inte marea şi unica forţă a ecolului - pe muncitori -
în .iră de lozinca eliberării depline a muncii pe rninele tuturor insti
tuţiilor care apără proprietatea funciară ereditară ş; capitalul. 

4. Viitoarea revoluţie nepwtinl fi deoit universală, Alianţa, sau, 
pentru a spune lucrurilor pe nume : cspiraţia, are trebuie să o pr
gătscă, să o organizeze şi să o grăbască trebuie să fie de asemenea 
un.versală. 

5. Alianţa va urmări un dublu scop : a) Ea se va strădui să răs
pindească ln rlndurile maselor ppulare din itate ţările adevăratele idei 
despre politică, dspre ecnomia socială şi despre toate problmele filo
zofice. a va face o propagandă activă prin ziare, broşuri şi cărţi, pre
cum ş: prin Infiintarea de asociaţii publice. b) Ea va căuta să atragă 
pe toţi omd inteligenţi, nergici, discreţi, de bună-credinţă, siner 
devotaţi ideilor noastre, peitru a constitui In Intreaga uropă şi, pe cit 
posibil, şi In America o retM invizibilă de revoluţionari devotaţi, deve
niti mai puternici tomai datori1ă cstei alianţe. 
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P R O G R A M U L  Ş I  
R E V O L U Ţ I O N A R E  A 

S C O P U L  O R G A N I Z A Ţ I E I  
F R A J I L O R  I N T E R N A Ţ I O N A L I  

1 .  Principiile acstei organizat:i slnt identice u cele din progra
mul Alianţei intnaţionale a dmocraţiei socialiste. ln ceea ce priveşte 
problemele referitoare la femeie, la familie - din punct de vedere rel:
gis şi j uTidio - şi la a, ele sint şi mai explicit expuse in programul 
democraţiei socialiste ruse. 

Biroul central îşi rzervă dreptul de a face în curind o expunere 
teoretică şi practică mai mplă a acestor problme. 

2. Asociaţia fratilor internaţioIJali vrea revoluţia universală - so
cială, filozofică, econmică şi politică ln aclaşi timp -, pentru ca din 
aiala stare de liucruri, bazată pe proprietate, exploatare, subordonare 
şi pe princ'.piul autorităţii, - religioase, metafizice şi burghezo-doctri· 
nare sau chiar iacobin-revoluţionare, să nu rămlnă piatră pe piatră, mai 
întii în întreaga Europă, iar apoi şi ln restul lumii. Lanstnd lozinca : 
p aoe muncitorilor, libertate tuturor celor asupriţi, moarte asupritorilor, 
exploatatorilor şi tutorilor de tot felul, noi vrem să dsfiinţăm toate 
statele şi 'toate bisericile, cu toate instituţiile şi lgile lor religioase, 
politice, juridice, financiare, poliţieneşti, univers:tare, economice şi so
ciale, pentru ca milioanle de oameni neferciţi, fnşelaţi, înrobiţi, chinuiţi, 
exploataţi să poată, n sf!rşit, să rspire ln deplină libertate, izbăviţi de 
toţi conducătorii şi binefăcătorii lor oficiali şi oficioşi, colectivi şi in
dividual:. 

3. Convinşi că răul individual şi social rezidă nu atit ln indivizi, cil 
ln organizarea lucrurilor şi ln poziţiile sociale, vom i umani at din
tr-un sentiment de dreptate, cit şi din calcul, şi vom înlătura fără milă 
acste oziţii şi aoste �urri, pentru oa, fără a aduce prejudicii revo
luţiei. să-i cruţăm pe oameni. Ngăm liberul arbitru şi pretinsul drept 
al societăţii de a pedepsi. Dreptatea însăşi, Juată în acepţia ei oea mai 
umană, cea mai largă, nu este declt o idee, ca să zicem a5a, negativă 
şi de t"anzitie 1 ea pune probleme sociale, dar nu le rezolvă, indicînd 
doar singura ale osibilă pentru eliberarea omulu!, adică umanizarea 
societăţii prin libertate ll adrul galităţii 1 la o sonuţie ozitivă se oate 
ajunge numai rprintr-o organizare tot ai raţională a societăţii. Această 
soluţ' e t de dorită, idealul nostru al tuturor„. se libertatea, moralita
tea, inteligenta şi bunăstarea fiecăruia prin olidari!atea tuturor - lnfră
tirea oamenilor. 

Orice individ este produsul involuntar & mediului natural şi social 
n Me s-a născut şi s-a dezvoltat şi sub a crui fafluenţă ontinuă să 
trăiască. Principalele trei cauze ale or.cărei imoralităţi omneşti sînt : 
inegalitatea, atlt politică ott şi economică şi socială, .ignoanta - rezul
tatul firsc al inegalităţii şi sclavia - cosecinţa lor necsară. 

Intuît organ.zarea societăţii ste întotdeauna şi pretutindeni sin
gura cauză a crimelor omise de oameni, ste o dovadă de ipocrizie sau 
o absurdiate eviden! din artea soietăţii să-i pdepsească pe rim\
nali, deoarece orice pedeapsă presupune o vină, iar criminalli nu slnt 
niciodată vinovaţi, Teoria vinovăţiei şi a pedepsei tşi are originea fn 
teologie, ad.că într-o imbinare a absurdului u iµocrizia religioasă. 

Singuul drept ce poate i recunoscut societăţii �n actuala ei stare 
de tranziţie este dreptul natural de a ucide - Jn intersul propriei ei 
apărări - pe ciminalii pe care ea însăşi i-a produs, iar nu de a-l ju-
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deca şi condaa. Acsta nici nu este n drept ln adevăratul lntels 
al cuvîntului, oi al curînd un fapt firsc, trist, dar inevitabil, semn 
şi rezultat al neputinţei şi stupidităţii actualei societăţi ; soc:etatea va fi 
cu atît mai aproape de adevăral:a ei eliberare, cu t va rcurge mai 
puţin la acest drept. 

Toţi revoluţionari:, toU ci asupriţi, toţi cei ln suferinţă, victime 
ale actualei organizări a societăţii şi ale căror inimi s1nt, firşte, pline 
de ură şi însetate de răzbunare, nu trebuie să uite că rgii, asupritorii, 
exploatatorii de tot soiul sint la fel de vinovaţi ca şi criminalti pove
niţi din rîndurile msei populare. Ei sînt răufăcători, dar nu slnt vino
vaţi, deoarece, ca şi criminalii de rînd, sînt produsul involuntar al .
tualei organizări a societăţii. Nu trebuie să ne mire dacă in primul mo
ment poporul răsculat va omori pe multi dintre ei - va fi o nenro
cire, oate, inevi1abilă, dar la fel de lipsi tă de importan tă a şi distru · 
gerile provoate de o fur1ună. 

Dar acest fapt firsc nu va i nici moral şi nici măcar util. In 
această privinţă, istoria ste plină de lnvăţăminte : iteribila ghilotină din 
1793, are nu poate i aicuată nici de inactivitate, n:ci de încetineală, 
n-a reuşit să distrugă nobilimea din Franţa. Aici, aristocraţia, chiar dacă 
nu a fost complet distrusă, a fost cel puţin puternic zdruncinată nu de 
ghilot.nă, ci  de onfiscarea şi vînara nurilor ei. In genel se poate 
spune că măcelurile politice n-au omorit niciodată partide : ele s-au 
dovedit a fi neputincioase mai als fată de clasele privilegiate, deoarece 
adevărata forţă rezidă mult mai puţin în oamni decit în poziţiile pe care 
le asigură oamenilor pr.vilegiati ordinea eiistentă, adică instituţia sta
tului, precum şi consecinţa firească şi totodată baza ei firească - pro
prietatea p1ivatd. 

Pentru a săvîrşi o revoluţie radicală, trebuie deci atacate poziţiile 
şi luorurhle, trebuie distruse proprietatea şi statul ; .tuni nu va fi nevoie 
să exteninăm oameni şi să ne expunem la o reacţie sigură şi inevita
bili pe are exterminarea oamenilor a geneat-o şi o va genera întot
dauna ln orice societate. 

Dar, pentru a ava dreptul să fim umani faţă de oamni fără a pe
riclita revoluţia, trebuie să fim necruţători faţă de poziţii şi de lucruri ; 
trebuie să distrugem totul, mai ales i în primul rlnd proprietata şi 
corolarul ei inevitabil - statul. Iată întregul secret al revoluţiei. 

Nu ne miră că Iacobinii şi blanquişti:, are au devenit socialişti 
mai curind de nevoie deoît din convingere şi pentru care socialismul 
este un mijloc, şi nu scopul revoluţiei, deoaree ei vor d:ctatură, adică 
centralizarea statului, iar statul ii va duce - în mod logic şi inevitabil 
- Ja reistituirea proprietăţii, ste foarte firesc, spunem noi, că, nevoind 
să facă o revoluţie radicală împotriva lucurilor, visează la o revoluţie 
sîngeroasă împotriva oamenilor. Dar această revoluţie sîngeroasă, bazată 
pe construira unui stat revlluţionar puternic centraliat, ar due, inevi
tabil, aşa cum vm demonstra mai pe Jarg m cele ce unează, la instau
rarea unei dictaturi militare, a unui nou stăpîn. Victoria iacobinilor sau 
a blanquişt]or ar însena deci moartea revoluţiei. 

4. Noi sîntem duşmanii fireşti ai acestor revoluţionari - viitori 
dictatori, legislatori şi tutori i revoluţiei -, are încă îna:nte de des
fiinţarea actualelor state monarice, aristocratice şi burgheze visază la 
crearea unor state revoluţionare noi, la fel de centalizate şi mai des
potice decit statele existente în preznt, are s-au ob·şnuit într-atit cu 
ordinea creată de sus de către o autoritate oarecare şi se tem lntratit 
de ceea ce le pare a fi dezordine, dar în realitate nu este deit ex-
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presia autentică şi firească a vieţii poporului, Incit, lncă înainte ca re
voluţia să fi produs o dezordine sănătoasă şi salutară, visează să pună 
capăt revoluţie. şi s ă  o încătuşeze prin acţiunea unei autorităţi oare
Mre. Această autoritate, care n-ar avea din revoluţie d ectt numele, In 
realitate n-ar fi d ecit o nouă reactiune, deoarece va constitui, de fapt, 
o nouă condamnare a maselor populare, guvenate prin decrete, la su
punere, anchilozare, moarte, adică la sclavie şi la explaatarea de către 
o nou ă aristocraţie pseudorevoLutionară. 

5. Noi Jntelegem revoluţia In sensul descătuşăr'.i a ceea ce se nu
meşte astăzi pasiuni j osnice şi al distrugerii a cea ce, In acelaşi limbaj , 
se numeşte „ordine publică". 

Noi nu ne temem de anarhie, ci o invocăm, convinşi fi:nd că din 
această anarhie, adică din manifestarea deplină e vieţii descătuşate a po
porului, trebuie să ia naştere libertatea, egalitatea, d reptatea, ordinea 
nouă şi însăşi forţa revoluţiei împotriva reacţiunii. Această viată nouă 
- revoluţia populară - nu va Intirzia, desigur, să se organizeze; dar 
ea îşi a făuri organiwtia ei •revoluţionară d e  Jos In sus şi de la peri
ferie sre cenru, n .clformitate cu principiul libertăţii, şi nu de sus 
In j os, nici de la centru spre periferie, şa cum procedează orice au
toritate, căci pentru noi nu are importantă dacă această autoritate se 
numeşte biserică, monarhie, stat constituţional, republ'.că burgheză sau 
chiar dictatură revoluţionară. Pe toate acestea noi le detestăm şi le res
pingem In egală msu'ă a izvo.re inevitabile de exploatare şi 
dpYtim. 

6. Revoluţia aşa cum o concepem noi trebuie să rdistrugă din prima 
zi, rad.cal şi complet, statul şi to:te instituţiile de stat. Urmările fireşti şi 
inevitabile ale acstei distrugeri vor fi : a) falimentul st.tului ;  b) ne
amestecul statului In achitarea datoriilor particulare, Jăsindu-se fiecărui 
debitor dreptul de a şi le plăti dacă vrea 1 c)  încetarea plătii oricăror 
impozite şi contribuţii, atit directe, oit şi indirecte ; d) dizolvarea armatei, 
magistraturii, birocraţiei, poliţiei şi a clerului ; e) desfiinţara justiţii 
oficiale, suspendarea a tot ceea oe In limbaj juriio se numeşte drept, 
precum şi suspdarea exercitării acestor drepturi. In consecinţă, anu
larea şi autodafeul tuturor titlurilor de prietate, actelor de moştenire, 
vinzare, donaţie, l rturturor proceselor, într-un cuvint al tuturor hirtoage
lor juridice şi civile. Pretutindeni Şi n toate, acţiunea 'evolutionară in 
locul dreptului crat şi garantat de stat ; f) confiscarea tuturor apitalu
rilor productive şi a uneltelor de muncă In favoarea unor asociaţii mun
citoreşti, care le vor exploata In coleot!v ; g) confiscarea 1uturor bunu
rilor aparţinlnd biser.oii şi statului, precum şi a metalelor preţioase apar
ţinind persoanelor iparticulare in favoarea alianţei federative a tuturor 
asociaţiilor muncitoreşti, alianţă care va onstitui 1comuna. 

ln schimbul bunurilor confisate, comuna va a tuturor persoane
lor astfel deposedate strictul necsar, iar ulterior, dacă pot şi vor, aces
tea vor a>ea posibilitatea s ă  ciştige prin muncă proprie mai mult ; 
h) pentru organizarea comunei este necesară o federaţ[e de baricade 
permanente şi instituirea unui ons.liu al comunei revoluţionare, In care 
fiecare baricadă să trimită un deputat sau doi, i.r fieare stradă sau 
cartir Jlte un deputat ; aceştia vor primi mandate impe1ative, vor fi In 
toate privinţele răspunzărtori şi vor putea fi revocaţi in orioe moment. 
Consiliul comunei asUel organizat va putea alege din rindurile lui co
mitete executive - cite unul de fiecare ramură de administrare revolu
ţionară a comunei ; i )  o declraţie a capitalei răsculate, organizată în 
comună, că după ce a nmicit statul autoritar şi tutelar - lucru ce era 
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n dr1 să facă, doarece, ca şi toate celelalte localităţi, a fost lnrobită 
de acsta - renunţă la dreptul ei sau, i exact, la orice pretentii de 
a onduce şi a domina ipo.ncia ; k) un apel către toate provinciile, o
munile şi asoiaţii.le de a urma imediat exmplul capitalei, şi mai lntti 
de a se reorganiza tn mod revoluţionar, iar apoi de a-şi trimite, la loul 
de întrunire onvenit, deputatii - 'totii investiţi, de asemenea, u 
mndate imperative, răspunzători şi revoabili - pentru a constitui, ln 
numele aceloraşi principii, federaţia asoC:atiilor, comunelor şi provin
ciilor răsculate şi pentru a organiza o fortă Teoluţionară capabilă să 
triumfe supra reactiunii. Trimiterea - nu a unor comisari revoluţionari 
oficiali, cu eşarfe, t a unor propagandişti revoluţionari - tn toate pro
vinciile şi omunele, mai als tn m:jloul ţăranilor, oare nu pot li otşti
gati de partea revolutiei nici iprin principiile, nici prin decretele unei 
dictaturi oarecare, c: numai prin acţiunea revoluţionară, adică prin con
secintele inevitabile ale faptului că n toate comunele va înceta orice 
viată juTidică, oficială a tatului. Dsfilntarea statului national şi tn sen
sul că orice tară străină, provincie, comună, asociat:e sau chiar orice 
persoană are se va răscula ln numele ael'aşi principii va fi primită 
tn federaţia revoluţionară, indifernt de frontierele actuale ale statelor 
şi ind:ferent de sistmele politice sau naţionale cărora le apartln, ln timp 
ce propriile provincii, comune, asociatii şi persoane care se vor situa 
pe pozitiile reactiunii vor fi e!cluse. Revoluţia universală, bazată pe des
fi:ntarea frontierelor şi pe desfiintarea statelor, a triumfa deci tocmai 
datorită faptului că ea se va extinde şi se va organiza n scopul apă
rării reciproce a ţărilor răsculate. 

7. Nu mai poate fi posibilă o revoluţie politiii sau naţională vi
tor.oasă dacă revolutia politică nu se transformă 1n revoluţie ocială şi 
dacă - tocmai tn virtutea aracterului ei radial socialist şi ln virtutea 
desfiintării statului - revolutia naţională nu se transformă n revoluţie 
universală. 

8. Intrucît revolut:a trebuie să fie retutindeni săvlrşită de popor, 
iar conducerea ei supremă trebuie să fie întotdeauna n mina poporului 
organizat într-o federaţie liberă de asociatii agriole şi industriale, statul 
nou, revoluţionar, organizat pe baza reprezentării revolutionare de jos ln 
sus şi cuprinzind �oate tările răsculate tn numele aceloraşi principii, 
indifereut de vechile frontiere şi de deosebi"ile naţionale, va avea drept 
scop administrarea serviciilor publice, şi nu guvernarea popoarelor. El 
va constitut noua patrie - Alianţa revoluţiei universale tmporiva aliantei 
tuturor reacţiunilor. 

9. Această organizaţie exclude orice idee de dictatură şi de putere 
conducătoare tutelară. Dar, pentru instaurarea acestei aliante revoluţio
nare ş: ipentru victoria revolutiei asupra reactiunii, este necsar ca, ln 
mijlocul anarhiei populare, care va constitui însăşi viata şi lntreaga 
energie a revoluţiei, unitatea dintre gindire şi acţiunea revoluţionard 
sd-şi găsească expresia Intr-un organ. Aest organ trebuie să fie asociaţia 
secretă şi universală a fraţilor internaţionali. 

10.  Această societate porneşte de la nvingerea că revolutiile nu 
stnt niciodată făcute de indivii şi nici de societăţi se'ete. Ele se lnfăp
tuisa parcă de la sine, generate de forta lucrurilor, de desfăşurarea eve
nimentelor şi a faptelor. Ele se pregătsc timp îndelngat n adincul 
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conştiinţei instinctive a maselor populare, apoi izbucnesc, provocate, în 
aparenţă, de oauze cu totul neînsemnate. Tot ce poate face o societate 
secretă bine organizată este, în primul rind, să ajute la naşterea revo
luţiei, rspindind in rindurile mselor idei ce orespund insUnctelor lor, 
ş:  să organizeze nu armata revoluţiei - armata trebuie să fie întot
deauna oorul -, ci un fel de stat-major "evoluţionar, format din oa
meni devotaţi, energici, inteligenţi şi, mai ales, prieteni sinceri ai po
porului, şi nu ambiţioşi sau Villitoşi, în stare să fie intermediari între 
ideea revoluţionară şi instinctele populare. 

1 1 .  Numărul acestor oameni nu trebuie deci să fie foarte mare_ 
Pentru o organizaţie intenaţională pe lntreaga Europă, o sută de revo
luţionari strins şi puternic uniţi sînt de ajuns. Două-trei sute de revo
lutionari reprezintă un număT sufi:ient pentru organizarea celei mai 
mari ţări. 

2. Progrmul şi statutul Alianţei publice 

Minoritatea socialistă din Liga păcii şi libertăţii (/), separîndu-se de 
acesta ca urmare a laptului că la Congresul de la Berna majoritatea 
s-a pronunţat oficial npotriva principiului fundamental al tuturor aso
cia.ilor muncitoreşti - egalitatea economică şi socială a claselor şi in
divizilor -, a aderat implicit la principiile proalamate de congresele 
muncitoreşti de la eneva, Lausanne şi Bruxells. Mai mulţi membri ai 
acestei minorităţi, aparţinînd unor naţiuni diferLte, ne-au propus să or
ganizăm o nouă Alianţă internaţională a democraţiei socialiste ln cadrul 
marii Asociaţii Internaţionale a Muncitorilor, dar a cărei misiune specială 
să fie studierea problemelor politice şi filozofice pe baza măreţului prin
cipiu l egalităţii universale şi reale a tuturor oamenilor din lume. 

In oeea ce ne privşte, convinşi de utilitatea unei asemenea acţiuni, 
carre va oferi dmocraţ]or ocialişti sinceri din Europa şi America mij
locul de a se înţelege intre ei şi de a-şi afirma [deile, fără presiuni din 
partea acelui fas soialism pe care democraţia burgheză onsideră util 
să-l afişeze stăzi, am crezut de datoria noastră să luăm, de comun 
tcord cu aceşti prieteni, iniţiativa creării aestei noi organizaţii. 

In consecinţă, ne-am constituit în secţie cntrală a A1ianţei inter
naţionale a democraţiei socialiste şi pLlblicăm azi programul şi statutul el. 

P R O G R A M U L  
A L I A N Ţ E I  I N T E R N A Ţ I O N A L E  A D E M O C R A Ţ I E I  

S O C I A L I S T E  

1 )  Alianţa se d eclară ateistă ; ea luptă pentru desfi!lţarea cultelor, 
pentru înlocuirea credinţei cu ştiinţa şi a dreptăţii divine cu dreptatea 
umană. 

2) Ea luptă, lnainte de toate, p entru egalizarea politică, economică 
şi socială a claselor şi a indivizilor de ambele sexe, începînd cu des
fiinţarea dreptului de succsiune, pentru a ln viitor folosirea bunurilor 
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să corespundă munc.i productive depuse de fiecare şi pentru ca, tn 
conformitate cu hotărirea adoptată la ultimul Congres muncitoresc de la 
Bruxelles, pămintul, uneltele de muncă, preum şi orice capital, devenind 
proprietate colectivă a întregii societăţi, să nu mai poată fi folosite decît 
de către muncitori, adică de către asociaţiile agricole şi indiStriale. 

3) Ea luiptă pentru a de la naştere oopi:i de ambele sexe să aibă 
condiţii egale de dezvoltare, adică întretinere, educaţie, învătămînt pe 
toate treptele ştiinţei, industriei şi artelor, convinsă fiind că această 
egalitate, la început numai economică şi sooială, va duce tot mai mult 
la o egalitate firească a oamenilor, înlăturînd toate inegalităţile artifi
ciale - produs istoria al unei organizări sociale pe cit de greşite, pe 
atît de nedrepte. 

4) Adversar al oricărui despotism, nerecunoscînd nici o altă formă 
politică decît cea rnpublicană şi respingînd in mod absolut orice aliantă 
react:onară, ea respinge, totodată, orice acţiune politică care nu are drept 
scop imediat şi direct victoria cauzei muncitorilor împotriva capitalului. 

5) Ea consideră că toate statele politice şi autoritare existente în 
prezent, reducîndu-şi în<tr-o măsură tot mai mare functiile la simpla ad
ministrare a serviciilor publice din ţările respective, se vor pierde in 
uniunea universală a asociatiilor libere, atit agricole, oit şi industriale. 

6) Problema socială neputind fi solutionată in mod definitiv şi real 
dec1t pe baza solidarităţii internationale sau universale a muncitorilor din 
toate ţările, Alianţa respinge orice politică bazată pe aşa-numitul patrio
tism şi pe rivalitatea dintre naţiuni. 

7) Ea luptă pntru o sociaţie universală a tuturor asociat.ilor locale 
pe baza libertăţii 

S T A T U T  

1 )  Alianţa internaţională a democraţiei socialiste se constituie ca 
;ectie a Asociaţiei Iuternationale a Muncitorilo' şi acceptă în întregime 
Statutul general al acsteia. 

2) Membrii fondatoi ai Alianţei organizează provizoriu un birou 
cntral la Geneva. 

3) Membrii fondatori care apartin aceleiaşi ţări alcătuiesc biroul na
tional al tării respective. 

4) Birourile naţionale au misiunea să înfiinteze in toate localitătile 
grupuri locale ale Alianţei democraţiei socialiste, care, prin intermediul 
birourilor naţionale respective, se vor adrsa biroului central al Aliantei 
pentru a fi primite n Asocia.a Intenatională a Muncitorilor. 

5 )  Toate grupurile lcale Işi vor constitui birourile urmind practica 
adoptată de secţiile locale ale sociaţiei Internaţionale a MuncLtorilor. 

6) Toti mmbrii Alianţei se obligă să plătscă lunar o cotiaţie 
de zece centime, din care jlătate va fi reţinută de fieare grup national 
pentru nevoile sale, iar jumătate va fi vărsată la asieria biroului cenral. 
pentru nevoile generale ale acestuia. 

In tările TJde se va cosidera că această sumă este pra mare, 
birourile nationale, de acord cu biroul ceutral, o vor putea reduce. 

7) La congresul anual al muncitorilor, delgaţia Aliantei demra
ti�i soialiste, ca filială a Asociaţiei ln1erationale a Munciforilor, îşi 
va tine şedinţele dschise intr-un local separat. 
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3. Scrisoarea lui Bkunin către Francisco Mora la Madrid 
(Scrisoarea a fost scrisl 11 limba francczl) 

Locarno, 5 aprilie 1872 

Scumpe Aliat şi TolăŞ I - Prietenii noştri din B1rlona m-au 
rugat să vă scriu, şi fac acst lucru u atit md multă rplăcere, u cit 
am aflat că eu şi prietenii mei, aliaţii noştri din Fderaţia jurasiană, sin
tem, in Spania şi 1n alte ţări, ţinta calomniilor Consiliului General de 
la Londra. Este, intr-adevăr, trist că 1n aceste timpuri de criză îngro
zitoare, cînd se hotărăşte pentru multe zeai de ni soarta proletariatului 
din lntreaga Europă şi clnd toţi prietenii proletariatului, ai omenirii şi 
ai dreptăţii ar trebui să se unească frăţeşte pentru a face front împotriva 
inamicului comun - lumea celor privilegiaţi, orgaiizată in stat -, ste 
trist, repet, că oameni care in trecut au adus mari servicii Intrnaţionalei, 
minati azi de pasiunea josnică a autoritarismului, e pretează la min
ciuni ş: seamănă diordie, in loc să creeze pretutindeni acea uniune 
liberă, singura in stare să creeze forţă. 

Penru a vă fae o idee j ustă asupra aspiraţiilor oastre, este sufi
cint să vă spun un singur luoru. Programul nostru este chiar programul 
vostru, programul pe care l-aţi adopat Ia congresul de anul trecut, şi, 
d acă ii rămineţi crdincioşi, voi sinteţi alături de noi pentru simplul 
motiv că noi slntm alături de vi. Detstăm ln aceeaşi măsură a voi 
dictatura. guvernamentalismul şi autoritarismul 1 sintem convinşi că orice 
putere politică este inevitabil un izvor de depravare pentru cei oe gu
venază şi o cauză a 1nobirii pentru cei ce sint guvernaţi. Statul în
seamnă dominaţie, iar natura omenească ste ln aşa fel făcută, lnctt 
oriCe dominaţie !şi găseşte exprsia in exploatare. Adversari hotăriţi ai 
statului in toate manifstările lui, noi nu vrm să-l acceptăm nici ln 
cadrul Internaţ.onalei. Coniderăm Confeinţa de la Londra şi rezoluţiile 
adoptate de ea drept o intrigă ambiţioasă şi o lovitură de stat, şi din 
acestă ouză am protestat şi vom protesta pină la capăt. Nu mă refer la 
chstiuni personale ;  din păcate, ele vor ocupa un loc mult pra mare 
la viitrul congrs general, ln cazul cind va avea loc, lucru de care, 
mă lndoieso foarte mult, deoarece, dacă lucrurile vor continua să meargă 
ca pină acum, 0urind nu va mai exista nici un singur punct pe conti
nentul european unde delegaţii proletariatului se vor putea lntruni pen
tru a discuta in mod Hber. ln momentul de faţă, toate privirile sint în
dreptate spre Spania şi spre rezultatele ongresului vostru. e rezultate 
voa avea el ? Veţi primi sordisoarea de faţă, In cazul ctnd vă va iparveni, 
după acst congres. Vă va găsi ea în plină revoluţie sau in plină reac
ţiune ? Toţi rprietenii noştri din Italia, Franţa şi Elveţia aşteaptă ou mare 
ingrijorare ştiri din ţara vostră. 

Ştiţi, desigUT, că, in u11imul timp, in Italia Intenaţionala şi scumpa 
noastrd Altanfd au luat o foarte mare amploare. Am la sate, ctt şi la 
oraşe, poporul se află lntr-o situaţ:e absolut revoluţionară, adică despe
rată din punct de vedere economic, masele lncep să se organizeze temei
nic, interesele lor 1ncep să devină idei. Pînă acum, n Italia. nu instinc
tele Hpsau, i tomai organizara şi ideile. Ambele sint in urs de for
mare, aşa incit, după Spnia şi împreună u Spania, Ita1ia este, poat. 
ln momentul de faţă ţara cea mai revoluţionară. !n Italia există ceea e 
nu există în alte ţări : n tineret entuziast, energic, complet dezorientat, 
ldrd perspectivd, ldrd ieşire şi care, in pofida originii lui burgheze, nu 
este epuizat din punt de vdere moral şi intelectual ca tineretul bur-
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ghez din alte ţări. In prezent, el îmbrăţişează fără rezerve socialismul 
revoluţionar, adoptind Intregul nostru program, programul Alianţei. 
Mazzini, genialul şi puterniul nostru adversar, a murit, partidul Im este 
complet dezorganizat, iar Garibaldi este tot mai mult sub influenta acs
tui tineret, care-i poartă numele, dar care merge, sau mai exact aleargă, 
infinit mai departe decît l. Am trimis prietenilor din Barcelona o adresă 
italiană ; în urind le voi trimite şi altele. Este bine, este necesar ca 
Aliaţii din Spania să intre în legături directe u cei din Italia. Primiţi 
ziarele socialiste italiene ? Vă recomand mai als : „Eguaglianza" din 
Girgenti, Sicilia ; „Campana" din Neapole, „Fascio Operaio• din Bologna, 
,.11 Gazzettino Rosa", dar mai ales „II Martello" din Milano, care, din 
păcate, este interzis, iar toţi redactorii lui sint arstaţi. 

In Elveţia vă recomand doi Aliaţi : James Guillaume (Elvet:a, Neu
châtel, 5, Rue de la Place d'Arms) şi Adhemar Schwitzguebel, gravor 
(membru şi seoretx corespondent al comitetului Federaţiei jurasiene), 
Elveţia, Jura 1beneză, cantonul Berna, SonvLlier, d-l Adhmar SchwLtzgue
bel, gravor. (Umează adresa lui Bakunin. ) 

Alianţă şi frătie, 
M Bakunin 

Trnsmiteţi, vă 'og, salutări din partea mea fratelui Morago şi ru
gaţi-l să-mi trimită ziaul lui. 

Primiţi buletinul Federaţiei jurasiene ? 
Ardeţi, vă rog, această scrisoare, deoarece onţine nume. 

Congresul de la Haga 1-a exclus pe Bakunin din Interna
ţională nu numai ca întemeietor al Alianţei, dar şi pentru o 
chestiune personală 377• Documentul autentic care atestă acest 
lucru se mai află în posesiunea noastră, dar considerente poli
tice ne determină să nu-l publicăm. 
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Friedrich Engels 

In Internaţională 

De multă vreme „Volksstaatu n-a mai publicat nimic alt
ceva despre starea de lucruri din cadrul Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor decît comunicatele oficiale ale Consi
liului General de la New York. El a procedat la fel ca toate 
celelalte ziare ale Internaţionalei şi ca marea masă a mem
brilor Asociaţiei însăşi. In timp ce organele de presă ale mino
rităţii de la Haga, de sub conducerea Alianţei secrete a lui 
Bakunin, se fac luntre şi punte pentru a se da drept reprezen
tanţi ai adevăratei majorităţi a Internaţionalei, defăimînd şi 
calomniind în toarte chipurile majoritatea congresului, vechiul 
Consiliu General şi în special pe Marx şi  reunind în jurul lor 
geniile nerecunoscute ale tuturor naţiunilor, cei atacaţi s-au 
mulţumit să stabilească o dată pentru totdeauna faptele în legă
tură cu Congresul de la Haga şi să nu răspundă decît la insi
nuările cele mai grosolane şi mai perfide, opunîndu-le înseşi 
faptele. In general, ei s-au bizuit pe bunul simţ al muncitorilor 
şi pe acţiunile Consiliului General, care s-a şi dovedit a fi 
întru totul la înălţimea sarcinilor sale. 

Cele ce urmează vor demonstra că acest procedeu, adop
tat pretutindeni din proprie iniţiativă fără vreo înţelegere 
prealabilă, a dat roade. 

In Anglia, cîţiva membri englezi ai vechiului Consiliu 
General cărora, la Haga, Marx, pe baza dovezilor concrete şi 
a propriilor lor mărturisiri, le aruncase în faţă acuzarea de 
corupţie * , fără ca ei să fi îndrăznit să obiecteze vreun 
cuvînt, au provocat în luna decembrie a anului trecut o sci
ziune în rîndurile Consiliului federal britanic ** ·  Ei au părăsit 
Consiliul şi au convocat un congres separat, la care au parti
cipat cu totul 1 1  oameni, despre care nimeni n-ar îndrăzni 

* Vezi 1lumuil de fat, p. 657-058. - Nota red. 
** Vezi volumul de aţă, p. 200-210  ş; 205-210. - Nota red. 
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să spună dacă reprezentau vreo secţie şi care anume. Cei 
1 1  oameni s-au ridicat plini de indignare împotriva hotărîrilor 
de la Haga şi au trecut sub steagul scizioniştilor ; în fruntea 
lor se aflau doi străini : Eccarius şi Jung. Din acest moment au 
existat două Consilii federale, cu deosebirea însă că unul dintre 
ele, acela care făcea parte din Internaţională, era sprij init de 
aproape toate secţiile, pe cînd celălalt, cel scizionist, nu repre
zenta pe nimeni în afară de propriii săi membri. Consiliul 
federal scizionist a jucat această comedie timp de cîteva luni, 
după care şi-a dat sufletul. Muncitorii englezi, care au trecut 
prin 50 de ani de şcoală a mişcării muncitoreşti, nu se pre
tează la asemenea farse. Pe de altă parte, la 1 şi 2 iunie 
a avut loc la Manchester Congresul membrilor englezi ai  
Internaţionalei, care, fără doar şi poate, va  face epocă în 
mişcarea muncitorească engleză. Au fost prezenţi 26 de dele
gaţi, care, cu excepţia cîtorva localităţi mai mici, reprezentau 
principalele centre ale industriei engleze. Raportul Consiliului 
federal s-a deosebit de toate celelalte documente anterioare 
de acest fel prin aceea că a recunoscut - în această ţară a 
legalităţii tradiţionale - dreptul clasei muncitoare de a obţine 
prin forţă satisfacerea revendicărilor lor. 

Congresul a aprobat raportul şi a hotărît următoarele : 
steagul roşu este steagul membrilor englezi a- Internaţionalei ; 
clasa muncitoare cere să se restituie poporului muncitor nu 
numai toate proprietăţile funciare, ci şi toate mijloacele de 
muncă în general ; ca măsură preliminară se cere ziua de 
muncă normală de opt ore ; Congresul a felicitat pe munci
torii spanioli penrtru instaurarea republicii şi alegerea a zece 
muncitori în cortesuri ; se cere guvernului englez să-i  elibe
reze de îndată pe fenienii irlandezi care mai sînt întemniţaţi. 
Oricine cunoaşte istoria mişcării muncitoreşti engleze va 
admite că încă niciodată un congres al muncitorilor englezi 
nu a formulat revendicări care ţintesc atît de departe. ln 
orice caz, o dată cu acest congres şi u sfîrşitul lamentabil 
al consiliului federal scizionist şi impostor s-a clarificat pozi
ţia membrilor englezi ai Intenaţionalei. 

Nici în Elveţia treburile scizioniştilor nu merg mai bine. 
Se ştie că întotdeauna Federaţia jurasiană a fost sufletul acţiu
nii scizioniste din cadrul Internaţionalei. lncă la Congresul 
de la Haga, delegaţii ei au declarat că reprezintă adevărata 
majoritate din Intenaţională şi că vor demonstra acest lucru 
la viitorul congres. Dar timpul îi face mai înţelepţi chiar şi pe 
cei mai lăudăroşi. La 27 şi 28 aprilie, la Neuchâtel a avut loc 
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congresul Federaţiei jurasiene. Din dezbaterile congresului a 
reieşit că federaţia numără 1 1  secţii elveţiene, din care au 
fost reprezentate 9. Raportul comitetului nu suflă o vorbă 
despre situaţia acestor 1 1  secţii, cîţi membri au etc. In schimb, 
în raport se declară că întreaga Internaţională, cică, a aderat la 
organizaţia lor scizionistă. Trebuie să ne aşteptăm, aşadar, ca 
această enormă maj oritate să apară la viitorul congres general 
şi să răstoarne hotărîrile de la Haga ? Nu, nicidecum. Dimpo
trivă, comitetul face următoarea propunere, pe care, desigur, 
aceşti delegaţi „autonomiu o acceptă imediat : pentru ca noul 
congres să nu păşească iarăşi pe calea greşită şi primej 
dioasă a Congresului de la Haga, federaţiile scizioniste trebuie 
să organizeze un congres al lor într-un oraş oarecare din 
Elveţia şi să nu recunoască nici un alt congres care ar putea 
fi convocat de către Consiliul General de la New York. 

Congresul de la Haga a însărcinat în mod special Consi
liul General să stabilească în care oraş din Elveţia urmează să 
aibă loc viitorul congres * .  Prin urmare, hotărîrea Federaţiei 
jurasiene nu înseamnă altceva decît o nouă retragere, camu
flată îndărătul unor fraze răsunătoare. 

într-adevăr, era tocmai timpul ca aceşti domni să-şi asi
gure o cale de retragere. La 1 şi 2 iunie - zile fatale pentru 
scizionişti - a avut loc la Olten congresul muncitorilor elve
ţieni . Din cei 80 de delegaţi, numai 5 erau jurasieni. S-a  pro
pus întemeierea unei uniuni centralizate a muncitorilor 
elveţieni. 

In schimb, cei 5 delegaţi ai Federaţiei jurasiene au pro
pus un sistem federativ, complicat în mod artificial, care ar 
fi lipsit întreaga organizaţie de posibilitatea de a acţiona. 
Intrucît se aflau într-o minoritate categorică, au căutat, ca şi 
la Haga, să-i facă pe ceilalţi să-şi piardă tinpul. Congresul a 
pierdut întreaga duminică dezbătînd această aşă-zisă „pro
blemă de principiuu.  Pînă la urmă, majoritatea s-a văzut 
nevoită, ca şi la Haga, să închidă gura acestor oratori plicti
coşi, pentru a se putea apuca de lucru. In ziua următoare, 
luni, s-a hotărît pur şi simplu să se înfiinţeze o asociaţie cen
tralizată ; drept răspuns, cei cinci predicatori, după ce au dat 
citire unei declaraţii care nu spunea nimic, au părăsit sala şi 
au plecat acasă. Şi aceşti oameni, care în propria lor ţară s-au 
dovedit a fi nişte nulităţi patente, susţin de ani de zile că 
misiunea lor este de a reorganiza Internaţionala I 

* Vezi volmll de faţă, p, 1 62. - Nota red. 
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Dar o nenorocire nu vine niciodată singură. In Italia, unde 
în momentul de faţă se agită anarhiştii din rîndurile scizioniş
tilor, unul dintre ei, Crescio din Piacenza, a trimis noua sa 
gazetă „L'avvenire sociale" lui  Garibaldi , pe care aceşti domni 
continuă să-l considere ca pe unul de-ai lor. Ziarul tuna şi 
fulgera împotriva a ceea ce ei numesc „principiul autoritaris
mului" , care, după părerea lor, ar sta la rădăcina tuturor rele
lor. Iată ce a răspuns Garibaldi : 

„Dragă Crescio I Sincere mulţumiri etc. Vreţi să declaraţi ln ziarul 
vostru război minciun.i şi sclaviei. lată un progrm cit se poate de 
frumos. Eu rd însă că ombaterea principiului autorLtrismului este una 
din greşelile Internaţionalei cre împiedică progrsul ei. Comuna din 
Paris a căzut pentru că la Paris n-a existat nici un iei de putere auto
ritară, ci numai anarhie". 

Bătrînul luptător pentru libertate, care, ca să nu luăm decît 
anul 1860, a realizat mai mult decît vor încerca să realizeze 
toţi anarhiştii de- a  lungul întregii lor vieţi, ştie cu atît mai 
mult să preţuiască valoarea disciplinei, cu cit el însuşi a tre
buit să disciplineze forţele sale armate, şi nu cu ajutorul 
muştrului, ca în cazul soldaţilor reglementari, nu cu ajutorul 
veşnicei ameninţări cu împuşcarea, ci în faţa duşmanului. 

Din păcate, n-am epuizat încă şirul ghinioanelor care 
i -au lovit pe scizionişti. Mai lipsea o singură pacoste, şi au avut 
parte şi de aceasta. Ziarul „Neuer Social-Demokrat" ,  al cărui 
nas de copoi adulmecase de cîtva timp un anumit miros ade
menitor la aceşti tulburători ai Internaţionalei, a trecut acum 
cu totul de partea lor. In nr. 68, el constată că proiectul de 
statut elaborat de belgieni, care au ieşit de fapt din Interna
ţională, corespunde întru totul vederilor sale şi anunţă hotă
rîrea sa de a adera la scizionişti. Mai mult nici nu ne- am fi 
putut dori. Cînd Hasselmann şi Hasenclever vor apărea la 
congresul scizioniştilor, această organizaţie scizionistă îşi va 
căpăta adevăratul său caracter. La dreapta Bakunin, la stînga 
Hasenclever şi la mijloc nefericiţii belgieni, care sînt duşi de 
nas cu propriile lor fraze proudhoniste I 

Scris de F. Engels 
intre 19 şi 20 iunie 1 873 

Publicat in „Der Volk;staat• 
nr. 53 din 2 iulie 1 873 
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Friedrich Engels 

Bakuniştii la lucru 
lNSEMNĂRI DESPRE RĂSCOALA DIN SPANIA 

DIN VARA ANULUI 1873 ' 

I 

l\73. 

Raportul comisiei de la Haga cu privire la Alianţa secretă 
a lui Mihail Bakunin * (vezi articolul „Cagliostro Bakunin" ,  
publicat în „Volksstaat " nr 87 şi următoarele 379) , publicat 
recent, a dezvăluit în faţa oamenilor muncii uneltirile, escro
cheriile şi frazeologia meni te să pună mişcarea proletară în 
slujba ambiţiei exagerate şi a scopurilor egoiste ale unor 
iluştri necunoscuţi. Intre timp, aceşti lăudăroşi aroganţi ne-au 
oferit, în Spania, prilejul să cunoaştem şi activitatea lor revo
luţionară practică. Să vedem cum aplică ei frazele ultrare 
voluţionare despre anarhie şi autonomie, despre desfiinţarea 
oricărei autorităţi, îndeosebi a statului, despre eliberarea ime
diată şi deplină a proletariatului. fo sfîrşit, acum putem face 
acest lucru, deoarece, în afară de ştirile din ziare despre eveni
mentele din Spania, dispunem şi de raportul Noii federaţii din 
Madrid a Internaţionalei prezentat la Congresul de la Geneva. 

După cum se ştie, în momentul cînd s-a produs sciziunea 
în Internaţională, în Spania aveau preponderenţă membrii 
Alianţei secrete ; marea maj oritate a muncitorilor spanioli 
i-au urmat pe ei. In februarie 1873, cînd a fost proclamată 
republica, membrii din Spania ai Alianţei s-au aflat într-o 
situaţie foarte dificilă. Spania este o ţară atît de înapoiată 

* „L'Alliance de la Democratie Socialiste•, Londra, 1 873. Ediţia ger
mană a apărut sub titlul „Ein Komplott gegen die Internationale". (Edi
tura „Vorwărts•.) (Nota lui Engels la ediţia din 1894.) 



Bakuniştii la lucru 471 

din punct de vedere industrial, incit acolo mc1 nu poate 
fi vorba de eliberarea imediată şi deplină a clasei muncitoare. 
Pînă să ajungă la aceasta, Spania trebuie neapărat să treacă 
prin diferite stadii premergătoare de dezvoltare şi să înlăture 
din cale o serie întreagă de piedici. Republica oferea posibili 
tatea de a se  parcurge într-un timp cit mai scurt stadiile pre
mergătoare şi de a se înlătura mai rapid piedicile existente. 
Dar acest lucru era posibil numai cu participarea politică 
activă a clasei muncitoare din Spania. Masa muncitorilor a 
înţeles aceasta ; pretutindeni, ea a căutat să participe la eve
nimente, să folosească prilejul potrivit pentru a acţiona, făra 
a lăsa, aşa cum se întîmplase pînă atunci, claselor avute cîmp 
liber pentru acţiunile şi intrigile lor. Guvernul fixase alegerile 
pentru cortesurile constituante ; ce poziţie trebuia să adopte 
Internaţionala ?  Căpeteniile bakuniştilor erau în mare în
curcătură. A continua să rămînă inactivi din punct de vedere 
politic devenea din zi în zi tot mai ridicol şi mai inacceptabil ; 
muncitorii voiau „să vadă fapteu .  Pe de altă parte, timp de 
mulţi ani membrii Alianţei propagaseră ideea neparticipării 
la nici o revoluţie care nu are ca scop eliberarea imediată 
şi deplină a clasei muncitoare şi că a întreprinde vreo ac
ţiune politică ar echivala cu a recunoaşte statul, acest 
izvor al tuturor relelor, şi că tocmai de aceea participarea la 
orice alegeri este o crimă pasibilă  de pedeapsa capitală. Cum 
au ieşit ei din acest impas, ne arată raportul amintit mai sus : 

„Aceiaşi oameni care au respins rezoluţia de la Haga u privire la 
activitata politică a clasei muncitoare şi au călat !n picioare Statutul 
Internaţinalei, provocind astfel sciziunea, lupta intenă şi dezorgani
za!"ea Intenaţionalei in Spania ; aceiaşi oameni are au avut neruşinarea 
să ne prezite n fata muncitorilor drept nişte arierişti ambiţioşi, car�. 
sub pretextul aducerii la putere a clasei muncitoare, oaută să acapareze 
ei puterea ; aceiaşi oameni care se in1itulează autonomişti, aarhişti-re
voluţinari etc. au început acum să se ocupe intens de politică, da" de o 
politică de cea mai proastă speţă, de poHtică burgheză. Ei au depus efor
turi nu p entru ca puterea politică să treacă 1n miinile clasei muncitoare 
- ideea aceasta le era odioasă -, ci pntru a sprijini veniirea la putere 
a unei fracţiuni a burgheziei, o fracţiune de aventmieri, ambiţ.oşi şi ca
rierişti care se inti1ulează republicani intransigenţi. 

Incă în ajunul alegerilor gnerale pentu Adunarea constituantă, 
muncitorii din Ba1celona, din Aloy şi din alte localităţi au cerut să li 
se spună ce politică trebuie să umeze muncJtorii atlt in lupta parla
men1a"ă, cit şi în oricare altă luptă. In aces1 scop au fost organizate 
două mari adunări : una la Barcelona şi alta la Alcoy. In ambele azuri, 
membrii Alianţei s-au împotrivit din răsputeri stabilirii liniei politice 
pe are trebuia s-o urmeze Internaţionala" (nota bene : Internaţionala 
lor). „Aşadar, s-a hotărtt că Internaţionala ca organizaţie nu trebuie 
să desfăşoare nici un fel de activitate politică, dar că membrii Interna-
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tionalel, fiecare In parte, pot acţiona dupf cum vor şi pot adera la orice 
partid vor 1 aceasta ln virtutea famoasei lor autonomii l Care a fost 
lnsă rezultatul aplicării acestei teorii absurde ? Rezult11tul a fost că ma
rea msă a membrilor Intenaţionalei, inclusiv narhiştii, au rparticipat 
la algeri fără un program propriu, fără un steag propriu, fără candidaţi 
proprii, contribuind astfel la algrea aproape ln exclu.viitate a repu
blicanilor burghezi. In Cameră au intrat numai doi sau trei muncitori -
o ameni care nu 'eprezintă absolut pe nimeni, care 11u şi-au iidicat 
niciodată glasul ln apărarea interselor clasei nostre şi care otează cu 
nepăsare toate propunerile reaotionare prezentate de majoritatea Ca
merei". 

Iată la ce duce „abţinerea de la politicăa preconizată de 
bakunişti. In rperioade de acalmie, cînd proletariatul ştie 
dinainte că în cel mai bun caz va avea în parlament doar 
cîţiva reprezentanţi şi că posibilitatea de a avea majoritatea 
în parlament este cu desăvîrşire exclusă, pe alocuri muncitorii 
mai pot fi convinşi că săvîrşesc un mare act revoluţionar 
rămînînd acasă în timpul alegerilor şi în general atacînd nu 
statul în care trăiesc şi care îi asupreşte, ci statul ca atare, 
statul în general, care nu există nicăieri şi care deci nici nu 
se poate apăra. într-adevăr, pentru oamenii slabi de înger, 
aceasta este o metodă admirabilă de a face pe revoluţionarii, 
şi în ce măsură căpeteniile alianţiştilor din Spania aparţin 
acestui soi de oameni reiese clar din sus-amintita broşură 
despre Alianţă. 

Dar, de îndată ce evenimentele împing proletariatul pe 
primul plan, abţinerea de la politică devine o absurditate 
evidentă, iar participarea activă a clasei muncitoare - o 
necesitate imperioasă. Aceasta a fost situaţia în Spania. Abdi
carea lui Amadeo a înlăturat de la putere pe monarhiştii
radicali 380 şi i -a  lipsit de posibilitatea de a reveni la putere 
in viitorul apropiat ; şi mai puţin probabilă în momentul acela 
era venirea la putere a alfonsiştilor 381 ;  iar carliştii au preferat, 
ca aproape întotdeauna, războiul civil 302 luptei electorale. 
După obiceiul spaniol, toate aceste partide s-au abţinut de la 
alegeri ; au participat numai republicanii federalişti, care se 
scindaseră în două aripi, şi  muncitorii. Dată fiind marea 
atracţie pe care Internaţionala o mai exercita asupra munci
torilor spanioli, dată fiind, cel puţin în practică, organizarea 
admirabilă a secţiilor ei din Spania, nu încape îndoială că 
în districtele industriale ale Cataloniei, în Valencia, în ora
şele din Andaluzia etc., orice candidatură propusă şi spriji
nită de Internaţională ar fi avut un succes strălucit şi că în 
cortesuri s-ar fi format, incontestabil, o minoritate destul de 
puternică pentru a determina, cu prilejul fiecărei votări, rezul-
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tatul luptei dintre cele două aripi ale republicanilor. Munci
torii au simţit acest lucru ; ei au simţit că a sosit momentul 
să pună în mişcare organizaţia lor, pe atunci încă puternică. 
Dar căpeteniile educate la şcoala bakunistă predicaseră atît 
de mult evanghelia abţinerii absolute de la politică, încît nu 
puteau să schimbe dintr-o dată orientarea ; de aceea au năs
cocit soluţia j alnică ca Internaţionala ca organizaţie să se 
abţină de la vot, iar membrii ei, fiecare în parte, să voteze 
după cum vor crede de cuviinţă. Consecinţa acestui faliment 
politic a fost că muncitorii, ca întotdeauna în asemenea ca
zuri, au votat pentru candidaţii care foloseau limbajul cel 
mai radical - pentru intransigenţi -, asumîndu-şi astfel, 
într-o măsură mai mică sau mai mare,  răspunderea pentru 
acţiunile ulterioare ale acelora pe care i -au ales şi devenind 
părtaşi la aceste acţiuni. 

II 

Membrii Alianţei nu puteau să persiste în situaţia ridicolă 
în care singuri se puseseră prin abila lor politică electorală ; 
altfel, ei n-ar mai fi putut domina ca pînă atunci în secţiile 
din Spania ale Internaţionalei. Astfel s-au văzut nevoiţi să 
acţioneze cel puţin de ochii lumii. Salvarea lor trebuia să fie 
greva generală. 

In programul bakuniştilor, greva generală reprezintă 
pîrghia cu ajutorul căreia se înfăptuieşte revoluţia socială. 
Intr-o bună zi, toţi muncitorii din toate ramurile industriale 
dintr-o ţară oarecare sau chiar din întreaga lume Încetează 
lucrul şi prin aceasta silesc clasele avute ca în cel mult o 
lună de z ile ori să se dea bătute, ori să-i atace pe munci
tori, şi atunci aceştia vor avea dreptul să se apere şi vor 
folosi acest prilej pentru a răsturna vechea societate. Pro
iectul acesta nu e de loc nou ; din 1 848 el a fost calul de 
bătaie al socialiştilor francezi, iar apoi şi al socialiştilor bel
gieni, deşi era de provenienţă engleză. In perioada dezvol
tării rapide şi impetuoase a cartismului, care a urmat după 
criza din 1 837, în rîndurile muncitorilor englezi se propo
văduia, încă în 1 839, „luna sacră" ,  adică încetarea lucrului 
pe scară naţională (vezi Engels. „Situaţia clasei muncitoare 
din Anglia" ,  p. 279 383) , idee care a avut un răsunet atît de 
mare, încît în iulie 1 842 muncitorii de fabrică din Anglia de 
nord au încercat s-o aplice în practică. - Grevei generale i 
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s-a atribuit o mare importanţă, şi la Congresul de la Geneva 
al Alianţei care a avut loc la 1 septembrie 1 873 384, toţi mem
brii ei au recunoscut însă că pentru aceasta e nevoie de o 
organizaţie care să cuprindă întreaga clasă muncitoare şi de 
fonduri însemnate. D ar tocmai aici e buba I Pe de o parte, 
guvernele nu vor admite niciodată, mai ales cînd sînt încu
raj ate prin abţinerea de la politică, c a  muncitorii să atingă 
un asemenea nivel în ceea ce priveşte organizarea sau fon
durile. Pe de altă parte, evenimentele politice şi abuzurile 
claselor dominante vor duce la eliberarea muncitorilor cu 
mult mai înainte ca proletariatul să fi reuşit să-şi creeze 
această organizaţie ideală şi acest colosal fond de rezervă. 
De altfel, dacă ar poseda aceste două lucruri, n-ar avea nici 
un motiv să meargă pe drumul ocolit al grevei generale pen
tru a-şi atinge scopul. 

Pentru oricine cunoaşte cit de cit resorturile ascunse ale 
Alianţei este clar că propunerea de a se recurge la acest 
mijloc încercat pornea de la centrul din Elveţia. Oricum ar 
fi, liderii spanioli au găsit în ea o soluţie care le dădea cel 
puţin posibilitatea de a face ceva, fără a se angaj a direct în 
„politică u, şi s-au grăbit s-o adopte. Ei au început să propo
văduiască calităţile miraculoase ale grevei generale şi au 
făcut pregătiri în vederea declarării ei la Barcelona şi Alcoy. 

Intre timp, situaţia politică se apropia tot mai mult de 
criză. Vechii frazeologi din rîndul republicanilor-federalişti, 
Castelar & Co. , s-au speriat de mişcarea a cărei amploare 
îi depăşise ; ei au fost nevoiţi să cedeze puterea lui Pi y 
Margall, care a încercat să ajungă la un acord cu intransi
genţii. Printre republicanii oficiali, Pi era singurul socialist, 
singurul om care îşi dădea seama că republica trebuie să se 
sprijine pe muncitori. El a prezentat imediat un program de 
măsuri cu caracter social, care puteau fi înfăptuite neîntîr
ziat şi care nu numai că trebuiau să aducă muncitorilor un 
folos nemijlocit, dar, prin urmările lor, i-ar fi îndemnat să 
facă noi paşi şi ar fi dat un impuls revoluţiei sociale. Dar b a
kuniştii membri ai Internaţionalei, obligaţi să respingă chiar 
şi măsurile cele mai revoluţionare, dacă acestea vin din 
partea „statului u ,  au preferat să sprijine pe cei mai mari şar
latani din rîndurile intransigenţilor, numai pe un ministru 
nu. Tratativele lui Pi cu intransigenţii s-au prelungit ; intran
sigenţii au început să dea semne de nerăbdare, iar cei mai 
belicoşi dintre ei au organizat o răscoală cantonală în An
daluzia. Acum au fost nevoiţi să acţioneze şi liderii Alianţei, 
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dacă nu voiau să rămînă la  remorca burghezilor intransi
genţi. Aşa se face că au ordonat declararea grevei generale. 

La Barcelona, printre altele, a fost răspîndită următoarea 
proclamaţie : 

„Muncitori I Noi delarăm g reva generală pntru a ne exprtma pro
funda indignare faţă de faptul că guvemul reprimă pe fraţii noştri mun 
citori u ajutorul aimatei, dar neglij ează războiul împotriva carlişti
lorM etc. 

Muncitorii din Barcelona, cel mai mare oraş industrial 
din Spania, a cărui istorie cunoaşte mai multe lupte de bari
cadă decît istoria oricărui alt oraş din lume, erau chemaţi, 
aşadar, să acţioneze împotriva forţei armate a guvernului 
nu cu armele pe care le aveau în mîini, ci.„ u greva ge
nerală, adică cu o acţiune care atingea nemijlocit doar pe 
unii burghezi, dar nu pe reprezentantul lor comun - puterea 
de stat I In timp de pace, de acalmie, muncitorii din Barce
lona mai puteau asculta frazele vehemente ale unor oameni 
paşnici ca Alerini, Farga Pellicer şi Viias ; dar cînd a sosit 
momentul să se treacă la acţiune, cînd Alerini, Farga Pellicer 
şi Viias au lansat mai întîi faimosul lor program electoral, 
iar apoi au început să propovăduiască în fel şi chip liniştea, 
pentru ca în cele din urmă, în loc să cheme la arme, să de
clare greva generală, muncitorii au început pur şi simplu 
să-i dispreţuiască. Cel mai şovăielnic dintre intransigenţi a 
manifestat mai multă energie decît cel mai convins membru 
al Alianţei. Alianţa şi secţiile Internaţionalei induse în 
eroare de ea pierduseră orice ifluenţă, şi cînd aceşti domni 
au proclamat greva generală, chipurile cu scopul de a para
liza astfel guvernul, muncitorii le-au rîs pur şi simplu în 
obraz. Dar activitatea pseudointernaţionalei a avut totuşi 
drept urmare faptul că a împiedicat Barcelona să participe 
la răscoala cantonală ; or Barcelona era singurul oraş care, 
alăturîndu-se mişcării, putea să dea elementului muncito
resc, care a jucat întotdeauna un rol de seamă in mişcare, un 
sprij in puternic şi totodată speranţa de a domina în cele din 
urmă întreaga mişcare. In afară de aceasta, prin participarea 
Barcelonei victoria ar fi fost aproape asigurată. Dar Barce
lona n-a mişcat nici măcar un deget ; înşelaţi de membrii 
Alianţei şi edificaţi asupra intransigenţilor, muncitorii din 
Barcelona nu au acţionat şi astfel au asigurat victoria defi
nitivă a guvernului de la Madrid. Toate acestea nu i -au îm-
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piedicat însă pe membrii Alianţei, Alerini şi Brousse, ( amă
nunte asupra lor vezi în raportul cu privire la Alianţă *) să 
declare în ziarul lor „Solidarite revolutionnaire" 385 : 

„Mişcarea revoluţionară cuprinde cu îuteala fulgerului întreaga 
peninsulă„. La Barcelona nu s-a Inlimplat Incă nimic, dar In pieţe, In 
Jocuri publice revolutia este permanentă" I 

Dar aceasta era o revoluţie a celor din Alianţă, o revo
luţie care constă în a suna din surle şi trîmbiţe şi care toc
mai de aceea stă „permanent pe loc" . 

fo acelaşi timp, greva generală a fost pusă la ordinea 
zilei la Alcoy. Alcoy este un oraş industrial tînăr, care nu
mără în momentul de faţă aproximativ 30 OOO de locuitori şi 
în care Internaţionala în forma ei  bakunistă a apărut numai 
cu un an în urmă şi a luat foarte curînd o mare extindere. 
Muncitorii din acest oraş, pînă atunci complet străini de miş
care, primeau cu dragă inimă socialismul în orice formă, aşa 
cum se întîmplă pe ici pe colo în unele localităţi rămase în 
urmă din Germania, unde Uniunea generală a muncitorilor 
germani recrutează deodată mulţi adepţi noi. Tocmai de 
aceea Alcoy a fost ales ca reşedinţă a Comisiei federale ba
kuniste lin Spania, a cărei activitate o prezentăm în cele ce 
urmează. 

La 7 iulie, adunarea muncitorilor hotărăşte să declare 
greva generală şi a doua zi trimite la alcade (primar) o delega
ţie care cere ca în termen de 24 de ore să fie convocaţi fabri
canţii şi să li se prezinte revendicările muncitorilor. Alcadele 
Albors, republican burghez, îi duce cu vorba pe muncitori, 
cheamă trupe de la Alicante, iar pe fabricanţi îi sfătuieşte 
să nu cedeze, ci să se baricadeze în locuinţele lor. în ceea 
ce-l priveşte, va fi la postul său. După consfătuirea cu fabri
canţii, - noi urmărim aici raportul oficial al comisiei fede
rale a membrilor Alianţei datat 14 iulie 1 873 386 -, alcadele, 
care la început promisese muncitorilor că va păstra neutra
litatea, publică o proclamaţie în care „îi j igneşte pe munci
tori, îi calomniază, trece de partea fabricanţilor şi anulează 
astfel dreptul şi libertatea greviştilor, provocîndu-i la luptă" .  
Cum ar  f i  putut dorinţele pioase ale unui primar să  anuleze 
dreptul şi libertatea greviştilor, rămîne în orice caz un lucru 
nelămurit. Oricum, muncitorii conduşi de Alianţă declară 
consiliului municipal, prin intermediul unei comisii, că, dacă 
nu intenţionează să păstreze faţă de grevă neutralitatea pro-

* Vezi vJmll de fată, p. 331465. - Nota red. 
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misă, ar fi mai bine ca, pentru a evita un conflict, sa-ş1 de
pună mandatul. Gomisia nu a fost primită, şi, în timp ce 
părăsea primăria, poliţiştii au deschis focul asupra mulţimii 
neînarmate care stătea liniştită în piaţă. Potrivit raportului 
Alianţei, aşa a început lupta. Poporul s -a  înarmat, iar apoi 
s-a încins o bătălie, care ar fi durat „douăzeci de ore " .  De 
o parte erau muncitorii, în număr de 5 000, după cum spune 
„Solidari te revolutionnaire" ,  iar de cealaltă - 32 de j an
darmi baricadaţi în clădirea primăriei şi alţi cîţiva oameni 
înarmaţi, aflaţi în patru sau cinci case din piaţă, care, după 
modelul prusian, au fost incendiate de popor. In cele din urmă, 
rămînînd fără muniţii, j andarmii au fost nevoiţi să se predea. 

„N-' fi trebuit să depl!ngem atilea victime - se spune in raportul 
comisiei Alianţei - dacă alcadele Albors n-ar fi inşelat poporul 1 el 
s-a prefăcut că cedează, daT apoi a ordonat in mod laş să fie ucişi aceia 
care, inorezindu-se in cuvintul lui, au intrat in primărie 1 nici alcadele 
n-ar fi fost omorit de populaţia cuprinsă de Jegitimă indignare dacă el 
n-ar fi tras n plin cu Tevolverul in i.menii are eau pe cale să-l 
aresteze" . 

Ce victime au fost deci în această luptă ? 

„Deşi nu avem posibilitatea să aprecim exact numărul morţilor 
şi răniţilor (din •indurile poporului), putem spune totuşi că sint cel puţin 
zece. Atacatorii au avut cel puţ.n cincisprezece morţi şi răniţi". 

Aceasta a fost prima luptă de stradă susţinută de 
Alianţă. Timp de douăzeci de ore, 5 OOO de muncitori au 
luptat împotriva a 32 de j andarmi şi a cîtorva burghezi înar
maţi şi, după ce aceştia au rămas fără cartuşe, i -au învins, 
pierzînd doar zece oameni. Pesemne că Alianţa le-a băgat 
în cap adepţilor săi maxima lui Falstaff că „cea mai bună 
latură a vitej iei este prudenţa" * ·  

Se înţelege că toate relatările ziarelor burgheze despre 
tot felul de orori, despre fabrici incendiate fără rost, despre 
executarea în m asă a j andarmilor, despre oameni stropiţi 
cu petrol şi arşi de vii sînt pure născociri. Chiar şi atunci 
cînd sînt conduşi de Alianţă, a cărei deviză este : „Loveşte, 
distruge ! " ,  muncitorii victorioşi se poartă întotdeauna chiar 
prea mărinimos cu duşmanii pe care i-au învins, iar aceştia 
le atribuie toate mîrşăviile pe care ei le-ar fi săvîrşit fără 
să ezite în caz de victorie. 

Aşadar, victoria a fost repurtată. 

* Shakespeare. „Henric l IV-lea•, partea lntii, actul 5, scena a 4-a. 
Nota red. 
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„La Alcoy - jubilează „Solidarite •revolutionnaire" -, prietenii 
noştri, n număr de 5 OOO, au dvenit stă pini pe situaţie". 

Cum au folosit însă aceşti „stăpîni " „situaţia " ?  
Despre acest lucru nu se spune nici un cuvînt în rapor

tul Alianţei şi în ziarul ei. Sîntem nevoiţi să facem apel la 
obişnuitele ştiri din presă din care aflăm că la Alcoy a fost 
înfiinţat imediat un „comitet al salvării publice" ,  adică un 
guvern revoluţionar. Trebuie arătat că la Congresul lor de 
la Saint-Imier, în Elveţia, la 15 septembrie 1872, adepţii 
Alianţei au hotărît că „orice organizare politică a unei aşa
numite puteri provizorii sau revoluţionare nu poate fi decit 
o nouă înşelătorie şi ar fi tot atît de periculoasă pentru pro
letariat ca toate celelalte guverne existente" .  Membrii Co
misiei federale spaniole cu sediul la Alcoy au depus toate 
eforturile pentru ca această rezoluţie să fie adoptată şi de 
Congresul organizaţiilor din Spania ale Internaţionalei. Cu 
toate acestea, constatăm că Severino Albarracin, membru în 
această comisie, iar după unele informaţii şi Francisco Tomas, 
secretarul ei, au fost membri ai acestei puteri guvernamen
tale provizorii şi revoluţionare, adică ai Comitetului salvării 
publice din Alcoy I 

Să vedem acum ce a făcut acest Comitet al salvării pu
blice ? Ce măsuri a luat el pentru a înfăptui „eliberarea ime
diată şi deplină a muncitorilor" ? Comitetul a interzis tuturor 
bărbaţilor să părăsească oraşul, în timp ce femeilor acest 
lucru le era permis, dar numai dacă aveau„. p;aport I Ad
versarii oricărei puteri reintroduc paşaportul I In rest, o 
stare de totală dezorientare, inactivitate şi neputinţă. 

Intre timp, de la Alicante pornise în fruntea trupelor 
sale generalul Velarde. Guvernul avea destule motive să 
dorească să înăbuşe fără zgomot răscoalele locale din pro
vincii. Pe de altă parte, „stăpînii pe situaţie" din Alcoy aveau 
destule motive să dorească să iasă dintr-o situaţie în care 
nu ştiau ce trebuie să facă. De aceea, rolul deputatului Cer
vera, care făcea pe mediatorul, a fost destul de uşor. Comi
tetul salvării publice şi-a  depus mandatul, la 12 iulie trupele 
au intrat în oraş fără a întîmpina vreo rezistenţă şi singura 
promisiune făcută în schimb Comitetului salvării publice a 
fost.. .  amnistia generală. Şi de astă dată „stăpînii pe situaţie" 
au ieşit cu faţa curată. Cu aceasta aventura de la Alcoy a 
luat sfîrşit. 

La Sanlucar de Barrameda, lîngă Cadiz, se spune în ra
portul Alianţei, 
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„aloadele închide sediul Intenaţionalei şi provoacă indignare în rîndu
rile muncitorilor prin ameninţările sale şi prin violMea permanentă a 
drepturilor cetăţenilor. O comisie cere ministrului să respecte legile şi 
să clispună redeschidera sdiului linchis in mod samavolnic. D-l Pi 
acceptă in principiu„., dar refuză să pună în practică cele promise. Mun
citorii se  conving că guvernul intnţionează să persecute in mod siste
matio Asociaţia lor ; ei destLtuie rpe toţi reprezntanţii locali ai puterii 
şi in locul lor numesc alţi reprezentanţi, care redschid sdiul Asociaţiei". 

„La Sanlucar„. poporul este stăpîn pe situaţie I "  - ju
bilează „Solidarite revolutionnaire" .  Membrii Alianţei, care 
în pofida concepţiilor lor anarhiste au trebuit să formeze şi 
aici un guvern revoluţionar, nu ştiau ce să facă cu puterea 
cucerită. Ei şi-au irosit timpul în dispute deşarte şi cu re
zoluţii care au rămas pe hîrtie ; iar cînd la 5 august, după 
ce a cucerit oraşele Sevilla şi Cadiz, generalul Pavia a trimis 
la Sanlucar cîteva companii din brigada Soria, „.n-a întim
pinat nici o împotrivire. 

Acestea sînt faptele eroice săvîrşite de Alianţă acolo 
unde nu a avut nici un fel de rivali. 

III 

Imediat după luptele de stradă de la Alcoy, în Andaluzia 
s-au ridicat intransigenţii. Pi y Margall mai era încă la pu
tere şi ducea tot timpul tratative cu liderii acestui partid, 
dorind să formeze guvernul cu reprezentanţi de-ai lui ; atunci 
ce rost a avut să se înceapă insurecţia, din moment ce se 
mai duceau tratative ? Motivul acestei grabe nu este nici 
aGum pe deplin lămurit. Un lucru e cert : domnii intransi
genţi căutau in primul rînd să înfăptuiască cit mai repede 
republica federativă pentru a acapara puterea şi numeroasele 
posturi guvernamentale care urmau să fie înfiinţate în can
toane. La Madrid, cortesurile tărăgănau prea mult cu dez
membrarea Spaniei ; de aceea ei au considerat că trebuie să 
ia în miinile lor această chestiune şi să proclame pretutin
deni suveranitatea cantoanelor. Atitudinea anterioară a In
ternaţionalei {bakuniste) , care din timpul alegerilor fusese 
implicată în uneltirile intransigenţilor, permitea să se con
teze pe sprij inul ei, cu atît mai mult cu cit recent pusese stă
pînire cu forţa pe Alcoy şi, prin urmare, intrase în conflict 
direct cu guvernul I In afară de aceasta, ani de-a rîndul ba
kuniştii au propovăduit ideea că orice acţiune revoluţionară 
de sus în j os este dăunătoare şi că totul trebuie organizat 
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şi înfăptuit de j os în sus. Şi iată că acum s-a ivit prilejul 
de a înfăptui de jos în sus faimosul principiu al autonomiei, 
cel puţin pentru unele oraşe I Lucrurile s-au petrecut aşa 
cum era de aşteptat : muncitorii bakunişti au căzut în cap
cană şi au început să scoată castanele din foc pentru in
transigenţi, ca apoi, drept răsplată, să primească de la aliaţii 
lor lovituri de cizmă şi gloanţe cu nemiluita. 

Care a fost, aşadar, poziţia membrilor Internaţionalei 
b akuniste în această mişcare ? Ei au ajutat să se imprime 
mişcării un caracter de fărîmiţare federalistă, au înfăptuit, 
pe cit le-a fost cu putinţă, idealul lor de anarhie. Aceiaşi 
bakunişti care cu cîteva luni în urmă declaraseră la C6rdoba 
că crearea unor guverne revoluţionare ar însemna trădarea 
şi înşelarea muncitorilor participau acum la toate guvernele 
revoluţionare din oraşele Andaluziei, fiind însă pretutindeni 
in minoritate, aşa incit intransigenţii puteau să facă ce voiau. 
In timp ce aceştia din urmă aveau în mină conducerea poli
tică şi militară, muncitorilor li se împuia capul cu fraze pom
poase şi cu proiecte de reforme sociale dintre cele mai 
absurde şi mai stupide, care de altfel nu existau decît p e  
hîrtie. Cînd însă l iderii bakunişti au cerut concesii reale, e i  
au fost refuzaţi categoric. I n  faţa corespondenţilor ziarelor 
engleze, intransigenţii aflaţi în fruntea mişcării au declarat 
că nu au nimic comun cu aceşti aşa-zişi „membri ai  Inter
naţionalei" ,  că nu răspund pentru ei şi că ţin sub strictă 
supraveghere poliţienească atît pe conducătorii lor, cit şi pe 
toţi emigranţii Comunei din Paris. In sfîrşit, aşa  cum vom 
vedea mai jos, la Sevilla, în timpul luptei cu trupele gu
vernamentale, intransigenţii au tras şi în aliaţii lor ba
kunişti * ·  

Aşa se face că în cîteva zile intransigenţii înarmaţi erau 
stăpîni pe întreaga Andaluzie. Sevilla, Malaga, Granada, 
Câdiz etc. au trecut în mîinile lor aproape fără împotrivire. 
Fiecare oraş s-a proclamat canton suveran şi a instituit un 
comitet guvernamental revoluţionar ( junta) . Exemplul lor a 
fost urmat de Murcia, Cartagena, Valencia. O încercare ase
mănătoare a fost făcută şi la Salamanca, dar aici ea a avut 
un caracter mai paşnic. In felul acesta, maj oritatea marilor 
oraşe din Spania se aflau în mîinile insurgenţilor ; excepţie 

* In „Volksstaat• (nr. 106 din 2 noiembrie 1873), următoarele trei 
paragrafe au fost iserate la sfirşitul capitolului al Iii-lea. Cu prilejul 
retipărir:i articolului tn 1894 ln „Intemationales aus dem Volksstaat•, 
Engels le-a schimbat locul. - Nota red. 
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făceau numai capitala, Madridul, oraşul luxului, care aproape 
niciodată nu acţionează energic, şi Barcelona. Dacă ar fi ac
ţionat Barcelona, succesul definitiv ar fi fost aproape asi
gurat şi o dată cu aceasta ar fi fost asigurată o sprijinire 
puternică a elementelor muncitoreşti din mişcare. Dar, aşa 
cum am văzut, la Barcelona intransigenţii erau destul de 
slabi, iar membrii „Internaţionalei u bakuniste, care în acel 
timp se mai bucurau acolo de o influenţă foarte mare, au 
folosit greva generală ca pretext pentru a se eschiva de la 
insurecţie. Aşadar, de data aceasta Barcelona nu a fost la 
postul său. 

Deşi nu fusese pregătită suficient, insurecţia ar fi avut 
totuşi sorţi de izbîndă dacă ar fi fost condusă măcar cu 
minimum de chibzuinţă, fie şi după modelul rebeliunilor mi
litare din Spania, cînd garnizoana unui oraş se ridică, por
neşte spre oraşul vecin, antrenează garnizoana acestuia 
dinainte pregătită cu care îşi îngroaşă rîndurile şi, asemenea 
unei avalanşe, înaintează spre capitală, pînă cînd o bătălie 
norocoasă sau trecerea de partea lor a trupelor trimise îm
potrivă-le decide victoria. In cazul de faţă, o asemenea me
todă ar fi fost foarte indicată. Pretutindeni, insurgenţii erau 
de mult organizaţi în batalioane de voluntari ; e drept că în 
aceste batalioane disciplina lăsa foarte mult de dorit, dar în 
orice caz nu mai mult decît în rîndurile rămăşiţelor vechii 
armate spaniole, în cea mai mare parte descompusă. Singu
rele trupe pe care conta guvernul erau j andarmii ( guardias 
civiles) , dar ei erau risipiţi în întreaga ţară. Trebuia deci, 
în primul rînd, să se împiedice concentrarea j andarmilor, şi 
acest lucru se putea face numai prin acţiuni ofensive şi ac
ceptînd riscul unei lupte în cîmp deschis. Acest mod de a 
acţiona nu prezenta un mare pericol, deoarece guvernul nu 
putea opune voluntarilor decît trupe la fel de nedisdplinate. 
Şi dacă voiau să învingă, nu aveau alt mijloc. 

Dar nu I Federalismul intransigenţilor şi al acoliţilor lor 
bakunişti consta tocmai în aceea că fiecare oraş acţiona pe 
cont propriu, declarînd că nu acţiunile comune cu alte oraşe, 
ci separarea de ele constituie lucrul cel mai important şi 
excluzînd astfel orice posibilitate a unei ofensive generale. 
Ceea ce a constituit un rău inevitabil în perioada războiului 
ţărănesc german şi în timpul insurecţiilor din mai 1849 din 
Germania, şi anume fărîmiţarea şi izolarea forţelor revolu-
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ţionare, care a dat unora şi aceloraşi trupe guvernamentale 
posibilitatea de a înăbuşi o răscoală după alta 887, a fost pro
clamat aici drept principiu al supremei înţelepciuni revolu
ţionare. Bakunin putea să fie satisfăcut. Incă în septem
brie 1 870 („Lettres a un f'an;aisu 888) , el a declarat că 
singurul mijloc de a izgoni pe prusieni din Franţa printr-un 
război revoluţionar constă în a desfiinţa orice conducere cen
tralizată şi a lăsa fiecare oraş, fiecare sat, fiecare comună 
să ducă războiul pe cont propriu. Ar fi suficient ca trupelor 
prusiene subordonate unei conduceri unice să li se opună 
pasiunile revoluţionare descătuşate, şi victoria ar fi asigu
rată. In faţa înţelepciunii colective a poporului francez, în 
sfîrşit descătuşată, înţelepciunea individuală a lui Moltke ar 
fi trebuit, fireşte, să rămînă în umbră. Atunci francezii n-au 
vrut să înţeleagă acest lucru ; în Spania  însă, după cum m 
văzut şi vom mai vedea în continuare, Bakunin a obţinut 
succese strălucite. 

Intre timp, această insurecţie pripită, începută fără nici 
un motiv, l -a  lipsit pe Pi y Margall de posibilitatea de a 
continua tratativele cu intransigenţii. El a fost nevoit să 
plece ; în locul lui au venit la putere republicani puri de 
teapa lui Castelar, burghezi declaraţi, al căror prim scop era 
de a nimici mişcarea muncitorească, pe care o folosiseră 
înainte, dar care acum devenise o piedică în calea lor. Ei au 
înjghebat o divizie sub comanda generalului Pavia, pe care 
au trimis-o împotriva Andaluziei, şi alta, sub comanda lui 
Campos, pe care au trimis-o împotriva Valenciei şi Carta
genei. Nucleul acestor divizii era format din j andarmii adu
naţi din întreaga Spanie, toţi soldaţi vechi, în rîndul cărora 
disciplina nu lăsa încă de dorit. Aici, ca şi în luptele trupelor 
versailleze împotriva Parisului, j andarmii trebuiau să imprime 
fermitate trupelor de linie demoralizate şi să meargă pretu
tindeni în fruntea coloanelor care atacau. Ei au îndeplinit 
ambele sarcini pe măsura puterilor. In afară de j andarmi, 
aceste divizii au mai primit cîteva regimente de linie mixte, 
astfel încît fiecare din ele număra aproximativ 3 OOO de oa
meni. Aceasta era tot ceea ce guvernul putea să opună in
surgenţilor. 

Generalul Pavia a pornit aproximativ la 20 iulie. La 
24 iulie, un detaşament de j andarmi şi de trupe de linie, co
mandat de Ripoll, a ocupat C6rdoba. La 29 iulie, Pavia a atacat 
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Sevilla, care se baricadase, cucerind-o l a  30 sau 31  iulie (din 
telegrame e greu de stabilit data exactă) . El a lăsat aici un 
detaşament mobil pentru pacificarea împrejurimilor şi a por
nit spre Cadiz, ai cărui apărători au opus rezistenţă, de 
altminteri foarte slabă, numai pe căile de acces spre oraş, 
iar la 4 august s-au lăsat dezarmaţi fără a se împotrivi. ln 
zilele următoare, Pavia a dezarmat, de asemenea fără a în
tîmpina vreo rezistenţă, oraşele Sanlucar de Barrameda, San 
Roque, Tarifa, Algeciras şi numeroase alte oraşe mici, care 
se declaraseră anterior cantoane suverane. In acelaşi timp, el 
a trimis detaşamente împotriva oraşelor Malaga şi Granada, 
care s-au predat fără rezistenţă, primul la 3, iar al doilea la 
8 august, aşa încît pînă la 10  august, in mai puţin de două 
săptămîni şi aproape fără luptă, întreaga Andaluzie a fost 
supusă. 

La 26 iulie, Martinez Campos a început ofensiva împo
triva Valenciei. Aici insurecţia fusese pornită de muncitori. 
Cînd s-a produs sciziunea în secţiile din Spania ale Inter
naţionalei, la Valencia majoritatea o formau membrii ade
văratei Internaţionale, şi de aceea noul Consiliu federal spa
niol şi-a  mutat sediul în acest oraş. Curînd după proclamarea 
republicii, cînd la orizont se profila perspectiva unor lupte 
revoluţionare, muncitorii bakunişti din Valencia, neavînd în
credere în liderii lor din Barcelona, care, sub paravanul unor 
fraze ultrarevoluţionare, se eschivau de la luptă, au oferit 
membrilor adevăratei Internaţionale sprij inul lor în toate 
mişcările locale. Cînd a izbucnit mişcarea cantonală, şi unii 
şi alţii, folosindu-i pe intransigenţi, au pornit imediat împo
triva trupelor guvernamentale şi le-au pus pe fugă. Nu se 
cunoaşte compoziţia juntei din Valencia, dar din relatările 
corespondenţilor ziarelor engleze se vede că în această juntă, 
ca şi în rîndurile voluntarilor din Valencia, precumpăneau 
muncitorii. Aceiaşi corespondenţi vorbesc despre insurgenţii 
din Valencia cu un respect pe care nu-l arătau cîtuşi de puţin 
atunci cînd era vorba de ceilalţi insurgenţi, în rîndurile că
rora precumpăneau intransigenţii. Ei elogiau disciplina in
surgenţilor din Valencia, ordinea care domnea în oraş şi 
făceau pronosticuri pentru o rezistenţă îndelungată şi lupte 
înverşunate. Şi nu au greşit. Valencia, acest oraş deschis, a 
ţinut piept atacurilor diviziei lui Campos de la  26 iulie pînă 
la 8 august, adică mai mult decît întreaga Andaluzie. 

33 - Ma:-ngels, Opere, voi. 18 
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In provincia Murcia, oraşul principal cu acelaşi nume a 
fost ocupat fără împotrivire ; după căderea Valenciei, Cam
pos a pornit asupra Cartagenei, una din cele mai puternice 
fortăreţe ale Spaniei, apărată dinspre uscat de un val con
tinuu şi de forturi împinse înainte pe înălţimile care domină 
oraşul. Cei 3 OOO de oameni care formau efectivul trupelor 
guvernamentale, fără artilerie de asediu, avînd numai tunuri 
uşoare de cimp, erau, desigur, neputincioşi faţă de artileria 
grea a forturilor şi de aceea au fost nevoiţi să se limiteze 
la asedierea oraşului dinspre uscat. Dar un asemenea asediu 
avea o importanţă minimă atîta timp cit, datorită flotei de 
război pe care o capturaseră în port, insurgenţii din Carta
gena aveau supremaţia pe mare. Insurgenţii, care, în timp ce 
în Valencia şi Andaluzia se desfăşurau lupte, fuseseră pre
ocupaţi numai de treburile lor, au început să se gîndească 
la lumea din afară abia după reprimarea celorlalte insu
recţii, cînd rămăseseră fără bani şi fără provizii. Abia atunci 
s-a făcut o încercare de a înainta asupra Madridului, situat 
la o distanţă de cel puţin 60 de mile germane, adică la o 
distanţă de peste două ori mai mare decît Valencia şi Gra
ntda, de pildă. Nu departe de Cartagena, expediţia a avut 
un sfîrşit jalnic. Asediul tăiase orice posibilitate de a repeta 
o ieşire pe uscat ; de aceea, insurgenţii din Cartagena au 
recurs la ieşiri cu ajutorul flotei. Dar ce fel de ieşiri erau 
acestea I Posibilitatea de a organiza în oraşele de pe litoral, 
înfrîntc recent, o nouă insurecţie cu ajutorul navelor de 
război din Cartagena era exclusă. De aceea, flota cantonului 
suveran Car tagena s-a limitat să ameninţe cu bombardarea 
celelalte oraşe de pe litoral de la Valencia pînă la Malaga 
- suverane şi ele după teoria celor din Cartagena -, iar 
la nevoie chiar le bombarda dacă nu aduceau la bordul na
velor proviziile cerute şi contribuţia de război în numerar. 
Cit timp, în cal itatea lor de cantoane suverane, aceste oraşe 
au luptat împotriva guvernului, în Cartagena, principiul că
lăuzitor a fost : „fiecare pentru el u.  Cînd însă acestea au fost 
învinse, a fost proclamat principiul : „toţi pentru Carta
gena ! " Aşa înţelegeau intransigenţii din Cartagena şi acoliţii 
lor bakunişti federalismul cantoanelor suverane. 

Pentru a întări rîndurile luptătorilor pentru libertate, 
guvernul din Car tagena a pus în libertate circa 1 800 de 
ocnaşi, cei mai inveteraţi tîlhari şi ucigaşi din Spania, de-
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ţinuţi în închisoarea oraşului. După dezvăluirile cuprinse în 
raportul asupra „Alianţei" , nu încape nici o îndoială că 
această măsură revoluţionară a fost sugerată guvernului de 
către bakunişti. în acest raport se arată că Bakunin visează 
la o „dezlănţuire a tuturor pornirilor rele " şi se pretinde că 
brigandul rus trebuie să constituie un model pentru toţi revo
luţionarii adevăraţi. Ceea ce e bine pentru rus este bine şi 
pentru spaniol. Cînd guvernul din Cartagena a dezlănţuit 
„pornirile rele " ale celor 1 800 de bandiţi ieşiţi din închi
soare şi prin aceasta a dus la extrem demoralizarea în rîn
durile propriilor trupe, el a acţionat deci conform spiritului 
lui Bakunin. Iar cînd guvernul spaniol, în loc să dărîme pînă 
la temelie propriile sale fortificaţii, aştepta căderea Carta
genei, ca urmare a dezorganizării din rîndurile apărătorilor 
ei, el a urmat o politică foarte justă. 

IV 

Să vedem acum ce spune despre această mişcare rapor
tul Noii federaţii din Madrid. 

„In a doua duminică a lunii august urma să aibă loc la Valencia un 
congres care, printre altele, trebuia să stabilească poziţia Fderaţiei din 
Spania a Internaţionalei în legătură u importantele evnimente politice 
petrecute în Spania începînd de la 1 1  februarie, ziua proclamării repu
blicii. Dar insurecţia cantonală nechibzuitău (descabellada - textual : 
dezlînată), care a suferit o înfrlngere atLt de lamentabilă şi la care 
mmbrii Internaţionalei au participat cu atita entuziasm aproape în toate 
provinciile răsculate, nu numai că a paralizat activitatea Consiliului fe
deral, aispersînd cea mai mare parte a membrilor lui, dar a dezorganizat 
aproape complet şi federaţiile locale şi, ceea ce e mai rău, a atras asupra 
membrilor acestor federaţii toată ura şi toate perseuţi:Ie de care este 
urmată orice insurecţie populară care începe in mod ruşinos şi ste 
înfrîntă„. 

Cînd a izbucnit insurecţia can1onală, cind au fost organizate juntele, 
adică guvenele cntoanelor, aceşti oameni" (bakuniştii), „care se ridi
caseră cu atita vehmenţă împotriva puterii politice şi care ne învinui
seră de autoritarism, s-au grăbit să intre în guvenele cantonale. In oraşe 
importante ca Sevilla, Cadiz, Sanlucar de Barrameda, Granada şi Valencia 
din j utele cntonale făceau parte mulţi dintre membrii Intenaţionalei 
care se intitulau antiautoritarişti, fără a avea alt program decit autono
mia provinciei sau a cantonului. Acst fapt ste confirmat oficial de pro
clamaţiile şi documentele publicate de aceste j unte, proclamaţii şi docu
mente care poartă semnăturile unor cunoscuţi membri ai acstei «Intr
naţionale» . 
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Această contradicţie flagrantă Intre torie şi practică, lntre propa
gandă şi faptă nu ar fi avut prea mare importanţă dacă de aici ar fi 
rezultat un fols oarecare pntru Asociaţia nostră, un progres oarecare 
în organizarea forţelor noastre, o orecare apropiere de realizarea scopului 
nostru principal - eliberarea clasei mucitoare. Dar s-a lntimplat exact 
contrarul, şi nici nu se puta altfl. A lipsit condiţia principală, şi anume 
colaborarea eficientă a proletariatului spaniol, colaborare care putea fi 
realizată uşor dacă s-ar fi acţionat în numele Internaţionalei. N-a existat 
lnsă unanimitate în federaţiile Jocale ; mişcarea a fost lăsată pe seama 
iniţiativei individuale sau locale, fără nici o conducere (afară doar de 
aceea pe are i-o putea impune Alianţa secretă, şi, spre ruşinea noastră, 
această Alianţă continuă să domine In organizaţia din Spania ale Interna
ţionalei), fără nici un alt program în afară de acela al duşmanilor noştri 
fireşti - republicanii burghezi. Şi iată că mişarea cantonală a fost înă
buşită în modul cel mai ruşinos, aproape fără Mnpotriviire, dr, prăbuş.rea 
ei a atrs şi prăbuşirea prstigiului şi organizaţiei din Spania a Inter
naţionalei. Acm republicanii pun toate samavolnkiile, crimele şi violen
ţele pe seama mmbrilor Internaţionalei ; avem chiar informaţii sigure 
că la Sevma, în timpul luptei, intransigenţii au trs în aliaţii lor, membrii 
In1ernaţionalei (bakunste). Folosind ln mod abil greşelile noastre, reac
ţ:unea i-a asmuţit pe republicani împot1iva nostră şi acum ne defăimează 
ln faţa maselor Jargi inerte ; ceea ce n-a izbutit să obţină pe vrmea lui 
Sagsta va .reuşi să obţină, probabil, acum : să ompromită numele In
ternaţionalei în rindurile maselor largi ale muncitorilor spanioli. 

La Barcelona, numeroas� scctii muncitoreşti au părsit Internaţio
nala, protstind cu vehementa ! mpotriva domnilor de la «Federacion„• 
(principalul orgn de prsă al btku c. iş!ilor) „şi împotriva comportării lor 
inexplicabile. La Jerez, Puerto de Santa Maria şi în alte localităţi, fede
raţiile au hotărlt să se autodizolv e. a Loja (provincia Granada), popu
laţia a izgonit pe cei ciţiva membri ai Internaţionalei care locuiau acolo. 
La Madrid, unde exstă şi mai multă libertate decit în provincie, vechea 
federaţie" (bakunistă) „nu dă nici un semn de viaţă, în timp ce fede
raţia nostră ste nevoită să rămînă inactivă şi să tacă pentru a nu plăti 
păcatele altora. In oraşele din nord sîntem lipsit! de orice posibilitate de 
a acţiona din cauza războiului carlst, care pe m ce trece capătă un 
caracter tot mai înverşunat. In sfîrşit, la Valencia, unde după 15 zile 
de luptă a lnvins guvernul, membrii Internaţionalei care n-au reuşit să 
fugă au fost n evoiţi să se ascundă, iar Consiliul fede1a. s-a dizolvat 
complet•. 

Iată ce se spune în raportul de la Madrid. Se vede cu 
uşurinţă că el concordă întru totul cu expunerea succintă de 
mai sus : 

Care este, aşadar, rezultatul întregii noastre analize ? 
1 .  De îndată ce s-au găsit în faţa unei situaţii revolu

ţionare serioase, bakuniştii au fost nevoiţi să arunce peste 
bord întregul lor program de pînă atunci. Ei şi-au sacrificat, 
în primul rînd, teoria abţinerii obligatorii de la orice acti
vitate politică şi îndeosebi a abţinerii de la participarea la 
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alegeri. Aceeaşi soartă au avut-o apoi anarhia, desfiinţarea 
statului ; în loc să desfiinţeze statul, ei au încercat, dimpo
trivă, să creeze o sumedenie de noi state mici. Apoi au 
aruncat peste bord principiul potrivit căruia muncitorii nu 
trebuie să participe la nici un fel de mişcare revoluţionară 
care nu urmăreşte eliberarea deplină şi imediată a proleta
riatului, şi au participat la o mişcare care era vădit burgheză. 
In sfîrşit, ei au călcat în picioare un principiu, pe care ei 
înşişi l -au proclamat recent, potrivit căruia instaurarea unui 
guvern revoluţionar n-ar fi decît o nouă înşelare şi o nouă 
trădare a clasei muncitoare, neezitînd să intre în comitetele 
guvernamentale create în diferite oraşe, ba chiar, aproape 
pretutindeni, în calitate de minoritate neputincioasă, ex
ploatată politiceşte de majoritatea burgheză. 

2. Această abdicare de la principiile propovăduite pînă 
atunci s-a manifestat îsă în forma cea mai laşă, cea mai 
falsă şi sub presiunea unei conştiinţe încărcate, aşa incit, 
intrînd în mişcare, nici bakuniştii, nici msele conduse de 
ei nu aveau nici un fel de program sau în general nu ştiau 
ce anume vor. Care a fost rezultatul firesc al acestui fapt 1 
- Bakuniştii ori au împiedicat orice mişcare, aşa cum au 
făcut la Barcelona, ori au fost atraşi în insurecţii absurde, 
răzleţe şi lipsite de plan, ca la Alcoy şi Sanlucar de Barra
meda, ori, în fine, conducerea isurecţiei a încăput pe mîi
nile burghezilor „intransigenţi" ,  aşa cum s-a întîmplat în 
m ajoritatea cazurilor. Aşadar, de îndată ce bakuniştii au tre
buit să treacă la acţiune, zarva lor ultrarevoluţionară s-a 
transformat fie în eschivări, fie în insurecţii vădit sortite 
eşecului, fie în ralieri l a  partidul burghez, care i -a exploatat 
politiceşte pe muncitori în modul cel mai ruşinos, dîndu-le 
pe deasupra lovituri de cizmă. 

3. Din aşa-zisele * principii ale anarhiei, ale federaţiei 
libere a unor grupări independente etc. nu rămîne nimic în 
afară de fărîmiţarea excesivă şi nesăbuită a mijloacelor 
luptei revoluţionare, care a permis guvernului să înfrîngă 
cu un pumn de soldaţi un oraş după altul, aproape fără nici 
o împotrivire. 

4. Rezultatul a fost că secţiile din Spania ale Internaţio
nalei - atît ale celei false cit şi ale celei adevărate - bine 
organizate şi puternice numericeşte s-au prăbuşit o dată cu 

* In „Volsstaat•, in loc de „şa-zisele•, a apărut „grandilocvente•. 
- Nota red. 
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partidul intransigenţilor şi acum de fapt nu mai există, iar 
pe deasupra sînt acuzate de nenumărate samavolnicii năs
coci te, fără de care filistinii din toate ţările nici nu pot 
concepe o insurecţie a muncitorilor. Din această cauza, 
crearea unei noi organizaţii internaţionale n rîndurile pro
letariatului spaniol a devenit imposibilă, poate, pentru 
mulţi ani. 

5. Intr-un cuvînt, în Spania, bakuniştii ne-au dat un 
exemplu inegalabil de felul cum nu trebuie făcută o revoluţie. 

Scris de F. Engels 
ln septmbrie-octombrie 1873 

Publicat in „Der Volksstaat• 
nr 105, 106 şi 1 07 din 31 octombrie, 
2 şi 5 noiembrie 1873 

Publicat sub formă le broşură 
la Leipzig, in 1874. Reeditat 
in cartea : F. Engels. „lnternationales 
aus dem Volksstaat ( 1 871-1875)" ,  
Berlin, 1894 

Se tipăreşte după textul 
ediţiei din 1894, confruntat 
u textul apărut n ziar 
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Friedrich Engels 

Alegerile din Anglia 

Londra, 22 februarie 1 874 

Alegerile parlamentare din Anglia s-au terminat. Genia· 
lul Gladstone, care nu a putut guverna cu o majoritate de 
66 de voturi, a dizolvat brusc parlamentul, a hotărît ca în 
termen de 8-14 zile să aibă loc noi alegeri, iar rezultatul 
a fost o majoritate de peste 50 de voturi împotriva lui. Acest 
parlament, al doilea după aplicarea bill-ului din 1 867 cu pri
vire la reforma electorală şi primul ales prin vot secret, are 
o puternică majoritate conservatoare 889• Trebuie subliniat 
că tocmai marile oraşe şi regiuni industriale, unde, fără în
doială, muncitorii deţin acum majoritatea, au trimis în parla
ment conservatori. Cum s-a ajuns aici ? 

Acest rezultat se datoreşte, înainte de toate, încercării 
lui Gladstone de a folosi in alegeri tactica loviturii de stat. 
Alegerile au urmat la un interval atît de scurt după dizol
varea parlamentului, încît unele oraşe abia dacă au avut 
5 zile la dispoziţie ca să chibzuiască, majoritatea oraşelor -
aproximativ 8 zile, iar circumscripţiile electorale din Irlanda, 
Scoţia şi cele rurale - cel mult 14. Gladstone a vrut să-1 
prostească pe alegători, dar în Anglia loviturile de stat n-au 
sorţi de izbîndă, iar încercările de a-i prosti pe alţii se în
torc împotriva acelora care le fac. Rezultatul a fost că masa 
numeroasă a celor indiferenţi şi şovăielnici a votat împo
triva lui Gladstone. 

Pe lingă aceasta, prin metodele sale de guvernare, Glad
stone a nesocotit în mod grosolan tradiţionalele ob iceiuri 
ale lui John Bull. Iar John Bull este aU de mărginit, incit nu 
vede în guvernul său un stăpîn, ci o slugă, şi încă unica 
slugă pe care oricînd o poate concedia pe loc. Şi dacă parti· 
dul aflat la putere permite cîteodată guvernului său, din 
considerente pur practice, să regizeze in mod spectaculos 
neaşteptatele reduceri de impozite sau alte măsuri financiare, 
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el nu admite acest lucru atunci cînd este vorba de măsuri 
legislative serioase decît în mod excepţional. Gladstone însă 
a făcut din aceste lovituri de teatru legislative o regulă. Ma
joritatea măsurilor sale importante au constituit o surpriză 
atît pentru propriul său partid cit şi pentru adversarii săi ; 
liberalilor, aceste măsuri le-au fost de-a dreptul impuse, 
deoarece dacă nu le-ar fi votat, ar fi adus imediat la putere 
partidul advers. Şi dacă conţinutul multora dintre aceste mă
suri, ca, de pildă, j alnicele Irish Church Bill şi Irish Land 
Bill 390, a provocat oroare multora dintre vechii whigi, con
servatori moderaţi, întregul partid a fost dezgustat de felul 
în care ele le-au fost impuse. Dar Gladstone nu s-a mulţu
mit cu atît. El a desfiinţat traficul cu funcţiile în armată, 
făcînd apel, fără să fi fost nevoie, la coroană 391, şi nu la 
parlament, ceea ce a j ignit propriul său partid. Pe lingă 
aceasta, el s-a înconjurat de o serie de mediocrităţi imperti
nente, al căror unic talent consta în priceperea de a se face 
urîţi în mod gratuit. Printre aceştia pot fi numiţi în special 
Bruce, ministrul de interne, şi Ayrton, adevăratul şef al ad
ministraţiei oraşului Londra. Primul a excelat în grosolănie 
şi atitudine arogantă faţă de delegaţiile muncitorilor, al 
doilea a cîrmuit Londra u metode pur prusace, ca, de pildă, 
încercarea de a interzice întrunirile publice în parcuri, şi, 
întrucît aici asemenea lucruri nu sînt acceptate (şi într-ade
văr, în pofida interzicerii, irlandezii au ţinut imediat, sub 
nasul d-lui Ayrton, un mare miting în Hyde Park *) ,  urmarea 
a fost că guvernul a suferit o serie de mici înfrîngeri şi că a 
devenit tot mai nepopular. 

ln sfîrşit, votul secret a dat posibilitate unui mare nu
măr de muncitori - înainte indiferenţi din punct de vedere 
politic - să voteze, fără frică de urmări, împotriva exploa
tatorilor lor şi împotriva partidului liberal, în care văd, pe 
bună dreptate, partidul magnaţilor industriei. Aşa s-a întîm
plat şi acolo unde maj oritatea magnaţilor industriei, confor
mîndu-se modei, au trecut la conservatori. Şi dacă în Anglia 
partidul liberal nu reprezintă marea industrie în opoziţie cu 
marea proprietate funciară şi marea finanţă, el nu reprezintă 
în general nimic. 

Chiar şi fostul parlament avea un nivel intelectual mai 
mult decît mediocru. El se compunea mai ales din nobili de 
la ţară şi fii de mari proprietari funciari, pe de o parte, din 
bancheri, directori ai companiilor de cale ferată, berari, fa-

* Vzi olumllll de faţă, p, 1 91-193. - Nota red. 
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bricanţi şi alţi parveniţi, pe de altă parte ; printre ei erau 
şi cîţiva oameni politici, jurişti, profesori. Cea mai mare 
parte dintre aceşti „reprezentanţi ai intelectualităţii u au căzut 
de astă dată în alegeri, aşa încît noul parlament constituie 
într-o măsură mult mai mare decît cel precedent o reprezen
tanţă a marii proprietăţi funciare şi a sacului cu bani. Ei 
se deosebeşte însă de cel anterior prin două elemente noi : 
intrarea a doi muncitori * şi a vreo 50 de home-rulers 
irlandezi. 

Cit priveşte pe muncitori, trebuie în primul rînd spus 
că de la destrămarea partidului cartist, în deceniul al 6-lea, 
în Anglia muncitorii nu mai au un partid politic al lor. Acest 
lucru este explicabil într-o ţară în care clasa muncitoare, 
mai mult decît oriunde, a beneficiat de avantajele extinderii 
extraordinare a marii industrii, şi, dată fiind dominaţia An
gliei pe piaţa mondială, nici nu se putea să fie altfel ; într-o 
ţară în care, pe lingă toate acestea, clasele dominante şi-au 
asumat sarcina ca, pe lingă alte concesii, să înfăptuiască 
punct cu punct programul cartiştilor - Carta poporului. Două 
din cele şase puncte ale Cartei au şi căpătat putere de lege : 
votul secret şi desfiinţarea censului de avere pentru candi
daţi ; punctul al treilea - votul universal - a fost într-o 
oarecare măsură introdus. Nu au fost de loc înfăptuite ulti
mele trei puncte : alegeri anuale, remunerarea deputaţilor 
şi, cel mai important punct, egalizarea circumscripţiilor elec
torale potrivit numărului populaţiei. 

Muncitorii, în măsura în care au participat la politica 
generală în cadrul unor organizaţii distincte, s-au manifestat 
în ultimul timp aproape numai ca aripă de extremă stîngd 
a „marelui partid liberal u ,  în care rol au fost, fireşte, de fie
care dată traşi pe sfoară în alegeri de marele partid liberal. 
Dar iată că a fost adoptat bill-ul cu privire la reforma elec
torală 392, şi situaţia politică a muncitorilor s-a schimbat din
tr-o dată. In toate marile oraşe ei constituie acum majori
tatea alegătorilor, iar în Anglia, atît guvenul cît şi candidaţii 
în alegerile parlamentare obişnuiesc să facă curte alegăto
rilor. Din acest moment, preşedinţii şi secretarii trade-unio
nurilor şi ai uniunilor politice ale muncitorilor, ca şi alţi 
muncitori cunoscuţi ca oratori, despre care era de presupus 
că au influenţă asupra clasei muncitoare, au devenit dintr-o 
dată oameni importanţi ; ei au început să fie vizitaţi de mem
bri ai parlamentului, de lorzi şi de alte lepre distinse, care 

* - Alelder aod şi Ths Burt. - Nota red. 
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au manifestat deodată interes pentru dezideratele şi nevoile 
clasei muncitoare, au discutat cu aceşti „lideri ai muncitori 
lor" probleme care pînă atunci provocau doar zîmbete con
descendente sau a căror simplă enunţare era blamabilă, şi-au 
dat obolul la colectele făcute pentru ajutorarea muncitorilor. 
Este absolut firesc ca „liderii muncitorilor" să se fi gîndit 
atunci să candideze ei înşişi în alegerile parlamentare : dis
tinşii lor amici au avut, în general, amabilitatea să consimtă, 
fireşte, însă cu intenţia de a zădărnici pe cit posibil, în fie
care caz în parte, alegerea unui muncitor. Aşa se face că 
lucrurile n-au avansat de loc. 

Bineînţeles, nimeni nu le ia în nume de rău „liderilor 
muncitorilor" faptul că doresc să intre în parlament. Pentru 
aceasta, calea cea mai sigură ar fi fost să se treacă imediat 
la organizarea unui partid muncitoresc nou şi puternic, cu 
un program precis. Carta poporului le oferea un program 
politic cum nu şi-l puteau dori mai bun. Dar numele de car
tişti - tocmai pentru că au constituit un partid prin exce
lenţă proletar - era odios burgheziei şi, în loc să urmeze 
tradiţia glorioasă a cartiştilor, „liderii muncitorilor" au pre
ferat să ducă tratative cu distinşii lor amici şi să acţioneze 
„în mod respectabil",  ceea ce în Anglia înseamnă în mod 
burghez. Dacă vechiul drept de vot i-a silit, într-o anumită 
măsură, pe muncitori să fie un apendice al burgheziei radi
cale, era de neiertat să laşi să continue această stare de 
lucruri şi după ce bill-ul u privire la reforma electorală a 
deschis porţile parlamentului pentru cel puţin 60 de candi
daţi ai muncitorilor. 

Acesta a fost un moment crucial. Pentru a intra în parla
ment, „liderii muncitorilorM au apelat în primul rînd la vo
turile şi la banii burgheziei şi abia în al doilea rînd la 
voturile muncitorilor înşişi. Prin aceasta însă, ei au încetat 
să fie candidaţi ai muncitorilor şi s-au transformat în can
didaţi ai burgheziei. Ei n-au făcut apel la acel partid munci
toresc care trebuie creat din nou, ci la „marele partid libe
ral" burghez. Lideri i muncitorilor au format o societate de 
asigurare reciprocă în vederea alegerilor, anume Liga repre
zentanţei muncitorilor 393, ale cărei mijloace băneşti, foarte 
reduse de altfel, proveneau mai cu seamă din surse bur
gheze. Dar nu numai atît : radicalii burghezi sînt destul de 
deştepţi să-şi dea seama că alegerea muncitorilor în parla
ment devine tot mai inevitabilă ; este deci în interesul lor 
să-i tuteleze în continuare pe prezumtivii candidaţi ai mun-
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citorilor şi în felul acesta să amine cit mai mult cu putinţă 
alegerea lor efectivă. In acest scop îl au pe d-l Samuel 
Morley, un milionar londonez, care nu precupeţeşte să chel
tuiască citeva mii de lire sterline pentru ca, pe de o parte, 
să apară în rolul de comandant al acestui stat-maj or pseudo
muncitoresc şi, pe de altă parte, prin intermediul acestuia, 
să treacă în ochii maselor drept prieten al muncitorilor ca 
răsplată pentru faptul că-i trage pe sfoară pe muncitori. Cînd 
aproximativ cu un an în urmă dizolvarea parlamentului părea 
tot mai probabilă, Morley şi-a adunat în jurul său, la London
Tavern, slugile credincioase. Ei au venit cu toţii : Potter, 
Howell, Odger, Hales, Mottershead, Cremer, Eccarius şi alţii 
de teapa lor ; dintre aceştia nu era unul care în alegerile 
parlamentare anterioare să nu fi fost în solda burgheziei ca 
agitator al „marelui partid liberal " sau care să nu-şi fi oferit 
măcar serviciile acestui partid. Această gaşcă a elaborat, sub 
preşedinţia lui Morley, un „program muncitoresc" pe care 
l-ar fi putut semna orice burghez, program care urma 
să fie pus l a  baza unei puternice mişcări menite să-i încătu
şeze şi mai strîns pe muncitori de politica burgheziei şi, după 
cum îşi imaginau aceşti domni, să aducă în parlament pe 
„autorii"  lui. In plus, în închipuirea avidă a acestor „autori" 
dansau teancurile de bancnote de cinci lire ale lui Morley, 
care, în cursul campaniei electorale, ar fi nimerit, fără doar 
şi poate, în buzunarele lor. Dar nici n-a pornit bine mişcarea, 
că s-a şi ales praful de ea. D-l Morley şi -a  încuiat sipetul 
cu bani, iar „autorii"  au părăsit din nou scena. 

Pe neaşteptate, Gladstone a dizolvat acum patru săptă
mîni parlamentul. Inevitabilii „lideri ai muncitorilor" au ră
suflat uşuraţi la perspectiva de a fi aleşi sau de a deveni 
din nou propagandişti ambulanţi bine plătiţi ai „marelui 
partid liberal " .  Dar vai : ziua alegerilor era atît de apropiată, 
incit s-au văzut înşelaţi în ambele privinţe. E drept că unii 
dintre ei  au fost înscrişi pe lista candidaţilor, dar, întrucî t 
în Anglia fiecare candidat, pentru a fi trecut pe listă, trebuie 
să depună 200 I.st. ( 1 240 de taleri) ca o contribuţie la chel
tuielile de alegeri şi dat fiind că muncitorii nu erau aproape 
nicăieri organizaţi în vederea acestui scop, numai aceia din
tre ei puteau realmente candida care primeau această sumă 
de la burghezie, prin urmare care aveau înalta permisiune a 
burgheziei. Prin aceasta, burghezia considera că-şi făcuse 
datoria şi îi lăsa apoi pe toţi să cadă cu brio în alegeri. 
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Doar doi muncitori au intrat în parlament, ambii mineri 
din exploatările de cărbuni. Această ramură industrială este 
foarte bine organizată în trei mari trade-unionuri, care dis
pun de fonduri însemnate şi pot conta în unele circumscripţii 
pe o majoritate incontestabilă de alegători, iar de la reforma 
electorală au tins în mod sistematic la o reprezentanţă di
rectă în parlament. Secretarii celor trei trade-unionuri au 
fost desemnaţi candidaţi ; unul dintre ei, Halliday, care a 
candidat în Wales, a căzut, ceilalţi doi - MacDonald la 
Stafford şi Burt la Morpeth - au fost aleşi. Burt este puţin 
cunoscut în afara circumscripţiei sale ; MacDonald însă, la 
dezbaterea ultimei legi cu privire la industria minieră 394 la 
care a asistat c a  reprezentant al minerilor, i -a trădat pe man
datarii săi, aprobînd un paragraf suplimentar, care corespun
dea în asemenea măsură intereselor capitaliştilor, incit nici 
măcar guvernul n-a cutezat să-l introducă în proiectul său. 

In orice caz însă, gheaţa a fost spartă şi în cel mai 
fashionable club de discuţii din Europa, printre cei care se 
intitulează primii gentlemeni ai  Europei, au pătruns doi 
muncitori. 

Alături de ei, în parlament se află cel puţin 50 de home
rulers irlandezi. După e răscoala fenienilor din 1867 a fost 
înfrîntă, iar conducătorii militari ai fenienilor (republicanii 
irlandezi) au fost unul după altul întemniţaţi sau au fugit în 
America, puţinii participanţi la conspiraţie care mai rămă
seseră şi-au pierdut curînd orice insemnătate. Posibilitatea 
unei noi răscoale era exclusă pentru mulţi ani, sau cel puţin 
pînă în momentul cind Anglia ar fi trebuit să facă din nou 
faţă unor serioase complicaţii externe. Rămînea, aşadar, nu
mai calea unei mişcări legale, şi ea a început sub stindardul 
home-rule-ului, al principiului „a fi stăpîn în casa tau .  Re
vendicarea precisă era : parlamentul imperial de la Londra 
să treacă legislaţia cu privire la problemele pur irlandeze 
asupra unui parlament irlandez separat la Dublin ; ce anume 
se înţelegea prin probleme pur irlandeze, acest lucru era, 
pînă una alta, trecut sub tăcere cu prudenţă. Această miş
care, luată la început în derîdere de presa engleză, a dobîn
dit o asemenea forţă, incit n-au putut să nu adere la ea 
deputaţi irlandezi de cele mai diferite nuanţe politice, con
servatori şi liberali, protestanţi şi catolici - însuşi condu
cătorul mişcării, Butt, este protestant - şi pînă şi un englez 
autentic, deputat de Galway I Din timpurile lui O'Connell, 
a cărui mişcare pentru desfiinţarea Uniunii cu Anglia 395 a 



Alegerile din Anglia 495 

sucombat aproape concomitent cu mişcarea cartistă sub lo
viturile reacţiunii generale dezlănţuite după evenimentele 
din 1 848 (O'Connell murise încă în 1 847) , pentru prima dată 
intră iarăşi în parlament un partid irlandez închegat, şi 
anume in împrejurări care cu greu îi permit să repete per
manentele compromisuri dintre O'Connell şi liberali, precum 
şi obiceiul, încetăţenit de atunci, ca unii membri ai partidu
lui irlandez să se vîndă unui guvern liberal. 

Aşadar, în parlament au intrat acum cele două forţe mo
trice ale dezvoltării politice a Angliei : pe de o parte mun
citorii, pe de altă parte irlandezii, ca partid naţional înche
gat. Şi chiar dacă şi unii şi alţii cu greu vor juca un rol im
portant în acest parlament - muncitorii de bună seamă că 
nu-l vor juca -, totuşi cu alegerile din 1 874 dezvoltarea po
litică a Angliei a intrat indiscutabil într-o fază nouă. 

Scris de F. Engels 
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Legea cu privire la armata imperiului 396 

Este într-adevăr comică atitudinea adoptată de naţional
liberalii şi progresiştii 397 din Reichstag faţă de § 1 al legii 
cu privire la armata imperiului : 

„Efectivul pe timp de pace al trupelor terestre - subofiţeri şi sol
daţi - se fixedză pînă la noi dispoziţii legale la 401 659 de oameniM. 

Acest paragraf, vociferează ei, este inacceptabil, el anu
lează dreptul Reichstagului de a decide în materie de buget 
şi transformă aprobarea bugetului militar într-o simplă farsă I 

Foarte adevărat, domnilor I Şi tocmai pentru că aşa stau 
lucrurile, pentru că acest articol este inacceptabil îl veţi 
accepta în esenţă. De ce atîtea nazuri cînd vi se cere să 
îngenuncheati încă o dată, aşa cum aţi mai făcut de atîtea 
ori şi cu atîta graţie ? 

Izvorul tuturor văicărelilor îl constituie reorganizarea 
armatei prusiene. Această reorganizare provocase faimosul 
coflict 398• în tot cursul conflictului, opoziţia liberală apli
case principiul lui Manteuffel : „Cel puternic bate în retra
gere cu curaj " 399• După războiul cu Danemarca, curajul de 
a bate în retragere a crescut simţitor. Dar cînd, în 1 866, 
Bismarck s-a întors victorios de la Sadova şi a cerut chiar 
aprobarea retroactivă a cheltuielilor nelegale făcute pînă 
atunci, retragerea n-a mai cunoscut limite. Bugetul militar a 
fost imediat aprobat, şi ceva odată aprobat în Prusia rămîne, 
potrivit Constituţiei prusiene, aprobat pentru totdeauna, 
pentru că „impozitele existente" (odată aprobate) „vor fi 
percepute şi în viitor" I 4oo. 

Apoi s-a adunat Reichstagul Germaniei de nord, care a 
dezbătut Constituţia Confederaţiei 40 1 • Deputaţii au vorbit 
mult despre dreptul de a decide în materie de buget, au de
clarat că proiectul de lege prezentat de guven este inaccep-
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tabil din cauza insuficientului control financiar, s-au sucit 
s-au învîrtit şi, în cele din urmă, au înghiţit pilula amari, 
trecînd prevederile Constituţiei prusiene cu privire la buge
tul militar în toate ounctele esenţiale asuora Confederaţiei 
Germaniei de nord. In felul acesta, efectivul pe timp de pace 
al armatei a fost mărit de la 200 OOO la 300 OOO de oameni. 

A urmat războiul glorios din 1870 şi o dată cu acesta 
„Imperiul germanu .  Din nou un Reichstag constituant ( ! \  si 
o nouă Constituţie a Imperiului 462• Din nou discursuri gran
dilocvente şi nenumărate rezerve în legătură cu dreptul de 
a decide în materie de buget. Şi ce au hotărît aceşti domni ? 

§ 60 din Constituţia imperiului glăsuieşte : 

„Pînă la 31 dcmbrie 1871 .  efectivul 1n timp de pace al armati 
germane va reprezenta 1 % din populaţia existentă 1n 1 867 şi va fi pus 
la dispoziţie pro rata „ de fiecare stat al Confederaţiei. Pe viitor. efectivul 
pe timp de pace al armatei va li stabilit de legislaţia imperiului". 

1 O/o din populaţia existentă în 1867 era egal cu 401 OOO de 
oameni. Printr-o hotărîre ulterioară a Reichstagului, acest 
efectiv a fost menţinut pînă la 31 decembrie 1874. 

§ 62 : „In vederea coperirii 1cheltuielilor necsare pentu 1ntreaga 
armată germană şi pentru instituţiile pendinte de ea, pină la 31 decem
brie 1871 se vor pune anual la dispozitia împăratului cite 225 de taleri 
pentru fiecare soldat din efectivul pe timp de pace al armatei prevăzut 
de articolul 60. Dupd data de 31 decembrie 187 1,  aceste contribuţii vor 
trebui pldtite in continuare casieriei imperiale de cdtre diferitele state 
ale Confederaţiei. Pentru calcularea contribuţiilor se menţine efectivul 
din timp de pace al trupelor stabilit provizoriu de articolul 60, plnd va 
fi schimbat printr-o lege imperială speciald". 

Aceasta a fost a treia îngenunchere a naţional-liberali
lor noştri în faţa inviolabilităţii bugetului militar. Şi acum, 
cînd Bismarck vine şi cere ca plăcu ta dispoziţie provizorie 
să fie transformată într-o şi mai plăcută dispoziţie definitivă, 
domnii vociferează că se încalcă dreptul de a decide în ma
terie de buget, pe care ei înşişi l -au sacrificat de trei ori 
la rînd I 

Domnilor naţional-liberali I Desfăşuraţi o „politică 
practică" I Ţineţi seama de „situaţia de faptu I Aruncaţi peste 
bord „idealurile irealizabileu ,  continuaţi să vă menţineţi 
neabătut „pe tărîmul faptic existentu I Aţi spus nu numai A, 
ci şi B şi C, spuneţi, prin urmare, fără teamă şi D I Aici nu 
ajută nici un fel de istericale, trebuie să faceti din nou fai-

* - proporţional. - Nota trad. 
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masul „compromis" , prin care guvernul obţine tot ce doreşte, 
iar voi să fiţi mulţumiţi dacă scăpaţi fără lovituri de picior. 
Lăsaţi dreptul de a decide în materie de buget pe seama 
englezilor înnămoliţi în materialism, a francezilor decăzuţi, a 
austriecilor şi italienilor înapoiaţi, nu urmaţi „modele străine" ,  
faceţi „o operă pur germană" I Dacă vreţi însă cu  to t  dina
dinsul să aveţi dreptul de a decide în materie de buget, există 
un singur mijloc : alegeţi data viitoare numai social-de
mocraţi I 

JI 

Ştim de mult, şi înşişi naţional-liberalii ştiu, că, u toată 
deşteptăciunea lui Laskerchen, ei  sînt nişte proşti. Dar chiar 
atît de proşti cum îi consideră Moltke n-am crezut că sînt. 
Marele taciturn a vorbit în Reichstag o oră încheiată şi totuşi 
a rămas marele taciturn : faţă de auditoriu a trecut sub 
tăcere ceea ce gîndea el însuşi.  Numai în legătură cu două 
puncte şi-a spus deschis părerea : în primul rînd arătînd că 
mult discutatul § 1 este absolut necesar şi, în al doilea rînd, 
în faimoasa frază : 

„Ceea ce m cucerit cu a1.a 1n mină 1ntr-o jumătate de n va 
trebui să apărăm cu arma în mină timp de o jumătate de veac, pentru 
ca să nu ne fie smuls din nou ceea ce m cucerit. După războaiele noas
tre victoriose, pretutindeni sîlltm stimaţi, dar nicăieri inrăgiW 403• 

Habemus confitentem reum *· Aici vinovatul s -a  văzut 
silit să facă mărturisiri. Cînd, după Sedan 404, Prusia şi--a for
mulat pretenţiile ei anexioniste, ni se spunea : noua graniţă 
este condiţionată exclusiv de necesităţi strategice, noi nu 
luăm decît ceea ce ne este absolut necesar pentru a ne apăra 
înăuntrul acestor noi graniţe, şi după ce vor fi construite 
fortificaţiile noastre nu va mai trebui să ne temem de mc1 
un atac. - Şi, din punct de vedere pur strategic, aşa şi este 
de fapt. 

Linia fortificată a Rinului cu cele trei mari fortăreţe 
importante Koln, Koblenz şi Mainz nu avea decît două ne
ajunsuri : în primul rînd, putea fi învăluită pe la Strasbourg 
şi, în al doilea rînd, era lipsită de o linie de puncte întărite 
înaintate care să dea adîncime întregii poziţii. Anexarea 

* - Iată vinovatul care şi-a 'eunoscut vina (Cicero, „Oratio pro 
Q, Ligario"). - Nota red. 
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Alsaciei şi Lorenei a înlăturat aceste două neajunsuri. Stras
bourg şi Metz formează în prezent linia întîi, iar Kăln, Kob
lenz şi Mainz - linia a doua. Toate acestea sînt fortăreţe 
de prim ordin cu forturi foarte înaintate şi capabile să reziste 
focului artileriei ghintuite moderne. Pe lîngă aceasta, distanţa 
dintre aceste fortăreţe este cît se poate de propice pentru 
deplasarea nestingherită a armatelor colosale din zilele 
noastre, iar terenul pe care sînt situate este extrem de favo
rabil pentru apărare. Atîta timp cît este respectată neutrali
tatea Belgiei, un atac al francezilor poate fi cu uşurinţă oprit 
pe fîşia îngustă de pămînt dintre Metz şi munţii Vosgi. Dacă 
vrem, ne putem retrage de la bun început dincolo de Rin, 
silindu-i astfel pe francezi să-şi slăbească forţele încă înaintea 
primei bătălii generale, întrucît ei ar trebui să-şi îndrepte 
trupele împotriva fortăreţelor Metz, Strasbourg, Koblenz şi 
Mainz. Aceasta este o poziţie atît de puternică, încît nu-şi 
are egal în întreaga Europă ; patrulaterul veneţian de fortă
reţe 405 era o jucărie în comparaţie cu această poziţie aproape 
inexpugnabilă. 

Or, tocmai cucerirea acestei poziţii aproape inexpugnabile 
sileşte Germania, după părerea lui Moltke, să apere cu arma 
în mînă timp de o jumătate de veac ceea ce a cucerit I Cea 
mai puternică poziţie nu se apără singură, ci trebuie apărată. 
Pentru apărare e nevoie de soldaţi ; cu cit deci poziţiile sînt 
mai puternice, cu atît este nevoie de mai mulţi soldaţi şi aşa 
mai departe, un e tern cerc vicios. La aceasta se mai adaugă 
faptul că în Alsacia şi Lorena „fraţii de sînge pierduW nu 
vor să ştie nimic de mama Germania, care-i strînge iarăşi la 
piept, şi  că, în mod neîndoielnic, francezii vor încerca la prima 
ocazie să-i elibereze pe alsacieni şi loreni din îmbrăţişarea 
Germaniei. Aşadar, poziţia puternică este anihilată de faptul 
că Germania i-a silit pe francezi să se alăture oricui ar fi gata 
să atace Germania. Cu alte cuvinte, poziţia puternică conţine 
germenele unei coaliţii europene împotriva Imperiului german. 
Iată o realitate pe care nici un fel de întîlniri ale împăraţilor, 
fie ele tri sau bipartite, nici un fel de toasturi n-o pot schimba 
cu nimic, şi nimeni nu ştie mai bine acest lucru decît Bismarck 
şi Moltke, care l-a şi exprimat cu melancolie, în mod discret, 
în următoarea frază : 

„După războaiele noastre victoriose, pretutindeni sintem stimat!. 
dar nicăieri indrăgiti 1 • 

34 
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Pină acum am văzut adevărul lui Moltke. Să trecem acum 
la născocirea * lui. 

Nu intenţionăm să ne oprim asupra lamentărilor senti
mentale prin care marele strateg îşi exprimă, pe de o parte, 
mîhnirea provocată de faptul că armata trebuie, din păcate, 
să înghită - desigur numai pentru binele poporului - sume 
atît de colosale, iar pe de altă parte se prezintă ca un fel de 
Cincinat prusian, care n-are dorinţă mai fierbinte decît de a 
se vedea avansat de la gradul de general-feldmareşal la 
cel de cultivator de varză. Şi  mai puţin intenţionăm să ne 
oprim asupra teoriei, de loc nouă, potrivit căreia pentru re
medierea proastei educaţii făcute naţiunii de către învăţător, 
fiecare german ar trebui trimis pe timp de trei ani la o insti
tuţie de învăţămînt superior ** ,  unde profesor este subofiţerul. 
Noi nu ne adresăm nici naţional-liberalilor, cum era nevoit 
s-o facă bietul Moltke. Trecem de-a dreptul la minciunile 
gogonate cu privire la armată, pe care . spre hazul general al 
Marelui stat-major, el le-a servit auditoriului său uluit. 

Este iarăşi vorba de a justifica înarmarea masivă a Ger
maniei prin înarmarea şi mai masivă a Franţei.  În acest scop, 
Moltke comunică Reichstagului că guvernul francez are de 
pe acum dreptul să cheme sub arme 1 200 OOO de oameni în 
armata activă şi peste 1 OOO OOO de oameni pentru armata teri
torială. Pentru a putea mobiliza, „fie şi numai parţial " ,  acest 
număr de oameni, francezii ar fi sporit cadrele lor militare. Ei 
au în prezent, afirmă el, 152 de regimente de infanterie (faţă 
de 1 16 înainte de război) , 9 noi batalioane de vînători . 14 noi 
regimente de cavalerie şi 323 de baterii, faţă de 164 cit aveau 
anterior. Şi „această sporire încă nu s-a încheiat" .  Efectivul 
pe timp de pace al armatei este fixat la 471 170 de oameni, 
adică cu 40 OOO de oameni mai mare decît în 187 1 .  În loc de 
8 corpuri de armată, cit aveau francezii cînd au pornit îm
potriva noastră la începutul războiului, Franţa va dispune în 
viitor de 18  corpuri şi de un al 1 9-lea pentru Algeria. Adunarea 
naţională impune de-a dreptul guvernului să alace sumele de 
bani necesare pentru înarmare, autorităţile municipale oferă 
terenuri de instrucţie şi clădiri pentru cluburile ofiţerilor, 

* Cuvlntul german „Dichtung• lnsemnă , .poezie", dar şi „născo
cire• ; aluzie la titlul lucrării autobiografice a lui Goethe „Poeiie şi ade
văr". - Nota lrad. 

** In limba germană, „hohe Schule" lnseamnă „instituţie de lnvătă
mlnt superior•, dar şi „manej ".  - Nota lrad. 
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construiesc prin mijloace proprii cazărmi, dau dovadă de un 
patriotism debordant, aşa cum Germania n-ar putea decît sâ 
şi-l dorească ; într-un cuvînt, se face totul în vederea pregă
tirii marelui război în care Franţa să-şi ia revanşa. 

Dacă guvernul francez ar fi făcut tot ceea ce îi atribui8 
Moltke, el nu şi-ar fi îndeplinit decît datoria. După înfrîngeri 
ca cea din 1870, prima datorie a guvernului este să mărească 
în aşa măsură capacitatea de apărare a naţiunii, incit să fie 
exclusă posibilitatea repetării unor asemenea catastrofe. La fel 
s-a întîmplat cu prusienii în 1806 ; întreaga lor armată, de 
modă veche, a fost expediată gratuit in Franţa, în prizonierat. 
După război, guvernul prusian a depus toate eforturile pentru 
a înarma întregul popor. Oamenii erau instruiţi numai şase 
luni, şi, în pofida aversiunii lui Moltke faţă de trupele de 
miliţie, avem mărturia lui Blicher că aceste „Patteljohns ale 
Landwehrului " ,  cum se exprima el, s-au dovedit după primele 
lupte tot atît de bune ca şi batalioanele de linie. Dacă guver
nul francez ar acţiona la fel, dacă ar depune toate eforturile 
pentru ca în 5-6 ani să realizeze înarmarea întregii naţiuni, 
el nu şi-ar face decît datoria. Dar lucrurile se prezintă exact 
invers. Cu excepţia batalioanelor, escadroanelor şi bateriilor 
nou formate, care pînă în prezent au atins doar efectivul 
trupelor de linie germane, tot restul există numai pe hîrtie 
şi, din punct de vedere militar, Franţa este mai slabă decît 
oricînd. 

„Frnnta - spune Moltke - a copiat cu fidelitate întreaga noastră 
organizare militară„. S-a introdu5 inainte de toate serviciul militar gneral 
obigrtoriu, punindu-se la baza acstuia menţinera l onroalele armatei 
a fiecărui soldat timp de 20 de ni, in timp ce Ja noi cest stagiu este 
de numai 12 ani" .  

Şi chiar dacă aşa ar sta lucrurile, la ce  se  reduce deose
birea dintre 20 şi 12 ani ? Care german este într-adevăr 
scutit de mobilizare după 12 ani de Landwehr 406 ? Nu se spune 
oare pretutindeni : termenul de 1 2  ani se va aplica numai 
atunci cînd vom avea destui oameni, pînă atunci însă trebuie 
să rămîneţi în Landwehr 14, 15 şi 1 6  ani ? Şi de ce oare am 
dezgropat Landsturmul 4o1, dat uitării, dacă nu pentru ca orice 
german care a purtat vreodată o uniformă militară să fie mo
bilizabil pînă la sfîrşitul zilelor sale ? 

In ceea ce priveşte însă serviciul militar general obliga
toriu, în Franţa lucrurile stau cu totul altfel. Franţa nu are 
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provinciile răsăritene prusiene semifeudale, care constituie 
adevărata temelie a statului prusian şi a noului Imperiu ger
man, provincii de unde se recrutează soldaţi care se supun 
fără să crîcnească şi care mai tîrziu, cînd ajung în Landwehr, 
nu devin cu mult mai deştepţi. Extinderea serviciului militar 
general obligatoriu asupra provinciilor apusene a arătat în 1 849 
că ce-i potrivit pentru unii nu-i potrivit pentru toţi 408• Actuala 
extindere a serviciului militar asupra întregii Germanii va 
crea încă înainte de exµirarea celor 12 ani preconizaţi de 
Moltke - dacă în general toată şandramaua va mai dura atît 
de mult - oameni pricepuţi în a mînui armele, in stare să-i 
scoată din pîine pe alde Moltke şi Bismarck. Prin urmare, în 
Franţa nu există nici măcar baza pe care serviciul militar 
general obligatoriu să poată crea pentru reacţiune soldaţi 
supuşi. In Franţa, încă înainte de marea revoluţie, subofiţerul 
prusian reprezenta o etapă depăşită. în 1 776, ministrul de 
război Saint-Germain a introdus, după modelul prusian, bătaia 
cu nuiaua. Cum însă soldaţii bătuţi îşi puneau capăt zilelor, 
bătaia u nuiaua a trebuit să fie desfiinţată încă în acelaşi an. 
Dacă în Franţa s-ar introduce într-adevăr serviciul militar 
general obligatoriu, dacă masele populaţiei ar învăţa să 
mînuiască armele, ce s-ar alege din Thiers şi Mac-Mahon ? 
Or, chiar dacă Thiers şi Mac-Mahon nu sînt genii, ei nu sînt 
însă nici şcolari, aşa cum îi prezintă Moltke. Pe hîrtie, ei au 
introdus, ce-i drept, serviciul militar general obligatoriu ; 
dar în realitate s-au cramponat cu înverşunare de serviciul 
militar de cinci ani 409• Oricine ştie însă că serviciul militar 
general obligatoriu este absolut incompatibil chiar şi u ser
viciul militar de trei ani existent în Prusia, pentru că, astfel, 
in Germania, ori se ajunge la un efectiv în timp de pace de 
cel puţin 600 OOO de oameni, ori se practică recrutarea prin 
tragere la sorţi, aşa cum se şi întîmplă de fapt. Atunci ce 
efectiv în timp de pace ar rezulta în Franţa de pe urma unui 
stagiu militar de cinci ani în condiţiile serviciului militar 
general obligatoriu ? Aproape un milion de oameni ; dar nici 
măcar Mol tke nu este în stare să născocească că francezii 
dispun de un efectiv de jumătate de milion. 

In aceeaşi zi în care Moltke şi-a dat gata auditoriul, 
„Kolnische Zeitung" 410 a publicat „o informaţie militară u cu 
privire la armata franceză. „Kolnische Zeitungu primeşte 
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aceste informaţii militare din surse oficiale foarte sigure, şi 
fără îndoială că respectivul „ţap ispăşitoru va primi o săpu
neală zdravănă pentru boroboaţa făcută într-un moment am 
de nepotrivit, deşi omul n-a spus decît adevărul. El a arătat 
că, potrivit celor mai recente date oficiale franceze, 

„este lindoielnlo a Frll., ohar acă aT epune cle mi mari efortur, 
să fie in stare să indeplinescă sarcina militară pe care şi-a propus-o in 
noua lege cu privire la forţele aIlate•.  

După părerea lui, „efctivul armatei pe acest an a fost 
stabilit la 442 014 oameni u. Din această cifră trebuie să se 
scadă în primul rînd garda republicană de j andarmi, care 
numără 27 500 de oameni ; „efectivul propriu-zis al armatei, 
potrivit prevederilor bugetare pentru diferitele genuri de 
arme, este realmente de numai 389 965 de oameniu .  Din această 
cifră trebuie scăzute 

„trupele de mercenari (Legiunea străină, unităţile algerine formate din 
indigeni), serviciul de intendentă şi cadrele de subofiţeri şi reangajaţi, 
l căror număr total, potrivit datelor ranceze autentice anterioare, a 
fost stabilit la 120 OOO de oameni. Chiar dacă prsupunem că efectivul 
real ial_ acestora este de nuai 80 OOO de oameni, nu rămin pentru re
cutare decit 309 OOO de oameni, care constituie efectivul Teal al armatei, 
compus dintr-un prim lot de cinci contingente şi dintr-un al doilea lot 
de un contingnt (de rezervă). Contingntul din acest al doilea lot are 
30 OOO de omeni, prin urmare un contingent din prllnul lot, deci şi recru
tarea anuală destinată acestuia se ridică la 55 800 de oameni. La acştia 
se adaugă cei 30 OOO de oameni din l doilea lot, stfel 1ncit cifra 
maximă a recrutării anuale 1n armata iranceză nu se ridică decit la 
99 114 oameni". 

Prin urmare, francezii cheamă anual sub arme circa 60 OOO 
de oameni pentru un stagiu militar de cinci ani, ceea ce 
înseamnă în 20 de ani 1 200 OOO de oameni, iar dacă ţinem 
seama de pierderi, aşa cum se observă într-adevăr în Land
wehrul prusian, cel mult 800 OOO de oameni. Apoi, 30 OOO de 
oameni chemaţi pentru stagiul de un an - o miliţie care, 
după părerea lui Moltke, nu este bună de nimic - însumează 
în 20 de ani 600 OOO de oameni, iar cu scăzăminte - cel 
mult 400 OOO de oameni. De aici rezultă că dacă timp de 
20 de ani francezii vor da frîu liber patriotismului lor, 
atît de lăudat de Moltke, ei vor putea opune, în ultimă in
stanţă, germanilor nu 2 200 OOO de oameni, cum apreciază 
Moltke, ci cel mult 800 OOO de soldaţi instruiţi şi 400 OOO de 
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miliţieni, în timp ce Moltke poate mobiliza de pe acum fără 
nici o dificultate 1 500 OOO de soldaţi germani complet instruiţi, 
Vă închipuiţi deci ce ilaritate a produs la Marele stat-major 
senzaţionalul discurs rostit de Moltke în Reichstag. 

Ce-i  drept, nu se poate contesta că, atîta timp cit a avut 
de-a face cu nişte adversari săraci cu duhul ca Benedek şi 
Ludovic Napoleon, Moltke s-a străduit să ducă un război în
tr-un mod cit se poate de loial. El a respectat în mod riguros, 
meticulos şi conştiincios regulile strategice introduse de 
Napoleon I. Nici un duşman nu i-ar putea reproşa că a recurs 
la atacul prin surprindere, la curse sau la alt vicleşug militar 
vulgar. De aceea te puteai îndoi dacă Moltke este într-adevăr 
un geniu. De îndată ce Moltke a trebuit însă să lupte împotriva 
unor adversari de aceeaşi talie, şi anume împotriva geniilor 
din Reichstag, această îndoială s-a spulberat. Faţă de aceştia, 
el a demonstrat că la nevoie poate să-şi păcălească adversarii. 
Nu mai încape îndoială : Moltke este un geniu ! 

Totuşi ce părere are de fapt Moltke despre înarmările 
Franţei ? Şi în această privinţă avem unele indicii. Moltke 
şi Bismarck şi-au dat perfect de bine seama că aşa cum vic
toriile din 1 866 au provocat, în mod inevitabil, în cercurile 
oficiale franceze chemarea la revanşă pentru Sadova, în mod 
tot atît de inevitabil, succesele din 1 870 vor determina Rusia 
oficială să-şi ia „revanşa pentru Sedan" . Pe neaşteptate, 
Prusia, pînă mai ieri sclavul supus al Rusiei, s-a dovedit a fi 
prima putere militară din Europa. Această schimbare radicală 
a raportului de forţe în Europa, care era în defavoarea Rusiei, 
echivala cu o înfrîngere a politicii ruse. Chemarea la revanşă 
a răsunat în Rusia destul de puternic. La Berlin s-a considerat 
că în aceste împrejurări ar fi mai bine să se ia cit mai repede 
o hotărîre, nelăsînd astfel timp ruşilor să se pregătească de 
război. Despre pregătirile Prusiei în vederea unui război îm
potriva Rusiei vom vorbi, poate, altădată. Este suficient să 
arătăm că în vara anului 1 872 totul era aproape gata, în spe
cial planul campaniei, care de astă dată nu prevedea „o lovi
tură în inimă u. Dar atunci a sosit nepoftit la Berlin împăratul 
Alexandru al Rusiei pentru a-i face o vizită kaiserului, şi a 
prezentat , ,forului supremu anumite documente care au - dat 
peste cap tot acest plan drăgălaş. Sfînta Alianţă, reînnoită 
şi îndreptată în primul rînd împotriva Turciei, a îndepărtat 
pentru moment războiul, pînă la urmă totuşi inevitabil, îm
potriva Rusiei. 
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Acest plan drăgălaş prevedea, fireşte, şi posibilitatea unei 
alianţe între Franţa şi Rusia împotriva Prusiei. într-o asemenea 
eventualitate, Prusia voia să rămînă în defensivă faţă de 
Franţa. Şi ce număr de oameni era atunci considerat suficient 
pentru a respinge orice atac din partea Franţei ? 

O armată de 250 OOO de oameni ! 

Scrs de F. Engs 
la sf1rşitul lunii februarie -
fnceputul lunii martie 1 874 

Publicat a articol de ond 
ln „Volksstaatu nr. 28 şi 29 
din 8 şi 1 1  martie 1 874 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

Gălăgiosul taciturn de la statul-major, Moltke, 
şi recentul său corespondent din Leipzig 411 

Londra, 13 martie (1874) 

Patriotismul de paradă al unui oarecare cetăţean ghiftuit 
din Leipzig pare să fi fost atins în mod neplăcut de faptul 
că la Metz 412 francezii nu au pierdut, după spusele lor, nici un 
tun, dar, în schimb, au capturat cîteva de la germani. Neputînd 
scăpa de obsesia tunurilor, el cere lămuriri de la notoriul 
semizeu Moltke, care i-a servit în „Leipziger Tageblattu 413 
unul din gogonatele lui oracole, potrivit căruia, chiar dacă cu 
prilejul procesului Bazaine 414 nişte generali francezi au pre
zentat date imprecise cu privire la capturarea reciprocă de 
tunuri, trebuie totuşi recunoscut că, în timp ce germanii au 
reuşit să captureze la 16 august de la francezi doar un sin
gur tun, aceştia au capturat la 18 august două tunuri ger
mane. Aceasta spune destul. Dar taciturnul Moltke trebuie 
să mai ţină şi o prelegere, altfel nu se poate. Şi, ca atare, el 
povesteşte prostănacilor smeriţi că, potrivit „tacticii moderneu ,  
artileria trebuie să  lupte în  primele rînduri ; de aceea au  
pierdut germanii cele două tunuri. Din cuvintele lui rezultă 
că dacă francezii ar fi aplicat această „tactică modernă" a 
lui, probabil că ar fi pierdut mult mai multe tunuri, şi el i-ar 
fi elogiat, deoarece spune că austriecii, a căror artilerie a 
sprij init infanteria pe cea mai înaintată linie de luptă, s-au 
pomenit „în modul cel mai onorabW cu 160 de tunuri mai 
puţin. Artileria austriacă, a continuat el s-o facă pe oracolul, 
a manevrat astfel, pentru că puştile infanteriei austriece erau 
inferioare celor prusiene. Dar cum chassepot-ul francez era 
superior puştii cu ac prusiene, acesta a fost un motiv pentru 
artileria germană să facă din necesitate o virtute, aşa cum a 
făcut artileria austriacă la KCmiggrătz 415 � dar artileriei fran
ceze nu putea să i se pară indicat să se lase nimicită fără rost 
de focul artileriei inamice, care îi era superioară prin con
strucţia ţevii şi mobilitatea ei. Fără îndoială că Moltke tre-
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buie să fi încercat un sentiment penibil văzînd că în decurs 
de trei zile, la 14, 1 6  şi 1 8  august 1 870, au fost ucişi şi răniţi 
40 OOO de germani, cu toate că artileria franceză a fost coman
dată într-un mod atît de neînţeles pentru taciturnul nostru, 
incit şi azi el mai spune : 

„Rămîne încă de văzut dacă, în aceste lmprejurări, faptul de a nu 
i pierdut nici un tun sau de a fi pierdut un singur un 00nstituie o 
dovadă deosebită a iscusinţei artileriei franceze sau a rezistentei ei ln 
luptă" 

Să nu vă închipuiţi însă, deşi scrisoarea evazivă a taci
turnului Moltke v-ar putea îndemna la aceasta, că în acele 
zile artileria franceză n-a acţionat aşa cum se cuvine şi chiar 
destul de des împotriva artileriei germane. Afirmaţia îndrăz
neaţă a lui Moltke că artileria franceză „a fost de cele mai 
multe ori un adversar uşor de înlăturatu „nu prea corespunde" ,  
pentru a ne exprima în  mod politicos, folosind cuvintele lui 
Moltke, „realităţW. Cine vrea să se lămurească în aceas tă 
privinţă să citească „Artileria germană în luptele de la Metz" 
de căpitanul Hoffbauer, comandant de baterie din Regimentul 
1 artilerie de cimp din Prusia orientală, profesor la şcoala 
unificată de artilerie şi geniu, Berlin, 1 872, Mittler şi fiul 416• 
Aşadar, o carte oficioasă ! Moltke ştie că cine pune, asemenea 
cetăţeanului nostru din Leipzig, întrebări atît de stupide, nu 
citeşte astfel de cărţi sau nu le înţelege şi socoate că toţi 
aceia care le citesc şi le înţeleg „trebuie să-şi ţină gura". 

Sentinţele lui Moltke cu privire la „noul " mod de folosire 
a artileriei nu valorează nici cit hîrtia pe care sînt scrise. A 
folosi în felul acesta artileria înseamnă nu numai pierderi foarte 
mari în artilerişti şi cai, dar şi un consum atît de mare 
de muniţii, incit nu poţi să înlocuieşti în scurt timp nici 
oamenii, nici caii şi nici proiectilele. In plus, datorită „noii 
tactici u a lui Moltke, artileriştii germani, din zel pentru 
ştiinţă, trag mult mai des de cit este de dorit în propriii lor 
compatrioţi. Aşa s-a întîmplat la 14, 1 6  şi 1 8  august 1 870. 
„Noua tactică u a dus la o canonadă ştiinţific încîlcită atît de 
turbată, incit contraordinele şi rugăminţile de a înceta focul 
asupra trupelor germane trebuiau să apară o prostie trădătoare. 
(Vezi Hoffbauer.) 

De altfel, modul în care a acţionat în acele zile artileria 
germană, după cum spune însuşi căpitanul Hoffbauer, cavaler 
al ordinului „Crucea de fier" clasa întîi şi admirator fără 
rezerve al şefilor săi, a avut un caracter de „improvizaţie" .  
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Moltke se grăbeşte să afirme că acest fel de a acţiona 
corespunde 

„cerintelor tacticii modeme-, care „prevede că artileria nu trebuie să 
se teanăM (aşa vorbeşte Moltke) „să treacă In primele rinduri ale tru
pelor angajate In luptă sau să reziste pină in ultima clipă şi sa apere 
celelalte genuri de arme atuni cind trebuie respins un atac inamicM. 

Dar, încă cu mult înaintea lui Moltke, artileria a trebuit 
să răspundă unor asemenea cerinţe. În ceea ce priveşte „tac· 
tic a modernă u a artileriei, nimic nu este stabilit. înainte de 
1815  nu s-a scris nimic important în această privinţă, iar 
după 1 8 1 5  artileria prusiană a trîndăvit tot timpul şi nici 
of iţerii ei n-au făcut altceva decît să se ciorovăiască între ei.  
Din 1866 prusienii au crezut că nimeni nu se poate măsura cu 
ei în r.a terie de tunuri, pentru că întîmplător aveau un tun 
mai bun decît unii vecini ai lor. În timpul războiului împotriva 
Franţei, ei n-au făcut decît să dibuie pentru artileria lor 
o tactică care, aşa cum orice profan înţelege, trebuie să se 
schimbe o dată cu fiecare perfecţionare cît de cît importantă 
a tunului. 

Numai omenia te îndeamnă să ridiculizezi şi să faci de 
ocară oracolele, pe cît de naive pe atît de pretenţios senile, 
ale lui Moltke şi ale acoliţilor săi, pe care ei cutează să le 
enunţe în cărţi, ziare, discursuri şi scrisori. 

Scris de F. [nge.s 
la 13 martie 1874 

Publicat  în „Der Volksstaat• 
nr. 35 din 25 martie 1874 

Se tipăreşte după textul 
apărut în iar 

Tradus din limba germană 
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Adaos la prefaţa din 1 870 
a „Războiului ţărănesc german" 417 

Rîndurile de mai sus au fost scrise cu mai bine de patru 
ani în urmă. Ele îşi păstrează şi astăzi valabilitatea. Adevarul 
constatat după Sadova şi împărţirea Germaniei se confirmă 
şi după Sedan şi întemeierea sfîntului Imperiu german de 
naţiune prusiană 418• Atît de puţin pot schimba direcţia mişcării 
istorice acţiunile spectaculoase „care zguduie lumea" ale aşa
zisei politici mari. 

Ceea ce pot însă realiza aceste acţiuni spectaculoase este 
accelerarea mişcării istorice. Iar în această privinţă iniţiatorii 
„evenimentelor care zguduie lumea" ,  pomenite mai sus, au 
obţinut fără să vrea succese u totul nedorite, dar pe care, 
vrînd-nevrînd, trebuie să le accepte. 

Încă războiul din 1 866 a zdruncinat din temelii vechea 
Prusie. După 1848 n-a fost de loc uşor ca elementul industrial 
rebel, atît burghez cît şi proletar, din provinciile apusene să 
mai fie strunit ca pe vremuri ; totuşi acest lucru a reuşit, 
interesele iuncherilor din provinciile răsăritene dominau din 
nou în stat alături de cele ale armatei. In 1866 aproape toată 
Germania de nord-vest a devenit prusiană. Abstracţie făcînd 
de pata morală ireparabilă cu care s-a ales coroana prusiană. 
deţinută prin graţia lui dumnezeu, prin faptul că înghiţise alte 
trei coroane deţinute prin graţia lui dumnezeu 419, centrul de 
greutate al monarhiei s-a strămutat acum în mod simţitor spre 
apus. La cei 5 OOO OOO de locuitori ai Renaniei şi Westfaliei s-au 
adăugat mai întîi cele 4 OOO OOO de germani anexaţi direct, iar 
apoi cei 6 OOO OOO anexaţi indirect, prin crearea Confedera
ţiei Germaniei de nord 420• In 1 870 s-au mai adăugat şi 8 OOO OOO 
de germani dn sud-vest 421, aşa încît „noul imperiu" cuprindea 
alături de 14 500 OOO de vechi prusieni (din cele şase provincii 
de la est de Elba,  unde, să nu uităm, erau 2 OOO OOO de polo
nezi) aproximativ 25 OOO OOO, care depăşiseră de mult feuda-
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lismul iuncheresc vechi prusian. In felul acesta, tocmai vic
toriile armatei prusiene au produs o schimbare în temelia 
edificiului de stat prusian ; dominaţia iuncherilor a devenit 
din ce în ce mai insuportabilă chiar pentru guvern. In acelaşi 
timp însă, dezvoltarea impetuoasă a industriei a făcut ca lupta 
dintre iuncheri şi burghezi să cedeze primul loc luptei dintre 
burghezi şi muncitori, aşa incit şi în interiorul temeliilor 
sociale ale vechiului stat s-a produs o răsturnare completă. 
O condiţie fundamentală pentru monarhie, care din 1 840 intrase 
într-un proces de descompunere lentă, era lupta dintre nobi
lime şi burghezie, luptă în care ea îşi găsea echilibrul ; dar, 
din momentul în care se punea problema de a apăra nu nobi
limea împotriva asaltului burgheziei, ci toate clasele avute 
împotriva asaltului clasei muncitoare, vechea monarhie abso
lută trebuia să adopte întru totul forma de stat anume creată 
în acest scop : monarhia bonapartistă. Eu am analizat această 
trecere a Prusiei la bonapartism în altă parte („Wohnungs
frageU, 2. Heft, S. 26 ff. * ) .  Dar ceea ce acolo nu era necesar 
să subliniez, pe cînd aici are o importantă foarte mare, este 
faptul că această trecere a constituit cel mai mare progres pe 
care l-a înregistrat Prusia de la 1 848 încoace, atît de mult 
rămăsese Prusia în urmă faţă de dezvoltarea modernă. Ea mai 
era încă un stat semifeudal, iar bonapartismul este în orice 
caz o formă de stat modernă, care presupune desfiinţarea 
feudalismului. De aceea Prusia trebuie să ia hotărîrea de a 
lichida numeroasele rămăşiţe feudale care mai există acolo 
şi de a sacrifica iuncherismul ca atare. Acest lucru, bineînţeles, 
are loc în forma cea mai atenuată şi potrivit refrenului favo
rit : „iavaş-iavaşu .  Aşa stau lucrurile, de pildă, cu faimoasa 
lege cu privire la administraţia districtuală. Această lege 
abrogă privilegiile feudale ale fiecărui iuncher în parte pe 
moşia lui, dar numai pentru a le restabili ca privilegii ale tota
lităţii marilor proprietari funciari pe scara întregului district. 
Fondul rămîne acelaşi, numai că este tradus din limbajul feu
dal în cel burghez. Vechiul iuncher prusac este transformat 
astfel cu de-a sila într-un fel de squire englez, şi nici n-a fost 
nevoie ca el să se împotrivească prea mult, fiindcă unul nu-i  
mai breaz de cit celălalt. 

!n felul acesta, Prusia are ciudata soartă de a-şi desăvîrşi 
la sfîrşitul acestui secol, în forma comodă a bonapartismului, 
revoluţia burgheză care a început în 1 808-1813 şi care a 
făcut un pas înainte în 1 848. Şi dacă totul va merge bine şi 

* Vezi volmul de ată, p. 262-264. - Nota red. 
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lumea va continua să aştepte liniştită, iar noi vom trăi destul, 
vom mai apuca, poate, să vedem în 1 900 că guvernul prusian 
desfiinţează într-adevăr toate instituţiile feudale şi că Prusia 
ajunge în sfîrşit la punctul în care se afla Franţa în 1792. 

Desfiinţarea feudalismului, exprimată într-o formă pozi
tivă, înseamnă instaurarea rînduielilor burgheze. Pe măsură 
ce sînt desfiinţate privilegiile nobilimii, legislaţia devine 
burgheză. Aici am ajuns la punctul esenţial al relaţiilor dintre 
burghezia germană şi guvern. Am văzut că guvernul este 
nevoit să introducă aceste reforme lente şi mărunte. Burghe
ziei însă el îi prezintă fiecare din aceste mici concesii drept un 
sacrificiu adus ei, drept o concesie smulsă cu chiu, cu vai 
coroanei, în schimbul căreia ei, burghezii, trebuie să facă, la 
rindul lor, oarecare concesii guvernului. Iar burghezii, deşi 
sînt destul de edificaţi asupra adevăratei situaţii, acceptă 
această amăgire. De aici decurge acea înţelegere tacită care 
constituie, la Berlin, fondul nemărturisit al tuturor dezbaterilor 
din Reichstag şi din Cameră : pe de o parte, guvernul revizu
ieşte cu o încetineală de melc legile în interesul burgheziei, 
înlătură piedicile feudale şi cele izvorîte din fărîmiţarea în 
state mici care stau în calea dezvoltării industriei, unifică 
moneda, măsurile şi greutăţile, introduce libertatea meşteşugu
rilor etc., pune prin libertatea de deplasare şi de domiciliere 
forţa de muncă a Germaniei la dispoziţia nelimitată a capita
lului, favorizează comerţul şi speculaţiile ; pe de altă parte, 
burghezia lasă guvernului întreaga putere politică reală, 
votează impozite, împrumuturi şi noi contingente de soldaţi 
şi contribuie în aşa fel la elaborarea tuturor noilor legi cu 
privire la reforme, încît vechile rigori poliţieneşti împotriva 
persoanelor indezirabile rămin întru totul în vigoare. Burghe
zia răscumpără treptata ei emancipare socială cu preţul re
nunţării imediate la puterea politică proprie. Fireşte că mobilul 
principal care face ca o asemenea înţelegere să fie accepta
bilă pentru burghezie nu este teama de guvern, ci teama de 
proletariat. 

Dar, oricît de lamentabil se prezintă burghezia noastră 
pe plan politic, nu se poate nega că în ceea ce priveşte industria 
şi comerţul ea îşi face, în sfîrşit, datoria. Avîntul industriei 
şi comerţului la care m-am referit în prefaţa la ediţia a 
doua 422 este din ce în ce mai marcat. Ceea ce s-a petrecut în 
această privinţă în regiunea industrială renano-westfalică de 
la 1869 încoace e de-a dreptul nemaipomenit pentru Ger-

• 
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mania şi aminteşte de avîntul din districtele industriale engleze 
de la începutul acestui secol. Acelaşi lucru se va petrece şi 
în Saxonia, în Silezia Superioară, la Berlin, la Hanovra şi 
în oraşele de pe coastă. Avem, în sfîrşit, un comerţ mondial, 
o industrie cu adevărat mare, o burghezie cu adevărat mo
dernă ; în schimb am avut şi o criză adevărată, şi la noi s-a 
format, de asemenea, un proletariat adevărat şi puternic. 

Pentru viitorii istoriografi , bubuitul tunurilor de la Spi 
chern, Mars -la-Tour ş i  Sedan 423 ş i  tot ce se  leagă de  acestea 
va avea în istoria Germaniei dintre anii 1869 şi 1874 o impor
tantă mult mai mică decît dezvoltarea modestă, liniştită, dar 
în continuu progres a proletariatului german. Chiar anul 1870 
a supus pe muncitorii germani unui examen greu : provocarea 
bonapartistă la război şi efectul ei firesc - entuziasmul 
naţional care s-a manifestat în întreaga Germanie. Muncitorii 
socialişti germani nu s-au lăsat nici un moment induşi în 
eroare. Ei nu s-au lăsat duşi de valul naţionalismului şovin. 
În toiul celei mai delirante beţii a victoriei, ei au rămas calmi, 
au cerut „pace echitabilă cu Republica Franceză, pace fără 
anexiuni " ,  şi nici măcar starea de asediu nu i -a  putut reduce 
la tăcere. Nici gloria militară, nici vorbăria despre „măreţia 
Imperiului" german nu au putut să -i momească ; singura lor 
ţintă a rămas eliberarea întregului proletariat  european. Se 
poate spune pe drept cuvînt că în nici o altă ţară muncitorii 
n-au fost supuşi pînă acum unui examen atît de greu pe care 
să-l fi trecut într-un mod atît de strălucit. 

Stării de asediu din timpul războiului i -au urmat proce
sele de înaltă trădare, de lezmajestate şi de ultraj în exerci
ţiul funcţiunii, precum şi şicanele poliţieneşti tot mai frec
vente în timp de pace. Ziarul „Volksstaat" avea, de regulă, 
trei-patru redactori deodată în închisoare şi în aceeaşi măsură 
erau urmărite şi celelalte ziare. Fiecare purtător de cuvînt al 
partidului, cit de cit cunoscut, trebuia să compară cel puţin o 
dată pe an în faţa tribunalului, unde era aproape întotdeauna 
condamnat. Expulzările, confiscările, dizolvările de întruniri 
nu mai conteneau. Dar totul era în zadar. Locul fiecărui ares
tat sau expulzat era luat imediat de altul ; în locul fiecărei 
întruniri dizolvate erau convocate alte două ; pretutindeni 
samavolnicia poliţiei era anihilată prin tenacitate şi respec
tarea întocmai a legilor. Prigoana avea un efect cu totul opus 
celui scontat : departe de a frînge partidul muncitoresc sau 
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măcar de a-l îngenunchea, prigoana nu făcea decît să spo
rească numărul celor care aderau la partid, întărindu-l din 
punct de vedere organizatoric. In lupta lor împotriva autori
tăţilor, ca şi împotriva diferiţilor burghezi, muncitorii dădeau 
pretutindeni dovada superiorităţii lor intelectuale şi morale : 
mai ales în conflictele cu cei care, ca să zicem aşa, „îi pun în 
pîineu ,  muncitorii se vădeau a fi cei luminaţi, iar capitaliştii 
- cei ignoranţi. Şi, în plus, ei duc de cele mai multe ori lupta 
cu un umor care dovedeşte cel mai bine cit de siguri sînt de 
cauza lor şi cit de conştienţi sînt de superioritatea lor. O luptă 
dusă în acest fel, pe un teren istoriceşte pregătit, trebuie să 
se soldeze cu rezultate mari. Succesele alegerilor din ianua
rie 424 sînt fără precedent în istoria mişcării muncitoreşti con
temporane, şi uimirea pe care au produs-o în toată Europa a 
fost pe deplin justificată. 

Muncitorii germani au faţă de muncitorii din restul Europei 
două avantaje esenţiale. In primul rînd, ei aparţin poporului 
celui mai dezvoltat din punct de vedere teoretic din Europa 
şi au păstrat această capacitate teoretică, pe care aşa-numi
tele clase „culteu din Germania au pierdut-o cu desăvîrşire. 
Dacă n-ar fi fost precedat de filozofia germană, în special de 
filozofia lui Hegel, socialismul ştiinţific german, singurul 
socialism ştiinţific care a existat vreodată, nu s-ar mai fi 
născut. Fără capacitate teoretică, acest socialism ştiinţific nu 
le-ar fi intrat niciodată atît de mult în sînge muncitorilor, cum 
se întîmplă acum. Iar cit de imens este acest avantaj reiese, 
pe de o parte, din indiferenţa faţă de orice teorie - una din 
cauzele principale pentru care mişcarea muncitorească 
engleză, în pofida organizării excelente a diferitelor sindicate, 
progresează atît de încet - şi, pe de altă parte, din confuzia 
şi dezorientarea pe care le-a semănat proudhonismul, în forma 
lui iniţială, printre francezi şi belgieni, şi in forma caricaturi
zată de Bakunin - printre spanioli şi i talieni. 

A1 doilea avantaj constă în faptul că germanii au intrat 
aproape ultimii în mişcarea muncitorească. După cum socia
lismul teoretic german nu va uita niciodată că se sprijină pe 
umerii lui Saint-Simon, Fourier şi Owen - trei gînditori care, 
cu tot caracterul fantezist şi utopic al doctrinelor lor, se numără 
printre minţile cele mai de seamă ale tuturor timpurilor şi 
care au anticipat în mod genial nenumărate adevăruri a căror 
justeţe noi o dovedim acum în mod ştiinţific -, tot astfel 
mişcarea muncitorească germană practică nu trebuie să uite 
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niciodată că s -a  dezvoltat sprijinindu-se pe mişcarea engleză 
şi franceză, că a putut pur şi simplu să-şi însuşească expe
rienţa plătită atît de scump de acestea, să evite acum greşelile 
acestora, care, în majoritatea cazurilor, au fost atunci inevi
tabile. Unde am fi acum fără exemplul trade -unionurilor 
engleze şi al luptelor politice ale muncitorilor francezi, fără , 
colosalul impuls dat în special de Comuna din Paris ? 

Trebuie să recunoaştem că muncitorii germani au ştiut 
să folosească cu o rară pricepere avantajele situaţiei lor. 
Pentru prima oară de cînd există o mişcare muncitorească 
lupta se duce în mod unitar, coordonat şi sistematic în cele 
trei domenii ale ei : teoretic, politic şi practic-economic 
(împotrivirea faţă de capitalişti) . In acest atac, ca să zicem 1 
aşa, concentric rezidă forţa şi invincibilitatea mişcării germane. 

Pe de o parte datorită situaţiei lor avantajoase, pe de 
altă parte datorită particularităţilor insulare ale mişcării 
engleze şi a reprimării celei franceze, muncitorii germani stau 
în momentul de faţă în fruntea luptei proletariatului. Cit timp 
anume le vor permite evenimentele să ocupe acest post de 
onoare, acest lucru nu-l putem prevedea. Dar atîta timp cit îl 
vor ocupa, sperăm că-şi vor îndeplini cum se cuvine obliga·
ţiile. Pentru aceasta este nevoie de un efort dublu în toate 
domeniile luptei şi agitaţiei. Conducătorii vor avea în special 
datoria de a-şi clarifica din ce în ce mai mult toate problemele 
teoretice, de a se elibera din ce în ce mai mult de influenţa 
frazelor tradiţionale, care aparţin vechii concepţii despre lume, 
şi de a avea întotdeauna în vedere că socialismul, de cînd a 
devenit o ştiinţă, trebuie tratat ca o ştiinţă , adică trebuie stu
diat. Conştiinţa astfel dobîndită şi din ce în ce mai clară tre
buie să fie răspîndită în masa muncitorilor cu tot mai multă 
asidui ta te, iar organizaţia de partid şi sindicatele trebuie tot 
mai mult închegate. Chiar dacă voturile d ate socialiştilor în 
ianuarie reprezintă o armată apreciabilă, ele nu constituie 
încă nici pe departe majoritatea clasei muncitoare germane ; 
şi aricit de încuraj atoare sînt succesele propagandei în rîn
durile populaţiei rurale, tocmai aici mai rămîne încă foarte 
mult de făcut. Prin urmare, să nu slăbim lupta, să smulgem 
inamicului un oraş după altul, o circumscripţie electorală 
după alta ; dar înainte de toate să păstrăm adevăratul spirit 
internaţionalist, care exclude orice fel de şovinism patriotic 
şi care salută cu bucurie orice nou pas în mişcarea proletară, 
indiferent de la ce naţiune porneşte. Dacă muncitorii germani 
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vor înainta în acest fel, poate că nu vor merge în fruntea miş
cării - de altfel nici nu este în interesul acestei mişcări ca 
muncitorii unei singure naţiuni să meargă în fruntea ei -, 
dar ei  vor ocupa totuşi un loc de cinste în rîndul luptătorilor ; 
şi dacă încercări neaşteptat de grele sau evenimente deosebit 
de importante le vor cere curaj sporit, o hotărîre şi energie 
sporită, ei vor fi pe deplin pregătiţi. 

Londra, 1 iulie 1 874 
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Cînd împăratul Rusiei a sosit la Londra, întreaga poliţie 
de acolo era mobilizată. Se zvonea că polonezii aveau de 
gînd să-l împuşte, că se şi găsise un nou Berezowski, mai bine 
înarmat decit atunci la Paris. Locuinţele polonezilor cunoscuţi 
au fost înconjurate de poliţişti Îll civil şi, mai mult decît atît, 
a fost chemat de la Paris un comisar de poliţie care în timpul 
imperiului îi supraveghease 1în mod special e polonezi. Pen
tru a asigura paza pe traseul pe care urma să-l parcurgă ţarul 
de la locuinţa sa pînă în City, poliţia luase adevărate măsuri 
strategice, dar toată această strădanie a fost gratuită. Nici 
urmă de Berezowski, nici o detunătură de pistol, astfel incit 
ţarul, nu mai puţin îfricoşat decit fiica sa, s-a ales doar cu 
spaima. Totuşi se poate spune că strădaniile poliţiei nu au 
fost întru totul gratuite, deoarece împăratul a dispus să se 
plătească fiecăruia dintre ofiţerii de poliţie care au avut grijă 
de persoana sa cite 5 1 .  st., iar fiecărui inspector - cite 2 
( cite 1 0, respectiv 40 de mărci) . 

ln acest timp, polonezii se gîndeau la cu totul alte lucruri 
decit la asasinarea nobilului Alexandru. Societatea „Poporul 
polonezu a lansat un „Manifest al emigranţilor polonezi către 
poporul englezu semnat de generalul W. Wr6blewski, preşe
dinte, J. Krynski, secretar m. Manifesul a fost larg răspîndit 
la Londra în timpul şederii ţarului în acest oraş. Întreaga 
presă londoneză, cu excepţia lui „Reynolds Newspaper" 428, 
a refuzat să-l publice pe motiv că nu se cuvine să lezezi 
„oaspetele Angliei u .  

Manifestul începe prin a le  arăta englezilor că  ţarul nu 
le face o cinste, ci le aduce o ofensă vizitîndu-i tocmai în 
momentul cînd în Asia centrală el se pregăteşte să răstoarne 
dominaţia engleză în India ; şi că dacă Anglia, în loc să se 
lase ademenită de momelile ţarului, acest pretins părinte al 
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popoarelor asuprite de el, ar fi mai puţin indiferentă faţă de 
aspiraţiile la independenţă ale polonezilor, atunci Anglia, ca 
şi restul Europei occidentale, ar putea să înceteze fără grijă 
uriaşele ei înarmări. Acest lucru corespunde întru totul adevă
rului. In spatele întregului militarism european stă militaris
mul rus. Armata rusă, care în războiul din 1 859 a constituit o 
rezervă a Franţei, iar în războaiele in 1 866 şi 1870 a Prusiei, 
a dat de fiecare dată posibilitate puterii superioare din punct 
de vedere militar să-şi înfrîngă singură adversarul. Ca primă 
putere militară din Europa, Prusia este o creaţie nemijlocită 
a Rusiei, chiar dacă ulterior, spre marea nemulţumire a protec
torului ei, i-a luat-o înainte. 

ln manifest se spune în continuare : 

„Datorită poziţiei ei geografice şi a faptului că e gata oricînd iă 
apere interesele omeniTii, Polonia a fost ş: va fi 1ntotdeauna ampionul 
luptei pntru dreptate, ivilizaţie şi progres social 1n tot nord-stul 
Europei. Polonia a dovedit iin mod mcontestabil acest lucru prin rezis
tnta de veauri opusă, pe de o parte, năvălirilor barbarilor de la 
răsărit, iar pe de altă parte inchiziţiei, care oprima pe atunci aproape 
întregul Apus. Cărui !apt se datoreşte că tocai în epoca cea mai ho
tărito:re a timpurilor modene, popoarele din apusul Europei s-au putut 
eo;acra nestingherite dezvoltării tortelor lor vitale sociale ? Aceasta 
se datoreşte numai şi numai faptului că la hotrele de răsărit ale Eu
ropei a stat de strajă soldatul polonez, întotdeana vigilent, 1ntotdeauna 
gata să intre 1n luptă şi să-şi pună 1n j oc fără şovăire sănătatea, avutul 
şi viaţa, La adpostul armelor poloneze, Europa a avut psibilitatea să-şi 
dezvolte arta şi ştiinţa, renăCute în secolul al XVI-Jea, iar comerţul, 
industria şi avuţia si atingă actuala culme uimitoare. Ce s-ar fi lntim
plat, de pildă, u tezaurul civilizaţiei dobîndit de Apus printr-o muncă 
de două secole dacă Polonia, ameninţată ea 1nsăşi din spate de hardele 
mongole, n-ar fi aordat ajutor Europei icentmle împotriva �urcilor, zdro
bind puterea otomană prin strălucita victorie repurtată sub zidurile 
Vienei ? "  

Mai departe în manifest se  arată că  ş i  astăzi încă, în 
special rezistenţa Poloniei împiedică Rusia să-şi îndrepte for
ţele împotriva Apusului, după cum tot ei i se datoreşte dezar
marea celor mai periculoşi aliaţi ai Rusiei, agenţii panslavişti 
ai acesteia. Renumitul istoric rus Pogodin, într-o lucrare publi
cată din ordinul şi pe cheltuiala guvernului rus, scrie că 
Polonia, pînă acum un ghimpe în trupul Rusiei, trebuie să 
devină mina ei dreaptă, ceea ce se poate realiza prin restau
rarea ei, ca regat mic, slab, sub sceptrul unui principe rus -
mijlocul cel mai sigur de a atrage de partea Rusiei pe slavii 
din Turcia şi  Austria. 

„Vom face cunscut acest lucnt !ntr-un manifest spcial ; nglia 
si Franţa lşi vor muşca buzele, iar Austria va primi o Jovitură de 
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moarte ... Toţi polonezii, chiar şi cei mai lnvrşunaţi, se vor arunca in 
braţele noastre ; poloneii din Austia şi Prusia se vor uni din nou cu fraţii 
lor. Toate popoarele slave stăzi subjugate de Austria : cehii, croaţii, ua
guxil ( I ) pină la slavii din Turcia vor ştepta u ardoare clipa cind vor pu
tea şi ei s ă  rspire tot atit de liber cum vor rspira atunci poloneii. 
Noi vom i o omunitate de popare e 1 00 OOO OOO, unită sub acelaşi 
sceptru, şi atun. voi, popoare ale Europei, v eniţi să vă măsuraţi puterea 
u noi" 2a. 

Din păcate, acestui plan sublim îi lipsea esenţialul : asen
timentul Poloniei. Or, 

,,a toate acste momeli, Polonia, după 1cum ştie toată lumea. a răspuns : 
vreau şi trebuie să trăisc, iar dică in genere e s ă  trăiesc, atuni nu 
vreau să trăiso a unealtă a plnurilor de ucerire a �uii urmărite de 
un tr străin, ci a Opor liber printre popoarele libere ale Europei". 

n manifest se arată apoi cum şi-a realizat Polonia această 
hotărîre neclintită. în momentul critic al existenţei ei, cînd a 
izbucnit revoluţia franceză, Polonia era dej a ciopîrţită, ca 
urmare a primei împărţiri a ei între patru state. Şi totuşi ea 
a avut curajul ca,  prin constituţia din 3 mai 1791 ,  să arboreze 
stindardul revoluţiei franceze pe malurile Vistulei - act prin 
care Polonia s-a situat u mult deasupra tuturor vecinilor ei. 
Vechile rînduieli poloneze au fost astfel nimicite ; ar fi fost 
suficiente cîteva decenii de dezvoltare tihnită, netulburată din 
afară, şi Polonia ar fi devenit cea mai înaintată şi cea mai 
puternică ţară de la răsărit de Rin. Dar puterile care împărţi 
seră Polonia între ele nu puteau vedea u ochi buni restaura
rea ei, şi u atît mai puţin restaurarea ei ca urmare a înrădă
cinării revoluţiei în nord-estul Europei. Soarta ei era pecet
luită : ruşii au obţinut în Polonia ceea ce Prusia, Austria şi 
trupele imperiului au încercat în zadar să obţină în Franţa. 

„Kosszko a luiat atit penru mdeµnţa Poloniei cit şi p entru 
principiul egalităţii. Şi este indobşte cunoscut că, din clipa pirderii 
independenţei ei n aţionaJe ş. in pofida acstei pirderi, Polonia, in vir
tutea pabriotismului ei şi a solidarităţii . u toate popoarele care luptă 
p entru cauza omenirii, a fost intotdeauna şi pretutindeni ln primele rin
duri ale apărătorilor drepturilor violate, participind la toate bătăliile 
impotriva ti"aniei. Fără a se lăsa !nfrintă de propriile ei nenorociri şi 
aLi derutată de obtuzitatea şi de reaua-voinţă a guvernelor europene, 
Polonia nu a neglijat nici o clipă lndat"irile impuse ei de ea lsăşi, 
de storie şi de grija pentru viitor•. 

Dar, totodată, ea a formulat şi principiile potrivit cărora 
trebuie organizat acest viitor - noua republică poloneză ; 
aceste principii sînt enunţate în manifestele din 1836, 1845 
şi 1863 430• 
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„Primul dintre acste manfste rolamă, pe lingă dreptul naţional 
inalienabil al Poloniei, egalitatea ln drepturi a ţăranilor. Manifstul din 
1845, prolmat pe pămint polonez, in oraşul Cracovia, pe atunci incă 
liber, şi aprobt de dputaţii din toate părţile Poloniei, enunţă nu numai 
această egalitate in drepturi, ci ş. tza că ţăranii trebuie sd devind pro
prietarii pdmintului pe oare-1 muncsc de secole. In partea Poloniei care 
a st .răpită de Rusla, 1că cu mult înainte de pubHcarea aşa-numitului 
manifst iperial de eliberare, moşierii, pornid de la manifstele sus
menţionate ca baze ale dreptului naţional polnz, au hotărit să rezolve 
de bunăvoie şi in intelgere u tăanii această problmă internă, care 
le apăsa conştiinţa ( 1859-1 863). Constituţia din 3 mai 1 791 a rezolvat in 
principiu problema agrară n Polonia ; dacă totuşi tărallll polonez a con
tinuat să fie >rimat, de vină erau exclusiv despotimul ş. machiavelismul 
ţarului, a cărui dminaţie se baza pe vrajba dinre moşieri şi ţărni. 
Hotarirea a f5t luată u mult îuain1a publicărLi manifstului mperial 
din 19 februarie 1861 ; acst manfst insă, are i fst Salutat cu entu
ziasm de întraga Europă şi care sabilea, chipurile, egalitatea in drep
turi a tinilor, nu era in realitate deoit un paravn in spatele căruia 
ţarul căuta să-şi ascundă tendinţa permanentă de a-şi însuşi bunuri 
străine. Ţărănimea olonză continuă să fie tot at11 de asuprită, dar 
ţarul a devenit proprietarul pdmîntului I Şi drept pdeapsă pentru răscoila 
singeroasă care a avut loc in Polonia 1n 1863 motriva barbariei per
fide a prsorilr ei, Polonia a avut de indurat rpruii atit de brutale, 
1no1t şi tirania veaurilo" treute s-ar cutrmure in fata lor". 

„Dar nici umplitul jug al ţarului, deşi o apsă de mai bine de un 
seol, nici indiferenţa Europei u au f.ost in stare să ucidă Polonia. Noi 
am trăit şi vom ri datorită propriei lOastre voinţe, datirită propriei 
noastre forte şi a propriei noastre dzvoltări sociile ş. politice, care ne 
situează cu mult desupra supri1oriJor noştri, pentru că existenta lor 
nu se bazează deo1t pe forţa brutală, pe înhisoare şi spinzurătoare, iar 
prmcpalele pirghii ale politicii lor extene sint maşinaţiile de culise, 
atacurile perfide şi, fn sfirşit, uceririle prin forţă". 

Să lăsăm acum acest manifest, caracterizat îndeajuns de 
pasajele mai sus menţionate, pentru a face pe marginea lui 
citeva observaţii cu privire la însemnătatea pe care o pre
zintă problema poloneză pentru muncitorii germani. 

Oricît de mult s-a dezvoltat Rusia de la Petru cel Mare 
încoace, oriît de mult a crescut influenţa ei în Europa ( lucru 
la care a contribuit în mare măsură Frederic al II-lea, regele 
Prusiei, deşi ştia perfect de bine ce face), ea a rămas totuşi, 
în esenţă, pînă în momentul cînd a pus stăpînire pe Polonia, 
o putere tot atît de extraeuropeană ca, de pildă, Turcia. In 
1 772 a avut loc prima împărţire a Poloniei ; dar încă în 1 779, 
cu prilejul semnării tratatului de pace de la Teschen, Rusia a 
cerut şi a obţinut * dreptul consfinţit prin tratat de a se ames
teca în treburile Germaniei 431• Aceasta ar fi trebuit să consti-

* Cuvintele „şi a obţinut• au fost adăugate de Engels in ediţia din 
1 894. - Nota red. 
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tuie o lecţie pentru suveranii germani ; totuşi, Frederic Wil
helm al Ii-lea, singurul Hohenzollern care s-a opus vreodată 
în mod serios politicii Rusiei, şi Franz al Ii-lea au fost de acord 
cu distrugerea completă a Poloniei. După războaiele napo
leoniene, Rusia a luat partea leului şi din fostele provincii 
poloneze ale Prusiei şi Austriei, erijîndu-se din acel moment 
în mod făţiş în arbitru al Europei, rol pe care a continuat să-l 
joace fără întrerupere pînă în 1833. Prusia a fost literalmente 
mîndră că poate să se prosterneze în faţa Rusiei ; Austria o 
urma nu de bunăvoie, dar cedînd mereu în momentul hotărî
tor de frica revoluţiei, împotriva căreia ţarul rămînea întot
deauna ultimul reazem. Astfel, Rusia a devenit bastionul 
reacţiunii europene fără a renunţa la plăcerea de a pregăti 
noi cuceriri în Austria şi Turcia prin incitări panslaviste. ln 
anii revoluţiei, înfrîngerea ungurilor de către armatele ruse 
a fost un eveniment tot atît de hotărîtor pentru Europa răsări
teană şi centrală ca şi bătălia din iunie de la Paris pentru 
Apus ; iar cînd, curînd după aceea, la Varşovia, împăratul 
Nicolaie s-a răfuit atît cu regele Prusiei cit şi cu împăratul 
Austriei, s-a statornicit o dată cu dominaţia Rusiei şi domi
naţia reacţiunii în Europa. Războiul Crimeii a izbăvit Apusul 
şi Austria de insolenţa ţarului ; Prusia şi micile state germane 
se prosternau cu atît mai mult în faţa lui ; dar încă în 1 859 
ţarul i -a pedepsit pe austrieci pentru nesupunerea lor, proce
dînd în aşa fel, incit vasalii săi germani să nu fie de partea 
Austriei, iar în 1 866 Prusia a desăvîrşit pedepsirea acesteia. 
După cum am mai arătat, armata rusă serveşte drept pretext 
şi reazem întregului militarism european. Numai faptul că în 
l853 Nicolaie, bazîndu-se pe milionul său de soldaţi - care, 
ce-i drept, exista în bună parte numai pe hîrtie -, a aruncat 
mănuşa Apusului, i-a dat posibilitatea lui Ludovic-Napoleon 
să folosească războiul Crimeii drept pretext pentru a face din 
armata franceză, pe atunci destul de slăbită, armata cea mai 
puternică din Europa. Numai datorită faptului că în 1870 
armata rusă a împiedicat Austria să fie de partea Franţei, 
Prusia a putut să învingă Franţa şi să desăvîrşească opera de 
creare a monarhiei militare pruso-germane. ln toate aceste 
acţiuni spectaculoase vedem în culise armata rusă. Chiar dacă, 
în măsura în care dezvoltarea internă a Rusiei nu va intra 
curînd pe făgaşul revoluţionar, nu încape îndoială că victoria 
Germaniei asupra Franţei va genera în mod inevitabil un război 
între Rusia şi Germania - la fel cum victoria Prusiei asu-
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pra Austriei la Sadova a dus la războiul franco-prusian * -
armata rusă va fi întotdeauna gata să-şi ofere serviciile Pru
siei împotriva unei mişcări în interiorul acestei ţări. Şi astăzi 
Rusia oficială este bastionul şi pavăza întregii reacţiuni euro
pene, iar armata rusă - rezerva tuturor celorlalte armate în 
reprimarea clasei muncitoare din Europa. 

Or, tocmai muncitorii germani sînt expuşi în primul rînd 
asaltului acestei mari armate de rezervă destinate represi
unii, şi anume atît în aşa-numitil Imperiu german cit şi în 
Austria. Atîta timp cit în spatele burgheziei şi guvernelor 
Austriei şi Germaniei stă Rusia, 1ntreaga mişcare muncito
reas.ă germană este legată de mîini. Prin urmare, mai mult 
decît oricine avem interesul să scăpăm de reacţiune şi de 
armata rusă. 

Şi pentru aceasta avem un singur aliat de nădejde, şi încă 
de nădejde în orice împrejurări : poporul polonez. 

Prin întreaga ei dezvoltare istorică şi prin situaţia ei 
actuală, Polonia este pusă, într-o măsură şi mai mare decît 
Franţa, în faţa alternativei : să fie revoluţionară sau să piară. 
In felul acesta cade toată vorbăria absurdă despre caracterul 
prin excelenţă aristocratic al mişcării poloneze. Printre emi
granţii polonezi există destui oameni cu tendinţe aristocratice ; 
dar de îndată ce Polonia însăşi intră în mişcare, aceasta devine 
o mişcare prin excelenţă revoluţionară, aşa cum am văzut în 
1 846 şi 1 863. Aceste mişcări au fost nu numai naţionale, ci au 
avut totodată drept scop eliberarea ţăranilor şi trecerea pămîn
tului în proprietatea acestora. In 1 87 1  marea masă a emigran
ţilor polonezi din Franţa s-a pus la dispoziţia Comunei ; a fost 
oare aceasta o faptă a aristocraţilor ? N-a dovedit ea oare că 
aceşti polonezi erau întru totul la înălţimea mişcării contem
porane ? Şi ce se întîmplă de cînd Bismarck a introdus 
Kulturkampf-ul 433 în Poznan ** şi, sub pretextul că joacă ast· 
fel un renghi papei, porneşte o campanie împotriva manua
lelor poloneze şi a limbii poloneze şi face tot posibilul ca să-1 
împingă pe polonezi în braţele Rusiei ? Aristocraţia poloneză 
se apropie tot mai mult de Rusia în speranţa că sub dominaţia 
ei va reuşi cel puţin să reunească Polonia ; masele revolu-

* Acstă idee a fost eprimată tncă 1n ,,A doua Adresă a Consi
liului Gneral l Asociaţiei Intematlonale a Muncitorilor cu privire la 
războiul franco-prusian• (din 9 septembrie 1870 m). 

** In ediţia din 1 894 n Ioc de „Pomon• a părut „Polonia•. -
Nota red. 
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ţionare răspund însă propunînd o alianţă Partidului munci
toresc german şi luptînd în rîndurile Internaţionalei. 

Polonia a dovedit în 1863, şi > dovedeşte zi de zi, că nu 
poate fi ucisă. Dreptul ei la o existenţă independentă în fami
lia popoarelor europene nu poate fi contestat. Iar restaurarea 
ei constituie o necesitate în special pentru două popoare : 
pentru germani şi pentru ruşii înşişi. 

Nu poate fi liber un popor care asupreşte alte popoare. 
întotdeauna forţa armată de care are nevoie pentru oprimarea 
altor popoare se întoarce în cele din urmă împotriva lui însuşi. 
Atîta timp cît în Polonia se află soldaţi ruşi, poporul rus nu se 
poate elibera din punct de vedere politic şi nici social. Avînd 
însă în vedere actualul stadiu de dezvoltare a Rusiei, nu încape 
îndoială că, în ziua în care Rusia va pierde Polonia, în Rusia 
însăşi mişcarea va deveni atît de puternică, încît va răsturna 
ordinea existentă. Independenţa Poloniei şi revoluţia în Rusia 
se condiţionează reciproc. Iar independenţa Poloniei şi revo
luţia în Rusia - care, dat fiind imensul haos social, politic şi 
financiar, precum şi corupţia care a pătruns în întreaga Rusie 
oficială, este mult mai aproape decît pare la prima vedere -
înseamnă pentru muncitorii germani că burghezia, guvernele, 
într-un cuvînt reacţiunea din Germania se vor vedea reduse 
la propriile lor forţe, cărora cu timpul le vom veni de hac. 
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TI 

Programul comunarzilor blanquişti emigranţi • 

După fiecare revoluţie sau contrarevoluţie care a eşuat, 
printre emigranţii refugiaţi în diferite ţări se desfăşoară o 
activitate febrilă. Diferitele orientări din cadrul partidelor 
emigrate se grupează, se acuză reciproc de impasul în care s-a 
ajuns şi-şi aruncă una alteia învinuirea de trădare şi de tot 
felul de alte păcate de moarte. 1n acelaşi timp, emigranţii 
păstrează o strînsă legătură cu patria, organizează, conspiră, 
tipăresc manifeste şi ziare, jură că în douăzei şi patru de 
ore se va trece din nou la acţiune, că victoria este sigură şi, 
în aşteptarea acesteia, ei îşi împart în prealabil posturile 
ministeriale. Urmează, fireşte, o decepţie după alta, şi, 
deoarece ei nu le atribuie condiţiilor istorice inevitabile - pe 
care nu vor să le înţeleagă -, ci greşelilor întîmplătoare 
comise de o persoană sau de alta, invectivele sînt tot mai 
frecvente şi totul se încheie cu un scandal general . Aceasta 
este istoria tuturor emigranţilor, începînd cu emigranţii rega
lişti din 1 792 şi pînă în ziua de azi ; i ar acei emigranţi care 
au destulă înţelepciune şi perspicacitate părăsesc ciorovăiala 
sterilă de îndată ce pot face acest lucru în mod elegant, şi se 
îndeletnicesc cu ceva mai bun. 

De aceeaşi soartă implacabilă a avut parte şi emigraţia 
franceză după Comună. Ca urmare a campaniei de calomnii 
îndreptată de întreaga Europă împotriva tuturor fără nici o 
deosebire şi, în special la Londra, ca urmare a existenţei cen
trului comun pe care-l constituia Consiliul General al Inter
naţionalei, emigraţia franceză, silită cîtva timp să-şi înăbuşe, 
cel puţin de ochii lumii, disensiunile interne, în ultimii doi 
ani n-a mai fost în stare să ascundă procesul de descompu
nere tot mai rapid care avea loc în rîndurile ei. Pretutindeni 
vrajba  a izbucnit pe faţă. In Elveţia, o parte dintre emigranţi, 
mai ales sub influenţa lui Malon, el însuşi unul dintre înte-
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meietorii Alianţei secrete, au aderat la bakunişti. Apoi, la 
Londra, aşa-zişii blanquişti s-au retras din Internaţională şi 
au format o grupare aparte denumită „Comuna revoluţionară" .  
Ulterior a u  mai apărut numeroase alte grupări, care s e  aflau 
însă într-o permanentă transformare şi restructurare, fără a 
fi în stare să întocmească măcar un singur manifest, în timp 
ce blanquiştii au făcut nu de mult unoscut lumii întregi pro
gramul lor 435 în proclamaţia către „Communeux" *. 

Aceşti blanquişti se numesc astfel nu pentru că ar repre
zenta o grupare întemeiată de Blanqui - dintre cei 33 de sem
natari ai programului cred că numai vreo 2-3 au stat vre
odată de vorbă cu Blanqui -, ci pentru că voiau să acţioneze 
în spiritul şi potrivit tradiţiilor acestuia. Blanqui este prin 
excelenţă un revoluţionar politic ; socialist numai din senti
ment, suferinţele poporului trezesc compasiunea lui, dar el 
nu are nici o teorie socialistă şi nici propuneri practice bine 
definite în vederea unei reorganizări sociale. In activitatea sa 
politică, el a fost prin excelentă „omul faptelor" ,  încredinţat 
fiind că o mică minoritate bine organizată, care în momentul 
potrivit încearcă să înfăptuiască o lovitură revoluţionară, 
poate, pe baza cîtorva succese repurtate la început, să antre
neze masele populare şi să obţină astfel victoria în revoluţie. 
In timptd lui Ludovic-Filip, el a putut să organizeze acest 
nucleu, fireşte numai sub forma unei societăţi secrete, dar s-a 
întîmplat ceea ce se întîmplă de reulă în cazul cospiraţiilor : 
oamenii, sătui de veşnicele tergiversări şi promisiuni deşarte 
că în curînd se va trece la acţiune, şi-au pierdut în cele din 
urmă cu totul răbdarea, s-au răzvrătit, şi atunci s-a pus alter
nativa : să se destrame conspiraţia sau să se treacă la acţiune 
fără ca pentru aceasta să fi existat vreun motiv venit din afară. 
Răscoala a început (la 12 mai 1 839) şi cit ai clipi a fost înăbu
şită. De altfel, această conspiraţie a lui Blanqui a fost singura 
pe care politia n-a reuşit niciodată s-o descopere ; răscoala a 
fost pentru poliţie un trăsnet din senin. Deoarece Blanqui 
concepe orice revoluţie ca o lovitură înfăptuită de o mică 
minoritate revoluţionară, rezultă de la sine necesitatea dic
taturii după succesul acesteia, dictatură, bineînţeles, nu a 
întregii clase revoluţionare, a proletariatului, ci a unui mic 
număr de persoane care au înfăptuit lovitura şi care, ele însele, 
se supuneau de la bun început dictaturii uneia sau cîtorva 
persoane. 

* - „comunarzi" .  - Nota trad. 
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După cum vedem, Blanqui este un revoluţionar al vechii 
generaţii. Asemenea concepţii despre mersul evenimentelor 
revoluţionare sînt, cel puţin în ceea ce priveşte Partidul 
muncitoresc german, de mult învechite, şi nici în Franţa nu 
găsesc ecou decît în rîndul muncitorilor mai puţin maturi din 
punct de vedere politic sau mai nerăbdători. De altfel, vom 
vedea că şi în programul sus-menţionat aceste concepţii sînt 
supuse unor anumite ajustări. Dar şi printre blanquiştii noştri 
de la Londra domneşte principiul că în genere revoluţiile nu 
se fac singure, ci sînt făcute ; că ele sînt făcute de o minori
tate relativ restrînsă de oameni şi potrivit unui plan dinainte 
elaborat ; şi, în sfîrşit, că în orice moment se poate „trece în 
curînd la acţiune" .  Cu astfel de principii, oamenii, d�gur, 
devin în mod iremediabil o pradă a tuturor autoamăgirilor 
specifice emigraţiei şi comit o neghiobie după alta. Ei vor 
înainte de toate să-l imite pe Blanqui, „omul faptelor" .  Dar 
aici nu este de ajuns să ai bunăvoinţă ; nu oricine are instinc
tul revoluţionar al lui Blanqui şi nici nu ia atît de repede o 
hotărîre ca el, şi aricit ar perora Hamlet despre energie, el 
rămîne tot Hamlet. Şi cînd aceşti 33 de oameni ai faptelor nu 
găsesc absolut nimic de făcut pe tărîmul numit de ei al fap
telor, atunci cei 3 3  de  Brutuşi ai  noştri ajung într-o contra
dicţie cu ei înşişi mai curînd comică decît tragică, o contra
dicţie al cărei tragism nu este nicidecum sporit de înfăţişarea 
sumbră pe care o arborează, ca şi cum fiecare dintre ei ar 
fi un „Daman cu jungherul " ,  ceea ce, în treacăt fie spus, nici 
nu le trece prin minte. Ce fac ei atunci ? Ei pregătesc proxima 
„explozie", 1ntocmind dinainte liste de proscripţie pentru a 
curăţa ( epurer) rîndurile acelora care au participat la Comună, 
din care cauză chiar şi sînt numiţi de ceilalţi emigranţi cei 
cuaţi ( Ies purs) . Dacă şi ei se intitulează astfel, nu ştiu, fapt 
este că unora dintre ei  nu l i  s-ar prea potrivi. Ei ţn şedinţe 
închise şi iau hotărîri care trebuie să rămînă secrete, ceea ce 
nu împiedică însă ca în dimineaţa următoare întregul cartier 
francez să trăncănească despre ele. Şi, cum se întîmplă de 
obicei cu asemenea oameni serioşi ai faptelor cind n-au nimic 
de făcut, ei s-au angajat într-o dispută mai întîi personală, 
iar apoi literară cu un adversar onorabil, unul dintre indivizii 
cei mai suspecţi ai presei pariziene de mina doua, un oare
care Vermersch, care în timpul Comunei edita ziarul „Pere 
Duchesne• ,  o j alnică caricatură a ziarului lui Hebert din 
1 793 438• Drept răspus la idignarea lor virtusă, acest cava-
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Ier, într-unul din pamfletele sale, îi numeşte pe toţi „pungaşi 
sau complici ai pungaşilor" şi ii împroaşcă cu un potop rar 
întîlnit de injurii : 

„Orice vorbă-i 
Un ţuool, şi nu deşert• *. 

Şi cu un asemenea adversar, au socotit necesar să se 
ciorovăiască în public cei 33 de Brutuşi ai noştri I 

Un lucru însă este cert, şi anume că, după războiul isto
vitor, după foametea de la Paris, şi mai ales după valurile de 
sînge care au curs în acele zile ale lunii mai 1871 , proleta
riatul parizian are nevoie de o lungă perioadă de linişte pentru 
a-şi reface forţele ; că orice încercare prematură de răscoală 
nu poate să ducă decît la o nouă îfrîngere, chiar şi mai 
îngrozitoare. Blanquiştii noştri sînt de altă părere. După păre
rea lor, destrămarea majorităţii monarhiste de la Versailles 
înseamnă 

,căderea Versaills-ului, fevanşa Oomunei. Căci ne apropim de unul din 
acele măreţe momente istorice, de una din acele mari crize clnd, deşi se 
pare că poporul se prăpădşte de mizerie şi că este sortit pieirii, Telncpe 
totuşi u noi forte marşul său revoluţionar". 

Aşadar, se trece din nou la acţiune, şi chiar neîntîrziat. 
Această speranţă într-o imediată „revanşă a Comunei u nu 
este o simplă iluzie de emigrant ; ea este crezul necesar l 
unor oameni care şi-au băgat cu tot dinadinsul în cap că ei 
trebuie să fie „oameni ai faptelor u într-un moment cînd, în 
sensul lor de a se trece la acţiune, adică în sensul răscoalei 
revoluţionare, nu este absolut nimic de făcut. Veşnic acelaşi 
cîntec. Intrucît se trece la acţiune, li se p are că „a sosit 
momentul cînd toţi cei aflaţi în emigraţie, toţi cei în care mai 
pulsează viaţa trebuie să-şi definească poziţia u. Şi aşa se 
face că cei 33 ne declară că ei sînt 1) ateişti, 2) comunişti, 
3) revoluţionari. 

Ceea ce blanquiştii noştri au comun cu bakuniştii este 
faptul că ei vor să reprezinte curentul care ţinteşte cel mai 
departe, curentul cel mai extremist. De aceea, în treacăt fie 
spus, deşi scopurile lor sînt opuse, ei  recurg adesea la aceleaşi 
mijloace. Aşadar, în ceea ce priveşte ateismul, ei trebuie să 
fie mai radicali decît toţi ceilalţi. A fi ateist nu mai este, din 
fericire, ceva extraordinar în zilele noastre. Ateismul este un 
lucru aproape de la sine lnţeles în rîndul partidelor munci-

* Heine. „Rmanero". Carta a trei, „Diputa". - Nota red. 
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toreşti din Europa, deşi în anumite ţări poate că el nu se 
deosebeşte prea mult de ateismul acelui bakunist spaniol care 
a declarat : a crede în dumnezeu este împotriva oricărui socia
lism, dar a crede în fecioara Maria este cu totul altceva, în 
ea trebuie, fireşte, să creadă orice socialist de treabă. Cît 
priveşte marea majoritate 1 a muncitorilor social-democraţi 
germani, se poate spune chiar că pentru ei ateismul este o 
etapă depăşită ; acest cuvînt pur negativ nu le mai poate fi 
aplicat, deoarece opoziţia lor faţă de credinţa în dumnezeu 
a încetat de a mai fi teoretică, fiind doar practică : ei au rupt-o 
pur şi simplu cu dumnezeu, trăiesc şi gîndesc în lumea reală 
şi sînt, prin urmare, materialişti. La fel se prezintă, probabil, 
lucrurile şi în Franţa. Şi, admiţînd că n-ar fi aşa, atunci nimic 
n-ar fi mai simplu decît să se facă în aşa fel încît să fie răs
pîndită în proporţie de masă în rîndurile muncitorilor minu
nata literatură materialistă franceză a secolul ui trecut, acea 
literatură în care spiritul francez a atins culmi încă neîntre
cute, atît în ceea ce priveşte forma cît şi con ţinutul, şi care, 
ţinînd seama de stadiul de atunci al ştiinţei, rămîne şi azi un 
apogeu prin conţinutul ei şi un model inegalat în ceea ce pri
veşte forma ei. Dar aceasta nu poate să fie pe placul blanquiş
tilor noştri. Pentru a demonstra că sînt cei mai radicali, ei îl 
suprimă pe dumnezeu, ca în 1 793, printr-un decret : 

„Fie a Comuna să elibereze ipe veci menirea de acst spectru al 
nenorocirilor trecute• (dumnezeu), „de acestă cauză" (dumnezeu cdre nu 
există - o cauză ! )  ,1a neorocirilor ei actuale. In Cmună n-au ce căuta 
popii 1 orice manifestare religioasă şi or�ce organizaţie religioasă trebuie 
interzise". 

Şi această pretenţie de a - i  transforma, par l'ordre du 
mufti 0 ,  pe oameni în atei este semnată de doi membri ai 
Comunei, care, fără îndoială, au avut destul de des prilejul 
să se convingă, în primul rînd, că pe hîrtie poţi să dai oricîte 
ordine pofteşti, fără ca prin aceasta să asiguri îndeplinirea 
lor, şi, în al doilea rînd, că prigonirea este cel mai bun mijloc 
de a stimula convingerile indezirabile. Cert este că singurul 
serviciu care se mai poate face astăzi lui dumnezeu este acela 
de a declara ateismul un crez obligatoriu şi de a întrece legile 
antibisericeşti care făceau parte din Kulturkampful lui Bis
marck prin interzicerea religiei în general. 

• Cuvintele „marea majoritate• au fst dăuiate de Enge1s In euţta 
din 1894. - Nota red. 

"* - dtn ordinu1 mufti-ului, adică diutr-un ordin de sus. - Nora rrad. 
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Al doilea punct din program este comunismul . Aici ne 
aflăm într-un domeniu mult mai familiar, căci corabia pe care 
navigăm se numeşte „Manifestul Partidului Comunist" , publicat 
în februarie 1848. Incă în toamna anului 1 872, cei cinci blan
quişti care au ieşit din Internaţională s-au declarat adepţi ai 
programului socialist, care corespundea în toate punctele esen
ţiale cu programul comunismului german de astăzi, motivînd 
ieşirea lor din Internaţională numai prin refuzul Internaţio
nalei de a se juca de-a revoluţia aşa cum făceau cei cinci 437• 
Acum, consiliul celor 33 adoptă acest program împreună cu 
întreaga lui concepţie materialistă despre istorie, deşi, în 
măsura în care textul „Manifestului" nu a fost redat destul 
de fidel, traducerea lui într-o limbă franceză blanquistă lasă 
de dorit, ca, de pildă, în pasajul următor : 

„Burghezia a smuls de pe exploatarea muncii, ca ultima expresie a 
tuturor formelor de înrobire, vălul misUa care o acoperea mai înainte ; 
guvernele, religiile, familia, leghle, instituţiile, at din <trecut cit ş. din 
prezent, apar, în sfirşit, in acestă socieate redusă la simpla contradicţie 
dintre capitalişti ş1 muncit'ii salarLaţi, ca unelte de asuprire u ajutorul 
cărora burghezia işi menţine dominaţia şi subjugă proletariatulM. 

Comparaţi acest pasaj cu „Manifestul Partidului Comu
nist " ,  capitolul 1 : 

„Intr-un cuvînt, ea a pus în locul exploatării voalate de 
iluzii religioase şi politice exploatarea deschisă, neruşinată, 
directă şi brutală. Burghezia a despuiat de aureola lor toate 
activităţile pînă atunci venerabile şi privite cu smerenie. Ea 
a transformat pe medic, jurist, preot, poet, om de ştiinţă în 
muncitorii ei salariaţi. Burghezia a smuls vălul duios-senti
mental ce acoperea relaţiile familiale şi le-a redus la o simplă 
relaţie bănească" 438 etc. 

Dar îndată e coborîm din sferele teoriei în domeniul 
practicii apare caracterul ciudat al raţionamentului celor 33 : 

„Sintem omunişti pentru că vrm să ne atingm ţelul fără a ne 
opri la stadii intermiiaTe, făiră comprisuri. care nu fac decit să mine 
victoria şi să prelungecă slavaM. 

Comuniştii germani sînt comunişti pentru că, în pofida 
tuturor stadiilor intermediare şi a compromisurilor, care nu 
sînt create de ei, ci de dezvoltarea istorică, ei văd limpede şi 
urmăresc în permanenţă * scopul final : desfiinţarea claselor, 

* Cuvintele „şi urmărsc in pemanentăM au fost adăugate de Engels 
n ediţia din 1 894. - Nota red. 
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instaurarea unei societăţi în care să nu mai existe proprie
tatea privată asupra pămîntului şi asupra mijloacelor de pro
ducţie. Cei 33 de blanquişti sint comunişti deoarece îşi 
închipuie că, din moment ce ei vor să elimine stadiile inter
mediare şi compromisurile, treaba s-a făcut şi că dacă, aşa 
cum sînt convinşi, în cîteva zile „se va trece la acţiune" ,  vor 
pune mina pe putere, şi a doua zi „comunismul va fi introdus" .  
e aici rezultă că dacă acest lucru nu este posibil imediat, ei 
nu sint comunişti. Ce naivitate puerilă să invoci propria-ţi 
nerăbdare ca argument teoretic I 

In sfîrşit, cei 33 de blanquişti ai noştri sînt „revoluţio
nari ". Cu toate că în acest domeniu bakuniştii, după cum se 
ştie, au fost neîntrecuţi in folosirea cuvintelor bombastice, 
blanquiştii noştri consideră de datoria lor să-i depăşească. 
Şi în ce fel ? Se ştie că întregul proletariat socialist de la 
Lisabona şi New York pînă la Budapesta şi Belgrad şi-a asu
mat imediat, en bloc, răspunderea pentru acţiunile Comunei 
din Paris. Acest lucru nu le ajunge blanquiştilor noştri : 

„In ceea ce ne pTivşte, ne asumăm partea nostră de răspundere 
pentru executarea• (ln timpul Comunei) „duşmanilor poporului" (urmează 
enumerarea celr impuşcaţi ), „ne sumăm partea noastră de răspundere 
pentru incendiile are au distrus mijloacele de subjugare monarhiste 
sau burgheze, sau au apărat pe cei care luptau•. 

In orice revoluţie, ca în orice altă perioadă, se fac in 
mod inevitabil o mulţime de greşeli, şi cînd, în sfîrşit, oa
menii se liniştesc îndeajuns pentru a face o apreciere critică, 
ei ajung, fără doar şi poate, la concluzia : am făcut multe 
lucruri la care ar fi fost mai bine dacă renunţam, şi am renun
ţat la multe lucruri pe care ar fi fost mai bine dacă le făceam, 
şi de aceea lucrurile au mers anapoda. Ce lipsă de critică în
seamnă a sanctifica Comuna, a o declara infailibilă, a susţine 
că în cazul fiecărei case incendiate, a fiecărui ostatic împuşcat 
s-a procedat exact aşa cum trebuia I Nu înseamnă oare aceasta 
să susţii că în acea săptămînă din mai poporul a împuşcat 
tocmai acel număr de oameni care trebuiau împuşcaţi, şi nu 
mai mulţi, că a incendiat tocmai acele clădiri care trebuiau 
incendiate, şi nu mai multe ? Nu înseamnă oare aceasta să 

· afirmi că în timpul primei revoluţii franceze fiecare decapi
tat a primit pedeapsa meritată, incepînd cu cei decapitaţi 
din ordinul lui Robespierre şi terminînd cu însuşi Robes
pierre ? Iată la ce copilării se ajunge cînd oameni în fond 
destul de blaj ini dau frîu liber imboldului de a apărea în
fri caşă tari. 
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Dar destul. In pofida tuturor neghiobiilor comise de emi
granţi şi în pofida tuturor încercărilor, de-a dreptul comice, 
de a da junelui Karl (sau Eduard ? *) o înfăţişare înfricoşă
toare, nu se poate nega că în acest program se observă un 
pas important înainte. El reprezintă primul manifest prin care 
muncitorii francezi aderă la comunismul german de astăzi. 
Şi să nu uităm că ei sînt muncitori adepţi ai orientării care 
vede în francezi poporul ales al revoluţiei, i ar în Paris -
Ierusalimul revoluţionar. Această aderare este meritul incon
testabil al lui Vaillant, care a semnat manifestul alături de 
ceilalţi, şi care, după cum se ştie, cunoaşte temeinic limba 
germană şi literatura socialistă germană. Iar muncitorii so
cialişti germani, care au dovedit în 1 870 că le este complet 
străin orice şovinism naţional, pot să considere ca un semn 
bun faptul că muncitorii francezi adoptă principii teoretice 
juste, chiar dacă ele provin din Germania. 

* Aluzie la Eduard Va!tlnt. estă parantză a ft oisă e 
Egels n diia dn 18. - Nota red. 

S* 
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III 

La Londra apare o revistă neperiodică în limba rusă in
titulată „Vpered ! "  439• Ea este editată de un savant rus, o 
persoană cit se poate de onorabilă, al cărui nume eticheta 
severă, de rigoare în literatura rusă din emigraţie, ne in
terzice să-l divulgăm. Chiar şi acei ruşi care pretind că sînt 
adevăraţi canibali revoluţionari şi declară că înseamnă o tră
dare faţă de revoluţie să respecţi ceva respectă în polemica 
lor aparenţa de anonimat cu o scrupulozitate care nu-şi gă
seşte egal decît în presa burgheză engleză ; ei o respectă 
pînă şi atunci cînd ea devine, ca în cazul de faţă, comică, 
întrucît întreaga emigraţie rusă şi guvernul rus cunosc prea 
bine numele acestui om. Nu avem de gînd să divulgăm fără 
motiv un secret păstrat cu atîta străşnicie, cum însă orice 
copil trebuie să aibă un nume, nădăjduim că redactorul zia
rului „Vpered ! " ne va ierta dacă, pentru mai multă concizie, 
în acest articol îl vom numi cu agreatul nume rusesc Piotr. 

Ca orientare filozofică, amicul Piotr este un eclectic care 
îşi alege din diferi tele sisteme şi teorii ceea ce este mai bun : 
încercaţi totul şi reţineţi ce-i mai bun I El ştie că în orice 
există o latură bună şi una rea,  şi arta constă în a şti să-ţi 
însuşeşti din toate ceea ce este bun şi să laşi de o parte ceea 
ce este rău. Intrucît orice lucru, orice persoană, orice teorie 
posedă aceste două laturi, una bună şi una rea, orice lucru, 
orice persoană, orice teorie este sub acest raport cam tot 
atît de bun sau tot atît de rău ca şi oricare altul şi, prin 
urmare, din acest punct de vedere ar fi o neghiobie să aprobi 
sau să dezaprobi cu înflăcărare unul sau altul. Prin urmare, 
toate luptele şi disputele care au loc în rîndurile revolu
ţionarilor şi socialiştilor trebuie să apară ca pure inepţii, 
menite doar să-i bucure pe duşmanii lor. Şi este de la sine 
înteles că un om cu asemenea păreri caută să aducă la acelaşi 
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numitor pe toţi cei care se combat reciproc şi insistă în 
mod serios ca ei să nu mai ofere reacţiunii acest spectacol 
scandalos, ci să atace exclusiv duşmanul comun. Acest lucru 
este cu atît mai firesc pentru cineva venit recent din Rusia, 
unde mişcarea muncitorească, după cum se ştie , a atins un 
înalt grad de dezvoltare. 

De aceea „Vpered I "  îndeamnă în fel şi chip pe toţi so
cialiştii să trăiască în bună înţelegere sau, cel puţin, să evite 
orice dispută în public. Cînd încercările bakuniştilor de a 
dicta în Internaţională recurgînd la denaturări, înşelăciune şi 
minciună au dus la cunoscuta sciziune în rîndurile Asocia
ţiei, tot „Vpered ! " a fost acela care a îndemnat la unitate. 
Această unitate putea fi realizată, bineînţeles, numai dacă li 
se făcea imediat pe plac bakuniştilor, predînd Internaţionala, 
legată de mîini şi de picioare, conspiraţiei lor secrete. Oa
menii au fost îndeajuns de conştienţi pentru a nu face acest 
lucru şi au ridicat mănuşa. Congresul de la Haga a hotărît 
să-i excludă pe bakunişti şi să publice documentele care jus
tificau această excludere. 

Ce s-a mai văitat redacţia revistei „Vpered ! "  că n-a fost 
sacrificată întreaga mişcare muncitorească mult îndrăgitei 
„unităţi " .  Dar şi mai mult s-a îngrozit, atunci cînd documen
tele compromiţătoare ale bakuniştilor au apărut în raportul 
comisiei (vezi : „Complotul împotriva Internaţionalei " * edi
ţia germană, Braunschweig, Bracke.) Să dăm cuvîntul ziaru
lui „Vpered 1 • .  

„icestă broşură ... are caiacterul unei polemici veninose lmpotriva 
unor persoane aflate ln rimle rlnduri ale federaliştilor ... onţinutul ei 
abundă ln chstini psnale care nu puteau fi culese decit din auzite 
şi a căror autenticitate nu era deci incontstabilă penru autori" 440• 

Şi pentru a dovedi oamenilor care au tradus în viaţă ho
tărîrile Congresului de la Haga ce crimă îngrozitoare au să
vîrşit, „Vpered I "  se referă la foiletonul unui oarecare Karl 
Thaler, publicat în „Neue Freie Presse" 441, foileton care. 

„provenind in tabăra burgheziei, merită o atenţie deosebită pentru că 
dovedeşte dt se poate de limpede ce I;emnătate pot avea pentru toti 
duşmanii muncitorilor, pentru burghezie şi guvne, pamfletel e prin care 
se acuză rciproo cei ce luptă pentu putere ln îndurile muncitorilor•. 

In primul rînd, menţionăm că aici bakuniştii sînt numiţi 
pur şi simplu „federalişti" ,  în opoziţie cu pretinşii centra-

* Vzi volumI de fa4ă, p. 331465. - Nota red. 
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Jişti, ca şi cum autorul ar crede în această opoziţie inexis
tentă, inventată de bakunişti. Vom arăta mai jos că în reali
tate lucrurile nu stau aşa. În al doilea rînd, menţionăm că 
dintr-un foileton scris la comandă, al unui ziar burghez atît 
de venal ca „Neue Freie Presse" din Viena, autorul trage 
concluzia că adevăraţii revoluţionari n-ar trebui să-i de
maşte pe pretinşii revoluţionari, deoarece aceste acuzaţii 
reciproce fac plăcere burgheziei şi guvernelor. Eu cred că 
chiar dacă „Neue Freie Presse" şi toată această şleahtă de 
gazetari ar scrie zece mii de foiletoane, aceasta n-ar avea 
nici cea mai mică influenţă asupra atitudinii Partidului mun
citoresc german. În orice luptă există momente cînd, pentru 
a nu-ţi pricinui tu însuţi un prejudiciu, trebuie să-l laşi pe 
adversar să aibă o anumită satisfacţie. Din fericire, am ajuns 
acolo încît nu ne deranjează o asemenea plăcere personală 
a adversarului, ştiind că cu acest preţ dobîndim succese reale. 

Dar principala acuzaţie adusă este că raportul abundă în 
chestiuni personale a căror autenticitate nu era incontesta
bilă pentru autori, deoarece ele nu puteau fi culese decît din 
auzite. De unde ştie amicul Piotr că o asociaţie cum este 
Internaţionala, care are organizaţii muncitoreşti în toată re
gula în întreaga lume civilizată, poate să culeagă asemenea 
fapte numai din auzite, el nu ne spune. ln orice caz, afirmaţia 
sa este cit se poate de nechibzuită. Faptele incriminate sînt 
confirmate de documente autentice, i ar persoanele respective 
s-au ferit să le conteste. 

· 

Dar amicul Piotr este de părere că chestiunile personale, 
ca şi scrisorile personale, sînt sacre şi nu trebuie să devină 
publice în cadrul unor dispute politice. Aplicînd cu riguro
zitate această regulă, înseamnă să interzici orice istoriogra
fie. Legătura lui Ludovic al XV-lea cu Du Barry sau Pompa
dour a fost o chestiune personală, dar fără ea întreaga 
preistorie a revoluţiei franceze ar fi de neînţeles. Sau, pen
tru a ne apropia de timpurile noastre : dacă o inocentă 
Isabella oarecare este dată în căsătorie unui bărbat care, 
după afirmaţia unor experţi în materie (asesorul Ulrich de 
pildă), nu poate suferi femeile şi de aceea se îndrăgosteşte 
exclusiv de bărbaţi, dacă ea, neglijată cum e, îşi culege băr
baţi pe unde îi găseşte, aceasta este o chestiune pur perso
nală. Dar dacă această inocentă Isabellă este regina Spaniei, 
iar unul dintre favoriţii ei este un tînăr ofiţer cu numele 
de Serrano ; dacă acest Serrano, drept răsplată pentru actele 
lui de bravură săvîrşite între p atru ochi, este făcut feldma-
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reşal şi prim-ministru, iar apoi, văzîndu-se înlăturat şi în
locuit de un altul, Işi alungă din ţară, cu ajutorul unor 
oameni care au împărtăşit aceeaşi soartă, iubita necredin
cioasă şi, după tot felul de peripeţii, ajunge în cele din urmă 
el însuşi dictatorul Spaniei şi un om atît de ilustru incit 
Bismarck face tot ce-i stă în putinţă pentru ca marile puteri 
să-l recunoască - atunci episodul petrecut între Isabella şi 
Serrano devine un capitol al istoriei Spaniei, iar cel care ar 
avea de gînd să scrie o istorie a Spaniei contemporane şi ar 
trece, cu bună ştiinţă, sub tăcere acest episod, acela ar falsi
fica istoria. Şi urmează oare atunci cînd narezi istoria unei 
bande cum este Alianţa, în care alături de cei înşelaţi întîl
neşti atîţia şarlatani, aventurieri, pungaşi, agenţi de poliţie, 
escroci şi laşi, să falsifici această istorie trecînd sub tăcere 
cu bună ştiinţă diferitele ticăloşii ale acestor domni, conside
rîndu-le „chestiuni personale" ? Amicul Piotr n-are decit să se 
îngrozească cit pofteşte, dar poate fi sigur că noi n-am ter
minat nici pe departe cu aceste „chestiuni personale".  Mate
rialul devine tot mai bogat. 

Dacă însă „Vpered I "  vede în raport o ticluire care în 
esenţă cuprinde numai chestiuni personale, atunci el se si
tuează pe o poziţie care cu greu poate fi calificată. Omul 
care a putut să scrie aşa ceva ori n-a citit niciodată broşura 
respectivă, ori era prea mărginit, ori prea pornit pentru a o 
înţelege, ori a scris cu bună ştiinţă ceva ce nu era adevărat. 
Oricine citeşte „Complotul împotriva Internaţionalei" se con
vinge că chestiunile personale citate în broşură nu constituie 
de loc esenţialul, ci sînt simple ilustrări pentru o mai bună 
caracterizare a persoanelor amintite acolo, ilustrări care ar 
putea fi suprimate fără ca scopul principal al broşurii să aibă 
de suferit. Organizarea unei societăţi secrete cu unicul scop 
de a impune mişcării muncitoreşti din Europa dictatura ca
muflată a cîtorva aventurieri, infamiile comise în acest scop 
- în special de Neceaev în Rusia - iată despre ce este 
vorba în broşură ; iar a afirma că tot conţinutul ei se reduce 
la chestiuni personale îseamnă, ca să nu spun altfel, lipsă 
de răspundere. 

Fireşte, pentru unii ruşi putea să fie extrem de neplăcut 
să vadă dezvăluită atît de brusc şi de necruţător în faţa apu
sului Europei latura murdară - ba chiar foarte murdară -
a mişcării ruse. Dar cine este de vină ? Cine dacă nu înşişi 
ruşii care reprezintă această latură murdară şi care nu se 
mulţumesc să-i Inşele pe propriii lor compatrioţi, ci au în-
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drăzneala să încerce să pună întreaga mişcare muncitoreasca 
din Europa în slujba scopurilor lor personale ? Dacă Bakunin 
& Co. şi-ar fi limitat faptele de vitej ie la Rusia, greu ar fi 
găsit cineva din apusul Europei că merită osteneala să-i vi
zeze în mod special. Ruşii înşişi ar fi avut grijă s-o facă. Dar 
de îndată ce aceşti domni care nu pricep cituşi de puţin con
diţiile şi evoluţia mişcării muncitoreşti din apusul Europei 
vor să facă pe dictatorii la noi, atunci încetează gluma : tre
buie pur şi simplu să le dai peste mîini. 

De altfel, mişcarea rusă poate să suporte fără teamă ase
menea dezvăluiri. O ţară care a dat doi scriitori de talia lui 
Dobroliubov şi Cernîşevski, doi Lessingi socialişti, nu piere 
pentru că a dat naştere cîndva unui fanfaron ca Bakunin şi 
cîtorva studenţi încă necopţi, care, folosind fraze bombas
tice, se umflă în pene ca nişte curcani şi în cele din urmă se 
mănîncă între ei. Dar printre tinerii ruşi cunoaştem oameni 
înzestraţi cu o deosebită capacitate teoretică şi practică şi 
de o mare energie, oameni care, datorită faptului că posedă 
limbi străine, îi depăşesc pe francezi şi englezi în ceea ce 
priveşte cunoaşterea îndeaproape a mişcării din diferite ţări, 
iar pe germani prin supleţea omului de lume. Acei ruşi care 
înţeleg mişcarea muncitorească şi participă ei înşişi la ea 
pot vedea în faptul că sînt absolviţi de răspundere pentru 
ticăloşiile bakuniste de-a dreptul un serviciu adus lor. 
Aceasta nu împiedică însă ziarul „Vpered I "  să-şi încheie 
articolul cu cuvintele : 

„Nu şim ce cred autor.ii acstei broşuri despre .rzwLtatele obtinute 
prin publicra ei. Mejaritata ititorilor noştri vor ncerca, probabil, 
acelaşi sntiment penibil pe care l-am încercat şi noi cind am citit bro
şura şi u care, dplindu-ne datoria de cronicari, consemnăm acest 
trist fnomen în paginile nos�re#.  

Cu acest sentiment penibil al amicului Piotr se încheie 
prima parte a povestirii noastre. Cea de-a doua parte începe 
cu următorul pasaj din acelaşi volum al lui „Vpered I "  : 

„Pntru a face plăcere cititorilor noştri, le mai aducem o ştire de 
aceeşi .tură. Alături de noi, in rindurile noastre se află şi cunscutul 
scriitor Piotr Nikitici Tkaciov ; după o detenţiune de patu ani. el a 
reuşit să evadeze din loul de deportare, unde era cndamnat la inacti
vitate, şi să vină să in�ărescă rindurile noastre•. 

Cine este unoscutul scriitor .aciov aflăm din broşura 
rusă „Sarcinile propagandei revoluţionare în Rusia" ,  pe care 
el însuşi a publicat-o în aprilie 1874 şi care îl caracterizeazJ 
drept un licean ageamiu, de o totală lipsă de maturitate, 
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drept un fel de Karlchen Missnick al tineretului revoluţionar 
rus 442• El ne povesteşte că a fost solicitat din multe părţi să 
colaboreze la „Vpered ! a ; a ştiut că redactorul este un reac
ţionar ; totuşi a considerat de datoria sa să ia sub aripa 
sa protectoare revista „Vpered ! a ,  ceea ce, în treacăt fie zis, 
nimeni nu i-a cerut. Imediat după ce a sosit a aflat, spre 
surprinderea sa, că redactorul, amicul Piotr, îşi aroga dreptul 
de a lua hotărîri definitive cu privire la acceptarea sau res
pingerea articolelor. Un asemenea procedeu nedemocratic 
fireşte că l-a indignat ; în consecinţă a întocmit un memoriu 
amănunţit în care a cerut pentru sine şi pentru toţi ceilalţi 
colaboratori (care, în treacăt fie zis, nici nu au cerut acest 
lucru) „în numele dreptăţii ,  în temeiul unor consideraţii pur 
teoretice„. egalitatea în drepturi şi obligaţii a (cu redactorul
şef) „în tot ceea ce priveşte aspectele literare, precum şi cele 
economice ale publicaţiei· respective" .  

Aici iese imediat l a  iveală lipsa de maturitate, care, ce-i 
drept, nu predomină în mişcarea emigranţilor ruşi, dar este 
mai mult sau mai puţin tolerată. Un savant rus, care se 
bucură în ţara sa de o mare faimă, emigrează şi tşi procură 
mijloacele pentru a fonda în străinătate o revistă politică. 
Nu apucă bine să facă acest lucru şi iată că apare, fără a fi 
oftit de cineva, un tînăr oarecare, mai mult sau mai puţin 
înflăcărat, care se oferă să colaboreze la revistă cu condiţia, 
mai mult decît puerilă, de a avea în toate problemele literare 
şi băneşti un cuvînt tot atît de hotărîtor ca şi fondatorul 
revistei. In Germania, el ar fi fost pur şi simplu luat în de
ridere. Ruşii însă nu sînt atît de grosolani. Amicul Piotr îşi 
dă toată osteneala să-l convingă, de asemenea „în numele 
dreptăţii şi în temeiul unor consideraţii pur teoreticea ,  că nu 
are dreptate, dar, fireşte, zadarnic. Ofensatul Tkaciov se re
trage, precum Achile, în cortul său, de unde îl bombardează 
pe amicul Piotr cu o broşură în care îl denumeşte „filozof 
filistinu . 

Cu ajutorul unei avalanşe de fraze bakuniste repetate la 
infinit cu privire la esenţa adevăratei revoluţii, el îl acuză 
pe amicul Piotr de crima de a voi să pregătească poporul 
pentru revoluţie, de �-1 face „să înţeleagă limpede şi să cu
noască nevoile lui " .  Cine doreşte însă acest lucru nu este 
un revoluţionar, ci un adept al progresului paşnic, adică un 
reacţionar, un adept al „revoluţiilor nesîngeroase, pe gustul 
germaniloru .  Adevăratul revoluţionar „ştie că poporul este 
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întotdeauna gata de revoluţieu ; cine nu crede acest lucru 
nu crede în popor, iar credinţa în popor „constituie forţa 
noastră" .  Pentru cel ce nu este convins de aceasta, au torul 
citează o maximă a lui Neceaev, un „reprezentant tipic al 
tineretului nostru de astăzi" . Amicul Piotr spune că trebuie 
să aşteptăm pînă cînd poporul va fi gata de revoluţie, „dar 
noi nu putem şi nici nu vrem să aşteptăm" ,  adevăratul revo
luţionar se deosebeşte de filozoful filistin prin aceea că „îşi 
asumă dreptul de a chema oricînd poporul la revoluţie".  Şi 
aşa mai departe. 

La noi, în apusul Europei, s-ar pune capăt tuturor acestor 
copilării prin simpla ripostă : dacă poporul vostru este gata 
oricînd pentru revoluţie, dacă voi vă asumaţi dreptul de a-l 
chema oricînd la revoluţie şi dacă nu puteţi aştepta de loc, 
de ce ne mai plictisiţi u trăncăneala voastră, de ce, mii 
de draci, nu treceţi la acţiune ? 

Dar la ruşi lucrurile nu se petrec atît de simplu. Amicul 
Piotr găseşte că raţionamentele d-lui Tkaciov, raţionamente 
puerile, anoste, contradictorii, care nu duc la nimic, ar putea 
exercita asupra tineretului rus atracţia seducătoare a mun
telui Venerei şi, ca un credincios Eckart al acestui tineret, 
lansează împotriva raţionamentelor amintite un mesaj de 
avertisment pe şaizeci de pagini tipărite mărunt 443• El expune 
acolo părerile sale cu privire la esenţa revoluţiei, analizează 
cu toată seriozitatea dacă poporul este pregătit pentru revo
luţie sau nu, dacă şi în ce condiţii revoluţionarii au dreptul 
să-l cheme la revoluţie sau nu şi alte asemenea sofisticării, 
care prin caracterul lor general au cam aceeaşi valoare ca 
şi cercetările scolasticilor cu privire la fecioara Maria. Ast
fel, însăşi „revoluţia" devine un fel de fecioara Maria, teoria 
- o credinţă, participarea la mişcare - un cult şi întreaga 
discuţie nu se desfăşoară pe pămîntul nostru păcătos, ci în 
sferele celeste ale frazelor generale. 

Cu acest prilej însă, amicul Piotr intră într-o contradicţie 
tragică cu sine însuşi. El, propovăduitorul unităţii, adversarul 
oricăror pamflete reciproc acuzatoare, al oricărei polemici 
în cadrul partidului revoluţionar, nu poate, fireşte, să-şi în
deplinească datoria sa de Eckart fără a polemiza şi el, nu 
poate să răspundă la acuzaţiile adversarului său fără a-l 
acuza la rîndul său pe acesta. Cu ce „sentiment penibil" se 
produce acest „ trist fenomen" , ne va spune însuşi amicul 
Piotr. 
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Broşura sa începe astfel : 

„Din două rele trebuie să algi pe cel mai mic. 
Ştiu prea bine că toată această literatură din migratie care constă 

din broşuri reciproc acuzatoare, din controverse pe tema : cine este un 
adevărat prieten al poporului şi cine nu, cine ste sineer şi cine nu şi 
cine anume este adevăratul reprezentant al tineretului rus, al adevăra
tului partid revolutionar, ştiu că toată această literatură despre noroiul 
cu care se împroaşcă reciproc emigrantii ruşi ste dezgustătoare pentru 
citi tori şi lipsită de orice importantă pentru lupta revoluţionară, că ea 
poate face plăcere numai duşmanilo' noştri - ştiu acst lucru şi totuşi 
onsider că se impune să sCriu acste rinduri, că se impune să adaug cu 
propria mea mină incă o lucrare la vraful acestei literaturi jalnice, spre 
plictiseala cititorilor şi dsfătarea duşmanilor, se impune pentru că din 
două rele trebuie să algi pe cel mai mic". 

Minunat. Dar cum se face că amicul Piotr, care în 
„Vpered ! " dă dovadă de atîta răbdare cu adevărat creşti
nească şi ne cere să manifestăm aceeaşi răbdare faţă de şar
latanii demascaţi de noi - şarlatani pe care el, după cum se 
va vedea, îi cunoaşte tot atît de bine ca şi noi -, cum se 
face că faţă de autorii raportului, el n-a mai avut ni ci măcar 
atîta răbdare incit să-şi pună întrebarea dacă din două rele 
n-au trebuit şi ei să aleagă pe cel mai mic ? Cum se face că 
a trebuit să-şi frigă el însuşi degetele înainte de a înţelege 
că ar putea să existe n rău şi mai mare decît puţin& pole
mică ascuţită împotriva unor oameni care, sub paravanul 
unei activităţi pretins revoluţionare, tindeau să denatureze 
şi să distrugă întreaga mişcare muncitorească din Europa ? 

Să fim totuşi indulgenţi cu amicul Piotr, soarta nu l-a 
menajat. De îndată ce, încărcîndu-şi conştiinţa, a fost nevoit 
să facă ceea ce ne reproşează nouă, Nemesis îl goneşte mai 
departe şi îl sileşte să furnizeze d-lui Karl Thaler un nou 
material pentru eventuale foiletoane în „Neue Freie Presse" .  

„Sau - 11 întreabă l pe Tkaciov, cel întotdeauna gata să treacă 
la actiune -, nu cumva agitatia dv. şi-a atins tinta 1 Organizaţia dv. 
este oare gata ? Gata 1 Intr-adevăr gata 1 Oare nu ste acsta faimosul 
comitet secret al revoluţionarilor •tipici„, comitet alcătuit din doi oameni 
şi care trimite n toate părt:Ie decrete 1 Tineretului nostru i s-au servit 
atitea minciuni, el a fost atit de ds tras pe sfoară, s-a abuzat atit de 
mult de 1ncrederea lui, lnlt nu va crede cu una u două că organizaţia 
revolutionară este gata pregătită". 

Că aceşti „doi oameni " sînt Bakunin şi Neceaev nu este, 
fireşte, prea greu de înţeles pentru cititorul rus. Mai departe : 

„Există oameni care pretind că stnt prieteni ai poporului, adepti ai 
revolutiei sociale, dar n a căror activitate se 'marcă, totodată, acea 
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falsitate şi lipsă de sinceritate pe care Je1am denumit mai sus o «remi
niscenţă a vechii societăţi„„. Acşti oameni speculau ura adpţilor noii 
orinduiri socii.le împotriva nedrptăţilor vechii societăţi şi enunţau prin
cipiwl : în luptă orice mij loc ste potrivit. In categoria acstor mijloace 
potrivite, ei includeau înşelarea toarăşilor de luptă, lnşelarea poporului, 
pe care pretindeau că-l slujsc. Pentru a organiza un partid dstul de 
puternic, ei  erau gaa să-i linşele pe toţi în bloc şi  pe fiecare in parte, 
ca şi cum s-ar puta infi.nta un partid social-revoluţionar puternic fără 
ca intre mmbrii lui să existe o solidaritate siCeră I i erau gata să 
aUte in popor vechile psiuni pentru jf şi rpaozitism„. Ei erau gata să-şi 
exploatze prietenii şi tova'ăşii pentru a face din ei unelte ale plnurilor 
lor ; i erau gata să apere 1n vorbe deplina independentă şi autonomie 
a pesoanelor şi grupărilor şi, toodată, organizau cea mai categorică 
dictatură scretă, obişnuindu-i pe adepţii lor să se supună orbşte, in 
spi.rit grgar, ca şi cum revoluţia ocială ar putea fi înfăptuită de un 
amestc de e�latat0ri şi expl0atati, de un grup de oameni ale căror 
vorbe sint dezminţite la fieare ps de faptele loru. 

Este de necrezut, dar adevărat : aceste rînduri, care sea
mănă ca două picături de apă cu un extras din „Complotul 
împotriva Internaţionalei " ,  sînt scrise de acelaşi om care, cu 
cîteva luni în urmă, condamnase această broşură pentru 
atacurile identice cu cele cuprinse în rîndurile de mai sus şi 
îndreptate împotriva aceloraşi persoane, considerînd-o crim. 
faţă de cauza comună. Putem deci să fim mulţumiţi. 

Iar dacă ne reîntoarcem acum la d-l Tkaciov, cu marile 
sale pretenţii şi inexistentele sale realizări, ca şi la mica 
nenorocire care l-a lovit pe amicul nostru Piotr cu acest pri
lej , am putea spune la rîndul nostru : 

„Nu ştim ce cred autorii despre rezultatele obţinute. 
Majoritatea cititorilor noştri vor încerca, probabil, acelaşi 
sentiment «rizibil » pe care l-am încercat noi citind broşura 
şi cu care, îndeplinindu-ne datoria de cronicari, consemnăm 
acest fenomen «ciudat» în p aginile noastre " .  

Dar s ă  lăsăm gluma. Multe fenomene stranii din mişcarea 
rusă de pînă acum se explică prin aceea că vreme îndelun
gată orice lucrare rusă era pentru Apus o carte cu şapte pe
ceţi şi că, de aceea, Bakunin & Co. au putut să ascundă cu 
uşurinţă Apusului manevrele lor, cunoscute de I1ult printre 
ruşi. Ei au răspîndit cu asiduitate teza că, în interesul miş
cării, chiar şi laturile murdare ale mişcării ruse trebuie as
cunse Apusului ; că acela care aduce la cunoştinţa Europei 
probleme ruse - în măsura în care ele sînt neplăcute -, 
acela este un trădător. Acum nu mai poate fi vorba de aşa 
ceva. Cunoaşterea limbii ruse - a unei limbi care merită pe 
deplin să fie studiată pentru că este una dintre limbile vii 
cele mai viguroase şi mai bogate şi pentru că dă posibilitatea 
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de a cunoaşte tezaurul literaturii ruse - nu mai constituie 
o raritate cel puţin printre social-democraţii genani. Ruşii 
trebuie să se împace cu inevitabila soartă internaţională că 
de acum încolo mişcarea lor se va desfăşura sub ochii şi sub 
controlul Europei. Nimeni nu a ispăşit atît de greu ca ei 
înşişi izolarea lor din trecut. Dacă n-ar fi existat această 
izol are, ei n-ar fi putut fi înşelaţi ani de- a  rîndul într-un mod 
atît de infam, aşa cum şi-au permis s-o facă Bakunin & Co. 
Şi nimeni altcineva decît ruşii vor trage cele mai mari fo
loase din critica făcută de Apus, din influenţa internaţională 
a diferi telor mişcări din apusul Europei asupra celei ruse şi 
invers, din contopirea care este, în sfîrşit, pe cale de a se 
realiza, a mişcării ruse cu întreaga mişcare europeană. 
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Asupra cititorilor ziarului „Volksstaat" s-a abătut o mare 
nenorocire. Unii dintre ei îşi mai amintesc, desigur, că în 
ultimul meu articol despre „Literatura din emigraţieu (nr. 1 11 
şi 1 18) am analizat unele pasaje din revista rusă „Vpered I " ,  
precum şi dintr-o broşură scrisă de redactorul ei. Cu acest 
prilej am pomenit în treacăt de un oarecare domn Piotr 
Tkaciov, care a publicat o broşurică îndreptată împotriva 
sus-numitului redactor şi de care m-am ocupat numai în mă
sura în care era neapărat necesar. Judecind după forma şi 
conţinutul nemuritoarei sale opere, l-am caracterizat pe autor 
drept un „licean ageamiu, de o totală l ipsă de maturitateu ,  
drept un fel de „Karlchen Missnick al tineretului revoluţionar 
rusu şi l-am compătimit pe redactorul revistei „Vpered l u  că 
a considerat necesar să se răfuiască cu un asemenea adver
sar. Dar curînd mi-a fost dat să văd că junele Karl începe 
să mă ameninţe şi pe mine, că mă antrenează şi pe mine 
într-o polemică cu el. El compune : „Scrisoare deschisă adre
sată d-lui Friedrich Engelsu de Piotr Tkaciov, Zirich, tipo
grafia „Tagwachtu ,  1874 445• Faptul că în această scrisoare se 
fac tot felul de afirmaţii la adresa mea, despre care 
d-l Tkaciov trebuie să ştie că nu corespund adevărului, m-ar 
lăsa indiferent ; dar, deoarece d-l Tkaciov pwzintă muncito
rilor germani într-o lumină cu totul falsă starea de lucruri din 
Rusia pentru a justifica astfel activitatea bakuniştilor în ceea 
ce priveşte Rusia, aceasta mă obligă la o ripostă. 

în scrisoarea sa deschisă, d-l T.aciov se comportă tot 
timpul ca reprezentant al tineretului revoluţionar rus. El 
afimă că eu aş fi „dat sfaturi.„ revoluţionarilor ruşi, „.că 
i-aş fi îndemnat să se alieze cu mine ( l ) u ; că, în acelaşi 
timp, i-aş fi prezentat „pe reprezentanţii prtidului revolu
ţionar rus din străinătate• ,  năzuinţele şi literatura lor într-o 
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„lumină cît se poate de nefavorabilă în faţa muncitorilor 
germani" ; el spune : „Manifestaţi faţă de noi, ruşii, cel mai 
profund dispreţ pentru că, după părerea dv., noi sîntem atît 
de «proşti » şi «lipsiţi de maturitate » etc . . . .  «liceeni ageamii » 
( cum binevoiţi să ne numiţW şi în încheiere urmează inevi
tabilul atu : „Persiflîndu-ne, aţi adus un bun serviciu duşma
nului nostru comun, statul rus " .  1n ceea ce-l priveşte pe 
d-l Tkaciov însuşi, el pretinde că aş fi „proferat împotriva 
lui toate injuriile posibile" .  

Or,  Piotr Nikitici Tkaciov ştie mai bine decît oricine că 
toate acestea nu conţin nici un dram de adevăr. 1n primul 
rînd, în articolul menţionat nu am făcut pe nimeni altul răs
punzător pentru sentinţele d-lui Tkaciov lecit pe el însuşi. 
Nu mi-a  trecut niciodată prin minte să văd în el pe repre
zentantul revoluţionarilor ruşi. Dar dacă el însuşi se numeşte 
aşa, iar cuvintele mele despre liceenii ageamii şi alte ama
bilităţi el le pasează lor, atunci trebuie să protestez cate
goric împotriva acestui lucru. 1n rîndul tineretului revolu
ţionar rus există, fireşte, ca pretutindeni, oameni de un 
calibru moral şi intelectual foarte diferit. Dar, în genere, tine
retul revoluţionar rus, chiar dacă ţinem seama de perioada 
diferită şi de mediul înconjurător cu totul diferit, se află, 
desigur, pe o treaptă mult mai înaltă decît s-a aflat vreodată 
tineretul nostru german studios, chiar şi în vremurile sale 
cele mai bune, la începutul deceniului al 4-lea. Nimeni, în 
afară de el însuşi, nu dă d-lui Tkaciov dreptul să vorbească 
în numele acestor tineri în totalitatea lor. Şi, deşi de astă dată 
se dovedeşte a fi un bakunist sadea, mă îndoiesc încă dacă 
are dreptul să se erij eze în reprezentant al celor cîţiva ba
kunişti ruşi pe care i -am caracterizat drept „cîţiva studenţi 
încă necopţi, care, folosind fraze bombastice, se umflă în 
pene ca nişte curcani şi în cele din urmă se mănîncă între 
ei" .  Dar, chiar dacă ar fi reprezentantul lor, aceasta nu ar fi 
decît o reeditare a vechii poveşti cu cei trei croi tari de pe 
Tooley Street din Londra c are au lansat o proclamaţie : „Noi, 
poporul Angliei, declarăm" etc. * ·  înainte de toate trebuie, 
aşadar, să precizăm că „revoluţionarii ruşi " rămîn ca şi pînă 
acum în afara discuţiei şi că în locul cuvîntului „noi" al lui 
Tkaciov urmează să citim peste tot „eu" .  

* Pariez c ă  d-l kaciov va spune că, citind anecdota de mi ss, 
m comis o trădare fată de proletariat prin faptul că i-m prezentat pe 
coitorii a atre „intr-o postură ridicolă u. 
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Cică i-am dat „sfaturi" ! Habar n-am de aşa ceva. Lovi
turi, Piotr Nikitici, poate că m dat uneori, dar sfaturi ? * 
Rog să mi se aducă dovezi. 

Cică l-am îndemnat pe el sau pe cei deopotrivă cu el 
să se alieze cu mine, şi anume la sfîrşitul articolului meu. 
Sînt dispus să-i plătesc d-lui Tkaciov zece mărci în moneda 
imperială a lui Binnarck dacă va dovedi acest lucru. 

Cică am afirmat că el este „prost" ,  şi pune cuvîntul în 
ghilimele. Deşi nu vreau să neg că în ambele lucrări el a pus 
sub obroc strălucirea talentului său, dacă în genere poate fi 
vorba de aşa ceva, cu toate acestea, oricine se poate con
vinge că în articolul meu cuvîntul „prost" nu se întîlneşte 
nici măcar o singură dată. Dar atunci cînd domnii bakunişti 
nu au altă ieşire, ei recurg la citate false. 

Mai departe, cică l-am „persiflat" şi că l-am pus într-o 
„postură ridicolă " .  D-l Tkaciov nu mă va putea sili, fireşte, 
niciodată să iau în serios broşura sa. Noi germanii avem 
reputaţia că sîntem oameni plicticoşi şi, desigur, nu o dată 
am meritat pe deplin această reputaţie. Dar asta nu ne obligă 
totuşi ca în toate împrejurările să fim tot aşa de plicticoşi şi 
solemni ca bakuniştii. Mişcarea muncitorească germană a 
căpătat, datorită guerillei cu poliţia, cu procurorii şi paznicii 
închisorilor, un ciudat caracter umoristic 1 de e să neg acest 
l ucru ? Nimeni nu-l opreşte pe d-l Tkaciov să mă persifleze 
cH pofteşte şi să mă pună într-o postură ridicolă, dar nu 
să-mi atribuie lucruri neadevărate. 

Şi acum învinuirea capitală : prezentîndu-1 pe d-l Tka
ciov într-o lumină demnă de el şi de operele lui, am „adus 
un bun serviciu duşmanului nostru comun, statul rus" ! Tot 
aşa, în alt pasaj se pune că, prezentîndu-1 aşa cum l-am pre
zentat, încalc „principiile de bază ale programului Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor" I Aici el apare ca un bakunist 
sadea. Ca nişte adevăraţi revoluţionari ce sînt, aceşti domni 
îşi permit faţă de noi orice, mai ales cînd o pot face pe 
ascuns, dar dacă încerci să nu-i tratezi cu cea mai mare 
deferenţă, să dai în vileag manevrele lor, să-i critici pe ei 
şi palavrele lor, atunci aduci servicii împăratului Rusiei şi 
înoalci principiile de bază ale Internaţionalei. Lucrrile sau 
tocmai invers. Nimeni altul decît d-l Tkaciov aduce servicii 
guvernului rus. Dacă poliţia din Rusia ar fi avut mai mult 

* ln ori9ilJl joo de cuv.te : „Schlăge• - lovituri, „Ratschlăge• -
staturi. - Nota lrad. 
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cap, ea ar fi răspîndit în masă broşura acestui domn în 
Rusia. Pe de o parte, ea n-ar fi putut găsi un mijloc mai bun 
pentru a discredita în ochii tuturor oamenilor cu judecată 
pe revoluţionarii ruşi, pe care autorul pretinde că-i repre
zintă. Pe de altă parte, n-ar fi exclus ca unii tineri de ispravă, 
d ar fără experienţă, să se lase antrenaţi de d-l Tkaciov la 
fapte nechibzuite şi astfel să cadă în capcană. 

D-l Tkaciov spune că „am proferat împotriva lui toate 
injuriile posibileu .  Un anumit gen de insulte însă, aşa-numi
tele invective, constituie una dintre formele retorice cele mai 
expresive folosite la momentul oportun de toţi marii oratori 
şi pe care William Cobbett, cel mai viguros scriitor politic 
englez, le folosea cu o măiestrie admirată încă şi astăzi ca 
model inegalabil. Dar şi d-l Tkaciov recurge destul de des la 
„injurii u în broşura sa. Dacă, prin urmare, aş fi recurs şi eu 
la injurii, aceasta n-ar fi constituit nici pe departe o crimă. 
Dar, întrucît nu am făcut de loc uz de retorică faţă de 
d-l Tkaciov pentru că nu l-am luat nicidecum în serios, nici 
nu se putea să fi proferat injurii împotriva lui. Să vedem 
ce am spus eu despre el. 

L-am denumit „un licean ageamiu, de o totală lipsă de 
maturitatea .  Lipsa de maturitate se poate referi la caracter, 
minte şi cunoştinţe. Cit priveşte lipsa de maturitate a carac
terului, am redat propria relatare a d-lui Tkaciov astfel : „Un 
savant rus, care se bucură în ţara sa de o mare faimă, emi
grează şi îşi procură mijloacele pentru a fonda în străină
tate o revistă politică. Nu apucă bine să facă acest lucru şi 
iată că apare, fără a fi poftit de cineva, un tînăr oarecare, 
mai mult sau mai puţin înflăcărat, care se oferă să colabo
reze la revistă, cu condiţia, mai mult decît puerilă, de a 
avea în toate problemele l iterare şi băneşti un cuvînt tot atît 
de hotăritor ca şi fondatorul revistei. In Germania, el ar fi 
fost pur şi simplu luat în derîdereu .  O altă dovadă a lipsei 
de maturitate a caracterului nu mai este necesar să aduc. 
Lipsa de maturitate a minţii este dovedită cu prisosinţă de 
citatele de mai j os, extrase din broşura d-lui Tkaciov. Cit 
priveşte cunoştinţele, disputa dintre „Vpered I "  şi d-l Tka
ciov gravitează în cea mai mare parte în jurul următoarei 
probleme : redactorul revistei „Vpered I "  cere tineretului 
revoluţionar rus să se instruiască, să-şi însuşească cunoştinţe 
serioase şi temeinice, să dobîndească capacitatea de a gîndi 
critic, folosind metode sistematice, să muncească în sudoarea 

37 - Marx-ngel, Opere, vol. 18 
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frunţii pentru autodezvoltarea şi autoinstruirea lor. D-l Tka
ciov respinge cu oroare asemenea sfaturi : 

„Trebuie să-mi exprim mereu sentimentul de profundă indignare pe 
care ele l-au trezit întotdeauna în mine„. Invătati ! Instrui\l-vă I O doamne, 
acste �uvinte poate să le spună un om viu unor omeni vii I A aştJta ! 
A studia şi a se dua I Dr avem noi oare dreptul să aşteptăm ? "  ( cu 
revlutia). „Avem noi oare dreptul să pierdem t.pul u Jnstruirea ? "  
( p. 14). „Cunoştintele sînt o onditie indispensabilă pentru progrsul paşnic, 
dar nicidecum indispensabilă pentru revolutie" (p. 17)  m. 

Dacă d-l Tkaciov numai la simplul îndemn la studiu ma
nifestă o indignare profundă, dacă el declară că orice fel de 
cunoştinţe sînt de prisos pentru un revoluţionar, dacă, în 
plus, în întreaga sa lucrare nu vădeşte nici cea mai mică 
urmă de cunoştinţe, înseamnă că el însuşi îşi dă un certificat 
de lipsă de maturitate, iar eu nu am făcut decît să constat 
acest lucru. Gine îşi dă îsă singur un asemenea certificat 
poate, după părerea noastră, să aibă cel mult nivelul de cul
tură al unui licean. Prin urmare, atribuindu-i acest nivel 
maxim, înseamnă că n-am proferat injurii, ci, poate, i-am 
făcut chiar prea multă cinste. 

Am mai spus că raţionamentele d-lui Tkaciov sînt puerile 
(dovada - citatele din articolul de faţă) , anoste (ceea ce, 
desigur, nu va contesta autorul însuşi) , contradictorii (după 
cum i-a dovedit redactorul revistei „ Vpered I " )  şi că nu duc 
la nimic (fapt de asemenea adevărat) . Apoi am vorbit despre 
marile sale pretenţii (pe care le-am relatat folosind propriile 
sale cuvinte) şi despre inexistentele sale realizări (aşa cum 
dovedeşte cu prisosinţă articolul de faţă) . Unde sînt deci in
juriile ? Faptul că l -am comparat cu Karlchen Missnick, cel 
mai îndrăgit liceean din Germania şi unul dintre cei mai 
populari scriitori germani, nu constituie, desigur, nici o in
jurie. Dar stai I N-am spus oare despre el că s-a retras, pre
cum Achile, în cortul său de unde a bombardat cu o broşură 
revista „Vpered ! " ? Probabil că aici e buba. De la un om 
pe care simplul cuvînt studiu îl scoate din sărite şi care cu 
fruntea sus poate să-şi aleagă drept deviză versurile lui 
Heine : 

„Da I toată ignoranta sa 
Prin sine lnsuşi a oiştigat-o, • * 

de la un asemenea om te poţi, desigur, aştepta să întîlnească 
aici pentru prima oară numele lui Achile. Şi, întrucît fac o 

* H. Heine. „Kobs I". - Nota red. 
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legătură intre Achile, „cortu şi „bombardare" , poate că 
d-l Tkaciov îşi imaginează că acest Achile este un subofiţer 
rus sau un başbuzuc turc şi că eu, prin urmare, calc regu
lile bunei-cuviinţe poreclindu-l Achile. Pot însă să-l asigur 
pe d-l Tkaciov că Achile despre care vorbesc a fost cel mai 
mare erou al legendelor greceşti şi că acea retragere în cor
tul său a sluj it drept subiect Iliadei, cea mai grandioasă 
epopee a tuturor timpurilor, ceea ce îi va confirma chiar şi 
d-l Bakunin. Admiţînd că această supoziţie a mea este ade
vărată, n-ar fi exclus să mă văd nevoit să declar că d-l Tka
ciov nu este un liceean. 

D-1 Tkaciov mai spune : 

„Totuşi ti p ermit să-mi exprim convngerea că revoluţia socială 
poate fi uşor dclanşată. «Dacă ste aut de uşor s-o declanşezi», obiectati 
dv., «de ce n-o faceţi, n loc să trăneăniţi despre ea ?•. Această atitudine 
vi se pare ridiolă şi puerilă„. Eu şi 1ovarăşii mi de idei sintm convinşi 
că înfăptuirea revoluţiei sociale ln Rusia nu prezintă nici un fel de 
dificultăti, că fn orice moment ste posibil să determini popoul rus să 
treacă Ja un protest revoluţionar general (! ). Este drept că această con
vingere ne obligă � o anumită activitate practică, dar ea nu ontrazice 
cituşi de put:n utilitatea şi necsitata propagandei publicstice. Nu este 
de ajuns că noi sin tm convinşi de acst lucru ; noi vrem a şi alţii ;ă 
fmpărtăşească cu noi acestă convingere. Cu cit vom avea mai mulţi 
tovarăşi de idei, m atit ne vom simti mai puternici, cu at 11e va fi 
mai uşor să rezolvăm acastă sarină ln practică• u7, 

Asta le întrece pe toate. Cit de plăcut, de rezonabil, de 
chibzuit şi de convingător sună toate acestea. Ai zice că 
d-l Tkaciov şi-a scris broşura numai pentru a demonstra uti
litatea propagandei publicistice, iar eu, ca un puşti nerăbdă
tor, i-am răspuns : la naiba u propaganda publicistică, acum 
trebuie să trecem la acţiune I Dar cum stau lucrurile în 
realitate ? 

D-l Tkaciov îşi începe broşura exprimîndu-şi imediat ne-. 
încrederea în propaganda făcută prin ziare (şi doar aceasta 
este cea mai eficientă propagandă publicistică) , spunînd că 
nu este bine „să antrenezi prea multe forţe revoluţionare în 
acest scop u ,  deoarece „prejudiciile folosirii ei într-un mod 
necorespunzător scopului ar fi mult mai llari decît avantajele 
folosirii ei într-un mod corespunzător scopului u. Vedeţi cit 
de mult se înflăcărează Tkaciov al nostru cînd este vorba de 
propaganda publicistică în general. Dar, în cazul particular, 
cînd vrei să faci o asemenea propagandă, cînd vrei să-ţi re
crutezi tovarăşi de idei, atunci nu ajung simplele tirade, i 
trebuie să intri în fondul problemei, prin urmare s-o tratezi 

7* 
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din punct de vedere teoretic, adică, n ultimă instanţă, din 
punct de vedere ştiinţific. In legătură u aceasta, d-l Tkaciov 
spune redactorului revistei „Vpered I "  : 

„Lpa dv. filoofică, acastă propagandă pur teoretică şi ştiinţifică 
căreia i se consacră revista dv„. ste, din punctul de vdere al intere
selor partidului revoluţionar, nu nmai inutilă, ci chiar dăunătoare• 8• 

După cum vedeţi, cu cit cercetăm mai mult părerile 
d-lui Tkaciov cu privire la propaganda publicistică, cu atît 
ne înfundăm mai mult, cu atît mai puţin aflăm ce anume 
vrea. Şi, în fond, ce vrea ? Să auzim ce spune mai departe : 

„Oare nu lnţelegeţi că revoluţionaTul lşi aTOgă şi trebuie să-şi aroge 
întotdauna dreptul de a chma poporul la răscoală ; că el se dosebeşte 
de filozoful filistin prin aceea că nu aştaptă pînă oind mersul eveni
mentelor istorice ii indică momntul, ci ii alege el lnsuşi, că el consi
deră ipoporul întotdeauna gata de revolutie (p. 10).„ Cine nu crde in 
posibilitatea unei Tevolutii în prezent, acela nu crde în popor, nu crede 
n faptul că poporul este gata de revoluţie (p. 1 1 ).„ Iată de ce nu putem 
aştepta, de ce afimăm că în Rs!a revoluţia ste absolut necsară, şi 
necesară in special n momentul de faţa ; nu admitm nici o aminare, 
nici o ezitare. Dacă n-o facem aum. o om putea face abia foarte ttrziu 
sau, poate, niciodald (p. 16)  I „.Un popor expus tuturor saavolniciilor, 
vlăguit de exploatatori„. un asemenea popor (şi în această situaţie se 
gsesc toate popoarele) ste, �n virtutea îsşi a cond:ţiilor mediului 
său scial, revoluţionar ; el poale lnotdauna, el vrea întotdeauna 
să facă revoluţie 1 el ste întotdeauna gata de revoluţ:e (p. 17)  „.Dar 
nu putem şi nu vrem să aşteptăm (p. 4)„. Acum nu e timp să ne tot 
foim, să ne pregătim la infinit, fiecare să-şi facă bagajul şi să ponească 
in grabă la drum. Intrebarea e-i de făut ? nu trebuie să ne mai pre
ocupe. Ea este de mult rzolvată. Trebuie să facem revoluţie. Cum ? Aşa 
cum poate şi se priepe fiecare• (p. 39). 

Aceasta mi s-a părut destul de limpede. L-am rugat, aşa
dar, pe Karlchen Missnick : dacă altfel nicicum nu se poate, 
dacă poporul este gata de revoluţie şi tu de asemenea, dacă, 
pentru nimic în lume nu mai vrei, nu llai poţi şi nici nu ai 
dreptul să aştepţi, dacă tu îţi arogi dreptul de a alege mo
mentul pentru a trece la acţiune şi dacă, în sfîrşit, se pune 
problema : acum ori niciodată I ei bine, iubite Karlchen, nu 
renunţa la ce-ţi stă la inimă, fă revoluţia chiar astăzi şi sfă
rîmă statul rus în mii de ţăndări, altminbui, în cele din urmă, 
din vina ta se vor produce nenorociri şi mai mari I 

Şi ce face K arlchen Missnick ? Trece el oare la acţiune ? 
Distruge oare el statul rus ? Eliberează oare poporul rus, 
„acest popor nenorocit care sîngerează purtînd cununa de 
spini, ţintuit pe crucea sclaviei" ,  popor ale cărui suferinţe 
nu-i permit să mai aştepte ? 
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El mc1 nu se gîndeşte la aşa ceva. Cu fata scăldată de 
lacrimile nevinovăţiei jignite, Karlchen Missnick se adre· 
sează muncitorilor germani cu cuvintele : vedeţi ce spune 
ticălosul de Engels despre mine ? Cică eu am vorbit despre 
trecerea imediată la acţiune ; dar nici nu este vorba de aşa 
ceva, ci de a face propagandă publicistică, iar acest Engels, 
care el însuşi nu face altceva decît propagandă publicistică, 
nu se sfieşte să se prefacă că nu înţelege „foloasele propa
gandei publicistice" . 

Să aştepţi I Să faci propagandă publicistică I Dar avem 
noi oare dreptul să aşteptăm, avem noi dreptul să ne pier
dem timpul cu propaganda publicistică ? Doar fiecare minut, 
fiecare ceas cu care se întîrzie revoluţia, poporul îl plăteşte 
cu mii de j ertfe (p. 1 4) I Acum nu este timp pentru propa
gandă publicistică. Revoluţia trebuie făcută acum sau, poate, 
niciodată - nu admitem nici o amînare, nici o ezitare. Şi 
în aceste condiţii să facem propagandă publicistică I O, 
doamne, şi acest lucru poate să-l spună un om viu unor oa
meni vii, iar acest om se numeşte Piotr Tkaciov I 

N-am avut oare dreptate cînd m calificat „puerile" 
acele tirade revoluţionariste renegate acum în mod atît de 
ruşinos ? Ele sînt atît de puerile, încît s-ar putea crede că 
autorul a atins în această privinţă limita posibilului. Şi totuşi 
s-a întrecut pe sine însuşi. Redactorul revistei „Vpered I "  
citează un p asaj dintr-o proclamaţie către ţăranii ruşi, întoc· 
mită de d-l Tkaciov. D·l Tkaciov descrie aici care va fi starea 
de lucruri după desăvîrşirea revoluţiei sociale astfel : 

„Şi atunci, ţăranul nostru ar începe să trăiască fn dntec şi dans 
o vLaţă vselă „.nu u bănuţi de armă, ci cu cervoneţi de aur s-ar um. 
ple buzunarele sale. El ar ava vite de otot soiul şi păsări fn curte dt 
ar pofti. Din zori i pînă-n noapte masa lui ar fi llcărată u arne din 
belşug, u piraşti şi cu vinuri dulci. El ar putea să mănince şi să bea 
după plac şi să mu::ească după vrere. Şi nu s�ar mai găsi nimeni care 
să-l obidească : cind ar voi ar ina, id ar voi sar du ce să se culce 
pe cuptor ! • "' 

Şi omul care a fost n stare să compună o asemenea pro· 
clamaţie se mai plînge cînd eu mă mărginesc să·l denumesc 
un liceean ageamiu, de o totală lipsă de maturitate I 

Mai departe d-l Tkaciov spune : 

„De ce ne lnvinuiţi de onspiraţii I Dacă am renunţa la activitata 
cosp!rativă, secretă, ilegală, ar trebui să renunţăm la orice activitate 
revoluţionară n genral. Dar voi ne oslnditi şi pentru faptul că nici aici, 
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1n apusul Europei„. noi nu vrem să renuntăm la obiceiurile nostre om
;pirative, lnjenind prin aceasta mara mişcare muncitorească inter
nationlă" 0• 

1n primul rînd, este eronat că revoluţionarilor ruşi nu le 
rămîne alt mij loc decît complotul. Dar n-a subliniat d-l Tka
ciov însuşi importanţa propagandei publicistice care pă
trunde din afară în Rusia ! Pînă ş i  în ilteriorul ţării, propa
ganda prin viu grai nu poate fi cu totul oprită să pătrundă 
în rîndurile poporului, în special la oraşe, orice ar avea 
d-l Tkaciov interesul să spună în această privinţă. Cea mai 
bună dovadă în acest sens o constituie faptul că in timpul 
recentelor arestări in masă operate în Rusia, majoritatea ce
lor arestaţi nu erau intelectuali sau studenţi, ci muncitori. 

In al doilea rînd, sînt gata să zbor în lună încă înainte 
ca d-l Tkaciov să elibereze Rusia, dacă acesta îmi va dovedi 
că în activitatea mea politică aş fi afirmat undeva sau cîndva 
că conspiraţiile sînt reprobabile în general şi în orice con
diţii. Sînt gata să-i aduc o amintire de pe lună dacă îmi va 
dovedi că în articolul meu este vorba de alte comploturi de
cît de acela împotriva Internaţionalei, decît de Alianţă. Ei,  
dacă domnii bakunişti ruşi ar conspira într-adevăr şi în mod 
serios împotriva guvernului rus ! Dacă în locul unor pseudo
comploturi bazate pe minciună şi înşelarea tovarăşilor lor 
cum a fost complotul lui Neceaev - acest „tipic reprezen
tant al tineretului nostru de astăzi u cm spune Tkaciov -, 
dacă în locul comploturilor împotriva mişcării muncitoreşti 
din Europa, cum a fost Alianţa, care, din fericire, fiind de
mascată, a putut fi nimicită, ei, „militanţW (deiatelii) , cum 
se denumesc fălindu-se, ar realiza în sfîrşit ceva concret, care 
să dovedească că au într-adevăr o organizaţie şi că nu-i pre
ocupă numai încercarea de a forma dintr-o mină de oameni 
un grup I In loc de aceasta însă, ei strigă întregii lumi : noi 
conspirăm, noi conspirăm ! - întocmai cum obişnuiesc com
plotiştii de operetă, care răcnesc în cor pe patru voci : linişte, 
linişte I nu faceţi zgomot I Şi toată această flecăreală despre 
comploturi cu largi ramificaţii serveşte doar ca paravan, în
dărătul căruia nu se ascunde decît inerţia revoluţionară faţă 
de guverne şi intrigile ambiţioase din cadrul partidului re
voluţionar. 

Si tocmai pentru că în „Complotul împotriva Internaţio
nalei•  am demascat fără cruţare toată această potlogărie * ,  

* V;i volumul de lată, p .  331465. - Nota red. 
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aceşti domni sînt atît de indignaţi. Cică a fost o „lipsă de 
tact" din partea noastră. Demascîndu-1 pe d-l Bakunin, ne-am 
străduit, cică, „să blamăm pe unul dintre cei mai mari şi mai 
devotaţi reprezentanţi ai epocii revoluţionare în care trăim" ,  
ş i  anume să-l împroşcăm c u  „noroi " .  Noroiul care a ieşit la 
iveală cu acest prilej a fost pînă la ultimul strop propriul 
produs al d-lui Bakunin, şi nici pe departe cel mai murdar. 
Lucrarea menţionată mai sus încă îl mai prezintă în culori 
prea estompate. Noi n-am făcut altceva decît să citm § 1 8  
din „Catehi�ul revoluţionar" ,  paragraf care prescrie ce ati
tudine trebuie adoptată faţă de aristocraţia şi burghezia rusă, 
cum trebuie „să le smulgi secretele lor murdare şi astfel să 
le transformi în sclavii noştri, pentru ca bogăţiile lor etc. să 
devină o comoară inepuizabilă şi un sprijin preţios pentru 
tot felul de iniţiative" .  Pînă acum n-am arătat încă cum a 
fost tradus în practică acest paragraf. Despre aceasta ar fi 
multe de spus, ceea ce vom face la timpul potrivit. 

Rezultă, aşadar, că toate reproşurile făcute mie de 
d-l Tkaciov cu acel aer virtuos al nevinovăţiei jignite pe 
care îl arborează cu atîta plăcere toţi bakuniştii, că toate 
aceste reproşuri se bazează pe afirmaţii despre care stia nu 
numai că sînt false, ci că el însuşi le-a născocit, că sînt min
ciuni ordinare. Cu aceasta încheiem acea parte a „Scrisorii 
deschise" rezervată chestiunilor personale. 
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V 

Cu privire la problema socială în Rusia 451 

ln legătură cu această problemă, d-l .aciov spune mun
citorilor germani că în ceea ce priveşte Rusia eu dau dovadă 
nu doar de „vagi cunoştinţe" ,  ci, mai degrabă, de o totală 
„ignoranţă" ; de aceea el se simte obligat să le explice ade
vărata stare de lucruri şi, mai ales, să le arate motivele pen
tru care tocmai acum o revoluţie socială în Rusia ar fi o 
j oacă de copil, că acolo ea ar fi mult mai uşor de realizat 
decît în apusul Europei. 

„E drept că in Rusia nu există proletariat orăşenesc 1 în schimb nu 
exstă n:i burghezie.„ Muncitorii noştri vor avea de luptat nmai îm
potriva puterii politice, puterea capitalului fiind la noi încă în grmene. 
Iar dv., domnule, ştiţi pra bine că lupta impotriva puterii politice este 
mult mai uşoară decit lupta împotriva puterii capitalului- 2• 

Revoluţia spre care tinde socialismul modem înseamnă, 
pe scurt, victoria proletariatului asupra burgheziei şi re
organizarea societăţii pe calea lichidării tuturor deosebirilor 
de clasă. Pentru aceasta este nevoie nu numai de proletariat, 
care să înfăptuiască această revoluţie, ci şi de burghezie, în 
ale cărei mîini forţele de producţie sociale s-au dezvoltat 
într-atît, incit să permită lichidarea definitivă a deosebirilor 
de clasă. Adeseori, nici la sălbatici şi semisălbatici nu există 
deosebiri de clasă, şi fiecare popor a trecut printr-un ase
menea stadiu. Şi nu ne poate trece prin minte să restabilim 
acest stadiu pentru simplul motiv că, o dată cu dezvoltarea 
forţelor de producţie sociale, el generează în mod necesar 
deosebirile de clasă. Numai la un anumit grad de dezvoltare, 
foarte înalt chiar şi pentru condiţiile de astăzi, a forţelor de 
producţie sociale va .fi posibil ca producţia să atingă un ase
menea nivel, incit desfiinţarea deosebirilor de clasă să poată 
constitui un progres real, să fie durabilă, fără a duce la o 
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stagnare sau chiar la un regres în modul de producţie social. 
Abia  în mîinile burgheziei forţele de producţie au atins acest 
grad. Prin urmare, burghezia este şi în această privinţă o 
condiţie prealabilă tot atît de necesară a revoluţiei socia
liste, ca şi proletariatul însuşi. De aceea, n om care este 
în stare să afirme că această revoluţie poate fi9 înfăptuită 
mai uşor într-o ţară în care, e drept, nu există proletariat, 
în schimb nu există ii burghezie, dovedeşte că mai tre
buie să înveţe abece-ul socialismului. 

Prin urmare, situaţia muncitorilor ruşi care, după cum 
spune însuşi d-l Tkaciov, sînt „muncitori agricoli şi deci nu 
proletari, ci proprietari" este mai uşoară pentru că vor avea 
de luptat nu împotriva puterii capitalului, ci „doar împotriva 
puterii politice" ,  împotriva statului rus. Iar acest stat 

„apare numai dn depărtare ca o forţă ... El nu are rrădăcini n viaţa eco
nomică a poporului ; l nu intruchipază intrsele nici unei stări so
ciale ... La voi, statul nu ste o forţă fictivă. l se sprijină u amlndouă 
picioarele pe capital ; l tntmchi.pează ( I  I )  anumite interse economie ... 
La noi, lucrurile se prezintă tocmai mvs 1 forma ooastră socială Jsi 
datorează exstenta statului, statului r. a să zic aa, e suspndat Jn 
ae., nu are nimic cmn u ilnduilile cile etente şi Jşi re rădă
cinile o trecut, iar nu Jn przentM. 

Nu ne vom opri asupra reprezentării cofuze că intere
sele economice pentru a se întruchipa ar avea nevoie de 
stat, pe care ele însele îl creează, sau la afirmaţia îndrăz
neaţă că forma socială rusă (din care face parte şi proprie
tatea de obşte a ţăranilor) şi-ar datora existenţa statului, sau 
la afirmaţia contradictorie că acest stat „nu are nmic co
mun" cu rînduielile sociale existente, care sînt, cică, propria 
sa creaţie. Preferăm să ne ocupăm mai întîi de acest „stat 
suspendat în aer" ,  care nu reprezintă interesele nici unei 
stări sociale. 

In Rusia europeană ţăranii stăpînesc 1 05 OOO OOO de de
seatine, nobilii ( cum îi numesc pe scurt pe arii moşieri) 
100 OOO OOO de deseatine de pămînt, din care aproximativ 
jumătate sînt deţinute de 15 OOO de nobili, fiecare dintre ei  
posedînd astfel, în medie, 3 300 de deseatine. Suprafaţa de 
pămînt aflată în stăpînirea ţăranilor este deci cu puţin mai 
mare decît cea aflată în stăpînirea nobilmii. Nobilii, după 
cum se vede, nu au nici cel mai mic interes în menţinerea 
statului rus, care apără proprietatea lor asupra unei jumă
tăţi de ţară. Mai departe. Ţăranii plătesc anual, pentru jumă
tatea lor, 1 95 OOO OOO de ruble impozit funciar, nobilii -
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13  OOO OOO ! Pămînturile nobililor sînt în medie de două ori 
mai fertile decît cele ale ţăranilor, deoarece la împărţirea 
făcută cu prilejul răscumpărării clăcilor statul a luat ţăra
nilor şi a atribuit nobililor nu numai mai multe pimînturi, 
dar şi cel mai bun pămînt ; iar pentru pămînturile lor, de cea 
mai proastă calitate, ţăranii au fost obligaţi să plătească no
bililor preţul pămîntului de cea mai bună calitate *.  Şi nobi
limea rusă nu este interesată hi menţinerea statului rus I 

€a urmare a răscumpărării, ţăranii - în masă - au 
ajuns într-o stare de mizerie cu totul insuportabilă. Nu nu
mai că li s-a luat partea cea mai mare de pămînt şi cel mai 
bun pămînt, astfel că în toate regiunile fertile ale imperiului, 
avînd în vedere condiţiile agriculturii ruseşti, loturile ţără� 
neşti sînt mult prea mici pentru a le asigura traiul. Nu numai 
că ţăranii au plătit pentru aceste pămînturi o sumă exage
rată, pe care statul le-a avansat-o şi pentru care ei trebuie 
să-i plătească acum dobînzi şi să o achite treptat. Nu numai 
că aproape întreaga povară a impozitului funciar apasă pe 
umerii lor, în timp ce nobilimea este aproape cu totul scutită, 
astfel că impozitul funciar singur înghite, ba chiar depăşeşte, 
întreaga valoare a rentei funciare pe care o aduce pămîn
tul ţărănesc, iar toate celelalte plăţi pe care trebuie să le 
facă ţăranul, şi despre care vom vorbi mai jos, sînt scăză
minte directe din acea parte a venitului ţăranului care re
prezintă salariul său. Mai mult decît atît. La impozitul 
funciar, la dobînzile şi la ratele de amortizare a avansului 
acordat de stat se mai adaugă, după introducerea noii admi
nistraţii locale, şi impozitele gubemiale şi judeţene. Urmarea 
esenţială a acestei „reforme" a fost o nouă împovărare fiscală 
a ţăranilor. Statul şi-a păstrat în întregime veniturile, dar a 
trecut o mare parte din cheltuieli asupra guberniilor şi judeţe
lor, care au instituit pentru acoperirea acestora noi impozite, 
iar în Rusia, de regulă, stările sociale suprapuse sînt aproape 
scutite de impozite, pe cînd ţăranul plăteşte aproape totul. 

O asemenea situaţie este parcă anume creată pentru 
cămătari, şi, dat fiind talentul aproape fără egal al ruşilor 
pentru negoţul de tarabă, pentru folosirea conjuncturilor 
favorabile şi pentru înşelătoria inseparabilă legată de aceasta 
- însuşi Petru I spunea că un rus dă gata trei evrei - ,cămă-

* O excepţie a constituit numai Polonia, unde guvenul voia să 
ruineze nobilimea, care li era ostilă, şi să atragă ţărănima. In editiile 
din 1 875 şi 1 894 lipseşte acestă notă. - Nota red. 
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tarul este omniprezent. Cînd se apropie termenul de plată a 
impozitelor, apare cămătarul, chiaburul - adeseori un ţăran 
bogat din aceeaşi comună - şi îi oferă bani gheaţă. Ţăranul are 
nevoie de bani cu orice preţ şi este silit să accepte condiţiile 
cămătarului fără să crîcnească. Astfel, el se afundă tot mai 
mult în datorii şi are tot mai mult nevoie de bani gheaţă. Gînd 
se strînge recolta, apare negustorul de grîne ; nevoia de bani 
îl sileşte pe ţăran să vîndă o parte din grîul de care el şi familia 
sa au nevoie pentru trai. Negustorul de grîne răspîndeşte 
zvonuri false care fac să scadă preţul, plăteşte un preţ mic, 
ba adeseori şi pe acesta îl plăteşte parţial în tot felul de 
mărfuri socotite la un preţ ridicat, căci şi sistemul de troc 
este foarte răspîndit în Rusia. După cum se vede, la baza 
marelui export de cereale al Rusiei stă nemijlocit foametea 
populaţiei ţărăneşti. Un alt mod de a-i exploata pe ţărani 
este acesta : un speculant ia în arendă de la guvern pentru 
mai mulţi ani pămînt din domeniile statului, îl cultivă el însuşi 
atîta timp cît dă recolte bune fără a necesita îngrăşăminte ; 
apoi îl împarte în loturi şi dă în arendă pămîntul secătuit, cu 
rentă mare, ţăranilor din vecinătate care n-o scot la capăt cu 
peticul lor de pămînt. Pe lîngă sistemul englez de troc amintit 
mai sus întîlnim aici o copie fidelă a middleman-ului * irlan
dez. Intr-un cuvînt, nu există ţară în care, în pofida primiti
vismului societăţii burgheze, parazitismul capitalist să fie atît 
de dezvoltat ca în Rusia, unde el a prins în plasa lui întreaga 
ţară, întreaga masă a poporului. Şi toate aceste lipitori care 
exploatează la sînge pe ţărani să nu fie interesate în menţi
nerea statului rus, ale cărui legi şi tribunale apără afacerile 
lor murdare şi rentabile ? 

Marea burghezie din Petersburg, Moscova, Odesa, care 
în ultimii zece ani s-a dezvoltat nemaipomenit de repede, în 
special datorită construcţiilor de căi ferate, şi care a participat 
cu atîta zel la afacerile veroase din ultimii ani, toţi aceşti expor
tatori de cereale, de cînepă, in, seu, ale căror afaceri se înte
meiază pe de-a-ntregul pe mizeria ţăranilor, toată marea in
dustrie rusă, care există numai datorită tarifelor vamale 
protecţioniste acordate ei de stat, toate aceste elemente 
influente ale populaţiei, elemente care cresc cu repeziciune, 
să nu fie ele oare interesate în menţinerea statului rus ? Să 
nu mai vorbim de armata de funcţionari care inundă şi spoliază 
Rusia şi care formează aici o adevărată castă. Şi cînd, cu toa te 

* - mijloc:tor (mare arendaş care la rindul lui dă ln arendă loturi 
mici ). - Nota trad. 
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acestea, d-l Tkaciov ne asigură că statul rus „nu are rădăcini 
în viaţa economică a poporului, că nu întruchipează interesele 
nici unei stări sociale" ,  că „este suspendat în aer" , sîntem 
tentaţi să spunem că nu statul rus, ci mai degrabă d-l Tkaciov 
este suspendat în aer. 

Este limpede că de la eliberarea din iobăgie, situaţia 
ţăranilor ruşi a devenit insuportabilă şi că ea nu mai poate 
persista mult timp, că chiar şi numai din acest motiv în Rusia 
revoluţia se apropie. Se pune numai problema : care poate fi, 
care va fi rezultatul acestei revoluţii ? D-l Tkaciov spune că 
ea va fi o revoluţie socială. Aceasta e pură tautologie. Orice 
revoluţie adevărată este o revoluţie socială prin faptul că 
instaurează dominaţia unei clase noi, dindu-i posibilitatea să 
transforme societatea după chipul şi asemănarea ei. Dar d-l 
Tkaciov vrea să spună că ea va fi o revoluţie socialistă, că 
ea va introduce în Rusia forma socială spre care tinde socia
lismul din apusul Europei încă înainte ca noi s-o fi realizat 
în Apus - şi aceasta în condiţiile unor rînduieli sociale în 
care proletariatul şi burghezia se întîlnesc abia  sporadic şi 
pe o treaptă de dezvoltare inferioară I Şi că ea n-ar fi impo
sibilă pentru că ruşii sînt, ca să spunem aşa, poporul ales al 
socialismului şi pentru că în Rusia există arteluri şi proprie 
tatea de obşte asupra pămîntului I 

Artelul, pe care d-l Tkaciov îl pomeneşte doar în treacăt, 
dar asupra căruia ne vom opri aici, deoarece încă de pe vremea 
lui Herzen unii ruşi îi atribuie un rol misterios, este un gen 
de asociere foa.rte răspîndit în Rusia, forma cea mai simplă 
de cooperaţie liberă, aşa cum apare la popoarele de vînători. 
Cuvîntul şi noţiunea de arte! nu sînt de origine slavă, ci tătară. 
Ambele se găsesc la kirghizi, iakuţi etc., pe de o parte, ca şi 
la laponi, neneţi şi la alte popoare finice, pe de altă parte * .  
De aceea, artelul s-a dezvoltat în  Rusia iniţial în  nord ş i  în  est 
prin contactul u finlandezii şi tătarii, şi nu în sud-vest. Clima 
aspră impune diferite activităţi industriale, iar inexistenţa 
unor aşezări urbane mai dezvoltate şi lipsa de capital sînt 
înlocuite pe cit posibil prin această formă de cooperaţie. Una 
dintre trăsăturile cele mai caracteristice ale artelului, răspun
derea solidară a membrilor ei faţă de -terţi, a avut iniţial la 
bază rudenia de sînge, precm şi răspunderea reciprocă 
(Gewere) la vechii germani, răzbunarea sîngelui etc. De altfel, 

* Dspre artei etc. vezi „Sbomik materialov ob .rtellah v Rssii•, 
fascicula I, Petersburg, 1873. (Nota lui Engels.) 
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în Rusia cuvîntul artel se întrebuinţează nu numai pentru 
orice fel de activitate comună, ci şi pentru instituţii publice *. 
In artelurile muncitoreşti se alege întotdeauna un conducător 
(staroste, cel mai în vîrstă) , care îndeplineşte funcţiile de casier, 
contabil etc. şi, la nevoie, şi pe aceea de administrator, şi care 
primeşte un salariu special. Asemenea arteluri se formează : 

1 .  entru Intrerindri vremelnice, cre se dizolvă de •îndată ce şi-au 
!ndeplinit scopul ; 

2. din oameni care au aceeaşi îndeletnicir, de pildă hamali etc. 1 
3, pnru Intreprindri indu&triale permanente propriu-zise. 

Ele se constituie pe baza unui contract semnat de către 
toţi membrii. Dacă însă aceşti membri nu au capitalul necesar, 
ceea ce se întîmplă adesea, de pildă în artelurile de produse 
lactate şi în cele pescăreşti (pentru cumpărarea de năvoade, 
bărci etc.) , atunci artelul încape pe mîinile cămătarului, care 
avansează, contra unor dobînzi mari, suma necesară, însuşin
du-şi de aici înainte cea mai mare parte a venitului realizat 
prin munca membrilor artelului. Şi mai sălbatic sînt însă ex
ploatate artelurile ai căror membri se angajează în bloc ca 
muncitori salariaţi la  un întreprinzător. Ele îşi conduc singure 
activitatea industrială, economisind astfel capitalistului 
cheltuielile de supraveghere. Acesta închiriază membrilor 
artelului cocioabe pentru locuit şi le dă pe credit alimente, 
cu care prilej se practică din nou cel mai odios troc. Intr-o 
asemenea situaţie se găsesc muncitorii forestieri şi gudronarii 
din gubernia Arhanghelsk, muncitorii de la multe întreprin
deri din Siberia etc. (comp. Flerovski : „Situaţia clasei munci
toare din Rusia u, Petersburg, 1 869) ... 453 Astfel, artel ul serveşte 
aici drept mijloc care înlesneşte în mare măsură capitalistului 
să-i exploateze pe muncitorii salariaţi. Pe de altă parte, există 
însă şi arteluri care folosesc ele însele muncitori salariati 
lără ca aceştia să fie membri ai asociaţiei. 

Vedem deci că artelul este o formă de asociaţie coopera
tistă apărută în mod spontan. De aceea ea este încă foarte 
nedezvoltată şi, ca atare, nu are nicidecum un caracter exclusiv 
rus sau chiar slav. Asemenea asociaţii se formează oriunde este 
n�voie, de pildă în Elveţia la întreprinderile de produse lactate, 
în Anglia la cele de prelucrare a peştelui, unde ele sînt chiar 
foarte variate. Săpătorii silezieni (germani, nu polonezi) care 
în deceniul al 5-lea au construit un număr atît de mare de căi 

* In textul apărurt ln „Vlksstot• urma : „Şi bursa ste un artei•, 
cuvinte omise de Engels !n edi�ia din 1 894. - Nota trad. 
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ferate în Germania erau organizaţi în adevărate arteluri. 
Preponderenţa acestei forme în Rusia dovedeşte, desigur, 
existenţa în sinul poporului rus a unei puternice înclinaţii 
pentru asociere, dar nu dovedeşte nici pe departe capacitatea 
lui de a face, cu ajutorul acestei înclinaţii, un salt direct de 
la artel la orînduirea socială socialistă. Pentru un asemenea 
salt este nevoie, înainte de toate,  ca artelul însuşi să fie 
capabil de dezvoltare, să-şi piardă caracterul spontan, care, 
precum am văzut, aduce mai mult folos capitalului decît mun
citorilor, şi să se ridice cel puţin la nivelul asociaţiilor coope
ratiste din apusul Europei. Dacă ar fi însă să-i dăm şi noi o 
dată crezare d-lui Tkaciov (ceea ce, după toate cele arătate 
mai sus, ar fi, ce-i drept, mai mult decît riscant) , vedem că 
lucrurile nu stau aşa. Dimpotrivă, ne asigură el cu o mîndrie 
cit se poate de caracteristică pentru punctul său de vedere : 

„Cit priveşte asocia tiile coperatiste şi de crdit de tip german (! ), 
transplantate n mod artificial de curînd in Rus:a, ele au fost prLmite 
de majoritatea muncitorilor noştri cu o totală indiferentă şi au lnregistrat 
aproape pretutindeni un fisco•. 

Asociaţia cooperatistă modernă a dovedit, cel puţin, că 
poate practica cu folos pe cont propriu marea industrie (fila
turile şi ţesătoriile din Lancashire) . Pînă acum însă am văzut 
nu numai că artelul nu este în stare de aşa ceva, ci că este 
distrus în mod inevitabil de marea industrie dacă nu se 
dezvoltă. 

Proprietatea de obşte a ţăranilor ruşi a fost descoperită 
pe la 1 845 de consilierul de stat prusian Haxthausen, care a 
trîmbiţat-o în toată lumea ca ceva excepţional, deşi Haxthausen 
ar fi putut găsi în patria sa westfalică destule rămăşiţe de 
acest fel şi, în calitate de funcţionar public, era chiar obligat 
să le cunoască bine 454• Herzen, el însuşi moşier rus, a trebuit 
să afle de la Haxthausen că ţăranii săi stăpîneau pămîntul în 
comun şi a folosit această împrejurare pentru a înfăţişa pe 
ţăranii ruşi ca adevăraţii purtători ai socialismului, comunişti 
înnăscuţi, spre deosebire de muncitorii din Apusul îmbătrînit 
şi intrat în putrefacţie, care abia acum se chinuiesc să-şi în
suşească în mod artificial socialismul. Bakunin a preluat 
această descoperire de la Herzen, iar d-l Tkaciov de la Bakunin. 
Să-l auzim pe d-l Tkaciov : 

„Poporul nostru„. ln marea lui majoritate„. ste pătruns de princi
piile proprietăt!i de obşte ; el este, dacă ne putm exprima astfel, co-
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munist din instinct, prin �radiţie. Ideea proprietătii colective se lmbină 
atlt de strlns u lntreaga concepţie despre lume a poporului rns• (vom 
vedea lndată cit de vastă ste lumea ţăranului rus ), „Incit acum, cind 
guvernul lncepe să 1llţelagă că această idee ste incompat:bilă cu prin
cipiile uni societăţi «bine orlnduite» şi dn numele acestor principii vra 
să ltroducă ln onştiinţa şi ln viata poporului !deea proprietăţii indi
viduale, poate realiza acst lucru numai u ajutorul baionetelor şi  al 
cnutului. De aici reise limpede că poporul nostru, in pofida ignorantei 
sale, este mult mai aproape de social.sm dedlt popoarele din apusul Eu
ropei, deşi astea slnt mai culte". 

In realitate, proprietatea comu.itară asupra pămîntului 
este o instituţie pe care o găsim pe o treaptă de dezvoltare 
inferioară la toate popoarele indo-europene, in India pînă 
în Irlanda, şi chiar la malaiezii care se dezvoltă sub influenţă 
indiană, de pildă în Java. Incă în 1 608 proprietatea comunitară 
asupra pămîntului, care exista de drept în nordul Irlandei, 
cucerit nu de mult de englezi, a servit acestora drept pretext 
pentru a declara pămintul fără stăpîn şi a-l confisca, ca atare, 
în folosul coroanei. In India mai există şi acum o serie întreagă 
de forme ale proprietăţii comuni tare. In Germania, ea a fost un 
fenomen general, pămînturile comunitare care se mai intîlnesc 
pe alocuri fiind rămăşiţe ale acesteia ; în special în regiunile 
muntoase se mai întîlnesc adeseori urme vizibile : reîmpărţiri 
periodice ale pămîntului comunitar etc. Dovezi şi amănunte 
mai precise cu privire la vechea proprietate comunitară ger
mană se pot găsi într-o serie de scrieri ale lui Maurer, care 
sînt clasice în această problemă 455• În apusul Europei, precum 
şi în Polonia şi Malorusia, această proprietate comunitară a 
devenit, pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale, o cătuşă, 
o frînă pentru producţia agricolă şi a fost încetul u încetul 
înlăturată. In Velicorusia (adică în Rusia propriu-zisă), în 
schimb, ea s-a menţinut pină în prezent, dovedind prin aceasta 
în primul rînd că producţia agricolă şi relaţiile sociale de la 
sate care îi corespund se mai află încă aici pe o treaptă de 
dezvoltare foarte j oasă, ceea ce este pe deplin confirmat de 
realitate. Ţăranul rus trăieşte şi se mişcă numai în cadrul 
obştii sale ; tot restul lumii nu există pentru el decît în măsura 
în care se contopeşte cu obştea sa. Acest lucru este atît de 
adevărat, incit în limba rusă unul şi acelaşi cuvint „mir" 
înseamnă, pe de o parte, „lume" ,  iar pe de altă parte „obşte 
ţărănească" .  „Ves mir" - „lumea întreagă" - înseamnă 
pentru ţăran adunarea membrilor obştii. Prin urmare, atunci 
cind d-l kaciov vorbeşte de „concepţia despre lume" a ţăra
nului rus, el traduce, evident, în mod greşit cuvîntul rus 



62 Friedrich Engels 

„mir". O atare izolare totală a diferitelor obşti, care, ce-i 
drept, creează în toată ţara interese identice, dar diametral 
opuse intereselor comune, constituie baza firească a despo
tismului oriental ; din India pînă în Rusia, oriunde a pre
dominat această formă socială, ea l-a generat mereu, găsin
du-şi completarea în el. Nu numai statul rus în genere, ci 
chiar şi forma lui specifică, despotismul ţarist, departe de a 
fi suspendat în aer, este produsul necesar şi logic al rînduie
lilor sociale din Rusia, cu care el, după spusele d-lui Tkaciov, 
„nu are nimic comunu I Dezvoltarea Rusiei pe linie burgheză 
ar distruge şi aici, încetul cu încetul, proprietatea de obşte, 
fără ca guvernul rus să fie nevoit să intervină cu „baionetele 
şi cnutul u. Şi aceasta cu atît mai mult, cu cit în Rusia ţăranii 
nu lucrează în comun pămîntul obştii urmînd să-şi împartă 
doar produsul, cum se mai întîmplă în unele regiuni din India ; 
dimpotrivă, pămîntul este reîmpărţit periodic intre capii de 
familie, şi fiecare îşi cultivă partea sa. Aceasta creează posi
bilitatea ca starea materială a membrilor obştii să difere foarte 
mult ; şi aşa şi este în realitate. Aproape pretutindenl printre 
membrii obştii -xistă ciţiva ţărani bogaţi, uneori milionari, 
care practică cămătăria jecmănind masa ţărănimii. Nimeni nu 
ştie mai bine acest lucru decit d-l Tkaciov. In timp ce vrea 
să-i facă pe muncitorii germani să creadă că ţăranilor ruşi, 
acestor comunişti din instinct şi prin tradiţie, nu li se poate 
scoate din cap „ideea proprietăţii colective" decit cu cnutul 
şi baioneta, în broşura pe care a scris-o în limba rusă el 
povesteşte la p. 15 : 

„Din mijloul ţărnilor se formează o clasă de cămătari (chlaburl), 
de acaparatori şi arendaşi de pămlnturi ţărănşti şi mşireşti - o arls· 
tocraţie ţărănscă•. 

Este vorba de aceeaşi categorie de lipitori descrisă pe 
larg mai sus. 

Cea mai grea lovitură a dat-o proprietăţii de obşte răs
cumpărarea clăcilor. Partea cea mai mare de pămînt şi cel 
mai bun pămînt a fost atribuit moşierilor ; ţăranilor le-a rămas 
doar atît cit să-şi ducă zilele, adeseori nici măcar atît. Ba mai 
mult, pădurile au fost şi ele adjudecate moşierilor ; lemnul 
de foc, de tmplărie şi de construcţie, pe care mai înainte 
ţăranul putea să şi-l ia din pădure fără plată, el este astăzi 
obligat să-l cumpere. Astfel, ţăranul nu mai are acum decit 
bordeiul şi peticul său de pămînt, fără nici un fel de mijloace 
pentru a-l cultiva, şi, de obicei, el nu posedă nici măcar atîta 



Literatura din emigraţie. - V. Cu privire la probl. soc. tn Rusia 663 

pămînt incit să aibă asigurată întreţinerea sa şi a familiei 
sale de la o recoltă la alta. In aceste condiţii şi sub povara 
birurilor şi a cametei, proprietatea de obşte asupra pămîntu
lui nu mai este o binefacere, ci o cătuşă. Ţăranii îşi pără
sesc adeseori pămîntul şi fug din obşte cu sau fără familie, 
pentru a se întreţine din îndeletniciri sezoniere *. 

După cum se vede, în Rusia epoca de înflorire a proprie
tăţii de obşte a trecut de mult şi, după toate aparenţele, 
asistăm la procesul de descompunere a acesteia. Nu încape 
nici o îndoială că există totuşi posibilitatea ca această formă 
socială să treacă la una superioară, admiţînd că ea se va 
menţine pînă cînd condiţiile vor fi coapte pentru aceasta şi 
că se va dovedi capabilă de dezvoltare, în aşa fel incit ţăranii 
să nu mai lucreze pămîntul separat, i în comun ** ; există 
posibilitatea ca ţăranii ruşi să treacă nemijlocit la această 
formă superioară fără a mai parcurge stadiul intermediar al 
proprietăţii parcelare burgheze. Aceasta se poate intîmpla 
însă numai dacă în apusul Europei, încă înainte de descom
punerea totală a proprietăţii de obşte, se va înfăptui cu suc
ces revoluţia proletară, care va crea pentru ţăranul rus con
diţiile necesare de trecere la forma superioară, în special cele 
materiale, de care el are nevoie pentru a realiza revoluţiona
rea întregului său sistem de agricultură legată în mod necesar 
de această trecere. D-l Tkaciov debitează deci pure inepţii 
cînd afirmă că ţăranii ruşi, deşi „proprietari u ,  sînt „mai aproape 
de socialismu decît muncitorii lipsiţi de proprietate din apusul 
Europei. Exact invers. Singurul lucru care mai poate salva 
proprietatea de obşte rusă şi îi poate da posibilitatea de a trece 
la o formă nouă, cu adevărat viabilă, este revoluţia proletară 
din apusul Europei. 

Cu aceeaşi uşurinţă cu care tratează revoluţia economică, 
d-l Tkaciov o tratează şi pe cea politică. Poporul rus, pero
rează el, „protestează necontenitu împotriva sclaviei, folosind 
diferite forme : „secte religioase ... refuz de a plăti impozitele ... 

* Cu privire l a  situaţia tăranilor, vezi, intre altele, raportul oficial 
l comisiei agiricole instituite de guven ( 1873), apoi Skaldin. „V zaholus
tie i v stoliţe• („In fundul poviciei şi ln pitală• ), Petrsburg, 1870 1 
această din urmă lucrare ste scrisă de un coservator modeat. (Nota 
lui Engels.) 

** ln Polnia, tn special n gubenia Grodno, unde nobilimea a 
fost ln mare parte ruinată 111 uma răscoalei din 1 863, ţăiranii cmpără 
sau arendează acum adesea moşii ale nobililor ş! le cultivă ln indivi
ziune, pe cont comun. Şi acşti ţărani nu mai au de vacuri propietate 
de obşte, şi nu stnt velicoruşi, ci polonezi, lituanieni şi bieloruşi. (Nota 
lui Engels. 1 
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bande de tîlhari" (muncitorii germani se pot felicita pentru 
faptul că, potrivit acestei păreri, Schinderhanes • este părin
tele social-democraţiei germane) „ .. .incendieri... răscoale ... şi, 
de aceea, poporul rus poate fi  numit revoluţionar din instinct" . 
Prin urmare, d-l .aciov este convins că „ajunge să trezeşti în 
mai multe localităţi deodată sentimentul de nemulţumire şi 
îndirjirea care s-au acumulat şi care... clocotesc mereu în 
pieptul poporului nostru" .  Atunci „unirea forţelor revoluţionare 
se va înfăptui de la sine, iar lupta ... va trebui să aibă un dez
nodămînt favorabil cauzei poporului. Necesitatea practică, 
instinctul de conservare" vor crea atunci de la sine „o alianţă 
strînsă şi indestructibilă între obştile protestatare" .  

Nici că s e  poate imagina o revoluţie mai uşoară ş i  mai 
plăcută. Se trece la acţiune în trei-patru locuri deodată, iar 
„revoluţionarul din instinct" , „necesi tatea practică" ,  , ,in
stinctul de conservare" rezolvă „de la sine " toate celelalte. 
Este cu totul inexplicabil, dată fiind această uşurinţă extra
ordinară, cum de n-a fost încă de mult înfăptuită revoluţia, 
cum de n-a fost eliberat poporul şi Rusia transformată într-o 
ţară socialistă model. 

!n realitate lucrurile stau cu totul altfel. Poporul rus, 
acest „revoluţionar din instinct" , a făcut, ce-i drept, nenumă
rate răscoale ţărăneşti izolate împotriva nobilimii şi împotriva 
unor funcţionari izolaţi, dar niciodată împotriva ţarului, ex
ceptînd cazul cînd un impostor s-a situat în fruntea poporului 
revendicînd tronul. Ultima mare răscoală ţărănească care a 
avut loc în timpul Ecaterinei a II-a a fost posibilă numai dato
rită faptului că Emelian Pugaciov s-a dat drept soţul ei, drept 
Petru al Iii-lea, care nu ar fi fost asasinat de către soţia sa, ci 
detronat şi băgat la închisoare, de unde evadase. Pentru 
ţăranul rus, d.potrivă, ţarul este dumnezeu pe pămînt : „Bog 
vîsok, ţar daliok " ,  „dumnezeu e sus, iar ţarul e departe" ,  este 
strigătul său de deznădejde. Nu încape nici o îndoială că masa 
populaţiei ţărăneşti, mai ales de la răscumpărarea clăcilor, a 
fost pusă într-o situaţie care îi impune tot mai mult lupta 
împotriva guvenului şi împotriva ţarului ; dar basmul cu 
„revoluţionarul din instinct",  d-l .aciov să-l spună altora. 

Şi în afară de aceasta, chiar dacă masa ţăranilor ruşi ar 
fi cit se poate de revoluţionară din instinct, chiar dacă am 
presupune că revoluţiile se pot face la comandă, aşa cum se 
face o bucată de stambă înflorată sau un samovar, chiar atunci, 
mă întreb, îi este îngăduit unui om care a trecut de vîrsta 

• Poreclă dată br.gandului german Johann Blckler. - Nota red. 
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de 1 2  ani să aibă o imagine atît de arhipuerilă despre felul 
cum se desfăşoară o revoluţie, ca în cazul de faţă ? Şi să nu 
uităm că toate acestea au fost scrise după ce prima revolutie 
confecţionată după această reţetă bakunistă - revoluţia din 
Spania din 1 873 - a eşuat într-un mod atît de strălucit. Şi 
acolo s-a trecut la acţiune în mai multe locuri deodată. Şi 
acolo s-a contat pe faptul că necesitatea practică, instinctul 
de conservare vor realiza de la sine o alianţă strînsă şi in
destructibilă între comunităţile protestatare. Şi ce s-a în
tîmplat ? Fiecare comunitate, fiecare oraş s-a apărat numai pe 
sine, de sprijin reciproc nici pomeneală, iar Pavia, avînd la 
dispoziţie nmai 3 OOO de oameni, a înfrînt în 14 zile un oraş 
după altul punînd capăt acestei splendori anarhiste. (Gomp. 
articolul meu „Bakuniştii la lucru" * ,  unde toate acestea sînt 
descrise în amănunţime.) 

Rusia se află, fără îndoială, în ajunul unei revoluţii. Fi
nanţele ei sînt cu totul ruinate. Menghina impozitelor a fost 
strînsă pînă la refuz, dobînzile pentru vechile datorii publice 
se plătesc prin noi împrumuturi, şi fiecare nou împrumut în
tîmpină dificultăţi tot mai mari ; nu se mai pot procura bani 
decît sub pretextul construcţiei de căi ferate I De sus şi pînă 
j os administraţia este dintotdeauna coruptă ; funcţionarii 
trăiesc mai mult din delapidări, mită şi şantaj decît din leafă. 
întreaga producţie agricolă - cea mai importantă în Rusia -
este complet dezorganizată în urma răscumpărării din 1 861 ; 
marea proprietate funciară nu are suficiente braţe de muncă, 
ţăranii nu au suficient pămînt, sînt împovăraţi de impozite şi 
j ecmăniţi de cămătari ; producţia agricolă scade din an în an. 
Tot acest eşafodaj se menţine cu greu şi numai la suprafaţă 
datorită unui despotism oriental despre a cărui samavolnicie 
noi, cei din Apus, nu ne putem face o idee ; un despotism 
care nu numai că, pe zi ce trece, intră într-o contradicţie tot 
mai flagrantă cu concepţiile claselor luminate, îndeosebi cu 
concepţiile burgheziei în plină ascensiune din capitală, dar 
care, în persoana celui care-l întruchipează în momentul de 
faţă, simte că-i fuge pămîntul de sub picioare ; un despotism 
care face azi concesii liberalismului, pentru ca mîine, speriat, 
să le retracteze şi astfel să se discrediteze tot mai mult. Tot
odată, în rîndurile păturilor luminate ale naţiunii, concentrate 
în capitală, se întăreşte convingerea că această situaţie nu 
mai poate dăinui, că o prefacere radicală este iminentă, şi 
stăruie iluzia că această prefacere ar putea fi abătută pe un 

* Vezi volmllll de faţă, p. 47-488. - Nota red. 
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făgaş constituţional, paşnic. Aici sînt întrunite toate condi
ţiile unei revoluţii, ale unei revoluţii care, iniţiată de clasele 
suprapuse din capitală, poate chiar de guvern, trebuie să fie 
împinse repede de ţărani mai departe, dincolo de prima fază 
constituţională ; o revoluţie care va fi de cea mai mare im
portanţă pentru întreaga Europă, chiar şi numai pentru că va 
distruge dintr-o singură lovitură ultima rezervă, pînă acum 
intactă, a întregii reacţiuni europene. Nu încape îndoială că 
această revoluţie se apropie. Numai două evenimente ar 
putea s-o mai întîrzie : un război victorios împotriva Turciei 
sau Austriei, pentru care e nevoie de bani şi de aliaţi siguri, 
sau„. o încercare prematură de răscoală, care ar împinge din 
nou clasele avute în braţele guvernului. 

F. Engels 
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Postfaţă la ediţia a doua a lucrării 

[„Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor 
de la Colonia" 456] 
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Lucrarea „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de 
la  Colonia" ,  a cărei reeditare a fost considerată oportună de 
către ziarul „Volksstaat" , a apărut iniţial la Boston (Massa
chusetts) şi la Base!. Această din urmă ediţie a fost în cea mai 
mare parte confiscată la graniţa germană. Lucrarea menţio
nată a apărut la cîteva săptămîni după terminarea procesului. 
Atunci lucrul cel mai important era operativitatea şi, de aceea, 
unele greşeli de amănunt nu puteau fi evitate. Aşa, de pildă, 
s-au strecurat inexactităţi în ceea ce priveşte numele unor 
juraţi din €olonia. Astfel, se pare că nu M. Hess este autorul 
catehismului roşu, ci un oarecare Levy 457• W. Hirsch pretinde 
în a sa „Rechtfertigungsschrift" 458 că evadarea lui Cherval 
din închisoarea de la Paris a fost pusă la cale de către Greif, 
poliţia franceză şi Cherval însuşi, pentru ca acesta din urmă 
să poată fi folosit în timpul procesului ca spion la Londra. 
Nu este exclus, pentru că falsificarea unei poliţe în Prusia şi 
pericolul care decurgea de aici, de a fi dat pe mina autorităţilor 
prusiene, trebuiau să-l pună cu botul pe labe pe Cramer • 
( adevăratul nume a lui Cherval).  Atunci cînd am expus cele 
petrecute m-am bazat pe „destăinuirile" făcute de însuşi 
Cherval unuia din prietenii mei. Declaraţiile lui Hirsch aruncă 
o lumină şi mai vie asupra mărturiilor false ale lui Stieber, 
asupra maşinaţiilor Ambasadei prusiene de la Londra şi de la 
Paris, ca şi asupra amestecului neruşinat al lui Hinckeldey. 

Cînd „Volksstaat" a început să tipărească pamfletul, am 
ezitat o clipă, gîndindu-mă dacă n-ar fi oportun să las la o 
parte capitolul al VI-lea (fracţiunea Willich-Schapper) . Cum
pănind însă mai bine lucrurile, am ajuns la concluzia că orice 

* Joo de uvinte : „Crămer• - nume de familie ;  Krămer - du
ghengiu. - Nota trad. 
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ciuntire a textului însemna o falsificare a unui docu
ment istoric. 

!năbuşirea prin violenţă a unei revoluţii produce celor 
care au participat la ea, în special celor azvîrliţi de pe pămîn
tul natal în exil, un şoc care, ca să spunem aşa, face ca chiar 
şi cei cu o personalitate puternică să-şi piardă un timp mai 
mult sau mai puţin îndelungat luciditatea. Mersul istoriei îi 
descumpăneşte, ei nu vor să înţeleagă că forma mişcării s -a  
schimbat. De aici, jocul de- a  conspiraţia ş i  de-a revoluţia, l a  
fel de  compromiţător pentru e i  înşişi c a  ş i  pentru cauza căreia 
îi servesc ; aşa se explică şi greşelile lui Schapper şi Willich. 
Willich a dovedit în timpul războiului civil din America de 
Nord că este mai mult decît un s.mplu vizionar, iar Schapper, 
care a fost toată viaţa un luptător de avangardă al mişcării 
muncitoreşti, a înţeles şi a recunoscut, curînd după terminarea 
procesului de la !olonia, rătăcirea sa momentană. Gu mulţi 
ani mai tîrziu, pe patul de moarte, cu o zi înainte de a în
chide ochii, mi-a vorbit cu o ironie muşcătoare despre acele 
vremuri de „nesăbuinţă a emigranţilor".  Pe de altă parte, îm
prejurările în care au fost scrise „dezvăluirile " explică vio
lenţa atacului îndreptat împotriva cmplicilor involuntari ai 
duşmanului comun. In momente de criză, nechibzuinţa devine 
o crimă împotriva partidului, crimă ce se cere a fi ispăşită 
în mod public. 

„De verdictul ce se va da în acest proces depinde întreaga 
existenţă a poliţiei politice " I Prin aceste cuvinte, pe care Hinc
keldey le- a  scris în timpul procesului de la Colonia Ambasadei 
de la Londra (vezi cartea mea „Herr Vogt" ,  p. 27 459) , el a dezvă
luit taina procesului înscenat comuniştilor. „întreaga exis
tenţă a poliţiei politice" înseamnă nu numai existenţa şi acti
vitatea personalului căruia i s-a încredinţat nemijlocit această 
atribuţie. Ea înseamnă subordonarea faţă de această instituţie 
a întregii maşini guvernamentale, inclusiv a justiţiei (vezi 
legea disciplinară prusiană din 7 mai 1851 cu privire la magis
tratură) şi a presei (vezi fondul pentru presa reptilelor) , tot 
aşa cum la Veneţia întreaga organizare de stat era subordo
nată inchiziţiei de stat. Poliţia politică, paralizată în timpul 
furtunii revoluţionare din Prusia, avea nevoie de o reorgani
zare, pentru care cel de -al doilea Imperiu din Franţa a fost 
şi este un model. 

După eşuarea revoluţiei din 1848, mişcarea muncito
rească germană a continuat să existe doar sub forma propa
gandei teoretice desfăşurate în cercuri restrînse, şi guvernul 
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prusian nu s-a înşelat nici o clipă asupra caracterului practic 
inofensiv al acestei propagande. Pentru el, persecutarea 
comuniştilor nu era decît un prolog pentru cruciada reacţiunii 
împotriva burgheziei liberale, iar burghezia, condamnîndu-i 
pe reprezentanţii muncitorilor şi scoţîndu-i basma curată pe 
Hinckeldey-Stieber, a ascuţit ea însăşi principala armă a 
reacţiunii : poliţia politică. In felul acesta şi-a cîştigat Stieber 
pintenii de cavaler în faţa juraţilor din Colonia. Pe atunci, 
Stieber era numele unui mărunt funcţionar de poliţie în goană 
după salarii mari şi avasări ; astăzi, Stieber înseamnă domi
naţia neîngrădită a poliţiei politice în noul sfînt imperiu pru
siano-german. El s-a transformat, ca să zicem aşa, !ntr-o per
soană morală *, morală în sens figurat, aşa cum, de pildă, 
Reichstagul este o persoană morală. De astă dată, poliţia poli
tică nu loveşte în muncitori pentru a-i nimeri pe burghezi. 
Dimpotrivă, tocmai în calitatea sa de dictator al burgheziei 
germane-liberale, Bismarck crede că este destul de puternic 
pentru a putea spulbera **  de pe suprafaţa pămîntului partidul 
muncitoresc. lată de ce creşterea grandoarei lui Stieber con
stituie pentru proletariatul german măsura progresului înre
gistrat de mişcarea muncitorească după procesul comuniştilor 
de la €olonia. 

Infailibilitatea papei este o bagatelă în comparaţie cu 
infailibilitatea poliţiei politice. După ce timp de decenii, în 
Prusia, aceasta a aruncat în închisoare tinere capete înfier
bîntate deoarece s-au înflăcărat pentru unitatea germană, 
statul german şi imperiul german, astăzi ea întemniţează chiar 
şi capete pleşuve care refuză să se înflăcăreze pentru aceste 
daruri cereşti. Astăzi, poliţia politică se străduieşte tot atît de 
zadarnic să stîrpească pe duşmanii imperiului, cum s-a străduit 
altădată să stîrpească pe prietenii imperiului. lată dovada cea 
mai bună că ea nu este chemată să făurească istoria, fie chiar 
şi numai istoria disputei pentru barba împăratului I 

Insuşi procesul comuniştilor de la Colonia dă în vileag 
neputinţa puterii de stat în lupta ei  împotriva dezvoltării 
sociale. Procurorul regal al Prusiei a motivat în cele din urmă 
învinuirea adusă acuzaţilor prin aceea că ei răspîndesc pe 
ascuns principiile antistatale cuprinse în „Manifestul Comu
nist". Şi, cu toate acestea, nu sînt oare proclamate după 20 de 

* In Jimba germană, în trecut, „persoană morală" - „persoană ju
ridică". - Nota trad. 

** Ja de cuvinte : Stieber - nume de familie, Stiebern - a spul
bera. - Nota trad. 
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ani, în plină stradă, in Germania, aceste principi i  ? Nu răsună 
ele chiar de la tribuna Reichstagului ? N-au făcut ele încon
jurul lumii sub forma programului Asociaţiei Intenaţionale a 
Muncitorilor, în pofida tuturor opreliştilor puse de guvern ? 
Societatea nu-şi va putea găsi echilibrul pînă nu se va roti în 
jurul soarelui muncii. 

„Dezvăluirile " se încheie astfel : „lena !„. iată ultimul 
uvînt pentru un guvern care are nevoie de asemenea mij 
loace pentru a exista, ca şi pentru o societate care are nevoie 
de un asemenea guven pentru a se apăra. Acesta este ultimul 
cuvînt în procesul comuniştilor de la Colonia„. Iena I "  460• Ge 
profeţie reuşită, va chicoti vreun Treitschke oarecare refe
rindu-se cu mîndrie la recentele succese ale armelor prusiene 
şi la puştile Mauser. Cred că este suficient să amintesc că 
există nu numai n Dippel 461 intern, dar şi o lenă internă. 

Londra, 8 ianuarie 1875 

Publicat ln ziarul „Volksstaat• 
nr. 10 din 27 inuMie 1875 �i fn 
Karl Marx. „EnthOllungen iber 
den Kommunistenprozss zu 
KOln", Leipzig, 1875 

Karl Marx 

Se tipărşte după itextul 
apărut ln ziar, 
,countat cu textul 
celei d-a doua 
diţii a eărtil 

TdS din limba germană 
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Pentru Polonia 462 
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Şi în anul acesta a avut loc la Londra aniversarea răs
coalei din Polonia de la 22 ianuarie 1 863. La festivitate au luat 
parte mulţi dintre tovarăşii noştri de partid germani ; cîţiva 
dintre ei au rostit cuvîntări, printre care Engels şi Marx. 

„S-a vorbit aici - a spus Engels - despre motivele care 
au determinat pe revoluţionarii din toate ţările să simpatizeze 
cu cauza Poloniei şi să ia apărarea acestei ţări. Un lucru însă 
nu s-a spus, şi anume că situaţia politică în care a fost pusă 
Polonia este o situaţie întru totul revoluţionară şi că ea nu 
lasă Poloniei altă alternativă decît să fie revoluţionară sau să 
piară. Acest lucru a reieşit încă după prima împărţire a Polo
niei, provocată de strădaniile nobilimii poloneze de a menţine 
o constituţie şi privilegii care-şi pierduseră dreptul la exis
t�nţă şi aduceau prejudicii ţării şi ordinii generale, în loc să 
menţină liniştea şi să asigure progresul. Incă după prima împăr
ţire a Poloniei, o parte a nobilimii a recunoscut această gre
şeală şi a ajuns la convingerea că Polonia poate fi restaurată 
numai printr-o revoluţie ; şi, zece ani mai tîrziu, i -am văzut 
pe polonezi luptînd pentru libertate în America. Revoluţia 
franceză din 1789 a găsit imediat ecou în Polonia. Constituţia 
din 1 791 , care a proclamat drepturile omului şi ale cetăţea
nului, a devenit stindardul revoluţiei pe malurile Vistulei, 
făcînd din Polonia avangarda Franţei revoluţionare, şi aceasta 
tocmai în momentul cînd cele trei puteri, care mai jefuiseră 
Polonia, s-au aliat pentru a porni împotriva Parisului şi a 
înăbuşi revoluţia. Puteau ele tolera ca in centrul coaliţiei să 
se cuibărească revoluţia ? Nicidecum. S-au năpustit din nou 
asupra Poloniei, de astă dată cu intenţia de a o lipsi definitiv 
de o existenţă naţională. Faptul că Polonia a ridicat steagul 
revoluţiei a constituit una din principalele cauze ale subju
gării ei. Ţara pe care aceste trei puteri au îmbucătăţit-o şi au 
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şters-o de pe lista popoarelor, pentru că a fost revoluţionară, 
nu-şi poate găsi nicăieri salvarea decit în revoluţie. De aceea 
in toate luptele revoluţionare îi întîlnim pe polonezi. Polonia 
a înţeles acest lucru în 1863 şi a proclamat în timpul răs 
coalei, a cărei aniversare o sărbătorim astăzi, cel mai radical 
program revoluţionar care a fost enunţat vreodată în răsă
ritul Europei. Ar fi ridicol dacă, datorită faptului că există un 
partid aristocratic polonez, i -am considera pe revoluţionarii 
polonezi drept aristocraţi care vor să restaureze Polonia 
aristocratică a anului 1 772. Polonia anului 1772 a pierit pentru 
totdeauna. Nici o forţă nu va fi în stare s-o dezgroape. Noua 
Polonie, pe care o va instaura revoluţia, va fi tot atît de radical 
diferită din punct de vedere social şi politic de Polonia anului 
1772 ca şi noua societate spre care tindem, de societatea de azi. 

Incă citeva cuvinte. Nimeni nu poate înrobi un popor fără 
a-şi primi pedeapsa. Gele trei puteri care au suprimat Polo
nia au primit o aspră pedeapsă. Priviţi propria mea patrie -
Prusia-Germania. Sub firma unităţii naţionale am subjugat 
polonezi, danezi şi francezi şi acum avem o triplă Venetie 463 ; 
pretutindeni avem duşmani, ne împovărăm cu datorii şi impo
zite pentru a întreţine un număr imens de soldaţi meniţi să 
servească şi la reprimarea muncitorilor germani. Austria, chiar 
şi cea oficială, ştie foarte bine cit de scump o costă bucăţica 
de Polonie. In timpul războiului Crimeii, Austria era gata să 
pornească împotriva Rusiei, cu condiţia ca acea parte din 
Polonia care fusese anexată de Rusia să fie ocupată şi eli
berată. Acest lucru nu intra însă în planurile lui Ludovic
Napoleon, şi cu atît mai puţin în planurile lui Palmerston. Cit 
priveşte Rusia, vedem că în 1 861 a izbucnit prima mişcare 
serioasă în rîndurile studenţilor, care era cu atît mai primej 
dioasă cu cit, în urma eliberării ţăranilor iobagi, pretutindeni 
poporul era în plină efervescenţă. Şi ce a făcut guvernul rus, 
care şi-a  dat perfect de bine seama de primejdie ? El a pro
vocat în Polonia răscoala din 1 863 ; căci este lucru dovedit 
că această răscoală este opera lui. Mişcarea din rîndurile stu
denţilor, precum şi frămîntarea adîncă de care era cuprins 
poporul au încetat imediat pentru a face loc şoviismului rus, 
care s-a revărsat asupra Poloniei de îndată ce a fost în joc 
dominaţia Rusiei în Polonia. In felul acesta, ca urmare a luptei 
nefaste duse împotriva Poloniei, prima mişcare importantă din 
Rusia a eşuat. Intr-adevăr, restaurarea Poloiei este în intere 
sul Rusiei revoluţionare şi am constatat cu bucurie în această 
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seară că părerea mea coincide cu convingerile revoluţionarilor 
ruşi" (care s-au exprimat în acest sens în cadrul adunării 464) . 

Marx a spus aproximativ următoarele : partidul munci
toresc din Europa este interesat în cel mai înalt grad în eli
berarea Poloniei, şi primul program al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor vede în restaurarea Poloniei unul dintre 
obiectivele politicii muncitoreşti 45• Gare sînt motivele acestui 
interes deosebit pe care-l manifestă partidul muncitoresc pen
tru soarta Poloniei ? 

In primul rînd, fireşte, simpatia pentru un popor subjugat 
care, printr-o neîntreruptă luptă eroică împotriva opresorilor 
săi, şi -a dovedit dreptul istoric la independenţă naţională şi 
autodeterminare. Nu este de loc contradictoriu faptul că 
partidul muncitoresc internaţional militează pentru restaura
rea Poloniei. Dimpotrivă, numai după ce Polonia îşi va fi 
recucerit independenţa, numai după ce va putea dispune din 
nou de soarta ei ca naţiune independentă, numai atunci va 
putea să reînceapă procesul dezvoltării ei interne şi  Polonia 
va putea să contribuie ca o putere independentă la transfor
marea socială a Europei. Atîta timp cit unui popor viguros i 
se impune un jug străin, el îşi îndreaptă în mod necesar toate 
forţele sale, toate eforturile şi întreaga sa energie împotriva 
duşmanului extern, viaţa sa intenă rămîne paralizată, el nu 
este în stare să lupte pentru eliberare socială. Irlanda, Rusia 
sub jugul mongol etc. oferă dovezi grăitoare în această 
privinţă. 

Un alt motiv al simpatiei pe care partidul muncitoresc o 
nutreşte pentru reînvierea Poloniei îl constituie situaţia ei 
geografică, militar-strategică şi istorică deosebită. Ceea ce 
leagă între ele cele trei mari puteri militare despotice : Rusia, 
Prusia şi Austria este împărţirea Poloniei. Numai restaurarea 
Poloniei poate să sfărîme această legătură şi să înlăture astfel 
cea mai mare piedică din calea eliberării sociale a popoarelor 
din Europa. 

Dar principalul motiv al simpatiei clasei muncitoare pen
tru Polonia este următorul : Polonia este nu numai singurul 
popor slav, dar şi singurul popor din Europa care a luptat şi 
luptă ca soldat universal al revoluţiei. Polonia şi-a vărsat 
sîngele în războiul de independenţă din America ; legiunile ei 
au luptat sub steagul primei Republici Franceze ; prin revo
luţia ei din 1830, Polonia a împiedicat invadarea Franţei, hotă
rîtă atunci de către puterile care şi-au împărţit Polonia ; în 
1846, la Cracovia, Polonia a fost prima care a arborat steagul 
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revoluţiei sociale în Europa ; în 1 848, fiii ei au participat în 
primele rînduri la luptele revoluţionare din Ungaria, Ger
mania şi Italia ; în sfîrşit, în 1 87 1 ,  ea a dat Comunei din Paris 
cei mai buni generali şi cei mai viteji soldaţi. 

In scurtele răgazuri cînd masele populare din Europa au 
putut să respire în voie, ele şi-au amintit de datoria lor faţă 
de Polonia. Imediat după revoluţia victorioasă din martie 
1 848 de la Berlin, poporul a pus în libertate pe deţinuţii polo
nezi Mieroslawski şi tovarăşii săi de suferinţă şi a proclamat 
restaurarea Poloniei ; la Paris, în mai 1 848, Blanqui a stat în 
fruntea muncitorilor care au pornit împotriva Adunării naţio
nale reacţionare, pentru a o sili la o intervenţie armată în 
apărarea Poloniei ; în sfîrşit, în 1 87 1 ,  cînd muncitorii parizieni 
au instaurat guvernul lor, ei au onorat Polonia încredinţînd 
fiilor ei comanda militară a forţelor lor de luptă. 

Nici în momentul de faţă partidul muncitoresc german 
nu se lasă cîtuşi de puţin indus în eroare de poziţia reacţio
nară a deputaţilor polonezi în Reichstagul german ; el ştie că 
aceşti domni nu acţionează în interesul Poloniei, ci în inte
resul lor personal ; el ştie că ţăranul polonez, muncitorul polo
nez, într-un cuvînt orice polonez care nu este orbit de inte
resul de castă trebuie să înţeleagă că Polonia nu are şi nu poate 
avea în Europa alt aliat decît partidul muncitoresc 466• Trăiască 
Polonia I 
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Isteria războinică oficioasă 467 

Presa reptilelor din Imperiul german a primit din nou 
ordin să aţîţe la război. Franţa cea fără de dumnezeu, decă
zută, nu vrea nicidecum să dea pace Germaniei cea cu frica lui 
dumnezeu, care înfloreşte atît de minunat sub egida specula
ţiilor de bursă, a escrocheriilor şi a falimentelor. Franţa se 
înarmează pînă-n dinţi, şi febrilitatea cu care se fac aceste 
înarmări constituie cea mai bună dovadă că ea intenţionează 
să se năpustească, dacă se poate chiar la anul, asupra nepri
hănitului şi paşnicului imperiu bismarckian, căruia, după cum 
se ştie, nimeni nu i -ar putea reproşa că trage sforile, care îşi 
reduce necontenit potenţialul militar şi despre care numai 
presa ostilă imperiului răspindeşte calomnia că prin legea cu 
privire la Landsturm două milioane de cetăţeni au fost de 
curînd transformaţi în soldaţi de rezervă 468, 

Presa reptilelor se află într-o situaţie dificilă. ln timp ce, 
la ordinul Ministerului de Externe, ea trebuie să prezinte 
imperiul ca pe un mieluşel de o blîndeţe nemaipomenită, 
Ministerul de Război consideră că este în interesul său să-l 
lămurească pe burghezul german că nu degeaba i se iau bani 
grei sub formă de impozit, că înarmarea proiectată se înfăp
tuieşte realmente, că se costruiesc fortăreţe, se pregătesc 
cadre şi sînt elaborate planurile pentru mobilizarea masei 
celor „lăsaţi la vatră u, că pe zi ce trece creşte pregătirea de 
luptă a armatei. Iar întrucît informaţiile în această privinţă 
sînt autentice şi, în plus, provin de la persoane competente, 
putem pe deplin aprecia isteria războinică a cucuvelelor din 
presă. 

Pretextul pentru toată această zarvă îl constituie noua 
lege franceză cu privire la cadre 469• Să comparăm, aşadar, 
organizarea pe care această lege o prevede în Franţa, deocam
dată încă numai pe hîrtie, cu organizarea existentă efectiv în 
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Germania, limitîndu-ne, pentru concizie, în special la arma 
hotărîtoare, la infanterie. 

Privită în ansamblu, noua lege franceză este o ediţie cu 
mult înrăutăţită a celei prusiene. 

Infanteria de linie franceză urmează să se compună din 
144 de regimente de linie, 4 regimente de zuavi şi 3 regimente 
de turcos, a cite 4 batalioane fiecare, 30 de batalioane de 
vînători, 4 batalioane formate din străini şi 5 batalioane disci
plinare, în total 643 de batalioane, în timp ce trupele de linie 
germane, este drept, au în total doar 468 de batalioane. Dar 
această superioritate numerică a trupelor de linie franceze 
este pur aparentă. 

în primul rînd, deşi batalionul francez, ca şi cel prusian, 
are patru companii, fiecare companie are însă numai patru 
ofiţeri în loc de cinci, şi din aceşti patru unul este ofiţer de 
rezervă, categorie care pînă în momentul de faţă nu există 
încă în Franţa. Pînă acum, în Franţa revenea un ofiţer la 
3-40 de soldaţi, ceea ce, avînd în vedere regulamentul fran
cez de instrucţie, învechit şi greoi, este într-adevăr necesar, 
în timp ce în Prusia un ofiţer la 50 de soldaţi este absolut 
suficient. Dar aceasta este proporţia maximă şi, de aceea, 
comisia Adunării naţionale care a examinat această lege a 
şi ajuns în unanimitate la concluzia că efectivul companiei 
poate fi fixat la cel mult 200 de oameni. €ompania franceză 
este, aşadar, din punct de vedere numeric, cu 258/o mai slabă 
decît cea prusiană, şi, întrucît ofiţerul de rezervă nu există 
încă şi nici nu va exista mulţi ani de aici înainte, rezultă că 
şi din punct de vedere organizatoric ea este mult inferioară 
companiei prusiene. Deoarece acum, datorită puştii care se 
încarcă pe la culată, compania a devenit unitatea tactică de 
luptă, iar lupta în coloane de companie şi lanţuri de trăgă tari, 
a căror unitate de bază o constituie compania, reclamă com
panii puternice din punct de vedere numeric, prin această lege 
Adunarea naţională a adus armatei franceze cel mai mare 
prejudiciu. 

în cadrul trupelor de linie franceze există, aşadar, gata 
de luptă : 

606 batalioane de linie a cite 800 de o meni . . 484 800 de ameni 
zuavi, turos, soldaţi din lgiunea străină, bata-

Jioane disciplinare . • • • 46 OOO " 

Total . . . 530 800 de oameni 
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Din acest număr trebuie scăzuţi însă cel puţin 40 OOO de 
oameni destinaţi pentru Algeria, care vor putea fi folosiţi 
numai după ce vor fi create noi unităţi care să-i înlocuiască. 
Prin urmare, pentru începerea acţiunilor militare rămm 
490 800 de infanterişti. Or, cele 468 de batalioane ale infan
teriei germane numără fiecare cite 1 050 de oameni efectiv de 
război, ceea ce reprezintă în total, după datele oficiale, 
490 480 de oameni, adică aproape tot atît cit au trupele de 
linie franceze. 

Pînă aici vedem deci că din punct de vedere numeric 
ambele armate sînt egale, armata germană avînd însă avan
tajul unei organizări mai bune şi mai eficiente. Acum să vedem 
in ce constă deosebirea. 

In ceea ce priveşte Franţa, cele 643 de batalioane slabe 
de care am vorbit mai sus constituie, în general, întreaga 
infanterie care poate fi folosită în timp de război. Ce-i drept, 
cele 318 companii rezervă-instrucţie ale trupelor de linie şi 
de vînători reprezintă în total 249 480 de rezervişti surplus de 
efectiv ( inclusiv cei 50, respectiv 40 de ofiţeri şi subofiţeri de 
fiecare companie) , pînă în prezent aceste companii nu au 
însă decît soldaţi, dar şi aceştia sînt în cea mai mare parte 
complet neinstruiţi, iar dintre cei instruiţi majoritatea nu au 
decît un stagiu de 6 luni în armată. Din numărul necesar de 
ofiţeri şi subofiţeri nu există în momentul de faţă decît cel 
mult un sfert. Pînă ce aceste 31 8 companii de rezervă-instruc
ţie se vor transforma în 318  batalioane apte pentru acţiune, 
soarta campaniei poate fi hotărîtă, iar acelea dintre ele care 
vor merge în linia de foc nu vor depăşi din punct de vedere 
calitativ nivelul gărzii mobile din 1 870. Mai rămîne apoi 
armata teritorială, care cuprinde oamenii de la 30 la 40 de 
ani şi care urmează să fie organizată în 1 44 de regimente a 
cite 3 batalioane fiecare, prin urmare 432 de batalioane. Toate 
acestea nu există decît pe hirtie. Pentru a realiza într-adevăr 
o asemenea organizare este nevoie de 1 0  OOO de ofiţeri şi de 
20 OOO de subofiţeri, şi deocamdată aproape că nu există lite
ralmente nici unul. Şi unde pot fi găsiţi aceşti ofiţeri 1 In 
Prusia a fost nevoie de aproape două generaţii pînă ce din 
rîndul voluntarilor cu termen redus să se formeze ofiţeri 
corespunzători pentru rezervă şi pentru Landwehr ; încă în 
deceniul al 5-lea, aproape în toate regimentele, aceştia erau 
priviţi ca o pacoste şi trataţi ca atare. Iar în Franţa, unde o 
asemenea instituţie contravine tuturor tradiţiilor de egalitate 
revoluţionară, unde tinerii cu termen redus sînt dispreţuiţi 
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de ofiţeri şi urîţi de soldaţi, cu atît mai mult ei nu sînt de nici 
un folos. Dar un alt mijloc de a avea ofiţeri de rezervă nu 
există. 

Cit priveşte subofiţerii şi soldaţii, se ştie că învingătorii 
de la Sadova din 1 866 işi dădeau ifose, pretinzînd că sistemul 
Landwehrului, existent de mult în Prusia, le dă un avans de 
20 de ani faţă de orice altă ţară care ar adopta acelaşi sistem ; 
abia atunci cind şi în alte ţări cele mai vechi contingente 
vor fi formate din oameni cu serviciul militar satisfăcut, aceste 
ţări vor sta pe picior de egalitate cu Prusia. Acum însă se 
pare că acest lucru a fost dat uitării, după cum a fost dat uitării 
şi faptul că, în realitate, în Franţa numai o jumătate de con
tingent satisface serviciul militar, în timp ce cealaltă jumă· 
tate este lăsată la vatră după un stagiu de şase luni ( termen 
care, avînd în vedere meticulozitatea actualului regulament, 
este absolut insuficient), aşa că în Franţa, spre deosebire de 
Prusia, rezerva şi miliţia sînt formate în cea mai mare parte 
din recruţi. Şi după toate astea există oameni care încearcă 
să creeze impresia că se tem de actuala armată teritorială 
franceză, formată din aceeaşi carne de tun neinstruită ca şi 
cea care în 1 870 şi 1 87 1  nu a putut ţine piept pe Loara şi la 
Le Mans unor unităţi germane cu un efectiv de două ori mai 
mic, în schimb disciplinate I 470 

Dar asta încă nu este totul. După o experienţă amară, 
Prusia a invăţat, în sfîrşit, cum trebuie făcută mobilizarea. 
In 1 1  zile întreaga armată e gata de luptă, iar infanteria şi 
mai repede. Pentru aceasta însă era nevoie ca totul să fie 
organizat cit mai simplu, şi anume ca fiecare om lăsat la 
vatră să fie dinainte repartizat unităţii din care urmează să 
facă parte. Acest sistem se bazează pe principiul potrivit 
căruia fiecare regiment are, pentru recrutare, districtul său 
permanent, din cadrul căruia se completează în primul rînd 
şi regimentul respectiv de Landwehr. Noua lege franceză, 
dimpotrivă, îi repartizează pe recruţi şi rezervişti regimen
tului care în momentul mobilizării se află în districtul res
pectiv. Aceasta este o tradiţie încetăţenită din vremea lui 
Napoleon, potrivit căreia regimentele trebuie să facă cu 
schimbul serviciul de garnizoană în toate regiunile Franţei 
şi, pe cit posibil, să-şi recruteze oamenii din întreaga Franţă. 
Dacă s-a considerat necesar să se renunţe la această din 
urmă regulă, cu atît mai mult s-a insistat asupra celei dintîi, 
astfel incit a devenit imposibilă legătura organică perma
nentă dintre comandamentul regimentelor şi comandamentul 



Isteria războinică ofirioasă 679 

districtual al miliţiei, legătură care în Prusia asigură rapidi
tatea mobilizării. Dacă această modificare absurdă, care 
creează diferitelor arme speciale dificultăţi şi mai mari decît 
infanteriei, va întîrzia mobilizarea acesteia fie şi numai cu 
trei zile, aceste trei zile vor constitui, în cazul cînd duşmanul 
a trecut la acţiune, cele mai importante zile ale întregii 
campanii. 

Ce reprezintă, aşadar, toată această masivă înarmare a 
Franţei ? O infanterie de linie egală ca număr cu cea ger
mană, dar mai prost organizată, care, în plus, pentru a fi gata 
de luptă, trebuie să-şi completeze rîndurile cu un anumit 
număr de soldaţi cu un stagiu militar de numai 6 luni ; o primă 

· rezervă în care predomină soldaţi cu un stagiu de numai 6 luni 
şi pentru care există cel mult un sfert din numărul necesar le 
ofiţeri şi subofiţeri ; o a doua rezervă care cuprinde soldaţi 
în cea mai mare parte neinstruiţi şi pentru care nu există 
cadrele necesare de ofiţeri ; iar pentru ambele categorii de 
rezerve, bineîoteles, o lipsă totală de cadre de profesie. ln 
plus, certitudinea că în cadrul actualei organizări lipsa de 
ofiţeri nu va putea fi niciodată lichidată, aşa incit în caz de 
război ambele categorii de rezerve nu vor avea o capacitate 
de luptă mai mare decit batalioanele înj ghebate în pripă în 
toamna şi iarna anului 1 870. 

Să aruncăm acum o privire asupra Imperiului german, 
blînd ca un mieluşel, care, cică, n-ar avea colţi, şi chiar dacă-i 
are nu şi-i arată. După cum am arătat mai sus, el dispune 
de 468 de batalioane de infanterie de linie, care numără în 
timp de război 490 480 de oameni. La acestea se mai adaugă 
însă următoarele formaţiuni noi. 

De la începutul anului 1 872 au fost înrolaţi în fiecare 
batalion 36 de recruţi în plus, ceea ce dă o cifră rotundă de 
17 OOO de oameni pe an. Apoi, după expirarea celor 2 ani de 
stagiu militar, au fost lăsaţi la vatră cel puţin un sfert din 
efectivul soldaţilor şi încorporaţi în locul lor un număr egal 
de recruţi, ceea ce dă o cifră rotundă de 28 OOO de oameni. 
Prin urmare, în fiecare an sînt încorporaţi şi instruiţi cu 
45 OOO de oameni mai mult ca înainte ; pînă la sfîrşitul anului 
1 875, adică în trei ani de zile , se va aj unge la cifra de 135 OOO 
de oameni, la care se mai adaugă şi 1 2  OOO de tineri cu 
termen redus ( cite 4 OOO pe an) ; în total 1 47 OOO de oameni, 
adică atita cit este necesar pentru a se forma cite un batalion 
patru pentru fiecare din cele 1 48 de regimente. In acest scop, 
încă de pe atunci, în toate regimentele de linie au şi fost 

39 - Max-ngels, Opere, voi. 18 
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„pregătite din punct de vedere organizatoric" companii de 
rezervă surplus de efectiv, adică au şi fost stabiliţi ofiţerii şi 
subofiţerii activi şi de rezervă care trebuie să facă parte din 
aceste batalioane. Aceste batalioane patru pot deci să por
nească în marş la un interval de cel mult 2-3 zile după pri
mele trei batalioane, şi să sporească efectivul armatei cu 
148 de batalioane a cite 1 050 de oameni fiecare = 155 400 de 
oameni. Aceste cifre nu exprimă însă nici pe departe plusul de 
foi ţe pe care-l capătă astfel amata de operaţii. Cine a văzut 
n 1866 batalioanele patru ale armatei prusiene ştie că ele erau 
formate u precădere din oameni viguroşi şi bine legaţi, în 
vîrstă de 24-27 ani, care fomau nucleul armatei. 

Paralel cu formarea batalioanelor patru se desfăşoară 
Organizarea a 148 de batalioane de rezervă, ca să nu mai 
vorbim de companiile de rezervă de vînători. Ele sînt alcă
tuite din rezervişti instruiţi surplus de efectiv şi din oameni 
neinstruiţi din Ersatzreserve 471• După date oficiale, în 1 871  
efectivul acestor trupe era de 1 88 690 de oameni. Acest lucru 
trebuie înţeles însă în sensul că cadrele de ofiţeri şi subofi
ţeri, stabilite încă în timp de pace, sînt în stare să instruiască 
n asemenea număr de soldaţi pentru că numai numărul de 
oameni din şapte Contingente dat de Ersatzreserve, a cărei 
primă clasă prevede acum anual circa 45 OOO de oameni, este 
cu mult mai mare decît numărul indicat mai sus. Menţionăm 
că batalioanele de rezervă constituie rezervorul din care 
batalioanele care participă la acţiunile militare, slăbite din 
cauza luptei şi a eforturilor depuse, primesc ca întăriri oameni 
mai mult sau mai puţin instruiţi ; batalioanele de rezervă 
completîndu-se, la rîndul lor, din Ersatzreserve. 

O dată cu trupele combatante şi de rezervă este mobili
zat şi Landwehrul. Cadrele Landwehrului, stabilite şi ele încă 
în timp de pace, cuprind 287 de batalioane (al căror număr 
trebuie să ajungă pînă la 301 ) .  In ultimele două războaie, 
fectivul batalioanelor de Landwehr a ajuns numai pînă 
la 800 de oameni ; chiar dacă luăm drept bază această cifră 
totală nu prea mare, Imperiul german dispune totuşi de o 
infanterie-Landwehr cu un efectiv de 229 600 de oameni trupe 
organizate, rămînînd şi un surplus de efectiv an de an tot 
mai mare, care poate fi folosit ulterior. 

Dar nu numai atît. A fost reînviat şi Landsturmul. După 
date oficiale, încă la sfîrşitul anului 1 874 efectivul de război 
al infanteriei germane a fost mărit cu 234 de batalioane de 
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Landsturm (a cite 800 de oameni = 187 200 de oameni) , fără a 
pune la socoteală companiile de vînători ; aceasta înseamnă 
că s-a şi stabilit cel puţin minimul de cadre pentru aceste 
batalioane. Dar efectivul Landsturmului este departe de a se 
limita la această cifră, căci, potrivit afirmaţiei triumfătoare 
a lui Voigts-Rhetz în Reichstag, Landsturmul cuprinde „cinci 
la sută din populaţie, adică două milioane de oameni" 472• 

Ctre este deci raportul de forţe ? 
Ianteria de linie a Franţei numără, inclusiv trupele care 

fac serviciul în Algeria, 530 800 de oameni, aceasta fiind 
întreaga ei infanterie organizată. Chiar lacă adăugăm toată 
prima rezervă - în măsura în care aici poate fi vorba cit d
cît de un simulacru de organizare -, adică 254 600 de oameni 
(288 de companii de rezervă-instrucţie a cîte 800 de oameni, 
30 de companii de rezervă-instrucţie de vînători a cîte 540 de 
oameni şi un surplus de efectiv de 8 OOO de soldaţi din unită
ţile disciplinare) , obţinem un total de numai 785 400 de oameni. 

Imperiul german dispune, după 1 1  zile de la decretared 
mobilizării, de 

o infanterie de linie cu . . . 490 480 de oameni 
după alte 2-3 zile de înra 

148 de ba talioane u . . . . 1 55 400 „ 
după alte 14 zile 

de 287 de batalioane de Landwehr a cite 800 de 
oameni fiecare . . . . . . . . . . . . 229 600 „ 
Şi după alte 14 zile 

de 234 de batalioane de Lanclsturm a oîte 800 de 
oameni fiecare . . . . 1 87 200 „ 

În total, de o infanterie cu . . . . . . . 1 062 680 de oameni, 

care încă în timp de pace este perfect şi complet organizata 
şi în prealabil asigurată cu toate cele necesare, avînd în spa
tele ei 1 48 de batalioane de rezervă cu un efectiv de (vezi mai 
sus) 188 690 de oameni pentru completarea pierderilor suferite 
în luptă. În total, o masă de infanterie organizată numărînd 
1 251 370 de oameni. 

Credeţi că exagerăm ? Nicidecum. Am indicat chiar cifre 
inferioare celor reale, deoarece am făcut abs tracţie de diferiţi 
factori, de mai mică importanţă, care însă adunaţi laolaltă 
reprezintă o cifră destul de apreciabilă. Iată dovada. 

„Kâlnische Zeitung" din 27 decembrie 1874 publică un 
„Comunicat militar" din partea Ministerului de Război din 

39* 
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care aflim că la sfîrşitul anului 1873 efectivul de război al 
armatei germane era de : 

1 361 400 de oameni, din care infanterie . . . . 994 900 de oameni 
La care s-au adăugat in 1 874 batalioanele patru . 1 55 400 „ 
şi 234 de ba talioane de Landsturm . . . . . . 1 87 200 „ 

Total infanterie . . . . . 1 337 500 de oameni 

prin urmare, cu aproape 1 00 OOO de oameni mai mult decît în 
c.lculul nostru. Acelaşi articol apreciază efectivul de război 
al tuturor armelor la 1 723 148 de oameni , din care 39 948 ofi
ţeri, în timp ce francezii dispun de cel mul t 950 OOO de oameni, 
trupe în prealabil organizate, din care 785 OOO infanterişti ! 

Cit priveşte calitatea acestor trupe, admiţînd că ambele 
naţiuni au, în medie, aptitudini militare egale, cali tatea arma
tei franceze nu a înregistrat, desigur, progrese în perioada de 
după ultimul război. Guvernul a făcut totul pentru a demora
liza trupele, mai cu seamă instalîndu-le în tabere cu barăci, 
unde iarna soldaţii nu puteau să facă nici instrucţie şi nici să 
se ocupe cu altce\ a, decît, ca să zicem aşa, să se rezume ex
clusiv la  consumarea absintului. Lipsesc subofiţeri, efectivul 
companiilor este insuficient, regimentele de cavalerie nu 
dispun nici pe departe de numărul de cai necesar. La 14 ia
nuarie „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" mai sublinia încă 
acest lucru ; pe atunci, el mai propovăduia pacea ! 

Dar noua legislaţie cu privire la armată pune la dis
poziţia Ministerului de Război al Franţei : trupe de linie 
704 714  oameni, rezervă - 510  294 de oameni, armată terilo
rială - 582 523 de oameni şi ca rezervă a aces teia -
625 633 de oameni, în total 2 423 1 64 de oameni, al căror număr 
poate fi mărit, în caz de nevoie, la 2 600 OOO de oameni ! Ce-i  
drept, generalul Lewal, după ce a studiat cu minuţiozitate 
documentele respective, declară că trebuie să reducă această 
cifră la 2 377 OOO de oameni. Dar şi acest număr este suficient 
pentru a zăpăci şi pe cel mai destoinic ministru de război. 
Ce să facă el cu această masă de oameni, din care aproape 
două treimi sînt neinstruiţi ? De unde să ia ofiţerii şi subofi
ţerii fără le care aceşti oameni nu pot fi instruiţi, ca să nu 
mai vorbim de organizarea lor ? 

In Germania lucrurile se prezintă cu totul altfel. Efectivul 
de război al armatei, aşa cum rezultă din expunerea de motive 
a legii cu privire la armata imperiului, este fixat la 1 500 OOO de 
oameni. La aceştia se mai adaugă însă, în virtutea aceleiaşi 
legi, cele cinci contingente de Ersatzreserve pentru care obli-
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gativitatea serviciului militar a fost prelungită de la 27 de ani 
pînă la 3 1  de ani împliniţi - cîte 45 OOO de oameni anual -, 
prin urmare circa 200 OOO de oameni. Cel puţin 200 OOO de 
oameni surplus de efectiv peste efectivul de război figurau 
încă dinainte în controalele armatei .  La aceştia se mai adaugă 
Landsturmul, cu peste 2 OOO OOO de oameni, aşa că ministrul 
de război al Germaniei are la dispoziţia sa 3 900 OOO, daca nu 
chiar patru milioane de oameni ; armata, după cum afirmă 
oficiosul sus-menţionat, 

„chiar dacă vor fi chemati sub arme 1 800 OOO de oamni sau mai mulţi, 
urmind să cuprindl, cu excepţia recruţilor imolaţi in aata de rezervă, 
numai oldaţi care au satisfăcut serviciul militar şi care sînt perfect in
struiţi din punct de vedere militar, ceea ce în Franta pe scara întregii 
armate, inclusiv rezervele amatei teritor:ale, ar putea fi realizat abia 
peste douăzeci de ani". 

Vedem deci că adevăratul reprezentant al militarismului 
nu este Franţa, ci Imperiul german de naţiune prusiană. Patru 
milioane de soldaţi, zece la sută din populaţie ! Foarte bine. 
Nouă ne convine dacă acest sistem este dus pînă la ultima 
lui expresie. Nu printr-o lovitură din afară, dată de vreo alta 
putere militară victorioasa, ci numai dinăuntru, ca rezultat al 
propriilor lui consecinţe inevitabile, poate fi zdrobit definitiv 
acest sistem. Şi cu cit mai mult se va întrece măsura, cu atît 
mai curînd va trebui el să se prăbuşească. Patru milioane de 
soldaţi ! Social-democraţia va fi şi ea recunoscătoare lui 
Bismarck dacă va mări numărul la cinci sau şase milioane, 
înrolînl cit mai curînd şi fetele. 

Scris de F. Engels in aprilie 1 875 

Publicat în „Vol.sstaat" nr. 46 
din 23 aprilie 1 875 

F. E. 

Se liplreşte după textul 
apărut n ziar 

Tradus din limba germană 
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Friedrich Engels 

[Cuvînt înainte la broşura 
„Cu privire la problema socială în Rusia " *] 

Rîndurile care urmează au fost scrise cu prilejul unei pole
mici pe care am fost nevoit s-o duc cu un oarecare domn 
Piotr Nikitici Tkaciov. Intr-un articol cu privire la revista 
„Vpered" ,  care apare în limba rusă la Londra ( „Volksstaat" , 
1 874, nr. 1 17 şi 1 18) , am avut prilejul să amintesc în treacăt 
numele acestui domn, dar într-un fel care mi-a atras onorabila 
sa duşmănie. D-l Tkaciov a ripostat imediat printr-o „Scri
soare deschisă adresată d-lui Friedrich Engels" , Ziirich, 
1 874, în care îndrugă pe seama mea tot felul de bazaconii, şi 
apoi, vrînd să combată ignoranţa mea crasă, îmi serveşte pe 
tavă propria sa părere despre starea de lucruri din Rusia şi 
perspectivele unei revoluţii sociale în această ţară. Atît 
forma cît şi conţinutul acestei fiţu ici purtau obişnuita 
amprentă bakunistă. întrucît scrisoarea a apărut în limba ger
mană, am considerat necesar să răspund în „Volksstaat" 
(vezi „Literatura din emigraţie" ,  cap. IV şi V, „Volksstaat" , 
1 875, nr. 36 şi urm.) . 1n prima parte a răspunsului meu am 
descris mai ales metoda bakunistă de luptă publicistică, care 
constă, pur şi simplu, în a pune pe seama adversarului o sume
denie de minciuni sfruntate. Această primă parte, care este 
rezerva ta cu precădere chestiunilor personale, a apărut în 
„Volksstaat " ,  unde am tratat-o pe larg. Prin urmare nu mai este 
nevoie s-o includ în broşura solicitată de editură, ea urmînd 
să cuprindă numai partea a doua, care se ocupă în principal 
de relaţiile sociale din Rusia, aşa cum s-au c1 istalizat ele 
după 1 861 ,  în urma aşa-zisei eliberări a ţăranilor. 

Evoluţia evenimentelor din Rusia este de cea mai mare 
importanţă pentru clasa muncitoare germană. Actualul Im
periu rus constituie ultimul reazem puternic al întregii re
acţiuni din apusul Europei. Acest lucru s-a vădit cu o deose
bită pregnanţă în anii 1 848 şi 1 849. Deoarece în 1 848 Germania 

• Vezi volmu l  de �ată, p. 55-566. - Nota red. 
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s-a eschivat să sprijine răscoala din Polonia şi să pornească 
un război împotriva ţarului Rusiei ( aşa cum a cerut de la 
bun început „Neue Rheinische Zeitung" ) ,  acelaşi ţar * a putut 
să zdrobească în 1 849 revoluţia ungară care ajunsese pînă 
la portile Vienei, iar în 1 850, la Varşovia, să se răfuiască 
u Austria, Prusia şi cu micile state germane şi să instituie 
din nou vechiul Bundestag german. Şi chiar şi acum cîtva 
timp, la î\ceputul lunii mai 1875, ţarul Rusiei ** ,  întocmai 
ca în urmă cu 25 de ani, a primit la Berlin jurămîntul de 
credinţă al vasalilor săi, dovedind că şi astăzi el este arbi
trul Europei. Nici o revoluţie din apusul Europei nu poate 
fi definitiv victorioasă atîta timp cît în apropiere există ac
tualul stat rus. Or, Germania este vecinul cel mai apropiat 
al Rusiei, aşa că împotriva ei va fi îndreptat primul asalt al 
armatelor reacţiunii ruse. Prăbuşirea ţarismului şi lichidarea 
Imperiului rus este, prin urmare, una din primele condiţii ale 
victoriei definitive a proletariatului german. 

Dar această prăbuşire nu trebuie nicidecum să fie pro
vocată din afară, deşi un război extern ar putea s-o accele
reze foarte mult. In însuşi Imperiul rus există elemente care-l 
subminează în mod serios. 

în primul rînd sînt polonezii. Ca rezultat al oprimării 
seculare, ei n-au altă ieşire decît să fie revoluţionari şi să 
sprijine orice mişcare cu adevărat revoluţionară din Apus, 
ca pe un prim pas în vederea eliberării Poloniei, sau sa 
piară. Şi tocmai acum ei se află într-o situaţie cînd îşi pot 
găsi aliaţi în apusul Europei numai în tabăra proletariatului. 
De un secol ei sînt trădaţi necontenit de către toate partidele 
burgheze din apus. 1n Germania, în general, burghezia are 
un cuvînt de spus abia începînd din 1848, şi de atunci ea a 
fost în permanenţă ostilă polonezilor. In Franţa, Napoleon 
a trădat Polonia în 1 8 12 şi, ca urmare a acestei trădări, a 
pierdut campania, coroana şi imperiul ; exemplul lui a fost 
urmat în 1830 şi 1 846 de monarhia burgheză, în 1 848 - de 
republica burgheză, în războiul Crimeii şi în 1 863 - de cel 
de-al doilea Imperiu. Cu toţii au trădat la fel de josnic 
Polonia. Şi astăzi încă, republicanii burghezi radicali din 
Franţa se ploconesc în faţa ţarului pentru a-i smulge, în 
schimbul unei noi trădări a Poloniei, încheierea unei alianţe 
în vederea revanşei împotriva Prusiei, întocmai cum bur
ghezii din Imperiul german îl adulează pe acelaşi ţar ca pe 

* - Nicolaie I. - Nota red. 
** - ilexandru al IIJa. - Nota red. 
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ocrotitorul pacu m Europa, adică al stabilităţii anexiunilor 
germano-prusiene. Singurul sprij in sincer şi neprecupeţit po
lonezii îl găsesc la muncitorii revoluţionari, pentru că şi 
unii şi alţii sînt la fel de interesaţi în doborîrea duşmanului 
comun şi pentru că eliberarea Poloniei înseamnă doborîrea 
acestuia. 

Dar activitatea polonezilor se limitează la un anumit te
ritoriu. Ea se limitează la Polonia, Lituania şi Ucraina. Partea 
principală a Imperiului rus - Velicorusia - rămîne aproape 
cu totul în afara sferei lor de activitate. Cei 40 OOO OOO de 
velicoruşi sînt un popor mult prea mare şi au avut o dez
voltare mult prea specifică pentru ca să li se poată impune 
o mişcare din afară. De altfel, acest lucru nici nu este ne
cesar. Ce-i drept, masa poporului rus, ţăranii, a vegetat, 
veacuri de-a rîndul, generaţie după generaţie, într-un fel de 
toropeală în afara istoriei, iar infructuoasele răscoale izolate 
şi înăsprirea oprimării de către nobilime şi guvern constituia 
singura schimbare care întrerupea oarecum această stare de 
letargie. Acestei existenţe în afara istoriei însuşi guvernul 
rus i -a pus capăt ( în 1 861 } prin desfiinţarea iobăgiei, care nu 
mai putea fi amînată, şi prin răscumpărarea clăcilor, măsură 
aplicată atît de ingenios, încît va ruina în mod sigur atit 
majoritatea ţăranilor cît şi a nobililor. Prin urmare, înseşi 
condiţiile în care se află acum ţăranul rus îl îndeamnă să 
participe la mişcar>, o mişcare care se află, ce-i drept, abia 
la începuturile ei,  dar care, datorită faptului că pe zi ce trece 
situaţia maselor ţărăneşti se înrăutăţeşte tot mai mult, merge 
înainte cu o putere irezistibilă . Nemulţumirea ţăranilor, care 
este gata să izbucnească, reprezintă de pe acum o realitate 
de care trebuie să ţină seama atît guvernul cît şi toate parti
dele nemulţumite şi de opoziţie. 

De aici reiese că dacă în cele ce urmează va fi vorba de 
Rusia,  nu trebuie să înţelegem prin aceasta întregul Imperiu 
rus, ci exclusiv Velicorusia, adică teritoriul a cărui limită 
vestică o formează guberniile Pskov şi Smolensk, iar cea 
sudică guberniile Kursk şi Voronej . 

Srs de F. Engels in mai 1 875 

Publicat in broşura : F. Engels. 
„Sozials aus Russland". Leipzig, 
1 875, şi in artea : F. Engels 
„lnternationals aus dem «Volksstaab 
( 1871-1 875)". Berlin, 1 894 

Se tipăreşte după textul broşurii, 
onfuntat u ediţia din 1 894 

Tradus din limba germană 
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Friedrich EnJels 

[Insemnări despre Germania m] 

I.  Introducere. 1500-1 789 

1 .  Spre sfîrşitul secolului al XV-lea Germania se fărî
miţează tot mai mult, iar centrul ei continuă să slăbească, în 
timp ce în Franţa şi Anglia, mai mult sau mai puţin centra
lizate, se constituie naţiunile. în Germania, acest lucru nu 
este posibil deoarece : 1) feudalismul s-a dezvoltat mai tîr
ziu decit în ţările care au fost cucerite ; 2) Germania cuprin
dea regiuni franceze şi slave şi considera Italia ca bun al ei, 
iar Roma ca centrul ei -, prin urmare nu avea un complex 
naţional ; 3) pentru că - şi acesta este elementul principal -
diferitele provincii şi grupuri de provincii erau complet izo
late unele de altele, între ele neexistînd nici un fel de legă
turi etc. (vezi războiul ţărănesc) . Hansa, Liga oraşelor re
nane şi Liga suabă reprezentau grupuri natural constituite, 
dar izolate. 

La punctul I. La sfîrşitul secolului al XV-lea, în Spania, 
Franţa, Anglia iau fiinţă state naţionale. Această consolidare 
are o importanţă istorică-mondială pentru secolul al XV-lea 
(Spania prin unificarea naţionalităţilor din Catalonia şi Cas
tilia ; Portugalia - Olanda Peninsulei Iberice - şi-a cucerit 
dreptul la o existenţă independentă datorită navigaţiei ; 
Franţa - datorită puterii ei regale, care a atras treptat na
ţiunea în orbita sa. Anglia s-a consolidat în urma războiului 
celor două Roze, care a măcinat marea nobilime ; Anglia a 
ajuns aici numai după ce a trebuit să renunţe la planurile 
sale donchişotiste de cucerire în Franţa - asemănătoare 
campaniilor germanilor împotriva Romei -, care ar fi vlă
guit-o aşa cum au vlăguit campaniile împotriva Romei Ger
mania) . In pofida lipsei de legături economice, Germania s-ar 
fi centralizat totuşi mai devreme (de pildă în timpul domniei 
celor trei Otto) dacă, în primul rînd, n-ar fi existat titlul de 
împărat roman şi, determinate de acesta, pretenţiile de do-



6JO Friedrich Engels 

minare a lumii, care făceau imposibilă constituirea unui stat 
naţional şi duceau la irosirea forţelor în campanii de cuce 
rire a Italiei (urmările s-au simţit în Austria pînă în 1 866 ! ) , 
trădînd în permanenţă interesele germane ; dacă, în al doilea 
rînd, nu ar fi existat principiul eligibilităţii împăraţilor, ceea 
ce nu permitea ca puterea dinastică imperială să devină în
truchiparea naţiunii, ducînd în permanenţă - mai ales în 
secolul al XV-lea, hotărîtor în această privinţă - la schim
barea dinastiei de îndată ce principii considerau că puterea 
acesteia devenea prea mare. Fărîmiţare economică a existat 
şi în Franţa şi Spania, dar acolo ea a fost lichidată prin fartă. 

în evul mediu, „Kulturkampf" dintre împărat şi papă a 
dus la  fărîmiţarea Germaniei şi Italiei (unde puterea papală 
era o piedică în calea unirii naţionale şi în acelaşi timp 
apărea adesea în rolul de reprezentant al ei, dar în aşa fel 
încît Dante, de pildă, considera că salvatorul Italiei poate fi 
un împărat străin) ; încă din anul 1 500, cu posesiunile sale, 
papa, în calitate de principe de rangul al doilea, a împărţit 
Italia şi, practic, a făcut imposibilă unificarea. 

2. Totuşi, în urma dezvoltării fireşti a comerţului, a ger
manizării slavilor, precum şi a pierderii provinciilor fran
ceze şi a Italiei , unificarea Germaniei ar fi fost posibilă, dat 
fiind că drumurile comerţului mondial treceau pe aici, dacă 
în acest timp nu ar fi intervenit două evenimente ho
tărîtoare : 

a) Birgerii germani şi -au înfăptuit revoluţia - care, potri
vit spiritului vremii, s -a  manifestat sub formă religioasă -, 
sub forma Reformei. Dar ce mizerie ! Fără clasa cavalerilor 
şi fără ţărani, ea nu putea fi înfăptuită. Dar interesele con
tradictorii ale celor trei clase sociale sînt o piedică : cava 
lerii j efuiau adesea oraşele (vezi Mangold von Eberstein) şi 
asupreau pe ţărani ; oraşele, de asemenea, luau şapte piei 
de pe ţărani (Consiliul municipal din Ulm şi ţăranii ! ) .  Primii 
care se răscoală sînt cavalerii, dar, fiind părăsiţi de birgeri, 
ei suferă o înfrîngere totală. După ei se ridică ţăranii, dar 
birgerii luptă făţiş împotriva lor. În acelaşi timp, revoluţia 
religioasă a birgerilor este ciuntită în asemenea măsura, 
încît ajunge să fie pe placul principilor, care acaparează 
conducerea ei. Acesta este caracterul specific teologic-teore
tic al revoluţiei germane din secolul al XVI-lea. Preocupare 
u precădere pentru lucruri care nu ţin de lumea aceasta. 
Indepărtare de realitatea mizeră - baza superiorităţii teore
tice de mai tîrziu a germanilor de la Leibniz la Hegel. 
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b) Căile comerţului mondial nu mai trec prin Germania, 
şi ea se pomeneşte izolată, uitată de lume ; ca urmare pu
terea birgerilor dito * a Reformei ia sfîrşit. 

c) Ca urmare, cuius regia, eius religia ** şi scindarea de 
fapt a Germaniei în nordul cu precădere protestant, sud
vestul cu precădere catolic, dar foarte eterogen şi în sud-estul 
în întregime catolic. De aici dezvoltarea insuficientă în pe
rioada 1740-1870 (Prusia, scindarea în nord şi sud, în 
cele din urmă Germania Mică şi Austria) . Proces opus celui 
din Franţa. Persecuţiile împotriva hughenoţilor (vezi „În
semnări" ,  p. 2) *** .  

3. Odată condamnată la  pasivitate şi regres din punct de 
vedere industrial, Germania a suferit în mai mare măsură 
influenţa împrejurărilor politice decît ţările active şi înain
tate din punct de vedere industrial. (Această problemă tre
buie dezvoltată în mod general.) Scindarea în două a pus la 
ordinea zilei războiul civil. Enumerarea războaielor purtate 
pînă în 1648 - un neîntrerupt război civil. Francezii folo
sesc prilejul, atrag în alianţe şi plătesc principi protestanţi 
şi trupe germane de mercenari. Punctul culminant - războiul 
de treizeci de ani. In timpul războiului de treizeci de ani -
irlandezi în Germania, germani în Irlanda - în 1693 şi 1 806. 
Descrierea pustiirilor. Rezultate : economice, sociale, poli
tice. Concesii făcute Franţei ; pătrunderea Suediei şi Dane
marcii în Germania ; dreptul de amestec al puterilor garante ; 
declin total al puterii centrale ; Europa garantează principilor 
germani dreptul de a se răzvrăti împotriva împăratului, de a 
dezlănţui războiul civil şi de a-şi trăda patria. 

4. 1648-1789. 
a) Situaţia politică a Germaniei. Principii germani se îm

bogăţesc de pe urma păcii vestfalice vînzîndu-se care m a i  
de care străinătăţii. Iar străinătatea - Franţa ş i  principii 
profită de slăbirea Germaniei, acaparează treptat toate po
sesiunile franceze ale Germaniei şi rotunjesc graniţele Alsa 
ciei. Dreptul istoric al Franţei şi zarva stîrnită de teutoni în 
legătură cu „j aful " .  Graniţa lingvistică rămîne neschimbată, 
aproximativ din anul 1000, cu excepţia districtelor din partea 
stingă a Vosgilor (vezi Menke) . Aceasta ca un fapt general. 
Ca un fapt deosebit : ridicarea în nord a unui stat care face 
concurenţă atît Austriei cit şi imperiului : Prusia. Începe să 

„ - precum şi. - Nota trad. 
„„ - a cui ste cinuirea, a aceluia ste şi religia. - Nota trad. 

„„„ Vezi volumul de faţă, p. 595. - Nota red. 
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se facă simţită împărţirea în nord şi sud. Critica istoriei Pru
siei. Frederic al Ii-lea. � Ridicarea Rusiei şi dependenţa 
lui Frederic al Ii-lea faţă de politica Rusiei. Datorită Prusiei 
războaiele civile - acum războaie între doi concurenţi : 
Austria şi Prusia. 

b) Situaţia economică. Cu toate acestea - refacerea 
treptată de pe urma războiului de treizeci de ani şi încer
cările de reafirmare ale bi.rgerilor. In noile condiţii, acest 
lucru se poate realiza numai prin virtuţi ifame. Acum pro
gresul economic nu poate fi decît rezultatul unui amestec 
politic, al infamiei principilor şi al banilor ce li se plătesc 
din străinătate. Toate acestea dovedesc starea de adîncă de
cădere economică a Germaniei. Această perioadă constituie 
izvorul regimului patriarhal. După 1648, statul este într-ade
văr chemat să îndeplinească funcţii sociale şi silit la aceasta 
de greutăţile financiare. Acolo · unde nu face acest lucru � 
stagnare (episcopatele din Westfalia) . Ce decădere I Şi ce 
mizer este acest ajutor al statului ! Faţă de piaţa mondială 
- o atitudine literalmente pasivă. Numai ca parte neutră ar 
putea cîştiga ceva în marile războaie ale lumii ( războiul din 
America şi războaiele revoluţionare pînă în 1 801 ) - în 
schimb, statele germane sînt complet paralizate în faţa sta
telor-rechini (datorită revoluţiei franceze s-a pus capăt acestei 
situa ţii ruşinoase a Germaniei în Europa) . 

c) Literatura şi limba în stare de totală decădere ; dog
matica închistată a teologiei ; în domeniul celorlalte ştiinţe, 
Germania trece printr-o perioadă de decădere, există totuşi 
şi raze de lumină. Jakob Bohme (pre cursor al filozofilor de 
mai tîrziu) ; Kepler, Leibnitz - din nou îndepărtare de reali
tate . Bach. 

d) Situaţia Germaniei în 1 789. a) Agricultura - situaţia 
tcrănimii. Iobăgie, pedepse corporale, dijmă. b) Industria -
adevărată stare de mizerie, predomină munca manuală ; în 
Anglia se pun bazele marii industrii, iar industria germană 
este condamnată încă înainte de a fi reuşit să se dezvolte. 
c) In ceea ce priveşte comerţul - balanţă pasivă. d) Poziţia 
socială a bi.rgerilor faţă de nobilime şi guvern. e) Piedica 
politică în calea dezvoltării : fărîmiţarea ; descrierea după 
Menke. Vămile - piedică pentru navigaţia fluvială. Free 
trade .. în cadrul graniţelor interne impus de fărîmiţare ; 
v.mile - în principal impozite la oraşe asupra obiectelor de 
consum. 

• - omerţul liber. - Nota l rad. 
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Principii germani, incapabili de acţiune, chiar cînd sînt 
luminaţi - ca, de pildă, protectorii lui Schubart şi Karl August 
-, preferă să intre în Confederaţia Rinului dcît să lupte. Do
vadă - invazia din 1 806, care le-a dat lovitura de graţie. 
Fiecare dintre aceşti 1 OOO de principi este un monarh ab
solut ; brutali, ticăloşi, ignoranţi, de la care nu se pot aştepta 
acţiuni comune, în schimb capricii - cu duiumul (SchlOzer) . 
Comerţul cu recruţi în timpul războiului din America. - Dar 
cea mai mare infamie a lor - însăşi existenta lor. Iar ală
turi de ei, la graniţa de est - in nord Prusia, în sud Austria, 
care întind avid mina după noi teritorii. Acestea sînt singu
rele state care ar mai fi putut salva situaţia dacă ar fi existat 
numai unul din ele ; dar concurenţa inevitabilă dintre ele 
excludea orice ieşire. Un adevărat impas : ajutorul putea să 
vină numai din afară ; l-a dat revoluţia franceză. Indicii de 
vitalitate numai în două domenii : in arta militară, în litera
tură şi filozofie şi într-o riguroasă cercetare ştiinţifică obiec
tivă. În timp ce în Franţa predomină, încă din secolul 
al XVIII-lea, scriitori politici - încă scriitori politici de prim 
rang - în Germania totul se reduce la evadarea din realitate 
în sfere ideale. „Omul u şi dezvoltarea limbii ; în 1700 - încă 
barbarie ; 17 50 - Lessing şi Kant, apoi curînd - Goethe, 
Schiller, Wieland, Herder, Hăndel, Gluck, Mozart. 

1 789-1 8 1 5  

1 .  Enclavele germane din Alsacia ş i  Lorena etc. - pe 
jumătate sub stăpînirea Franţei - se alăturau revoluţiei fran
eze ; pretext pentru război. Prusia şi Austria cad subit de 
acord. Valmy. Falimentul tacticii de linie determinat de fo
losirea în masă a artileriei. Fleurus şi Jemmapes. Falimentul 
tacticii cordonului austriac ? Cucerirea malului stîng al Ri
nului. Entuziasmul ţăranilor şi al oraşelor iubitoare de liber
tate n-a putut fi frînt nici de presiuni izolate, nici de impo
zitul sîngelui impus de Napoleon. Pacea de la Amiens şi 
Reichsdeputationshauptschluss * .  Principalele rezultate : des
fiinţarea Imperiului romano-german ; Confederaţia Rinului. 
Napoleon mătură micile state germane ; dar această curăţire, 
din păcate, nu este de loc suficientă. El a jucat întotdeauna 
un rol revoluţionar faţă de principi şi ar fi mers mai departe 

* Alul semnat de comsia exraordinară a deputaţilor impcnul l i .  
- Nota trad. 
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dacă aceşti principi mărunţi nu s-ar fi plecat atît de slugarnic 
în faţa lui. In 1 806 - greşeala lui Napoleon este că nu a dis
trus definitiv Prusia. Situaţia economică a Germaniei în 
timpul blocadei continentale. Această perioadă a celei mai 
umilitoare dependenţe pe plan extern coincide cu o perioadă 
strălucită în literatură şi filozofie, iar în muzică se atinge 
punctul culminant prin Beethoven. 

[Din cel de-al doilea manuscris al] 
„lnsemnărilor cu privire la Germania" 1 789-1873 

„ .Armata prusiană : flămîndă dintotdeauna. Hopfner 
1788-1806„. * sub domnia lui Frederic Wilhelm al 111-lea. 
Delapid.ri ( 1  şi 9 artilerie de gardă comp. mantale 1 842) . 
Armament vechi în arsenal. Frederic Wilhelm al Iii-lea a fost 
şi paşnic, deoarece cu prilejul fiecărui război trebuia să con
voace stările. Primul moment de cotitură în 1 848 - Wal
lersee şi puşca cu ac. Al doilea moment de cotitură -
mobilizarea din 1 852 ** şi, în sfîrşit, războiul din Italia, re
>rganizarea armatei, renunţarea la ru tină. Din 1 864 - auto
critică pe scară mare şi sistem pur obiectiv. Totuşi nesocotire 
totală a caraderului organizării armatei prusiene. Conflict 
tragicomic : statul trebuie să ducă războaie politice pentru 
interese străine, care nu trezesc niciodată entuziasmul na
ţional, şi în acest scop are nevoie de o armată care e bună 
numai pentru apărare naţională şi pentru ofensiva ce urmează 
nemijlocit ( 18 14  şi 1 870) . In acest conflict, statul prusian şi 
armata prusiană sînt distruse, probabil, într-un război cu 
Rusia care poate dura 4 ani şi de pe urma căruia se poate 
alege numai cu boli şi cu oase sfărîmate„. 

Colonii comerciale germane în străinătate existau încă 
înainte de 1789, dar importanţă capătă abia din 1 8 1 4, iar 
din 1 848 devin adevărate pîrghii ale includerii Germaniei în 
circuitul comerţului mondial, cînd ele au acţionat extrem de 
eficient. Creştere treptată. Caracterul coloniilor comerciale 
pînă în 1 848 - mai mult amorf, nu sînt mîndre de naţiunea 
lor. (Manchester - colonie engleză unde se vorbesc 1 0  dia
lecte germane.) Lipsă de apărare. (Peripeţiile lui Weerth în 
Mexic şi experienţa lui în ceea ce priveşte diplomaţii ger-

* In manscris - un cuvlnt indescifrabil. - Nota red. 
** Probabil o grşeală ; ste vorba despre ,marea mobilizare• din 

armata prusiană din 1850. - Nota red. 
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mani mai ales în America de Sud.) Limba germani devine o 
limbă a comerţului mondial, datorită coloniilor şi evreilor în 
răsăritul Europei ( amănunte în legătură cu aceasta) , şi da
torită Hamburgului în Scandinavia. In comerţ, în afară de 
Europa romanică şi la rigoare Levantul, limba germană este 
mai răspîndită decît franceza, i taliana, spaniola şi portugheza, 
adică decît toate limbile în afară de engleză. Acum dezvol
tarea rapidă a coloniilor germane - comp. spaima englezilor 
chiar la Londra„. 

ln timpul războaielor religioase respectul faţă de puterea 
regală ca reprezentântă a naţiunii este atît de mare, incit 
numai alianţele cu statele străine şi tratatele militare înche
iate de rege sînt considerate legale şi recunoscute de opinia 
publică. Toţi ceilalţi sînt invariabil rebeli şi trădători. Acest 
fapt se manifestă deosebit de evident după moartea lui 
Henric al Iii-lea, cînd Henric al IV-lea reuşeşte să repurteze 
victoria finală numai datorită influenţei titlului de rege. 

Reprimarea totală a protestantismului în Franţa nu a 
constituit pentru ea un rău - teste * Bayle, Voltaire şi Di
derot. Reprimarea lui în Germania ar fi fost o nenorocire nu 
pentru Germania, ci pentru întreaga lume. Ea ar fi impus 
Germaniei forma catolică de dezvoltare, proprie ţărilor ro
manice ; întrucît forma engleză avea un caracter semicatolic 
şi medieval (universităţi etc., colleges, public schools, 
schools - toate acestea erau în fond mînăstiri protestante) , 
atunci toate formele de învăţămînt protestant german (edu
caţia în familie sau în pensioane particulare, studenţi care 
nu locuiesc în incintele universităţilor, care studiază facul
tativ) ar fi dispărut cu desăvîrşire, iar dezvoltarea spirituală 
a Europei s-ar fi făcut infinit mai uniform ; Franţa şi Anglia 
au înlăturat prejudecăţile în esenţă, Germania s-a descoto
rosit de forma lor de şablon, şi aceasta este, în parte, cauza 
lipsei de formă a tot ce e german, şi, cu toate că pînă astăzi 
aceasta generează mari neajunsuri, ca împărţirea în state 
mici, pentru capacitatea de dezvoltare a naţiunii reprezintă 
un avantaj enorm, care îşi va da roadele abia mai tîrziu, 
cînd va fi înlăturat şi acest studiu unilateral prin natura sa. 

în acelaşi timp : protestantismul german este unica formă 
modernă a creştinismului care merită să fie criticată. Cato
licismul a fost încă în secolul al XVIIl-lea mai prejos de orice 
critică, simplu obiect de polemică (ce măgari sînt deci 
aceşti vechi catolici ! )  ; protestantismul englez, care s-a des-

• - dovadă. - Nota trad. 
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compus într-un număr infinit de secte, nu a cunoscut o dez
voltare teologică, afară de cazul cînd fiecare etapă a acestei 
dezvoltări s-a fixat sub forma creării unei noi secte. Numai 
protestantismul german posedă o teologie şi, în virtutea 
acestui fapt, are un obiect pentru critică istorică, filologică 
şi filozofică. Această critică este un produs al Germaniei, ea 
nu ar fi  fost posibilă fără protestantismul german şi este ab
solut necesară. O religie cum este creştinismul nu poate fi 
distrusă numai prin ironii şi invective. Ea trebuie să fie 
învinsă din punct de vedere ştiinţific, adică să fie explicată 
din punct de vedere istoric, iar de această sarcină nu sînt în 
măsură să se achite nici ştiinţele naturii. 

Olanda şi Belgia - despărţite de Germania prin mltşti
nile dintre Rin şi Marea Nordului, prin Ardeni şi Venn în 
sud - îndeplinesc faţă de Germania rolul Feniciei faţă de 
Palestina, aceeaşi stare jalnică descrisă în cărţile profe ţilor 
observîndu-se şi în Germania. 

De la împărţirea de la Verdun şi pînă în 1500, Flandra 
- parte a Franţei, de aceea are loc fixarea limbii franceze 
favorizată de comerţul flamand din evul mediu, cînd, desigur, 
negustorii nu vorbeau limba flamandă cu negustorii ita
lieni etc. Iar acum filoteutonii pretind reintroducerea limbii 
flamande, pe care nici chiar olandezii nu o recunosc pe de
plin ; mişcarea clericală din Flandra I It is time * ca flaman
zii să aibă, în sfîrşit, o limbă, şi nu două,  iar ac>asta nu poate 
fi decît franceza. 

După descoperirea Americii, în agricultura, industria şi 
comerţul Germaniei un şir de experienţe perseverente - în 
agricultură multe experienţe ale lui Langethal au eşuat ; în 
industrie, pretutindeni şi întotdeauna produse care, abia fa
bricate, sînt înlăturate de pe piaţa mondială - un exemplu 
elocvent - Olanda ; un exemplu minor - industria din 
Wuppertal 1820-1 860 ; comerţul dito. Acesta abia acum este 
normalizat. 

Incă din 1848 principalul articol al exportului Germa
niei - oamenii. 1 )  Emigraţia propriu-zisă ; 2)  prostituţia : în 
Prusia orientală - adevărate stabilimente publice simandi
coase sau de ultimă speţă, în care fetele erau transformate în 
prostituate de toate categoriile şi în fit for anything * *  - în
cepînd cu bordelurile pentru marinari şi terminînd cu cocotele 
rafinate, de lux - şi, sub diferite pretexte, trimise în străină-

* - Este timpul. - Nota trad. 
** - bune la toate. - Nota trad. 
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tate, unde cele mai multe dintre ele abia acolo aflau ce soartă 
le aşteaptă. Multe dintre ele, bine plasate, se resemnau şi 
scriau maquerelle-i  * , probabil, scrisori afectuoase de mul
ţumire, în care treceau întotdeauna sub tăcere situaţia de 
prostituate, dindu-se drept guvernante, dame de companie 
sau persoane care au contractat căsătorii fericite. Bergenroth 
era de părere că toate acestea nu erau posibile fără ca auto
rităţile - for a consideration ? ** - să nu închidă ochii, şi 
se ştie că la anchetele judiciare e foarte greu să obţii dovezi 
palpabile. De la Petersburg şi Stockholm pînă la Anvers, pe 
tot ţărmul Mării Baltice şi Mării Nordului existau prosti
tuate provenite din Prusia orientală ; 3) cele care părăsesc 
Vogelsbergul din Hessen şi Nassau şi umblă prin Anglia ca 
broongirls ***  pe la tîrguri, cele mai în vîrstă şi cu flaşnete, 
dar în special ca hurdy-gurdies **** ,  erau îmbarcate pentru 
America, unde, din rîndurile lor, se recrutau maj oritatea 
prostituatelor ; 4) tinerii negustori din hansă şi din oraşele 
industriale de la Rin, iar ulterior şi din Saxonia şi Berlin, şi 
5) chimiştii - la început l ipsiţi de experienţă, iar mai tîrziu 
cu multă experienţă (şcoala lui Liebig din Giessen) - con
stituiau, alături de prostituate, principalul obiect de export 
al marelui ducat Hessen ; cei care părăseau Westfalia ple
cînd în Olanda - acum muncitori olandezi în districtele in
dustriale din Westfalia. 

• - patroanei. - Nota trad. 
•• - contra recompensă.  - Nota trad. 

• • •  - fete tinere care veneau in nglia 5i. cintind, ofereau mături 
de vinzare. - Nota trad. 

• • • •  - fete tinere a duse la New York ca dansatoare in localuri pu
blice. - Nota red. 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus d:n limba germană 



ln lucrarea de fată, toate pasajele din cartea lui Bakunin citate de 
Marx in original ( în limba rusă)  au fost incluse în ghilimele rotunde ; 
acolo unde Marx 11 citează pe Bakunin în traducere s-au pus paranteze 
ascutite. 



Bakunin : „Statul şi anarhia" 

„Introducere. Partea I. 1873" 

(Mai jos, pe prima pagma : „Lupta" (Boph6a) 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor) . 

„P R E F A Ţ  Ă" 

GOl 

în rîndurile 

„In Italia, oa ş1 m Rusia, a existat un număr destul de mare de 
asemenea tineri. incomparabil mii mare deoît în orioare altă ţară" (p. 7 l. 

„a, poate ci nicăieri revolutia aciald nu este atit de apro1pe 
ca n Itailia • ( p. 8 ) .  

,Jn Italia predomină acel proletariat afla: în neagra mizerie de�pre 
care domnii Marx şi Engels, iar după ei întreaga şcoală a social-demo
craţilor din Germania vorbesc cu cel mai profund dispreţ şi  1n mod ab
solut grşit, deoarece el, şi numai el, şi lcidecum pătura burgheză su�
mntionată a masei muncitoreşti, reprezintă întreaga inţelepciune şi în
treaga forţă a viitoarei revoluţii sociale" ( p. 8). 

La germani. dimpotrivă : acolo guvenul, pe de o parte, se  �pri
jină pe o bună armată etc., ia1" pe de altă parte „pe n patriotism de 
supus credincios, pe o nemlrginită vanitate n aţională, pe icea veche 
SPunere iorkă tot atit de !emărginită şi pe divinizarea autorităţii, care 
este şi stăzi caracteristică aristooraţiei germane, buruheziei german p• 
(bourgoisie), „birocraţiei germane, bisericii germane, întregii tagme a 
savantHor germani şi. sub influenta Jor unită, adesea, din păcate, chiar 
şi poporului german• (p. 1 1  ). 

„După cum se vede, Prusia a inghHit Germania. \;;adar, atila timp 
cit Germania va fi un stat", în pofida oricăror forme p�eudolib>nle, 
constituţionale, d emocratice „şi clliar social-democrate, ea va ramîne în 
mod necesar reprezentantul principal şi de prim rang 5i izvoml perma
nent al tuturor despotismelor posibile In Europa" (p. 1 1  ). 

Inepind de l a  mijlocul secolului al XVI-iea şi pină în 1815, prin
cipalul dzvor al tuturor mişcăJrilu reacOoiare - Austria (id est * ca re
prezentant al Germaniei ) ; din 1 8 1 5  şi pînă în 1 848, ace;t rol l-au împlr
tit tnre ele Austria şi Prusia, u prdominarea cli din:îi (Metternich ) 
( p. 12 ) ; „din 1815, în această slîntd alianţă a reacţiunii pur germane a 
intrat, mai mult sub chipul vindtoru/ui decît al omului de afaceri, cnu
tul nostru tătaro-german al împăratului întregii RusW (p. 131 

* - a d i că - Nota l rurl 
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Pentru a scăpa de răspundere, germanii se străduiesc să se con
vingă pe ei şi pe a l t:i că Ruf!a a fost initiatorul Sfintei a lianţe. <In 
opoziţie cu social-dmocratii germani, al căror program îşi propune a 
scop primordial întemeierea unui stat pangerman, social-revoluţionarii 
ruşi aspiră, în primul rlnd, la d:strugerea totală a satului nostru ( rus)> 
etc. (p. 1 3). 

De dragul adevărului, „şi nu din dorinţa de a apăra po
litica guvernului de la Petersburg" (p. 1 3) ,  Bakunin dă ger
manilor următorul răspuns. (Marele om nici măcar nu vor
beşte de crearea Prusiei cu ajutorul ruşilor începînd de la 
Petru I, trece cu vederea alianţa încheiată sub Ecaterina şi 
influenta rusă asupra Franţei de la revoluţie şi pînă la Ludo
vic-Filip inclusiv.) El nu aminteşte nici uneltirile ei şi ale 
Angliei de la începutul secolului al XVIII-lea pentru înro
birea Europei. Incepe de la Alexandru I şi Nicolaie, a căror 
activitate o prezintă precum urmează : 

„Alexandru alerga încoace şi încolo, se agita într-una şi făcea mult 
zgomot ; Nicolaie se încrunta şi ameninţa. Dar atit şi nimic mai mult. 
Ei n-au făcut nimic . . •  deoarece nu puteau să facă nimic, deoarece nu le-o 
îngăduiau prietenii lor, germanii din Austria şi Prusia ; lor le era rezer
\"at doar rolul de onoare de a fi sperietoare" (bange machen), „de acţionat 
însă, acţionau numai Austria, Prusia şi", <în sfirşit, sub conducerea ş! 
cu penisiunea uneia şi a a lteia, Bourbonii din Franţa împotriva Spaniei> 
(p. 1 3, 14 ). 

O singură dată s-a manifestat Rusia dincolo de graniţele ei, şi anume 
In 1 849, pentru a salva Austria de la revoluţia ungară. In afară de 
aceasta, în secolul nostru, ea a !năbuşit de două ori revolut:a din Polonia 
cu ajutorul Prusiei, la fel de interesată în această privintă ca şi ea. Se 
Inţelege că „o Rusie a poporului este de neconceput fără independenţa 
ş1 libertatea Poloniei" (p. 14) .  

Nici ca înţelepciune, nici ca putere sau bogăfie, Rusia nu ocupă 
in Europa o poziţie predominantă care să facă glasul ei să fie auzit, 
„să rezolve probleme• (p. 1 4 ). 

Rusia poate să facă ceva numai îndemnată fiind de o putere occi
dentală. (Astfel, Frederic al Ii-lea a îndemnat-o pe Ecaterina la împăr
ţirea Poloniei şi aproape şi a Suediei.) 

In ceea ce priveşte mişcarea revoluţionară din Europa, Rusia a avut, 
In miinile oamenilor de stat prusieni, rolul de sperietoare şi adsea şi 
de paravan, îndărătul căruia ei şi-au ascuns cu multă dibăcie acţiunile 
reacţionare şi de cotropire. După recentele victori:, ei nu mai au nevoie 
de acest paravan şi nu-l mai folosesc (p. 1 6). 

Berlinul este acum capitala reactiunii ln Europa, iar Bismarck re
prezintă aum conducătorul ei evident (p. 1 6). Reacţiune ( romano-cato
lică J la Roma. Versailles, în parte la Viena şi Bruxelles ; reacţiunea 
cnutului în Rusia ; dar reactiunea vie, „inteligntă" ,  cu adevărat „pu
ternică• este concentrată la B>rlin şi se extinde din noul imperiu german 
asupra tuturor ţărilor din Europa etc. (p. 16 ). 

„Organizarea federală de jos în sus a asociafiilor muncitoreşti, a 
grupurilor, comunelor, plaselor şi, în siirşit, a regiunilor şi popoarelor, 
aceastd condiţie unică a Jibertăfii adevărate, şi nu fictive, este la fel de 
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opusă esenţei lor * pe cit este de incmpatibilă cu ele orice autonomie 
economică" (p. 17).  

ln schimb, „democraţia reprezentativă" (npe;cTaDHTeilb H an ,\eM oHpaTHI) 
(die Reprăsentativ-Demokratie) iltruneşte cele două conditii ale succe
sului lor : „centralizarea de stat şi subordonarea efctivă a măriei sale 
poporul de către o minoritate intelectuală, care 11 conduce, chipurile, ii 
reprezntă şi, dsigur, l exploatează" (p. 17). 

„Esen ta imperiului nostru tătaro-german• (p. 1 4). 
Noul imperiu german este războinic : el trebuie să cucerească sau 

să fie cucerit {p. 1 7, 18 ) : „el poartă in sine tndin ta irezistibilă de a 
deveni stat mondial" {p. 18) .  Hegemonia nu ste deci! o manifstare 
modestă a acestei tendinţe ; condiţiile ei - slăbiciunea şi supunerea cal 
puţin a tuturor statelor inconjurătoare. Acst rol l-a jucat fostul imperiu 
francez, acum îl joacă cel german ; 

„Stalul german este, după părerea noastră, singurul stat adevărat 
din Europa• (p. 1 9 ). 

„Stat" (Empire, Royaume **) ; „suveran" (souverain, 
monarque, empereur, roi ***) ; „ a  domni" ( regner, domi
ner ****) ; „suveran" (souverain, empereur, monarque, roi\ . 
In limba germană, dimpotrivă, iniţial Reich nu înseamnă de
cît un teritoriu (mai mare sau mai mic) cuprins între anumi te 
graniţe şi denumit după poporul, populaţia căruia î i  aparţine. 
Aşa, de pildă, regiunea Regen-ului în Palatinatul superior 
pînă la Viechtach - Viechtreich ; Aachnerreich ; Vrankryk 
( în Ţările de Jos) ; Reich von Nimwegen, Reich von Megen , 
districtul Trarbach de pe Moselle, denumit şi astăzi Crover-. 
reich, o altă regiune de pe Moselle - Westrich. 

„Cariera de stat • a Franţei a luat sfirş.t ; oricine cunoaşte cit de ca 
cMacterul francezilor ştie la fel de b�ne ca şi noi (Bakunin) că, dacă 
Franţa a putut să fie multă vreme „o putere de prim rang• pentru e. 
situaţia de putere de rangul l doilea, fie chiar egală cu altele, ste. 
de neonceput. Ea se va pregăti pentru un nou război pentru a se răz
buna,  pentru a-şi restabili „prioritatea• (nepBeIICTBo)  (dn ersten Rang � 
pierdută (p.  19) .  Dar va putea ea oare realiza acest lucru 1 Categoric nu. 
Ultimele evenimente au demonstrat că in Franta nu mai există patrio
tism, „această suprmă virtute de stat• (3Ta BlCllal rocy,apcTBennaa .o-
6po).eTeJib) (diese hOchste Reichstugend )  (p. 1 9 ). Patriotismul claselor de 
sus ***** nu este deci! orgoliu, pe care totuşi, aşa cum a a rătat-o u ltimul 
rizboi, ele ii sacrifică interselor lor rale. De tot atit de puţin patriotism 
a dat dovadă şi populaţia rurală a Franţei. Din momentul cind a devenit  
proprietar, ţăranul a incetat de a mai  fi patriot. Numai in Alacia şi _ 
Lorena s-a manifstat, ca o ironie la adre.a germanilor, patriotismul 

* a producţiei capitaliste moderne şi a speculaţiilor bancare. . 
Nota red. 

** - imperiu, regat. - Nota trad. 
*** - suveran, monarh, împărat, rege. - Nota trad. 

**** - a domni, a stăpini. - Nota trad. 
***** In textul rus al lui Bakunin : „stărilor de sus•.  - Nota ret 
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francez. Patriotismul s-a păslrdt numai la proletariatul orăşenesc. Tocmai 
de aceed ii urtsc clasele avute. Dar proletarii nu sini patrioţi in adevă
ratul sens al cuvintului, deoarece au o atitudine socialistă (frtţească faţă 
de muncitorii din tate celelalte ţări). Ei au început să se înarmeze nu 
împotriva poporului german, i împotriva despotismului militar german 
(p. 2-22 ). Rtzboiul a nceput abia la 4 ani după primul Congres de la 
Geneva, iar propaganda internaţională a generat „indeosebi0 la munci
torii „de gintă latină" o 11ouă concepţie dspre lume, antipatriotică (p. 22). 
Ea s-a manifestat şi in 1868, la mitingul de la Viena, „ca răspuns la 
o serie întragă de cpropuneri> poHtice şi patriotce" <făcute de demo
cratli burghezi din sudul Germlliei. Muliicitorii au răspuns că aceştia ii 
exploatează, ii inşal. permanent şi îi supresc şi că toţi muncitorii din 
toate ţările sini fraţii lor. Tabăra i11ternaţională a muncitorilor ste 
unica lor patrie ; lumea internaţională a exploatatorilo' - unicul lor 
duşman> (p. 22, 23). Pentru a dmonstra acest luam au trimis o tele
gramă „fraţilor lor din Paris ca pionieri «ai eliberării muncitorilor din 
lumed întreagă»" (p. 23). Acest răspuns a făcut mre vilvă în Germania, 
unde i-a inspăimintat pe toţi bilrgerii-demoaraţi, inclusiv pe Johann 
Jacoby, şi <a jignit nu numai sentimentele lor patriotice, dar ş; „cre
dinţa in stat• (rocy�apcTBeHHYO nepy) (den staasre:chlichn Glauben) 
a şoolii Jui La.saJ!e şi Marx. Proabil .că la sfatul icestuia din 
uvmă, d-l Liebkneaht, aou1almente unul dintre cducătrii soal-dmo
craţilor din Germania, dar pe atunci inCă membru al partidului demo
crat-burghez (răposatul partid popular) ,  a plecat imediat de la Leipzig 
la Viena pentru „tratati.ve• n neperonopon) (zur Verhandlung) cu 
mI1Jcitorii vienezi in lgătură cu lipsa de tact politic are a ds la 
acest scandal. Trnbuie să recunoaştem că el a acţionat atit de bine, 
lnoit după citeva luni, şi anume in august 1 868, 1a Congresul de la 
Niirnberg al muncitorilor germani, toţi reprezentanţii proletariatului aus
triac au semnat, fdră nici un fel de protest, programul ngust patriotic 
al partidului social-demorat> (p. 23, 24). Aceasta a dezvăluit <pro
funda deosebire dintre orientarea politică a conducătorilor, mai mult 
sau mai puţin savanţi şi burghezi, ai acstui parUd şi Lnstinctul revo
luţionar al proletariatului german sau ce/ puţin al proletariatului aus
triac>. Este aclevăirat că după 1 868 acest instinct s-a dezvoltat puţin 
in Gemania ş: in Austria, in schimb s-a dezvolta: airabil in Belgia, 
in Italia, n Spania şi îndeosebi ln Franţa (p. 24). Mum:Horii francezi 
sint conştinţi de faptul că, n oali1iate de ocialişti şi revoluţionard, 
ei aoţionează pentru lumea 1treagă (p. 25), <şi mai mut pentru lumea 
intreagă demt 'Pntu ei> (p. 25). „Aast vs• (aTH Me11Ta) ( diser 
Traum) <a devenit o a doua natură a proJetariatului fran
cez şi a ss d:n lintea şi inima ilui uJLtimle •rămăşiţe le 
pabrio!Lsmului de stat> (p. 26). Chemînd la arme, proletariatul fran
cez era convins că luptă atit pentru libertatea şi drepturile proletarului 
geran, cit şi pentu ale lui (p. 26). <EI nu a luptat pentru glorie şi 
onoruri, ci penim vctoria supra odioasei „forţe militare", care era fn 
mfinile burgheziei un instrument de înrobire a lui. El ura l'mata ger
mană nu pentru că era germană, ci pentru că era irmată> (p. 26). 
Insurecţia Comunei din Paris împotriva Adunării naţionale de la Ver
sailles şi impotriva salvatorului patriei - Thiers.„ a demonstrat pe de
plin unia pasiune care stăpineşte astăzi proletriatul francez, pentru 
care nu există decit războiul social-revoluţionar etc. (p. 27). Stăpiniţi 
de pasiunea social-revoluţionară, <ei au proclamat distrugerea definitivă 
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a statului francez, desfiinţarea unită/ii de stal a Fran/ei ca fiind in
compatibilă cu autonomia comunelor franceze (06;m1 ) (Gemeinden}. 
Germanii n-au făcut decit să ingsteze graniţele şi forta < cHIY > 
(die Macht) patriei lor politice, în timp ce ei au vrut s-o distrugă ( y6HTL) 
(umbringen, erschlagen) cu desăvîrşire şi ca şi  cum pentru a dezvălui 
acest tel , această trădare, au dărînat coloana Vendome. acest măreţ 
monument al gloriei franceze> (p. 27). 

„Aşadar, pe de o parte statul, pe de altă parte revoluţia socială" 
(p. 29). Această luptă ste deosebit de hotărită în Franţa ; pină şi in rin
durile ţăranilor, c_el puţin in sudul Franţei (p. 30). <Si tocmai această 
opoziţie ostilă a două lumi, de acum înainte ireconciliabile, onstituie 
cea de-a doua cauză care nu permite ca Franţa să devină iarăşi un , s tal" 
de prim rang, predominant> (p.  30). Bursa de la Versailles, burghezia 
etc. şi-au pierdut capul cind Thiers a anunţat evacuarea trupelor pru
siene (p. 31 ). „Aşadar, ciudatul patriotism al burgheziei franceze işi  
caută salvarea lin subjugarea ruşinoasă a patriei" ( p. 3 1  ) . 

<Simpatia evidentă a mu1citrilor francezi fata de revoluţia spa
niolă, îndeosebi simpatia muncitorilor din sudul Franţei, unde se simte 
tendinţa vădită de alianţă irăţescă cu proletariatul span 'ol 5i  chiar de 
formare, impreună cu acesta, a unei federaţii „populare" ba?ate pe munca 
liberă şi  pe p roprietatea colectivă>. 

Iapo; - Volk, Nation (natio * ,  nasci ' * ) , ceva nascut, 
naştere. 

- <In ciuda tuturor deosebirilor naţionale şi graniţelor de stat, 
aceste simpatii şi  aspiraţi: demonstrează, repet, că de fapt pentru pro
letariatul francez, a şi pentru clasele privilegiate, timpul patriotismului 
de stat a trecut> ( p. 32). 

„ Cum, dar, să lupte un asemenea s tat batrin şi  bolnav incurabil" 
( ca Franţa) „cu statul german, tînăr şi  inci sănatos" (p. 33 ). Nici o formă 
de stat, fie chiar şi  republica sociala democrată, nu este m stare sa dea 
popoului ceea e îi  trebuie, <adică orgniiarea liberă BOihH aa 
- freie, dar şi neînfrînată ) a propriilor sale inter�e „<le jos in sus• 
(cmrny Bnepx) (von untn nach oben), fară nici un amestec tutela, vio-
1 ltă de sus, deoarece or 'ce asemenea stat (rocy;apcTno (Reichsherr 
schaft „ ** ) , chiar ş i  cel mai republican şi mai democrat, chiar ş i  statul 
pseudopxpular (MHHMO-H apO;H oe rocy\apcTno (der sogenannte Volk
sstaat) „născocit de d-l Marx, nu rnprez:ntă în esen\a"  nimic altcva 
deaît onducerea maselor de sus :n jos, prin in termediul unei m'noritati 
de intelectuali şi ,  ca atare, privilg ' ate, care, chi puril e, înţelege mai 
bine adevăratele interse ale poporului decit oporul insu> '> (p. 34, 35) .  
Aşadar,  întrucît clasele avute nu .înt in stare să satisfacă pasiunile şi 
revendicirile piporului, le Tănine numai un singur mijloc, violenta de 
stat (rocy;apcTae H H Oe HaCHme) (Reichs-Gewalttăt'gkeit), într-un u
vînt „statul", d€oarece „statul" Lnseamnă �oamai ,.violentă" (violencc, 
vchemnoe, foroe * * " "  ) , „dominaţie cu ajutorul violentei, camuflata, dacă 
este posibil, iar în caz extrem, brutala" etc. (p. 35).  

„ - naştere, neam, popor. - Nota trad. 
** - a se naşte. - Nota trad. 

„ _ .  - stat. - Nota trad. 
uu - violenţă, vehemenţă, farta. - Nota lrad. 
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Aici Gambelta nu poale fi de ajutor ; lupta desperată dmlre bur
ghezie şi proletariat (in Franta) <va necesita folosirea tuturor mijloa
celor şi  forţelor statului (guvernamentale), aşa inait statului francez nu-i 
vor mai r!mine nici mijloace, nici forte pentru a-şi ment:ne supremaţia 
externă fata de statele europene>. „Cum să se măsoare atunci cu im
periul lui Bismarck ?" (p. 37). Franta va trebui să se supună conducerii 
supreme şi influentei amical-protectoare a imperiului german, la  fel cum 
statul italian s-a supus poJLtidi statulu: francz (p. 37, 38). 

Anglia : influenţ. extrem de redusă. Este caracteris ticd 
următoarea frază : 

„Chiar şi acum 30 de ani, ea n-ar fi suportat cu atita calm nici 
cucerirea de către germani a provincii/or renane, nici restabilirea supre · 
matiei ruşilor în Marea Neagră, nici campania ruşilor în Hiva• (p.  39). 
Cauza acestui spirit concesiv etc. o constituie lupta lumii muncitoare 
lmpotriva lumii burgheziei exploatatoare, dominantă din punct de vedere 
politia (p. 39 ). Acolo revoluţia socială se apropie etc. (ibid.). 

Spania şi Italia nici vorbă să devind vreodată state ameninţătoare 
,şi puternice, nu pentru că nu ar avea mij loace maieriale, ci pentru că 
„spirilul p opular" le atrage spre cu totul alte sopuri ( p. 39). 

De altfel, Spania s-a trezit din nou în hmpul războiului intregului 
popor impotriva lui Napoleon, război care a fost opera maselor ignorante. 
Nimic asemdnător nu s-a petrecut în Germania n anii 1 812  şi 1813 : 
aici răscoala se produce abia după infringerea lui Napoleon in Rusia. 
Excepţie numai Tirolul (p. 40, - H ). 

De altfel : 

„m văzut că proprietatea a fost suficientă pentru a perverti tă
rdnimea franceză şi a stinge în ea ultima scînteie de rpalriotism" (p. 42 ). 
1n Germania ( 1 812-1813), celdtenu tmeri, sau mai exact supuş:i crP
dincioşi (BepHOlOAaHHie ( treuuntertan). îmboldiţi de filozofi şi de 
poeţi, s-au marmat în vederea apărării şi restaurării stalului german, 
deoarece tocmai în acel timp încolţise în Germania ideea statului pan
german. Poporul spaniol insă s-a ridicat p inl la unul (noroIOBHO) 
( individuell) pentru a apăra (OTCTOlTh) (verteidigen) libertatea 
„patriei" şi independenta „vieţii poporului" împotriva asupritorului ne
milos şi putenic (p. 43 ). De atunci, în Spania au fost încercate zadarnic 
toate formele de guvernare : despotic., constituţională, conservator-repu
bliana etc. ; pină şi forma republicii federale mic-burgheze de tipul 
Elveţiei ( p. 43). 

<Spania a intrat serios în stăpinirea demonului socialismului re
voluţionar. Ţarani" din Andaluzia şi Estremadura, fără a intreba pe ni
meni şi fara a aştepta nici un fel de indicaţii, au pus stăpinire pe  pă
minturile foştilor proprietari funciari. Catalonia ş:  îndeosebi Barcelona 
lşi proclamă sus şi tare independenta. autonomia. Poporul din Madrid 
proclamă republica federall şi nu permite oa revoluţia să fie subordonată 
vi i toarelor decrete ale unei adunlri constituante. Chiar şi în regiunea 
din nordul tlri i ,  aflatl în miinile carliştilor, se desfăşoară, evident, o 
revolutie socială : se proclamă fueros • ,  independenta districtelor şi co-

• - drepturi şi privilegii moştenite din moşi-strămoşi. - Nota trad. 
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munelor, se d ă  foo tuturor actelor judecătoreşti şi de stare civilă ; in 
intreaga Spanie, armata raternizează cu poporul şi ii  alungă pe ofiteri. 
A început falimentul general, public şi privat - prima conditie a revo
lut:ei social-eonomice> (p. 44). <Nu mai există finanţe, armată, jus
tiţie, politie ; nu există forţă de stat, nu există „stat" ,  rămine poporul 
puternic, prospăt (cuemut) (frische), st.pinit acum numai de pasiune 
social-revoluţinară. Sub conducerea colectivă a Internationalei şi a 
Alianţei revoluţionarilor sociali, el Işi adună şi îşi organizea7ă tortele 
etc.> (p. 4). 

La poporul italian s-a păstrat numai tradiţia au tonomiei absolute, 
nu numai a regiunilor ( o6iacTe:) (Provinzen, Kreise, Districten l. ci şi a 
c0munelm ( o6�uH) ( der Gemeinden).  La aceasta „unică not" une po
litică", exstntă propriu-zis în „ppor", se adaugă „diversitatea" bto
rică- etnografică a „regiunilor",  unde se vorbesc dialecte a tit de diferite, 
incit o amenii dintr-o regiune (ooiaCTb) (ceea ce en passant • în
seamnă, de asemenea, putere, fortă ) se Inteleg cu greu, iar uneori nu 
se înţlg de loo cu oamenii din alte „regiuni" ; dar din punct de vedere 
„social", Italia nu este divizată. Dimpotrivă, există „un caracter şi un tip 
italian comun " ,  care face ca italienii să se deosebeasca de toţi ceilalţi 
oameni, chiar şi de meridionali (p. 45). Rezultatul desfiintărE „statului" 
italian modern va fi inevitabil „unirea socială liberă" (p. 46). Toate 
acestea sint valabile numai pentru „masele popu lare". 

Dimpotrivă, 

.n „păJurile de sus" ale burgheziei italiene, precum şi in alte ţări, 
„o dată cu unitatea de stat, s-a creat, iir acum se dezvoltă tot mai mult 

unitatea socială a clasei exploatatorilor privilegiali ai  muncii poporului. 
In prezent, această clasă este cunoscută in Italia sub numele generic 
ie consorteria ... - întreaga" lume oficială, birocratică şi militară, poli
ţienească şi judecătorească ; marii proprietari funciari, industriaşii, ne-
9ustorii şi  bancherii ; întreaga avocatură şi literdtură oficială şi oficioasa, 
întrgul palament (p. 46). 

Totuşi, chiar şi mizeria (nevoia) cea mai îngrozitoare, chiar cind 
ea loveşte proletariatul „de multe milioane" , nu reprezintă totuşi o sufi
cintă chezăşie ( aaior) (Pfand) pentru l"evolutie... Cind omul (mul
ţimea) este adus la desperare, revolta devine mai posibilă ... La desperare, 
pină şi germanul încetează de a mai fi  chibzuit, dar pentru a-l aduce 
ia desperare trebuie foarte mult ... Atit „mizeria" oit şi „desperarea" pot 
să genereze doar „revolte• personale, cel mult locale, dar sini insufi
dente pentru a cuprinde „mase populare largi". Pentru acasta este 
n ecsar „un ideal al întregului popor", care din punct de vedere istoric 
are „întotdeauna• rădăcini în „instinctul popular" .  Şi, in afară de aceasta, 
:redinţa (uepa)  ( Glauben) în dreptul său, „am putea ipune o credintă 
religioasă in acest drept".  

Aceasta  din urmă, împreună cu sărăcia şi desperarea, 
rnprezintă formula exactă a revoluţiei sociale (p. 47, 48) . 

<Tocmai in asemenea situaţie se află poporul italian> (p. 48). 

• - in treacăt fie spus. - Nota trad. 
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Tocmai Internaţionala ( adică Alianţa !) a acţionat în Italia 
cu atîta succes, mai ales în cursul ultimilor doi ani ( 1 872 
şi 1873) , ca moaşă a acestui ideal. 

„Ea * i-a ind1cat scopul pe care trebuie să-l atingă şi, totod ată, i-a 
dezvăluit căile şi mijloacele pentru organizarea forţei poporului" (p. 48). 

<Este Stnificativ faptul ă in Italia, ca şi in Spania, „programul 
;tatului comunist al lui Marx" nu a avut succes (nu a mers), ci, dimpo
trivă, acolo a fost primit cu entuziasm programul vestitei (rpecnenyToro ) 
( Weltberiihmten) Alianţe sau al „Uniunii revolufionarilor sociali", Pro
gram care a declarat un război neoruţător oricărei> „dominaţii, tutele 
guvernamentale, onduceri şi autorităţi" (p. 49). 

<In acste condiţii, poporul se poate elibera, işi poate făuri o 
viaţă proprie pe baza „celei mai mari libertăţ:" a tuturor şi a fiecăruia, 
fără a ameninţa cituşi de puţin libertatea altor popoare> (p. 49). 

Aşadar, întrucît Italia şi Spania recunosc programul 
Alianţei, ele sînt, după părerea autorului, aproape de revolu
ţia socială şi din partea lor nu trebuie să ne temem de o 
politică de cuceriri (p.  49) . 

<Statele mici - Elveţia, Belgia, Olanda, Danemarca, 
Suedia> - „tocmai din aceleaşi cauze" (prin urmare tocmai 
pentru că au adoptat programul Alianţei 1 ) ,  

<dar mai ales> pentru c ă  n u  ameninţă p e  nimeni, 
<insignifiantei lor politice> (p. 49 ), au, dimpotrivă, multe 
<să se teamă sa nu fie cotropite de noul imperiu german 

datorită 
motive 

(p. 50). 

Austria este un bolnav incurabil. Ea este împ.rţit. în 
două state : maghiaro-slav şi germano-slav (p. 50) . în acesta 
din urmă vor să stăpînească germanii. 

<Germanii. birocrati şi „ataşaţi ideii de stat", s-ar putea spune, 
dn naştere, işi întemeială pretenţiile pe dreptul lor istoric, adică, pe de 
o pMte, pe dreptul cucerirLi şi „vechimii", iar pe de altă parte e o 
pretinsă superioritate a culturii lor/ (p .  52). In ultimii ani, germanii au 
fost nevoiti să recunoaJcă maghiarilor dreptul la „exis�enţă independentă • .  
„Dintre toate neamurile" care populeaz. impriul austriac, maghiarii sini, 
după p ărerea germanilor, „poporul cel mai ataşat ideii de stat" (p. 52 ) ; 
ei işi p roolamă dreptul istoric la dominaţia asupra tuturor celorlalte 
neamuri care louiesc împreună cu ei in regatul Ungariei, in pofida 
faptului că ei inşiş: reprezintă doar ceva mai mult de o treime din popu
laţie (şi anume 5 500 OOO maghiari, 5 OOO OOO slavi, 2 700 OOO romîni, 
1 800 OOO evrei şi germani, circa 500 OOO - alte „neamuri" ,  în total 
l 5 500 OOO) ( ibid.). �rin urmare, l1fPeriul austro-ulgar se imparte in două 

• - propaganda Intenaţionalei. - Nota red. 
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părti : o parte cisleithană slavo-9e1llllă, u o popuLat:e de 20 500 OOO de 
l o cuitori (7 200 OOO germani şi evrei, 1 1  500 OOO 5lavi, cira 1 800 OOO 
italieni şi alte „neauri • ) ,  şi o parte maghiaro-slavo-romîno-germană 
(p. 53). 

în Ungaria, 

<majoritatea populaţiei, supusă maghiarilor, nu-i simpatizează, u
portă împotriva voinţei lor jugul aoslo1a, de unde o luptă neîntreruptă> 
(p. 53).  Ungurii se tem de o răscoală a rominilor şi slavilr : de aici 
alianţa s ecretă U Bismarck, oare, <revăzînd •războiul inevJtabil îmoo
triva imperiului austriac, condamnat la pieire, „cochetează" cu maghiarii> 
(p. 54). 

ln imperiul cisleithan, lucrurile nu stau mai bine. 
Acolo, germanii vor să stăpînească majoritatea slavă. <Germanii li 

urăsc ;pe slavi, aşa cum stăipînii îşi urăsc de obLcei sclavii> (p. 54), 
se tem de elibe1rea lor etc. <Ca toţi cuceritoii de ipăminturi străine 
şi înirobitori i runor poipoare străine, germanii i. urso şi, n 1acel5i mp, 
îi dispreţuiesc, cu totul „pe nedrept•, pe slavi> ( ibid.). Germanii din 
Prusia "proşează guvernului austriac în special faptul că nu ste în 
stare să-i germanizeze pe slavi. <După convingerea lor, de altfel şi în 
realitate, aceasta constituie cea mai mare crimă împoriva intereselor 
patriotice ale tuturor g ermanilor, împorriva pangermanismului> (p. 55) 
(subliniat de Bakunin). ln opoziţie cu acest pangennanism, slavii aus
trieci, cu excepţia polnezilor, au formulat panslavismul, <o absurditate 
la fel de dezgustătoare>, <un ideal ostil libertăţii şi fatal poporului> 
(p. 55). 

La acest pasaj se dă o notă în care domnul Bakunin 
ameninţă să analizeze mai amănunţit această problemă ; aici, 
el  nu face decît să cheme tineretul revoluţionar rus să se 
opună acestui lucru ; el recunoaşte că agenţii ruşi acţionează 
în această direcţie în rîndurile slavilor austrieci, asigurîn
du-i că ţarul intenţionează să le elibereze tura de sub jugul 
german, şi „aceasta în timp ce guvernul de la Petersburg 
trădează şi vinde lui Bismarck, <în mod public> ,  întreaga 
Boemie şi Moravia ca recompensă pentru ajutorul făgăduit 
în Orient" .  

Cum s-a putut întimpla ca i n  ţările austro-slave să existe o clasă 
întreagă de oameni instruiţi etc. care aşteaptă din partea ruşilor fie 
eliberara, fie chiar <făurirea unui mare imperiu slav sub sceptrul 
tarului rus ?> (p. 57). 

Aoeasta nu face decit să arate <în ce măsură a reuşit acastă 
blstm!tă oiviliJaţie gemană, în senţă „burgheză# şi oa .tare „sta
tală#, să pătrundă 1chi1" şi în sufletul patrioţilor slavi„. ei  rămîn pe 
deplin germani, dşi scopul spre care năzuiesc este antigerman i pe căi 
şi rpr in mijoace g ermane, i vor, se gidc să-i elibereze pe slavii de 
sub jugul german. Jn cauza educaţiei lor germane, ei nu concep alt 
mijloc de eliberare dcit form.rea unor state slave sau a unui singur 
şi puternic stat slav. In felul acsta, ei îşi pun şi un scop cu desăvîrşire 
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german, deoarece „statul modern•, centalist, birocratic, poliţienesc-sol
dăţeso de tipul noului mperiu german de pildă, Sau „al imrgii Rusii", 
este „o creaţie" pur germană. In Rusia, el avea odinioară un element 
tătar, „dar în prezent nu lipseşte, ce-i drept, nici în Germania amabili
tatea tătară"> (p. 57). 

<Prin întreaga lor natură, prin întreaga Jr existenţă, slavii sînt 
categoric un popor nepolitic, adică ne„ataşat ideii de stat•. Zadarnic 
amintsc (no&1 11Ha0T) (ewăhnn} cehii de marele rgat al Mornviei şi 
sirbii de regaitul lui u.. Toate acstea sînt fenomene efmere sau 
poveşti vechi. Advărul este că nici un popor slav nu a creat din 
proprie iniţiativă un „stat"> (p. 57). 

Monarhia-republică polonă 

a !ost creată sub dubla influentă a germanismului şi latinismului, 
după ce .poorul lav (xoion - Leibeigner, Kneoht " }  a fost . u 
dsăvîrşire înrobit de şleahtă, caire, după părerea multor is1orici polo
nezi, ca de pildă „Mickiewicz", nu era de origine slavă (p. 58). 

Statul Boemi ei ( ceh) : 

a fos t înjghebat după chipul şi asemănarea celui german, sub 
influenta directă a germanilor, ş� de aceea a deveni! atlt ele udnd o 
parte organică a imperiului german. 

Imperiul rus : 

cnut tatăresc, binecuvlntare (oiarocIODeHnc '  (Sgen) bizantnă ş'. cul
tură cinovnică-militară şi poliţienească germană (p. 58). 

<şadar, ste cert că slavii nu au întemeiat niciodată din proprie 
iniţiativă n „stat"„. deoarece nu au fost nicioda1ă un popor de uce
ritori. Numai popoarele de cuceritori creează „statul" - şi le creează 
neapărat în folosul lor şi în dauna popoarelor subjugate>. Slavii at 
fost triburi de agricultori foarte paşnici, care au trăit separat şi inde
pendent în comunităţile lor, onduse (ynpanIH b inseamnă şi re
gieren ** ), după obiceiul patriarhal, de către „bătrini",  pe baza „princi
piului electiv", a proprietăţii comunitare asupra pămintului, fără nobi
lime, fără o castă specială a preotilor, toţi egali intre ei, <reaizi.d 
într-o formă patriarhală, şi deci imperfectă, ideea fratemitătii umane>. 
Nici un fel de legătură politică Intre comunităţi, doar legături in vederea 
apărării impotiva invaziilor străine ; nici n fl de „stat• slav, în shimb 
legătură soială, fratească intre toate triburile slave, deosebit de spi
taliere (p. 58, 59). <Cu o asemenea organizare, ei erau lipsiţi de apărare 
împotriva ataurilor şi cotropirilor triburilor războinice, 1n special ale 
germanilor, care aspirau să-şi extindă pretutindeni dominaţia> (p. 59). 
<Slavii au fost în parte exterminaţi, iar în cea mai mare parte sub
jugaţi de turci, tătari, unguro, şi îndeosebi de germani> (p. 59). <Din 
a doua jumătate a secolului al X-dea illcepe istoria chinui tă, dar, în 
acelaşi timp, eroică a sclaviei lor> (p. 59). 

* - slugă, iobag. - Nota trad. 
** - a guvena. - Nota trad. 
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<rnn nefericire pentru Polonia, partidele ei conducdtoare (pyHOB0-
�1e H apT11) (seine leitenden Parteien), şi astăzi la ieremul şleah
tei, nu au rnunţat incă la programul Jor „statal" şi, in loc să 
caute eliberarea şi „înnoirea patriei" lor in revoluţia socială, le aută, 
sclavi ai vechilor prejudecăţi, fie in protecţia unui Napoleon oarecare, 
fie in alianţa cu iezuiţii şi cu feudalii austrieci> (p. 61 ). 

ln secolul nostru s -au trezit şi slavii de apus şi cei de sud 1 en
trul celor dintii este Boemia, iar al celorlalţ. Serbia (p. 61 ,  62). 

Ultima expresie a „statului" - imperiul pangerman : <zilele Iul 
sint numărate şi toate popoarele aşteaptă, o dată cu căderea lui, elibe
rarea lor definitivă„. Este posibil oare ca slavii să-i invidieze pe gemani 
pentru că aceştia şi-au atas ura tuturor celorlaltor popoare din Eu
ropa ?> (p. 63). 

Pentru acest om, pentru acest 
Anglia nu există, Anglia, această 
gheze în Europa. 

politician de cafenea, 
culme a societăţii bur-

Sau nici un fel de „stat" slav, sau un uriaş stat panslav, atotdevo
rator, „statul oiutului din Petrsburg" (p. 64, 65). 

Centralizării pangemane nu i se poate opune nici federaţia pan
slavd de tipul Statelor Unite (p. 66). ln America de Nord, federaţia este 
posibilă numai penru că pe continentul american nu există ln vecină
tatea marii Tepublici nici un „stat• putrnic ca Rusia, Germania sau 
Franţa. Aşadar, pentru a combate pe linie „statală" sau politică pan
geilanismul victorios, nu există deoit un singur mijloc, acela de a 
crea „statul" panslav. 

Sclavia tuturor slavilor sub „cnutul Rusiei" atotputernice (p. 67). 
Dar şi acest lucru este imposibil. In Euaopa, numărul slavilor este de 
aproape tTei ori mai mare decit al germanilor. In pofida acstui lucru, 
statul panslav nu se va putea compara niciodată in ceea ce priveşte 
puterea şi forţa adevărată de stat şi militară u imperiul pangerman. 
De ce ? <Fiindcă in s1ngele grman, ln instinctul german şi ln tradiţia 
germană există patima ordinii „statale" şi a disciplinei „staale"> 1 la 
slavi, dimpotrivă : <de aceea, penru a-i dLsciplina, ei trebuie să ştie de 
frica ciomagului, ln timp e orice geman este gata să ştie din „onvin
gere• (c y6em�eH1eM) (auf rberredung) de frica ciomagului. Liber
tatea lui constă tocmai in faptul că este „drsat• şi „se lnchină cu 
plăcere• in faţa oricărei autorităţi. ln afară de aceasta, germanii sint n 
popor srios şi muncitor 1 ei sint studioşi, economi, „ordonaţi, grijulii şi 
chibzuiţi" , ceea e nu·i 1mpiedică să se bată excelent atunci cind trebuie, 
şi anume atunci cind o cer autorităţile. Ei au demonstrat acest lucru 
ln ultimele războaie. Totodată, organizarea lor militară şi administra
tivă a atins cel mai !nalt grad de perfecţiune posibil, pe care nici un 
alt popor nu-l va atinge vrodată. Şi lltunci se poate oare concpe o 
lntrcere cu ei p e  tărlmul ,,statal" ?> (p. 68, 69). 

<Germanii lşi caută viaţa şi libertatea ln „stat• 1 pentru slavi 
lnsă, „statul" este mormintul. Ei lşi aută eliberarea in afara „statului", 
nu numai in lupta impotriva „statului" german, ci ln „răscoala lntregulul 
popor• lmpotriva oricărui „stat•, ln l"evoluţia socială> (p. 69). <Dar 
„statele" nu se prăbuşesc de la sine, ele pot fi răsturnate numai de 
revoluţia socială a tuturor neamurilor, a tuturor popoarelor, de revoluţia 
socială internaţională> (p. 69). 

41 - Max-ngels, Opere, voi. 11 
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Natura lor � antistatală, care constituia pină acum slăbiciunea lor, 
reprezintă acum, pentru actuala mişcare populară, dimpotrivă, forţa lor 
(p. 69). 

Se apropie timpul eliberării depline „a maselor de salahori" şi al 
<organizării lor sociale libere „de jos în sus",  fără nici un amestec 
„guvernamental" (npaB1uel&CTBeHHoro) (dirigirend, regierungsmăssig ), 
cu ajutorul uniunilor (coroaoB) (Verbindungn, illinzen, Koantinen, 
Bilndnise) economice libere, populare (napozx) (dem Volk gehorige, 
offntHche), „fără a ţine seama• de vechile graniţe de stat şi de oate 
deosebirile nat:onale, exclusiv pe baza muncii productive, general umane 
şi pe deplin solidare, n pofida diversităţii lor> (p. 70). 

<Nationalitated nu este un principiu general uman, ci un fapt 
istoric, local, care, ca toate faptele ,,reale" şi inofensive, are neîndoielnic 
dreptul la „recunoaşterea" unanimă. Fiecare popor sau chiar fiecare 
„popor mic" are un caracter specific, o manieră a sa cre constituie toc
mai (HM6UHO) (grade) esenţa naţionalităţii, esenţa rezultatului întregii 
vieţi istorice şi a tuturor condiţiilor de viaţă ale naţionalităţii. Orice 
popor, întocmai ca orice om, este „fără să vrea• ceea ce este şi are 
dreptul incontestabil de a fi el insuşi>. De aici decurge aşa-numitul 
„drnpt naţional" (p. 70). 

De aici însd nu rezultă Cd unul îşi prezintă naţionalitatea, iar 
celălalt individualitatea ca principii „deosebite•. <Cu cit se gîndesc 
mai puţin la ei înşişi şi cu cit „se pătrund" mai mult de „conţinutul" 
general uman, cu atît capătă viaţă şi sens naţionalitatea unuia şi indi
vidualitatea celuilalt> ( p. 71 ). La fel şi slavii ; ei işi vor cuceri „locul 
legitim" în istorie şi în frăţia liberă a popoarelor oind se vor pătrunde, 
împreună cu ceilalţi, de interesele mondiale (p. 71 ). 

<In Germania, Reforma şi-a pierdut foarte curînd caracteul de 
„revolt.", impropriu temperam�tului german, şi a luat caracterul unei 
reforme „de stat paşnice", care a constituit foarte curînd baza „celui mai 
pronunţat", mai sistmatic şi m1i savant despotism de stat. In Franţa, 
după o luptă indPlungată şi sîngeroasJ, care a ontribuit mult la dez
voltarea gindirii l ibere în această ţară, ele (năzuintele spre Reformă) 
au fost înăuşite de catolicismul victorios. ln Olanda, dn Anglia, iar 
apoi şi în Satele Unite ale Americii, ele au creat o nouă civilizaţie, în 
e�enţă ,,antistatnlă",  dar „burghezo-economică• şi liberală> (p. 72). 

Acest pasaj este caracteristic pentru Bakunin ; pentru 
el, statul cu adevărat capitalist este antiguvernamental ; în 
al doilea rînd, el deduce deosebirea dintre dezvoltarea Ger
maniei, pe de o parte, şi dezvoltarea Olandei şi Anyliei, pe 
de altă parte, nu din condiţiile schimbate ale comerţului mon
dial, ci etc. 

Reforma relig ioasl a generat în rîndurile omenirii civilizate două 
curente principale : 

e interesant, de asemenea, că el consideră Renaşterea 
numai sub specie **  religiei -

• - a slavilor. - Nota red. 
* •  - clin punctul de vedere al. - Nota trad. 
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economicd şi Jiberald-„burgheză" - îndeosebi Anglia şi mai tlrziu şi 
mrica - <şi dspotică „statald", în senţă tt ,,burgheză•. 

- cuvîntul biirgerlich este folosit de el atît pentru ca
pitalism, cit şi pentru tîrgoveţimea medievală din Germania -

şi proleslanld, deşi amstecată cu elemntl aristocrat catolic, sub
ordonat, de altfel, în întregime „staturui" .  Principalii reprezentanţi ai 
acestui curent au fost Frranţa şi Germania - la lnceput cea austriacă, 
apoi ca prusiană> (p. 73). Revoluţia franceză a creat un lOU in teres 
ge1eral uman, idealul librtăţii depline a omului, dar exclusiv tn dome
niul politic ; contmdictie, caracterl frelizabil al Jibertătii politice ;  li
bertatea ln „stat• este o minciună. A generat două curente principale. 
Explaarea sistmatică a proletariatu1ui şi lmbogătirea unei .inwităţi. 
Pe această exploatare a poporului, un partid vrea să lntemeieze o repu
blică democratică, iar altul, mai consecvent, un despotism monarhic, adică 
făţiş „statal" (p. 73). 

Impotriva tuturor acestor tendinţe - o nouă orientare 
care duce direct" „ .  la Bakunin (p. 74) . 

Aşadar, proletariatul slav trebuie să intre ln masă in Asociaţia In
ternaţională a Muncitorilor (p. 75). <Am mai avut prilejul să amintim 
minunata manifestare a fratenităţii internaţionale a muncitorilor vienezi 
din 1 868> (p. 75) lmpotrriva programului pangerman. Dar muncitorii 
austrieci n-au mers mai departe, <deoarece au fost opriţi (reţinuti) in 
pnimul moment de propaganda germano-patriotică a d-lui Liebknecht şi 
a a1tor sociaJ-democrati ssiţi împreună cu el La Viena, se pare in 
iulie 1 868, tocmai u scopul de a abate (a  sstrage) instinctul social 
sigur al muncitorilor austrieci de pe caJea 'evolutiei internaţionale ş1 
a-l orienta spre agitatia politică n favoarea lntemeierii unui „stat" numit 
de ei „al poporului" ( H apo;Horo ) (Volksstaat), fireşte pangerman, lntr-un 
cuvlnt pentru ralizl'ea idealului patriotic al contelui Bismarck, doar 
clin punct de vedrre sociallmorat şi cu ajutorul aşa-numitei „agitaţii 
populare" .egale> (p. 76). 

<Pentru slavi, aceasta ar însemna să se supună de bunăvoie jugu
lui german, ceea e „repugnă" oricărei inimi sJave (p. 77 ). a urmare, 
nu numai că nu vom lnorca să-i convingem pe fraţii slavi să intre in 
rindurile rpartidului ocial-docrat al muncLtorilor germani, condus in 
mo dictatmial dQ donii MMX şi ngels, urmaţi de domnii Bebel, 
Liebknecht şi cltiva evrei, ci, dimpotrivă, vom face totul pentru a Im
pidica proletariatul slav să încheie „o alianţă", echivalentă u sinuci
derea, cu acst partid, care nu este cituşi de putin „al poporului", ci prin 
orientarea, prin te1urile şi mijloacele sale ste pur „burghez" şi ln plus 
exclusiv german, adică „aducător de moarta pentru slavi"> (p. 77).  

Proletariatul slav nu numai că nu trebuie să se alieze u acest 
artid, dar trebuie să se tină cit mai departe de el şi, in schimb, să 5e 
apropie cit mai mult de sociaţia Internaţională a Muncitorilor. Parti
dul ocial-democrat german nu trebuie ln nici un caz confundat u Inter
naţionala (p. 77). Programul lui polit:c-patriotic nu are aproape nimic 
comun cu rrogramul Internationalei, dimpotrivă, li ste diametral opus. 
a Congresul de la Haga, marxiştii au lnercat să-l impună întregii n
ternationale, dar această lncercre a provocat protstul vehement şi ge-

41• 
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neral al Italiei, Spaniei, in parte al Elvet:ei, Franţei, Belgiei, Olandei, 
Angliei, in parte chiar şi al Statelm Unite ale mericii, aşa �ncit a de
venit limpede pentru lumea întreagă că nimeni in afară de g ermani nu 
doreşte pronmul german (p. 78). 

„Pioletariatul slav trebuie să intre �n masă dn Internaţională, să 
formeze secţii, iar dacă va fi necesar şi „o federaţie a tuturor slavilor" 
(p.  78). 

Serbia, „principatul sirb" : după eliberarea de sub turci, sirbii au 
fntemeiat un „stat" al cărui jug ste mai greu decît acela al turcilor 
(p. 79). A devenit victima „jafului" birocratic şi a despotismului ( ibid.). 
fn Serbia turcească nu există ii aristocraţie, nii foarte m"i proprie
tari funciari, nici industriaşi, nici negustori foarte bogaţi 1 se formează 
o louă aristocraţie birocratică, eduată in cea mai mare parte pe soco· 
teala statului la Odesa, Moscova, Petersburg, Viena, in Germania, El
veţia, la Paris (p. 79). 

Bulgarii nici nu vor să ştie de „regatul" sirb „al li Dufan" 1 la fel 
„croaţii", „muntenegrenii" şi sirbii din Bosnia. Pentru toate aceste ţări 
nu există dcit o singură cale de salvare şi uniie - revoluţia social. 
in nici un caz „războiul statal", care nu poate duce decit la subjugarea 
de către Rusia sau Austria sau de către ambele (p. 86). 

In Boemia cehă, din fericire, regatul şi coroana lui Venceslav nu 
au !ost încă restaurate 1 autorităile de la Vina o consideră o simplă 
prVincie, care nu se bucură nici măcar de privdlegiile unei Galiţii, deşi 
in Boemia există tot atitea partide politice ca şi in oricare alt „stat" 

slav. <Da, acst blestemat �pirit german al pliticianismului şi „statu
ilui" a pătruns in asemenea msură in istruirea tineretului ceh, incit 
el ste ameninţat serios de primejdia de „a pierde" pină la urmă posi
bilitatea „de a-şi înţelege propriul popor" >  (p. 6). <In toate oraşele 
din Austria unde populaţia slavă este amestecată cu ea germană, mun
citorii slavi partiipă in modul cl mai activ la toate manifestările o
mune ale proletariatului. Dar in aceste oraşe aproape că nu există alte 
asociaţii muncitoreşti ln afară de cele care au ·recunoscut p rogramul 
social-dmocraţii din Germa1ia, aşa �ncit, de �apt, muncitorii slavi, 
la care instinctul social-revoluionar este puternic, sint recrutaţi lntr-un 
partid al cărui scop direct şi .reunoscut este făurirea „statului" pan
german, adică a uriaşei „inch!sori" germane> (p. 88). 

Ei trebuie să recunoască programul Internaţionalei con
duse de Bakunin (p. 89) (ca birou special de recrutare se 
recomandă (p. 89 notă) secţia slavă de la Zirich, care ţine 
de Federaţia jurasiană) . 

Austria ( încheiere) . 

Imperiul continuă să existe numai datorită îngăduinţei îndelungate 
şi calulate a Prusiei şi Rusiei, care deoamdată nu vor s-o i.partă, 
doarece fiecare din ele aşteaptă un prilej favorabil pentru a cotropi 
un teritoriu cit mai mare. 

Rusia : 

<Există o singură constituţie utilă pentru popor - desfiinţarea m
periului (rus)> (p. 96). 
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D.pune el oare de forta mili1ară pentru a se măsura u noul im
periu german ? Numai în aeasta constă în prezent problma politică în 
Rusia (ibid.).  <Acastă rproblemă„. a fost pusă u o necesitate inelucta
bilă de noua situaţie a Gemaniei, oare, peste noapte (aa OAHY HO'lh) (iber 
Jacht), <s-a transformat înr-un stat uriaş şi atotputernic>. Dar lntreaga 
istorie dovedeşte, iar logica ratională confirmă că două state egale ca 
tortă u po1 exista concomitent alături. Uruul lin ele trebuie să-l sub
juge pe celălalt> (p. 97). Acest lucru este necsar pentru Germania. 
<După o indelungă injosire politică, ea a devenit deodată cel mai pu
ternio stat din Europa. Poate ea oare tolera ca alături de ea, ca să 
spunem aşa, chiar ub nasul ei, să existe un &tat complet indepedent 
fată de ea, încă nînvins de a şi îndrăznind să se măsoare cu ea, şi 
incă statul .rus, „cel mai detestat" t >  (p. 97). 

<Noi credem că putini sin: ruşii care nu ştiu în ce măsură ger
manii, toti g ermanii, dar �ndeosebi burghezii germani şi, sub influenţa 
lor, vai I şi însuşi poporul german, detestă Rusia> (p. 97). Această ură 
reprezintă una dintre cele mai puternice patimi naţionale germane (p. 98). 

La inceput, ura dmnă de respect a civilizat.ei germane fată de 
barbaria tătară p. 98). In dceniul al 3-lea, protstul [iberalismului po
litia împotriva despotismului politia (ibid.). i au trecut asupra Rusiei 
lntreaga răspundere pentru Sfînta Alianţă (ibid.). La inceputul deceniu
lui al 4-aea, simpatia fată de polonezi şi ura faţă de ruşi ca cei ce au 
Înăbuşit răscoala din Polonia ( ibid.). Din nou au uitat că Prusia a ajutat 
la pacificarea Poloniei ; Prusia a ajutat deoarece, o dată cu victoria po
lonezilor, �ntreaga Polonia prusiană s-ar fi răsculat,  ceea ce <ar fi lnă
buşit n germene „puterea năsaindă" a monarhiei prusiene> (ibid.). 

In a doua jumătate a dceniului al 4-lea - u_ nou motiv pentru 
U l'a împotriva Rusiei, motiv care a dat acestei uri un caracter politic
national - s-a ridicat problema slavă : in Ausitria şi in Turcia s-a format 
patidul slav, care spera şi aştepta ajutor din Rusia. Federa.a rpubli
cană paslavă - a ea au aspirat decembriştii (Pestei, Muraviov-Apo.tol 
etc.). Nicolaie a preluat această idee, dar sub forma unui „stat" pan
slav unitar şi absolutist, sub sceptrul său de fier. La dnceputul deceniilor 
al 4-lea şi  al 5-lea, din Petersburg şi Moscova au inceput să fie trimişi 
agenţi rnşi in ţările slave, unii oficiali, al!ii volun.ar şi onoric ; aceştia 
din urmă făceau parte din societatea slavofililor din Moscova. ln rindu
rile slavilor de sud şi de apus s-a desfăşurat propaganda panslavă. Multe 
broşuri, unele scrise in germană, altele traduse. Panică ln rlndurile pu
blicului pan german. Boemia - rusă I Aceasta a făcut să le piară pofta de 
mincare şi sonul (p. 99). De atunci, cea ma: mare ură împotriva Ru
siei ; la rindul lor, ruşii nu-i iubsc pe germani. ln aceste condi\ii este 
lare posibilă vecinătatea celor două state, imperiul „panrus" şi imperiul 
pangeran ? (p. 100). Totuşi, pntru ambele au existat şi mai există şi 
acum motive oare le determină să rspecte pacea. 1n primul rînd, Polonia 
( ibid.). Austria nu este pentru mpărtire etc. Pentru ea, Polonia este un 
sut împotriva Rusiei şi Prusiei. 1n al doilea rind, Austria, pe care 
VOT s-o împartă. lmpărţirea Austriei le va dezbina, dar pînă la această 
lmpărtire - nimio (p. 100-102). 1n al treilea rînd, noul imperiu german, 

detstat de toţi, nu are nici un fel de aliati, in afară de Rsia şi poate 
Statele Unite. Mai rămlne lncă mult de făcut pntru realizarea ideii sta· 
ţului pangerman : să se ia de la francezi întreaga Lorenă, să fie lnghititQ 
Belgia, Olanda, Elvetia, Danemarca, Peninsula Scandinavică, rprovinciile 
baltice ale Rusiei, pentru a avea suprematia în Marea Baltică. l lasă 
Ungaria maghiarilor, Galiţia şi Bucovina austriacă ruşilor, aaaparînd în-



616 Karl Marx 

treaga Austrie pină la Triest (inclusiv) şi Bomia, pe care guvernul s 
nici nu se gindeşte să i-o dispute„. <Noi> (Bakunin) <ştim sigur că 
Intre curtea de la Petersburg şi curtea germană se duc de mult trata
tive secrete pentru Impărţirea mai mult sau mai puţin Indepărtată a im
periului austrigc>, fieare căltlnd, firşte, să-i tragă ipe sfoară rpe celă
lalt. Imperiul pmiano-gnnan nu ste ln �tre să înfăi.tuiacă singur 
acste planuri vaste : <de aceea, alianţa cu Rusia este şi va li Incă multă 
vreme „o necesitate vitală">· Acelaşi lucru este valabil şi  pntru Rusia. 
<Cuceriri In toate direcţiile şi cu orice preţ - condiţie normală de viaţă 
a imperiului rus>. Dar ln ce direcţie ? Spre apus sau spre răsărit ? 
Calea apuseană este cea panslavistă şi alianţa cu Franţa împotriva ior
ţelor militare unite ale Prusiei şi Austriei, în condiţiile neutralităţii ro
babile a Angliei şi Statelor Unite. Cealaltă cale (răsăriteană) duce spre 
India, Persia şi Constantinopol. ln această direcţie, duşmanii sînt Aus
tria, Anglia ş., alături de ele, probabil, şi Franta ; aliaţii - Germania şi 
Statele Unite (p. 102-104). 

Prima cale (panslavistă, împotriva imperiului german). Ajutorul 
Frantei nu înseamnă nimic ; unitatea ei a fost distrusă pentru totdea
una etc. Aeastă oale revoluţionară duce la răscoala popoarelor, în
dosebi a celor slave, împotriva „suveranilor• lor legitimi austr.ac şi 
prusian-geman. Din instinct, din principiu etc. (I ), NicoLaie a renunţat 
la acestă cale. 

Pe de altă parte, trebuie să recunoaştm că, ,,pntru statul pan
rns, eliberarea Poloniei ste catgoia imposibilă" . Lupta între două forme 
de „stat• : „voinţa şleahtei" şi <nutul ţarist>, a durat secole de-a rin
dul. S-a crezut adsea că victoria polonezilor este aproape. Dar a fost 
ilficient a poporul să se răscoale la Moscova în 1612, iar după aceea 
să urmeze răsoala „iobagilr" ucraiineni şi lituanieni, sub conducerea 
lui Bogdan „Hmelniţki", pentru ca totul să ia sfîrşit. <Cnutul rusesc 
a învins datorită poporului>. 

Această mărturisire a fost făcută la p. 1 10. 

Pe ruinele ,,sta1ului" şleaMio polonz a u1 fii11ţă imprriul cnutului 
„întrgii Rusii". <Luaţi-i acest iundament, luaţi-i rgiunile care pînă în 
1772 intrau In componenţa „statului" polonez, şi imperiul intregii Rusii 
va dispărea> (p. 1 10). Acstea sînt povdnciile cele ml bogate, mai 
fertile şi mai oplate ; în oazul oind ele Sar desprinde, bogăţia şi 
puterea imperiului us s-ar reduce la jumătate. După această pierdere 
va urma şi pirrderea „provinciilor baltice• , iar dacă statul polonez va 
renaşte într-adevăr, el va smulge Rusiei întreaga Ucraină, care va deveni 
fie o provincie poloneză, fie un „stat• indepndent. In felul acesta, Rusia 
va pierde şi ganiţa Ja Marea Neagră, aşa incit ea va Ii izolată din toate 
părţile de Europa şi împinsă ln Asia. 

Unii consideră că imper.ul rus ar rputea ceda Poloniei cel puţin 
Lituania. „Nu" . Vecinătatea „Moscovei" şi  a Poloniei va împinge ln mod 
necesar patriotismul olnez la cucerirea provinciilor baltice şi a Ucrai
nei. Este suficient să fie eiberat acuaJul regat al Poloiei peltru a 
Varşovia să se unească imedt.t u Vilna, Grodno, „Minsk" şi Kiev, 
fără a mai vorbi de Polonia şi Volînia. Polonezii slnt un popor 
attt de neastîmpărat, incit nu li se poate lăsa liber nici un locşor, căci 
imdiat el devine cntrul unor conspiraţii permanente. In 1 841 rămăsse 
liber un s.ngur orş, Cracovia, şi acsta a devenit centrul rezistenţei 
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revoluţionare generale. Imperiul us se oate menţine numai cu condi
ţia să „înăbuşeu Polonia după sistemul lui Muraviov„. Poporul rus nu 
are nimic comun cu imperiul rus. interesele lor sînt opuse. 

ln legătură cu aceasta, Bakunin formulează următoarea 
teză, absurdă chiar din punctul de vedere al propriului său 
sistem : <De îndată ce imperiul rus se va prăbuşi şi po
poarele velicorus, ucrainean, bielorus şi alte popoare îşi vor 
recăpăta · libertatea, ele nu se vor „temeu de planurile ambi
ţioase ale patrioţilor „de stat" polonezi> ( comment donc I *) ; 
<ele nu pot fi decît fatale imperiului> (p. 1 1 1 ) .  Iată de ce 
ţarul nu va consimţi niciodată să acorde libertate nici celei 
mai mici părţi din Polonia. <Iar fără a-i elibera pe polonezi, 
cum poate el să-i cheme pe slavi la răscoală ?> (p. 1 04-1 1 1 ) .  

I n  timpul lui NLolaie, calea panslavismului făgăduia mai multe 
avantaje deaît în prezent. Pe atunci se mai putea conta pe răscoala 
maghiarilor şi a italienilor împotriva Austrii. Acum însă, Italia ar ră
mine pobabil neutră, deoarece am Austria i-ar ceda (în acst caz) 
de unăvoie cele citva <teritorii italiene pe care le mai posedă. Ma
ghiarii, avînd în vedere propriile lor relaţii „stataleu ** cu slavii, ar lua 
cu ardore partea germanilor împotriva Rusiei. 1mpăirtu[ Rusii r utea 
cona nllai pe sprijdllul mai mult sau mai puţim eficient al slavilor 
din Austria ; d a că ar încra să-i ridice i pe slavii din Turcia, un nou 
duşman - Anglia. Dar în imperiUJl austriac sînt numai 17 OOO OOO de 
slavi ; dacă scădem 5 OOO OOO de slavi din Galiţia, unde polonzii i-ar 
paraliza pe ruteni, rămîn 12 OOO 000, cu excepţia celor recrutati ln a r
mata austriacă, care, după obiceiurile oric ărei armate, .ar lupta î motriva 
cui li se va ordona. 

Cele 1 2  OOO OOO de slavi sînt la Bakunin cu toţii, fără ex
cepţie, bărbaţi, şi încă adulţi. 

Ei nu s!nt concentraţi într-unul sau mai multe puncte, ci sînt Jm
prăştiati pe >tot înti;ul imperiului austriac, vorbsc dialecte *** foarte 
diferite şi s!nt amstecaţi cu germani, unguri, italieni, TOmîni. <Este 
foarte mult pentru a menţine într-o p ermanentă alarmă guvernul aus
tri a c  şi în genere pe germani, dar rprea puţin pentru a onstitui un spri
j in serios pentru a rmatele ruseşti împotriva forţelor unite ale Germaniei 
prusiene şi Austriei>. Guvernul rus ştie acst Jucru i nu Jtootionază 
să ducă împotriva Austriei un răzbQi panslavist, care s-ar transforma, în 
mod necesar, într-un război împotriva întregii Germanii. Totuşi, prin 
intermediul agenţilor săi, el desfăşoară în possiunile austriece o ade
vărată propagandă p anslavistă. Pentru el este ul să aibă asemenea 
adepţi doili etc. în toate regiunile Austriei. <Aceasta paralizează, In
catuşează şi nelinişteşte guvernul austriac şi intensilică inlluenta Rusiei 
nu numai asupra Austriei, ci şi asupra întregii Germanii. Rusia imPe-

* - ba bine că nu. - Nota trad. 
** In textul lui Bakunin : „dominanteu. - Nota red. 

*** In textul lui Bakunin : „graiurîu. - Nota red. 
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rială ii atită pe slavii din Austria impotriva maghiarilor şi germanilor, 
ştiind foarte bine că, in cele din urmă, ii  va preda in miinile germanilor 
şi maghiarilor> (p. 1 12-1 13). 

Pe calea panslavistă apuseană, Rusia va 1rebui să lupte cu toti 
germanii, prusieni şi austrieci, cu maghiarii şi  polonezii. ste oare în 
&tare Rusia să facă fată fie şi numi Germaniei prusiene In razboiu/ 
ofensiv pe care ar trebui să-l ducă în scopul aşa-zisei eliberări a slavi
lor? Poporul rus nu va fi cituşi de putin interesat in acest război, după 
cum în genere popoarele nu sînt :nteresate in războaiele dictate de in
teresele politice ale guvernelor. O excepţLe in istoria contemporană a 
constituit-o numai Napoleon I, care se considera totuşi continuatorul 
revoluţiei, dar in fond unica excepţie a fost ultimul război prusian Im
otriva celui de-al doilea Imperiu. Atunci, interesul pangerman a pre
cumpănit fată de toate celelalte interese în mintile şi în inimile tuturor 
germanilor, fără deosebire, şi aceasta reprezintă !n momentul de fată 
forta specială a Germaniei„. 

Ruşii nu au manifestat interes fată de guvenul! Io� nici măcar In 
timpul războiului Crimeii, care n-a fost <război de cucerire, ci de 
apa rare> 

Aceasta la p. 1 17 ; dimpotrivă, războiul împotriva lui 
Napoleon al III-lea a fost, evident, un război pur ofensiv ? 

Ţăranul rus nici măcr nu ştie că ste slav.„ Pentru popoarele 
slave, un 'ăzboi împotriva tuturor „statelor•, la inceput 1n al!antă u 
popoarele latine, care, ca şi slavii, sînt ameninţate de politica de cuce
riri a Germaniei„. Alături de germani numai atunci dnd şi ei vor devem 
anti-„statali".„ Dar pînă atunci, alinta slavilor cu popoarele latine îm
potriva politicii germane de cuceriri rămîne o necesitate„. <Ciudată 
menire a poporului german I Provocînd (trezind) teamă tuturor şi  ura 
generală, ei unsc popoarele>„. <In acest sens, şi poporul rus ste pe 
deplin un popor slav>. Totuşi, această ostilitate nu m erge atit de de
parte incit din proprie iniţiativă să ponească la luptă 1mpotriva lor ; 
ea se va manifsta numai artunici oind germanii vor intra in Rusia cu 
glndul de a fi stăpini aici, - dar nici un fel de prticipare la un război 
ofsiv impotriva germanilor„. Sînt 1Să suficiente mijloace guverna
mntale, financiare şi miHtare impo1riva Gemaniei ?. . .  In calul de fată 
(ofensiva rşilor), germanii ar trebui să lupte la ei csă, şi „de data 
aceasta• s-ar produe intr-adevăr o răscoală „generală• a tuturor clase
lor şi a intregii populatii a Germaniei (p. 1 14-120). 

Ca om, ofiterul s ste mai bun dcit cel german„., care este o 
bestie civilizată„. a gemani, indosebi la ofLţeri şi functionari, cultur. 
se îmbină cu bairbaria, erudiţia u servilismul... )ar pentru armata regu
latd ofiterul german este inegalabil ; intreaga sa viată se reduce la a se 
supune şi a porunci„. Soldatul grman ditto * este soldat model pentru 
trupe rgulate, am prin Mrea lu!, it şi prin muştru„. Se îmblinzeşte 
mai intii trupul oldatului şi apoi spiritul lui„. Disciplina etc. „.Ofiţerimea 
germană este superioară ofiterimii altor popoare în ceea ce priveşte ni 
velul cunoştintelor, cunoaşterea teoretică şi practică a artei militare, 
ataşamentul inflăcărat şi asolut pedant fată de meseria armelor, exacti
tatea, acurateta, „stăpînirea de sine", răbdarea (TepneHHe) (hartnăckige 
Ausdauer) şi in pLs o oarcare cinste (qecTHOCT») (Ehrenhaftigkeit). 

* - de asemenea. - Nota trad. 
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Organizarea şi înarmarea armat�i germane există în realitate şi nu nu
mai 

_
pe hîrt.e, aşa cum e la Napoleon al Iii-lea şi cum va fl la noi. ln 

�fara 
.
d� aceasta, controlul administrativ, ivil şi în special militar face 

1mpos1b1lă o înşelăciune îndelungată. 
<La noi, dimpotrivă, de jos pînă sus şi de sus pină jos o mină 

spală pe alta, din care auză este aproape :mposibil să se ştie adevărul> 
(p. 121-128). 

Ultima frază de la  p. 1 28. 

Chiar dacă Rusia va putea să ridice un milion de soldati, ea va 
trebui să lase jumătate in interiorul tării pentru supravegherea poporului 
mult iubit. De citi oameni va fi oare nevoie numai pentru Ucraina, 
Lituania şi Polonia ? (p. 128). 

Gemania va avea realmente o arm!tă „de milioane", prima ln 
lume în ceea ce priveşte organizarea i „muştIM, spritul, ştiinta, ar
mamentul. Iar in spatele ei va fi întregul popor înamat, < care poate 
nu s-ar fi ridiat împotriva francezilor dacă în ultimul război ar fi în
vins Napoleon al HI-la, şi nu Fritzii prusaci, dar cam se va ridica ca 
un singur om împotriva „invazieiM ruseşti> ... Dar unde va fi milionul 
de soldaţi ruşi ? Pe hîrtie ... Unde vor fi ofiterii şi armamentul ? ... Nu sint 
bani. .. Din cele 5 miliarde primite de germani de la francezi, cel putin 
două merg pentru înarmare. <Da, întreaga Germanie s-a transformat 
acum într-un arsenal amenintător, oare-şi arată oltii>. La primul pas 
pe caire-1 veti face împotriva Germaniei veti i zdrobiti şi războiul vostru 
ofensiv se va transforma imediat într-un război defensiv ; trupele ger
mane vor intra pe teritoriul imperiului intregii Rusii. Atunci - răscoala 
întregului popor rus ? <Da, dacă nemţii vor pătrunde fn „provinciile" 
ruseşti, dacă vor porni, de pildă, direct asupra Moscovei ; dar, dacă nu 
vor face această prostie, ci  vor porni pe la nord asupra Petersburgului, 
prin provinciile baltice - unde vor găsi multi prieteni, nu numa. ln 
rîndurile burgheziei, printre pastorii protestanti şi printre evrei, printre 
baronii nmultumiti şi fiii lor, preum şi printre stuldenti, ci şi printre 
nlleroşil noştri generali ostzeici, ofiteri, functionari superiori şi infe
riori de care mişună Pitersburgul şi care sînt .prăştiati pe tot întinsul 
Rusiei -, vor ridica impotriva llperiului rus chiar şi Polonia şi Malo
rusia> (p. 12-131 ). 

Polonezii nu au un duşJan mai primejdios şi mai înrăit declt 
Bismarck. <Se pare că copul vieţii lui este să-i ştargă ( cTepeTb) (ab
zuwischen) de pe fata pămîntului. Toate acstea nu-l vor împiedica totuşi 
să-i atite pe polonezi să se răscoale împotriva Rusiei atunci cind inte
resele Grmaniei vor cere acest lucru. Şi, u toate că polonezii 11 urăsc 
pe Bismarck şi  Prusia, ca să nu spunem întreaga Germanie, lucru pe 
care polonezii „n-ar vrea să-l recunoască, deşi In adfncul sufletului lor 
nutresc, ca şi toate celelalte popoare slave ... , aceeaşi ură istorică Impo
lriva germanilorM ... - polonezii se vor ridia, fără indoială, la chemarea 
lui Bismarck> (p. 133.) 

<In Germania ş. chiar in Prusia există de foarte multă vreme un 
partid politia serios, u un mare numr de membri, chiar trei partide : 
liberal-progrsist, pur dmocrat şi social-democrat, care împreună alcă
tuisc majoritatea netă în parlamentele german şi prusian şi o majoritate 
şi mai categor.că n lnsăşi societatea germană. Acste partide, prevă
zînd şi în parte dorind şi  oareum Provocind un război al Germaniel 
împotriva Rusiei, au lnteles că răsoala şi Testaurarea Poloniei vor con-
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stitui, „1n anumite limite" •,  o cond:ţie necesară a acestui război> 
(p. 13). Nici Bismarck şi nici unul din aceste partide nu intenţionează 
să rdea Poloniei t1ate teritoriile smulse de Prusia : nici Konigsbrgul, 
nici Danzigul, nici măcar cel mai mic petic de pămînt din Prusia apu
seană, iar din ducatul Ponan foarte puţin. ln schimb, ii vor reda toată 
Galiţia u „Lvovul" şi Cracovia, deoarece acstea sînt acum austriece, 
iar din partea ooupată de Rus.a atita cit vor fi dn stare să ia poloniii. 
ln plus, bani, armament şi ajutor m:litar, sub forma unui împrumut po
lonez, dsigur, cu garanţie germană... Polonezii vor accepta bucuroşi. .. 
Cu puţine exoeptii, polonezii nu sînt cîtuşi de puţin preocupaţi de pro
blema slavă. or, „ungurii le sît mult mi acsibili şi mai apropiaţi" ... 
Polonezii au numeroase partide, dar la baza lor stă întotdeauna rstau
rarea „statului" polonez în graniţele din 1 772. Deosebirea dintre partide 
constă doar în aceea că ele lU au puncte de vedere comune asupra 
căilor pe care se poate ajunge aici ... Bismarck le va cere o renunţare 
follllală la cea mai mare parte a veohilor terlorii poloneze, aum pru
siene . . .  !ntr-adevăr, etrange Pologne **, restaurată sub protecţia contelui 
Bismarck. Dar mai bine o Polonie „ciudată" decit de loc. In afară de 
aceasta, gîndesc polonezii, mai tîrziu vom putea scăpa şi de protecţia 
lui Bismarck ... Polonia se va ridica, Lituania ditto, apoi o mică furtună 
şi se va ridica Malorusia .. . Patriotii polonezi sînt pseudosocialişti şi la 
ei acasă nu vor face propagandă social-revoluţionară. Şi, chiar dacă ar 
vrea, nu Je-ar îngădui Bismarck - „prea aproape de Germainia" ;  dar în 
Rusia şi împotriva Rusiei acest lucru e posibil. Pentru germani şi polo
nezi, o „răscoală" ţărănească în Rusia este utilă şi nu prezintă o dificul
tate. Toţi pol1ezii şi germanii din Rusia sînt aliaţii lui Bismarck şi ai 
Poloniei. <Imaginaţi-vă situaţia noastră : armata noastră înfrîntă fuge, 
pe urmele ei mărşăluiesc spre Petersburg germanii, iar la sud şi apus 
spre „Smolensk" şi Malsia - poloneJii. ln acelaşi timp, în Rusia şi 
în Malorusia, răscoala generală victorioasă a ţăranilor, provocată de pro
paganda externă şi internă> (această frază se alld la p. 138) . . .  In felul 
acesta, „statul" german ar rupe complet statul rus de Europa. 

<Vorbim, fireşte, de imperiul> (rus) , <şi nu de po
porul rus, care, la nevoie, va găsi sau „îşi va croi" (rpooHT&CR 
- sich brechen, durchschlagen, percer, se faire jour) „pre
tutindeni" (Bc0:y) (uberall, allenthalben) „drum" (:opoy) 
(einen Weg) > ( acest alineat se află la p. 1 38-139) . 

Aşadar, în timp ce poporul rus acţionează unit şi îşi 
croieşte drum pentru a nu fi rupt de Europa, aceşti anarhiŞti 
duc război politic. Ce vrea Bakunin ? Germanii şi polonezii 
distrug imperiul rus, dar provoacă, în acelaşi timp, răscoala 
generală victorioasă a ţăranilor din Rusia. Bismarck şi polo
nezii nu-i vor împiedica în nici un fel pe aceşti ţărani să 
acţioneze „în spirit anarhist" .  Dimpotrivă, ei desfăşoară în 
rîndurile lor o propagandă mai eficientă decît Alianţa, „cu
noscută în lumea întreagă" .  Şi numai după ce această stare 

* Subliniat şi în textul lui Bakunin. - Nota red. 
** - ciudată Polonie. - Nota trad. 
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de anarhie va lua proporţii destul de mari, focul îi va cu
prinde şi pe fraţii latini şi slavi. Va fi oare aceasta o conse
cinţă a războiului Rusiei împotriva Germaniei sau viceversa, 
în fond e unul şi acelaşi lucru. Şi fiindcă în Serbia, după pă
rerea lui Bakunin, în afară de popor nu există decît <clasa 
funcţionarilor>, în ce va consta revoluţia socială sîrbă dacă 
nu în înlăturarea clasei funcţionarilor, singura care repre
zintă acolo „statul " ? (p. 138-139) . 

Prin urmare, penu imperiul paurus, porţi]e spre Europa sînt astăzi 
fncise ; cheile se află la contele Bismarck, cMe pentru nimiC în lume 
nu le va da printului Gorceakov. Dar, dacă calea spre nord-vest ste 
închisă, rămine calea spre sud şi sud-est, Buhara, Persia, Afganistan, 
lndiile Orientale şi, în sfîrşit, Constantinopol. Politicienii ruşi discută de 
mult problma mutării capitalei şi centrului de greutate al imperiului de 
la Petersburg la Constantinopol. Este adevărat că aceşti patrioti nsăţioşi 
vor şi una şi alta - şi Marea Bal't�că, şi Constantinopolul. Dar au în
ceput să renunţe : le-au deschis ochii îndeosebi evenimentele din ultimii 
ani, şi anume <alipMea Schleswig-Holsteinului şi Hanovrei la regatul 
Prusiei, devenit astfel o putere fn Marea Nordului> (p. 139). 

<Axioma îndeobşte cunoscută că nici un ,,5tat" nu poate intra in 
rindul puterilor de prim rang dacă nu are întinse graniţe maritime, care 
să-i asigure contactul nemijlocit u lumea întreagă şi să-i permită să 
participe direct Ja viata internaţională, atit materială cit şi sooială, „po
Jiticd-morală"> (nolHTHqemrn-HpaBCTBeHHOt) (politisch-sittlichen)... fără 
aceasta, crind stagnarea... China ... Există multe condiţii diferite pentru 
ca un popor „consolidat (aaMKHYTlt) (konsolidierte) în stat să poată 
partid pa la viata internaţională ; aici intră (npnaIlemHT) (geh5rt)" 
„inteligenţa înnăscută şi nergia înnăscută", cultura, capacitatea de 
muncă productivă „şi cea mai mare libertate internd, atît de imposibild, 
de altfel, pentru mase fn cadrul statului". <Dar printre acste conditii 
se numără în mod absolut nesar navigaţia pe mare, comerţul maritim, 
deoarece comunicaţiile mari1ime le dpşsc rpe toate celelaMe ... , inclusiv 
căile ferate, n ceea e priveşte ieftinătatea reJativă, r.piditata, precum 
şi l ibrtatea, în snsul că marea nu aparţine nimănui. Poate că navi
gaţia aeriand va fi şi mai convenabilă în toate p'ivintcle şi va fi deose
bit de 1mportantă, deoarece va „niela" (ypaBmieT) (nive1liert) definitiv 
condiţiile de dezvoltare şi de viaţd ale tuturor ţdrilor>. 

Pentru Bakunin, principalul este „nivelarea", de pildă, 
a întregii Europe după nivelul slovacului vînzător de curse 
de şoareci . . .  <Pînă atunci însă, navigaţia maritimă rămîne 
principalul mijloc> pentru „propăşirea popoarelor" (Wohl
fart, grosser Fortschritt der Volker) . Acesta este singurul loc 
în care d-l Bakunin vorbeşte despre condiţiile economice şi 
consideră că ele creează condiţii şi deosebiri între popoare, 
independente de „stat" .  

Cînd n u  vor mai exista state (rocylpacTBa) (Staaten), ar p e  ui
nele tuturor statelT se va nla <runiunea frăţeacă liberă, complet 
liberă şi rganizată de jos ln sus, a asciaţiilor de producţie libere, a 
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comunităţilor şi · federaţiilor „reginale• , care vor c.prinde pe oamenii 
e toate mbile şi e toate nationalităti1le fără deosebire, deoarece vor 
fi liberi, .lnci alea spre mare va i dschisă n mod egl pntru toti : 
în mod neijloit pentru louitorii de e coastă, iar ipentru cei ce loi
iesc mai departe de mare datorită căilor frate, scutite complet de o rice 
tuteli (none1enue) (S-ge, Flrsorge, Pflege) din partea „statului•, de 
„p Tceperi• (l'aotion de prendre), taxe vamale, rstricţii, şiane, inter
dicţii, aprobări şi  imixtiul.. Dar chiar şi atunci, locuitorii de e coasl} 
vor beneficia de numeroase avantaje naturale, nu numai materiale, ci şi 
intelectuale-morale. CotactJl nemijlocit u pi.a mondială şi 1n genere 
cu viata intnaţională a dzvolta onsiderabil relaţiile, şi aşa nenive
late. ln ace1aşi tip, lcuitorii din intrirul ţri, ilisiti de acste avan
taje, vor trăi şi se vor dezvolta mai lent şi mai fncet decit cei de pe 
coastd. Iată de ce va i atlt de importantă navigaţia aeriană„. Dar pini 
atunci..., locuitorii de pe coastd vor fi din toate punctele de vedere mai 
avansaţi şi vor constitui un fel de aristocraţie a omenirii>. 

De pildă Bretagne I 
Dar deosebirea dintre regiunea de şes şi cea muntoasă, 

bazinele fluviilor, clima, solul, cărbunele, fierul, forţele de 
producţie dobîndite, materiale şi spirituale, limba,  literatura, 
aptitudinile tehnice etc. etc. ? Aici Fourier se descurcă mai 
eroic cu nivelarea (p. 1 39-142) . 

Cu această ocazie, Bakunin descoperă că Germania ( ca 
ţară fără ieşire la  mare) este din punct de vedere comercial 
inferioară Olandei, iar din punct de vedere industrial, inf e
rioară Belgiei (p.  143) .  

lrusia, aouaLa întruchipare a Germaniei, oreierul ş i  bratele Ger
maniei, s-.a consolidat la Marea Baltică şi la Marea Nordului (p. 145). 
Hamburg, Bremen, LUbeck, Mecklenburg, Oldenburg, Schleswig-Holstein 
- întreaga Prusie construieşte u banii Franţei două mari flote : ua în 

• Mirea Baltlcă şi una în Marea Nordului, iar datorită canalului navigabil 
care se construieşte acum p entru unirea celor două mări, aceste două 
flote vor i urnd una singură. In scurt timp, ea va fi mult mai puter
nică decît flota rusă din Marea Baltică. Atunci, la dracu cu Riga, Reval, 
Finlanda, Petersburg şi Kronstadt ! La dracu cu orice lnsemnătate a 
Petersburgului I 

Acst lucru trebuie să şi-l fi spus G"ceakov l ziua :ind Pusia 
aliată a j efuit-o, nepedepsită şi  oareoum u asntimntul nostu, pe aliata 
noastră Danemara. 

Răscoala din Polonia, „domnule" Bakunin ! 

<l trebuia să înţeleagă că din ziua clnd Prusia, care se sprijini 
acum pe întreaga Germanie şi constituie, n unitate iindisolubHă u ea, 
cea mai mare putere continentală, într-un cuvint din momentul clnd 
noul imperiu german sub sceptrul prusian a owpat în Marea Baltică 
actuala sa poziţie atit de amninţătoare pntru toate celelalte puteri de 
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la Marea Baltică, suprematia Rusiei petersburgheze ln această mare a 
luat sfkşit, a fost nimicită măreata operă politică a lui Peru şi, o dată 
u a, puterea „statului" întregi. Rusii, dor dacă> 

<drept compensaţie pentru pierderea căii maritime libere 
1n nord> ( dar în ce limite liberă, s'il vous plaît * ?  Pentru 
englezi ea e <liberă> pînă sub zidurile Kronstadtului) <nu 
i se va deschide o nouă cale la sud> (p. 145-147) . 

Căile de accs mai sînt încă ln mtinile Danemarcii, dar la lnoeput 
ea se va federaliza de bunăvoie, iar aoi va Ii complet lnghiţită de 
impiul pangeman. In felul acesta, Mara BalHcă va deni urind o 
mare eJclusiv germnă, iar a urmare Petersburgul lşi va pierde impor
tanta olitică. Gleakov �rebuie să fi ştiut acst lucru oind a fost de 
acord cu dezmembrarea Danmarcii şi anexarea Schleswig-Holsteinului 
de căre Prusiia. Sau a trădat Rusia, sau a obtinut n partea lui Bis
marck agaj amentul formal de a sprijini Rusia 1n cucerirea unei noi 
pozitii ln sud-st. 

Bakunin este convins că, după pacea de la Paris sau cel 
puţin ln timpul răscoalei din Polonia din 1 863, Prusia şi Rusia 
au 1ncheiat o alianţă ofensivă şi defensivă. 

De aici, graba cu care Bi<smarck a tceput războiul cu Austria şi 
u cea mai mare parte a Germaiei - risclnd o intervenţie franceză 

şi un război decisiv cu Franta. O cit de neînsemnată manevră a 
Rusiei la graniţă ln acea perioadă, şi ln special ln timpul ultimului rdzboi, 
aT fi oprit lnaintrea victorioasă a amatei prusine. In timpul ultimului 
răzoi, ln întreaga Germanie, îndosebi ln partea de nard, nu existau 
nici n fel de trupe 1 amenintarea Rusiei a fost suficientă pentru ca 
AStria să stea sirnă 1 Italia şi Anglia nu s-au amestecat numai pentru 
că Rusia nu dorea acest lucru. Dacă ea nu s-ar fi dovedit a fi un aliat 
ferm al Prusiei, germanii nu ar fi auat niciodată Parisul. Se pare însă 
că Bismarck era onvs că Rusia nu-l va trăda. Pe e se întemeia 
această convingre ? Bismack ştie că, u excepţia problemei poloneze, 
interesele Rusiei sint diametral opuse interselor Prusiei. Un război intre 
cele două ţări este invitabil. Dr pot exista temeiuri pentru amtnarea 
lui, fiecare nădăj duind să-şi foloseas'ă cit mai bine plnă ln momentul 
crizei aliatul fără voie. Pe plan intern, ca şi pe plan extern, imperiul 
german este departe de a fi consolidat. In intrior mai slnt numeroase 
principate mici, iar ln exterior, Austria şi uanta. Supunlndu-se unei 
necesităţi nterne, el plănuieşte noi acţiuni, noi .războaie. Restaurara 
imperiului medieval în granitele sale iniţiale u sprijinul pangermanis
mului patriotic, care a cuprins lntreaga soietate germană, unirea în
tregii Austrii, fără Ungaria, dar u Tristul şi Boemia, a ln�egii lvetii 
germane, a unei părti din Belgia, a 1n1rgii Olande şi Danmarce, 
necesare pentu întemeierea puterii maritime, slnt planuri oare .ridică 
împotriva lui o parte onsidrabilă a Europei ooidntale şi de sud şi 
care nu pot fi realizate fără acordul Rusiei. Aşadar, pentru noul imperiu 
german, alianta u Rusia ste lncă necsiră (p. 14-151 ). 

* - mă rog. - Nota trad. 
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a rllldul său, imperiul întregii 
·

Rusii are nevoie de alianta u 
Prusia-Germania. El trebuie să meargă spre sud-st, sre Marea Neagră, 
în loc de Marea Baltică, altfel va fi >t e Ewropa 1 pentru aceasta însă 
are nevoie de Constantinopol, altiel i se poate închide ori.cind ieşirea 
la Marea Medi terană, aşa cum s-a şi intimplat in timpuij răzoiului Cri
meii. Prin tunare, scopul final - Constantinopolul. iceas1a, în pofida 
intereselor întregii Europe de sud, inclusiv ale Frantei, în pofida inte
reselor Angliei şi chiar ale Germaniei, deoarce dominaţia nelimitată a 
Rusiei n Marea Neagră va pune întregul „tă'm" dunărean în dirctă 
dependentă de Rusia. Totuşi, Pusia s-a angajat oml să ajute Rusia 
în politia ei ln sud-st ; ste, de asmnea, sigur şi faptul că ea va 
folosi prina posibilitate pentru a nu-şi rspecta angajamentul. Dar o 
asemenea nerespectare a ontractului nu ste d e  aş�eptat chiar din 
momentul intrării lui în vigoare. Pr-usia a ajutat Rusia anulind clauzele 
păoii de la Paris ; o va sprijini şi în ceea e privşte Hiva. De altfel, 
pentru germani este avantajos a Rusia să se îndepărteze oit mai mult 
posibil ln Orient. Care ste scopuJ războaielor Rusiei împotriva Hivei ?... 
India ? Nici gil I u China, lucrurile r merge mult mai uşor 1 gu
vernul rus 1ntrepninde ceva in acst sens. <EI face eforturi vădite să ia 
Chinei Mongolia şi Manciuria> ; <itr-o bună zi vom auzi că trupele 
ruseşti au invadat Chia, violind graniţa ei de apus (! )„. Chinezii trăiesc 
strlmtorati in tara lor suprapopulată 1 de aceea - migraţii în Australia 
şi Califonia ; multi se pot îndrepta spre nord şi nord-vest. Şi atunoi, 
ci t ai olipi din ochi, Siberia, întrgul ti11ut care se întinde de la Strim
toarea Tătară pină la Muntii Urnii şi Marea Capi.că, va înceta de a 
mai fi rusească. Această uriaşă suprafaţă de 12 200 OOO m2, de 20 de 
ori mai mare deoit suprafaţa Franţei (528 600 km2), este populată în 
prezent d e  6 OOO OOO de �ocuitori, din care numai aproximativ 2 600 OOO sint 
ruşi, 'estul băştinaşi d e  origine tătară sau finică, iar eftivul armatei 
cu totul n eînsnat„. Chinezii vor trece şi Uralii şi vor ajunge la Volga ; 
creşterea populaţiei fae aproape imposibilă pentru chinezi existenta în 
graniţele Chinei. ln China există oameni energici, 'ăzboinici, crcscuU 
fn conditllle unor n esfirşite războaie intestine, în Oare pir dintr-o dată 
zeci şi sute de mii de omeni... !n ultima vreme s-au familiarizat cu 
armamntul european şi cu dsciplina europeană, într-un cuvint u civi
l izaţia „de slat" a Europei. In aclşi timp - o mare barbarie ; nici un 
fel d e istincte de libertate sau umanitare. Acum, ei se adună în bande 
sub influnta a numeroşi aventiieri milita"i americani şi europeni, care 
de l a  ultima ampanie frano-englză ( 1 860) şi-au găsit d rumul spre 
China. Aceasta ste marea primejdie in partea Orintului... Cu acastă 
primejdie se joacă guvemul nostru rus, naiv oa un opil... l vrea să-şi 
lărgească graniţle, deşi pină în prezent ·Rusia n-a fost în stare - şi 
nu va fi niciodată n stare - să populeze ţinutul Amurului, recent do
bJndit, unde pe o suprafaţă de 2 100 OOO km2 - aproape de patru ori 
mai mMe decit cea a iranţei - există în total 65 OOO de louitori, in
clusiv armata şi flota ; la acesta se adaugă mizeria poporului rus, 
care-l impinge la ,,crăsoală" generală„. Guvernul 'US speră să-şi instau
reze puterea în întregul Iient asiatic. l ar trebui să .1nt0arcă definitiv 
spatele Europei - ceea ce şi vrea Bismarck -, să tnmită întreaga 
armată în Siberia şi în Asia centrală şi, asemenea lui Tamerlan, să 
cucerescă Orientul. Dar Tamerlan era urmat de poporul lui, în timp 
ce guvernul rs nu e>„. In cea ce privşte India, ruşii nu pot pune 
stăpinire pe ea, împotriva vointei englezilor„. <Dar, d acă nu putem 
uei India, putem s-o distrugem sau cel putin să druncinăm putemio 
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stăpînirea Angliei acolo, instigindu-i pe indigni la „răscoale• împotriva 
ei, ajutindu-i şi sprijinindu-i şi, a nevoie, recurgînd chiar la o inter
venţie militară>. <Aeasta ne va osta foarte mult! bani şi oameni. .. 
De ce ? ... Doar penbru a-i ameninta pe englezi fără nici un folos 1 „Nu" 
pentru că englezii ne stinghersc. Şi unde anume 1 La Constantinopol * ; 
atita timp cit englezii îşi vor menţine puterea, ei nu vor onsimţi nici
odată şi pentru nimic în lume a Constantinopolul in miinile noastre să 
devină noua capitală nu numai a impenului intregii Rusii, ci şi a impe
riului slav şi de răsărit>. Iată de ce guvernul rus due "ăzboiul în 
Hiva, pentru ca apoi, potrivit vechii sale tendinţe, să se apropie de 
India. <EI caută un punct in care să poată aduce prejudioii Angliei şi, 
negăsind altul, o ameninţă n India. In felul acesta, el speră că nglia 
se va împăca cu ideea că Constantinopolul trebuie să devină un oraş 
russc> ... Supremaţia in Marea Baltică ste iremediabil pierdută ... Im
pe1iul "us, bazat rpe baionetă şi cnut, odios tuturor maselor populare, 
inclusiv celor slave, inptnd cu popoul velicorus, este demoralizat, 
dezorganilat etc ... , nu este in stare să lupte împotriva noului imperiu 
german. Aşadar, <trebuie să se renunţe la Marea Baltică şi să se aştepte 
momentul cind întreaga „regiune" baltică va deveni o provincie ger
mană. Acest lucru poate li impiedicat numai de „o revoluţie populară" .  
Dar  pentru „stat• o asmenea revoluţie înseamnă moartea, şi guvernul 
nostru nu tn ea lşi va căuta salvarea>. 

Această uimă frază este la p. 160. 

Pentru el nu există altă salvare lecit alianţa cu Germania. Silit 
să rnunţe la Marea Baltică, el trebuie să caute o compensaţie la Marea 
Nagră, chiar şi numai p entru existenta sa olitică, iar acst lucru nu-l 
poate fae decit u ajutorul Germniei. <Germanii i-au făgăduit a jutor. 
Sintem onvJnş. că intre Bismarck şi Gorceakov s-a încheiat un tratat 
furmal>. Germanii, freşte, nici nu se gindesc să-l respecte. Ei nu pot 
lăsa la che'emul Rusiei gurile Dunării şi comertul lor pe Dunăre ; pen
tru imperiul pangerman, a întmeia un mrre imperiu panslav în sudul 
Europei ar însemna sinucidere. Dar <a orienta şi a imrpinge trupele 
rusşti spre sa oentrală, spre iva, sub pretext că acesta este drumul 
cel mai scurt spre Constantinopol, ste u totul altceva>. Bismarck i ·a 
tras e sfoară pe Gwceakov şi pe Alexandru l II-lea, aşa um, la timpul 
său, a făut u Napolon al III-la. Dar faptul este ireversibil. Nu 
„slabele forte• (�pa6le cl) ( schwache Krăfte) ruseşti sint în slare 
să răstoane noul imperiu german ; acest lucu il poate face numai re
voluţia, iar pînă la viotona ei în Rusia sau in Europa, Germania „sta
tală" va invinge şi va porunci tuturor, în timp ce guvenul rus, ca şi 
toate guvernele din Europa, va exista de-acum înainte numai cu îngă
duinţa şi din „mila" L <Germanii sînt aum, mai mult decit oricind, 
stăpinii noştri, şi nu intlmplător toţi germanii din Rusia au sărbătorit 
cu atirta entuzim şi atit de zgomots victoriile armatelor germane !n 
Franţa ; nu ntimpJător toţi gemanii din Petersburg l-au primit triumfal 
pe noul lpărat rpangern>. <In prezent, în toată Europa a rămas 
doar un singur „stat• u adevărat independnt, şi anume Germania ... 
Principala cauză - „instinctul gregar•, caracteristic poporului german. 
Instinctul supunerii oarbe faţă de ei puternici, pe de o parte, şi al 
oprimării necruţătoare a elor slabi, pe de altă parte> (p. 151-163). 

* Subliniat şi în textul Iul Bakunin. - Nota red. 
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Urmează o schiţă a istoriei Germaniei contemporane ( în
deosebi de la 1 8 1 5) ,  pentru a demonstra servilismul ei şi ten
dinţa spre oprimare„. 

De pe ura oprimării au avut de suferit in special slavii, doarece 
„germanii" sint convinşi că cel puţin in nord şi in răsărit <misiunea 
lor istorică> ste exterminarea, înrobirea şi germanizarea forţată a 
popoarelor slave. <Acestă istorie îndelungată şi „tristă", a cărei amin
t.re ste adinc săpată ln toate inimile slave, lşi va spune fără doar şi 
poate cuvintul in ultima luptă iminentă a slavilor împotriva germanlor, 
dacă revoluţia socială nu-i va impăca pină atunci> (p. 164). 

Urmează apoi istoricul patriotismului german, începînd 
din 1 8 1 5. (Material luat din istoria anilor 1815-186 a 
prof. Muller.} 

<Existenta politică a regatului Prusiei ( 1807) a fost cruţată n.al 
datorită rugăminţilor lui Alexandru I> (p. 168, 169). 

Cuvfntdrile lui Pichte adresate naflunii germane. „Dar germanii din 
zilele noastre, păstrind in intregime pretenţiile filozofului lor patriot, 
au r enunţat la umanismul lui... L>r le ste mai accsibil patriotismul 
prinţului Bismarck sau al domnului Marx• (p. 171). 

După fuga lui Napoleon din Rusia, potrivit spuselor lui 
Bakunin, <Frederic Wilhelm al III-lea l -a  îmbrăţişat la Ber
lin cu lacrimi „de înduioşare şi recunoştinţă u pe salvatorul 
său, împăratul întregii Rusii> ( ibid.) . 

<Iată de ce Austriei nu-i mai rămlnea d ecit un singur lucru - să 
nu înăbuşe Germania>, intrind fmprună u •to:te pssiunile in Cofe . 
deratia germană, aşa um intenţionase niţial, <dar, 1n a celaşi timp, să 
nu îngăduie Prusiei să ajungă !n frtea Confederaţiei germane. Urmind 
această politică, ea putea :0Jta pe ajutorul efectiv l F�anţei şi Rusiei. 
Pină fn ultimul timp, adică pină la războiul Crimeil, politica Rusiei a 
costat tocmai in a incuraja sistmatic rivalitatea dintre Austria şi Prusia, 
n aşa fl incit lici una diutre ele să nu isă învingătoare, ş: in acelaşi 
timp in a trezi suspiiune şi teamă tn principatele mici şi mijloc:i din 
Germania, precum şi in a le ocroti 1mpotriva Austriei şi Prusiei> (p. 1 83). 
Influenta Prusiei ste n special de ordin moral, de la ea se aştepta 
foa1te mul1 (după 18 15). De aceea, pentru Meten�h era important a 
ea să nu dea nici o constituţie (promisă), ci să fie alături de Austria, 
ln fruntea reacţiunii. <In aceste eforturi, l a fost „srij init" călduros 
de Franţa condusă de Burboni şi de împăratul Alexandru ondus de 
,,Arakceev"> (p. 1 84). 

<Germn.i nu aveau nevoie de Jibertite. Pentru ei, vdata ste pur 
şi simplu de neconceput fără o autor�tate, adică fără o voinţă supremă, 
o gilndire uprmă şi o mină de fier „eare să-i mine•. Cu lit acestă 
mină ste mai puternică, u atit sint mai mindri şi chiar vLata ste 
mai plăcută> (p. 192 ). 

1 830-1840. Per:oadă de imitare orbească a francilor. <Germanii 
nu-i mai mănâncă de vii pe gali, in s chimb îşi mdreptă toată ra im · 
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potriva Rusiei> (p. 196). <Totul depindea de rezultatele revoluţiei di. 
Polonia. Dacă ea ar fi fost victorioasă, monarhia prusiană, lipsită de spri
jinul ei din nord-st şi silită> să renunţe, dacă nu la toate, cel puţin la 
o parte considerabilă a possiunilor ei poloneze, <ar fi fost silită să 
caute alte punote de sprijin oliar ln Germania, şi. cm ln vremea 
acea ea lncă nu putea„. prin cuceriri„., ar fi trebuit s-o facă p rin 
reforme iberale> (p. 1 99). După înfrLngerea polonezilor, Frederic Wil
helm al Iii-lea, care adusse sevicii at1t de ari ginerelui său, împă
ratul Niolaie, <ş.-a lepădat maca şi a pornit o prigoană şi mai mare 
impotriva patrioţilor pangermani> (p. 200). 

<Cnvinşi că masele populare poartă ln instinctele lor mai mult 
sau mai puţin dezOltate de istorie, n erinţele lor vitale şi în năzuin
ţele lor conştiente şi incnştiente toate elementele viitoarei lor orga
nizări normale, noi căutăm a cst ideal> (al organizării sociale) chiar 
ln popor 1 intru it însă orice putere „de stat•, orie guven, situat p rin 
insăşi senţa şi poziţia sa ln afara poporului şi deasupra acestuia, tre
buie să tindă neapirat să supună poporul unor Tiduieli şi ţeluri e-i 
sint străine, ne deolarăm duşmani ai oricărei puteri guvernamentale, 
de stat, duşmani ai orgalizării „de stit• în general şi considerăm că 
poporul va putea fi fericit şi liber numai atunoi oind, organiz1ndu-se „de 
j os ln sus" în „uniuni" (coeneHHl) (Vereligungen ) independente 
şi absolut libere şi „liber" de orice tutelă oficială, „dar nu şi de influen
tele diferite şi în aelaşi timp libere exercitate de persoane ş; partide, 
îşi va făuri singur viaţa• (p. 2 13). sta sint <convingerile revoluţio
narilor sociali şi de aeea ni se spune anarhişti> (p. Q13). <Idealiştii 
de toate nuanţele, metafizioienii, pozitiviştii, adepţii prponderentei 
ştiinţei asupra vieţii, revolution.arl doctrinari „apără" OTCTaHnaoT) 
( schltzen) cu toţii, cu acelşi „zel" (mapoM ) (Eiifer), deşi cu argumente 
diferite, ddeea „statului" şi a puterii „de stat", văzind in ele, 
în mod absolut logic * din punctul lor de vdere, unca salvare a so
cietăţii. In mod absolut logic *, deoarece, din momnt oe au ponit de la 
„teza• că gindirea precede vieţii, teoria abstractă precede practicii so
ciale şi, prin urmare, ştiinţa sociologică trebuie să fie punctul de ple
care pentru revoluţiile şi reorganizările sociale, ei ajung in mod nesar 
la concluzia că, Intru cit gîndira, teoria, ştiinţa sînt accesibile, cel pu tin 
in prezent, numai unui mic numir de oameni, a ceştia trebuie să con
ducă viaţa socială, să fie nu numai animatorii, ci şi conducătorii tuturor 
micărilor populare, iar a doua zi după revoluţie noua organizaţie socială 
trebuie să de creată nu prin unirea liberă a organizaţiilor populare, a 
comunelor, „plaselor şi rgiunilor de jos ln sus•, ln conformitate cu 
n evoiJe şi instinctele poporului, ci numai de către puterea dictatorială a 
astei minorităţi instruite, aleasă „prin voinţa lntregului popor"> (p. 2 14). 

lată de ce <revoluţionarii doctrinari> nu s1nt niciodată adversari 
ai „statului", ci doar adversari ai guvernelor existnte, a l  ciror loc vor 
să-l oupe ln calitate de diotaton (p. 215) .  

<Şi acest luoru este atit de just, Incit acum, oind ln lntreaga 
Europă triumfă re�ţiunea, cind toate guvenele ek. se prgătesc, sub 
conducerea ontelui Bismar:k, pentru o luptă desperată lmpotriva re
voluţiei sociale, am, cind s-ar părea că toti 0voluţionarii sinceri trebuie 
să se unească pentru a respinge ataul desperat l reacţiunii interna
ţionale, vedem, dimpotrivă, că revoluţionarii doctrinari, sub conducerea 
d-lui Marx, se situează pretutindeni de p artea „statului" şi „adepţilor 

* Subliniat şi n textul li Bakunn. - Nota red. 
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statului",  împotriva „revoluţiei populare" (p. 216). ln Franţa, ei au fo;t 
de partea republianului reacţinar Gambetta, „adept al statului",  şi îm
potriva revolutionarei Ligue du MJdi *, ingura care ar fi putut salva 
Franţa atit de robia gennană, cit şi de oaliţia, şi mai primejdioasă şi 
astăzi victorioasă, a clericalilor, legitimiştilor, bonapartiştilor şi orleaniş
tilor. In Spania, ei au trecut făţiş de partea lui Caste/ar, Pi y Margal/ 
şi a Constituantei din Madrid ; în sfirşit, în Germania şi în statele înve
cinate cu Germania, în Austria, Elveţia, Olanda, Danemarca, ei sînt în 
slujba contelui Bismarck, în care, după cum singuri au recunoscut, văd 
un „om de >tat" revoluţionar foarte util şi pe care-l ajută în opera de 
pangermanizare a tuturor aoestor ţări> (ip. 216, 2 17). 

(Feuerbach mai era metafizician : <el a trebuit să cedeze locu? 
succesorilor săi „legitimi", reprezentanţilor şcolii materialiştilor sau rea
liştilor, dintre care o mare parte, ca de pildă domnii Biichner, Marx şi 
altii>, încă nu s-au eliberat <de predominarea gîndiirii abstracte meta
fizice> (p. 207).) 

<Dar principalul ropagator al socialismului în Germania, la în
ceput ln secret, iar apoi în mod public, a fost Karl Marx. D-l Marx a 
jucat şi j oacă un rol prea important în mişcarea socialistă a proletaria
tului german pentru a putea să trecem p ste această remircabilă perso
nalitate fără a fi încerat să�l caracterizăm cit mai fidel. D-l Marx este 
de origine evreu. El Jntruneşte, am putea spune, toate calităţile şi toate 
defectele acestui popor capabil. „Nervos " (HepBHlt) (Nervos), după 
cum spun unii, pînă la laşitate, el este extrem de ambitios şi vanitos, 
certăreţ, intolerant şi absolut ca Iehova, domnul dumnezeul sbrămoşilor 
săi, şi, ca ş; el, răzbunător pînă la dementă. Nu există minciună şi ca
lomnie pe care n-ar fi în stare s-o născocescă rpe seama oricui a avut 
nefericirea să-i trezească invidia sau, ceea ce este acelaşi lucru, ura. 
El nu se dă în lături de la cea mai „mirşavăM intrigă dacă, după părerea 
sa - de al tfel, de cle mai multe oiri greşită -, această intrigă poate 
contribui la întărirea pozitiei sale, a influentei sale sau a puterii sale. 
Din acst punct de vedere, l ste „un m• cu dsăvirşire politic. Acstea 
sînt trăsătu rile lui negative. Dar el are şi foarte multe trăsături pozitive. 
Este foarte „inteligent" şi extrm de multilateral „doct". Docor 1n filo
zofie, incă la Koln, în jurul anului 1 840, el era. am putea spune, su
fletul şi centrul unui ere foarte important de hegelieni de frunte, îm
preună cu care a început să editze o revistă de opoziţie, suspendată 
curînd din ordin m ' nistrial. Din acst cerc făceau parte fratii Bruno 
şi Edgar Bauer, Marx, Stirner, iar apoi la Berlin - primul cerc de nihi
lişti germani, care prin onsecventa lor cinică i-au întrecut u mult pe 
cei mai înverşunaţi nihiJ:şti din Rusia. In 1 843 sau 1 844, d-l Marx s-a 
mutat la Paris. Aici a venit în contact cu comuniştii francezi şi ger
mani şi cu compatriotul său, evrUJ genn Moritz ** Hss, care chiar 
îna:ntea lui Marx era considerat un economist şi socialist de seamă 
şi care în aoea perioadă a exercitat o influentă considerabilă asupra 
dezvoltării ştiintifice a d-lui Marx. Cu greu se poate găsi un om care 
să „ştieM, oare să citească atit de mu 1t ş' .  „atît de inteligent" ca 
d-l Marx. lncă de pe atunci, obiectul exclusiv al preocupărilor lui erau 
ştiinţele economice l a studiat cu deosebit interes lucrările eono
miştilor englezi. care depăşsc pe toţi ceilalti economişti ş. in ceea ce 
priveşte caracterul pozitiv al „cunoştinţelor' şi factura practică a minţii, 

* - Lig a din sud. - Nota trad. 
** Astfel il numeşte Bakunin ; de fapt - Mses. - Nota red. 
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eduată e baza reaJităţilor eonomke din Anglia, precum şi in eea 
ce priveşte oitica riguroasă şi indrăneala şi probitatea concluziilor. 
La toate acstea, d-l Marx a mai adăugat două elmente noi : dialectia 
cea mÎ abstractă, „cea mÎ subtilă şi mai biară", pe oare a do
bîndit-o la şcoala lui Hegel şi pe are adsea „o duce rpînă la ex
traaganţă, pînă Ja viciu", şi pllctul de ved ere i! ourentului comunist. 
D-1 Marx a ciit, fireşte, luorările !tuturor socialiştilor francezi, incepînd 
cu Saint-Simon şi terminînd tu •Proudhon, p e  care, după cum se ştie, 
ii urăşte. In critica necruţătl•tnpotriva lui Proudhon există, fără ln
doială, mult adevăr. ln pofida �trădaniilor de a se situa pe un teren 
real, Proudhon rămîne l1 iealist şi un metafizcian. Punctul lui de 
plecare n constituie ideea abstractă de drept ; din domeniul dreptului 
el trece la fenomenul economic, in timp ce, in opoziţie cu el. d-l Marx 
a enunţat şi a demonstrat adevărul incontestabil onfirmat de intreaga 
isorie trcută şi prezentă a societăţii omenşi, a popoaTelor şi a sta
telor, şi anume că fenomenul economic a precedat şi precede pretutin
deni dreptul juridic şi politic. Tocmai „expunerea• şi demonstrarea 
acestui adevăr constituie unul dintre principalele merite ştiinţifice ale 
d-lui Marx. Dar luCrul cel mai semnificativ, ipe care domnul Marx nu 1-a 
reunoscut niciodată, con9tă în aceea că, din rpunot de vedere politic, el 
este discipolul direct al domnului Louis Blanc. D-1 Marx este incmprabil 
,;mai inteligent• şi incomparabil mai doct decît acest „mic şi ratat• revolu
ţionar şi om de stat ; dar ca german, în pofida „staturii sale impozante•, 
el a devenit ucenicul francezului pitic. De altfel, această c:udătnie 
are o explioaţie simplă : francezul retoric, ca politician burghez şi ad
mirator declarat al lui Robespierre, şi germanul savant, in tripla sa 
c alitate de hegelian, evreu şi german, sînt amLndoi „adpti" fervenţi 
„ai statului" şi, totodată, propovăduiesc omunismul „de stat•, u sin
gura deosebire că unul. in loc de argumente, se multumeşte cu decla
maţii retorice, iar celălalt, aşa cum stă bine unui german savant şi 
minutios, sus\ine aces t  piincipiu - ce-i este la fel de scump - prin 
toarte subterfugiile dialecticii hegeliene şi cu întreaga bogăţie a cunoş
tinţelor sale multilaterale. 1n j urul anului 1845, d-1 Marx s-a situat in 
fruntea comuniştilor germani, iar apoi, impreună u d�l Engels, fidelul 
(ue1sMeHHlM) (unveranderlichen) său prieten, la fel de „inteligent• ,  
deşi mai  putin doct, in schimb mult mai  practic şi nu mai  puţin capabil 
de calomnie politică, minciună şi intrigă, a infiintat o asoc:atie secretă 
a comuniştilor germani, sau a Cialiştilor „de stat•. Comitetul lor cen
tral, pe care 1- a condus, fireşte, impreună cu d-1 Engels pînă in momn
tul cînd au fost expulzaţi din Paris in 1 846, a fost mutat la Bruxelles, 
ule a rămas pînă in 1 848. De altfel, pînă in acest an, deşi luase o 
l argă răspîndire in G ermania, propaganda lor a rămas totuşi secretă 
şi „de aeea nu a ieşit la suprafaţă"> (p. 221 -225). 

In acea perioadă (revoluţia din 1 848), proletariatul orăşensc din 
Germania, cel puţin marea lui majoritate, era in afara influentei pro
pagandei lui Marx şi in afara organizaţiei partidului comunist a1 ace>
tuia. Partidul se bucura de influenţă în oraşele industriale din Prusia 
renană, in special la Kon. Organizaţiile lui din Berlin, Breslau şi „In 
ultimul timrp• Viena erau foarte slabe. Proletariatul geffian are, firşte, 
asiaţii socialiste instincive, dar tn nici un caz revendicările con
şiente ale revlluţiei sociale din 1 848-.1 849, deşi Manifstul Comunist 
a .părut incă in martie 1 848. El aproape că nu a găsit ecou în rindu
rile poporului german. Proletariatul revoluţionar de la oraşe se mai 
află incă sub influenta directă a partidului politic radical sau, ln cel 
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mai bun caz, a democraliei (p. 230). In acel moment, In Grmania mai 
exista un element care astăzi nu mai există - ţărănimea revolutionară 
sau cel putin In stare să devină revolutionară ... atunci ea era gata de 
orice, chiar de o „răscoală generală•. <In 1848, ca şi In 1 830, n.mic 
nu inspira mai multă groază liberalilor şi radicalilor germani decît ideea 
unei semenea „răscoale• ; aestă ide nu suridea nici socialiştilor din 
şcoala lui Marx. Este indeobşte cunoscut faptul că Ferdinand Lssalle, 
care, după cum singr a mărturisi�. a ft discipolul direct l acestui 
conducător suprem al Partidului lt din Germania - ceea ce 
nu I-a împiedicat, totuşi, pe dascăl •• d1pă moartea acstuia să-şi 
exprime nmultum.rea plină de plbi şi ,,invidie• (aaeHCTIHea1) 
(missglnstige) fată de strălucitul său discipol, care din punct de vedere 
practio Işi 1ntrecue cu mult mastrul... -, ste tndeobşte cunoscut... 
că Lssalle a exprimat de mai multe ori ideea că Infringerea răscoalei 
tă.răneşti din secolul al XVI-iea şi Intăr:rea şi înflorirea „statului• biro
cratio In Germania, care a urmat apoi, au constituit o adevărată vic
torie pentru revoluţie. Comuniştii sau social-dmooratii din Germania 
consideră că ţărănimea, orice ţărănime, înseamnă reacţiune, iar „statul•, 
orice „stat•, chiar şi cel al Jui Bismarck, înseamnă "evoluţie. Să nu-şi 
1nchipuie cineva că 1i calomniem. Pentru a demonstra că într-adevăr 
aşa gindsc, ne vom referi la cuvintările, broşurile, articolele apărute 
1n presă şi, in slirşit, la scrisorile lor - toate acestea vor fi „puse• 
(npe;cTaBI6Hl) (zugstellt), la timpul său, la dispoziţia publicului 
rus. De a!Uel, marxiştii nici nu pot gindi altfel 1 „adepţi• fervnţi ai 
„ideii de stat•, ei trebuie să anatemizeze orice revoluţie populară, In 
special ţărănească, ţărănească * prin caracterul ei şi care urmăreşte 
direct desfiinţara „statului•. Ca pangermanişti atotdevoratori, ei tr
buie să 'respingă revoluţia ţărănească chiar şi pentru simpluJ motiv că 
această revoluţie ste îndeosebi o revoluţie slavă> (p. 230-232).  

<Nu numai 1n 1848, ci şi In przent, muncitorii germani se supun 
orbeşte conducătorilor lor, In timp ce conducătorii, organizatorii parti
dului social-democrat german **, nu-i duc spre libertate şi fraternitate 
internaţională, ci direct sub jugul „statului• pangerman> (p. 254). 

Bakunin arată că Frederic Wilhelm al N -lea se temea de 
Nicolaie (răspuns delegaţiei poloneze în martie 1 848 şi Olmitz, 
noiembrie 1 850) (p. 254-257) . 

1 84--1 858. Confederaţia germană nici <nu era recunoscută de 
către celelalte puteri>. <Prusia devenise mai mult ca oricind sclava 
Rusiei... Devotamentul faţă de intersele curţii de la Petersburg a mers 
pină Intr-aolo, Incit ministrul de război al Prusiei şi ambasadorul Pru
siei la curtea Angliei, prieten al regelui, au fost demişi pentru că şi-au 
exprimat simpatia faţă de puterile apusene>. Nicolaie turba din cauza 
ingratitudinii lui Schwarzenberg şi a Austriei. <Austria, are prin in
teresele sale In Or�ent este duşmanul firesc al Rusiei, a trecut făţiş de 
pa"tea Angliei şi Franţei. Prusia, spre marea nemultumire a întregii 
Germanii, a rămas „credincioasă pină la capăt•> (p. 259). <Manteuf
fel a devenit prim-ministru In noiembrie 1 850, pentru a smna toate 
condi ţiile Conferinţei de la Olmiltz, extrem de înjositoare pentru Pru
sia, şi pentru a o subordona definitiv împreună u întreaga Germanie 
hegemoniei austriece. Aceasta era voinţa lui Nicolaie ... acstea erau şi 

* In texul I: Bakunin : anarhistă. - Nota red. 
** Subliniat şi 1n textul lui Bakunin. - Nota red. 
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tendinţele majorit.ţii •iuncherimii sau aristocraţiei prusiene, care nici 
nu voia să audă de unirea Prusiei cu Germania şi care era devotată 
împăratului austriac> (? ) <şi împăratului întregii Rusii mai mult chiar 
decîl proprilui ei rege> {p. 261 ). 

<In această perioadă (în jurul anului 1 866) a luat fiinţă aşa
numitul partid popular cu sediul la Stuttgart. Grupul care dorea alianţ
cu Elveţia republicană a fost principalul fondator al organizaţiei Ligu
de la Paix et de la Liberte •> (p. 271 ). 

Lassalle <a creat partidul politic al mundtorilor germani, J-a or
ganizat în mod ierarhic, impunîndu-i o disciplină severă şi dictatura 
sa, într-un cuvînt a făcut ceea ce d-l Marx a încercat să facă ln ur
mătorii trei ani în cadrul Internaţionalei. lncercarea lui Marx a eşuat. 
în timp ce încercarea lui Lassalle a avut un suos deplin> (p. 275). 

<Prima acţiune a „statului" popular va fi> (potrivit <>nceptiel 
lui Lassalle) <deschiderea unui credit nelimitat asociaţiilor muncito
reşti de producţie şi de consum, care numi as tfel vor fi în stare s"ă 
lupte impotriva capitalului burghez şi în scurtă vreme să-l lnvingă şi 
să-'l absoarbă. După încheierea procsului de absorbţie va începe pe
rioada transformări radicale a societăţii. Acesta ste programul lui 
Lssalle, acsta este şi prog•amul prtidului soial-democrat. De al tfel, 
autorul lui nu este Lasalle, ci Marx, care l-a „enuntat• integral ln 
cunoscutul „Manifest al Partidului Comunist" ,  publicat d e  el şi de En
gels în 1 848. O aluzie vădită la acest program există şi ln următorul 
pasaj din primul Manifest al Asociaţiei Internaţionale, scris de Marx 
în 1 864 : prima îndatorire a clasei muncitoare etc. sau, după cum se 
spune în Manifestul Comunist, primul pas spre revoluţie eto. şi termi
nind cu concentrarea tuturor mij loacelor de producţie ln miinile „sta· 
tului", adică ale proletariatului „ridicat la rangul de clasd ** dominantă" 
(p. 275-276). Nu ste lnsă „clar• că programul lui Lassalle nu se 
deosebeşte cu nimic de progrmul li Marx, pe care l 11 recunoşt!a 
dr.t lnvăţMor al său. In broşura impotriva lui Schulze-Delitsch, Las
salle„., după ce expune concepţiile sale fundamentale cu privire la dez
voltarea politică-ocială a societăţii moderne, afirmă direct că aceste 
idi şi chiar terminologia nu-i aparţin lui, ci d-lui Marx„. Cu atit „mai 
straniu• apare protestul d-lui Marx, publiat dupf moartea *** lui Las
salle în introducerea l a  Jucrarea despre capital. Marx se lamentează 
că a fost plagiat de Lassille, care şi-a însuşit ideile lui. Protstul este 
extrem de „ ciudat• din partea unui comunist care propovăduieşte pro
prietatea colectivă şi nu înţelege că o idee odată exprimată încetează 
de a mai fi proprietatea unei persoane. Altfel ar fi stat lucur:Ie dacă 
LassaJle ar fi copiat „una sau citeva pagini„."> (p. 276). <In opoziţie 
cu lnvătătrul său Marx, •care este tare în domeniul toriei, în intrigile 
de culise sau în cele subterane, dar care la tribună este lipsit de forţă 
şi de prstnţă, Lassalle  a fost creat de natJra însăşi penu lupta des
ehisă în domeniul practicii> (p. 277). <Intreaga burghezie liberală şi 
demoratică 11 ura profund ; „tovarăşii de idei" ,  socialiştii, marxiştii şi  
Marx însuşi şi-au concentrat împotriva lui întreaga forţă a „invidiei• 
(eamICTH) (Neids) lor tendenţioase. Da, ei 11 urau tot atit de mult ca 
burghezia ; atita timp cit a fost în viaţă n-au îndrăznit să-şi exprime ura, 
deoarece era prea puternic> (p. 277, 278). 

• - Liga păcii şi libertăţii. - Nota trad. 
** In textul lui Bakunin : (coIOeHe) - stare. - Nota red. 

*** Subliniat şi în textul lui Bakunin. - Nota red. 
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<Noi ne-am exprimat deja repulsia profundă fată de teoria lui 
Lassalle şi Marx, care recomandă muncitorilor, dacă nu ca ultim ideal.  
cel puţin ca tel principal şi im3diat, crearea „statului popular" (Hapol(
uoro rocyAapCTBa) (Volksstaat), oare, după părerea lor, nu va f1 altceva 
dolt proletariatul „ridicat la rangul de clasă dominantă" .  Se pune intre
barea : dacă proletariatul va fi clasă dominantă, pe cine va domina ? 
Acasta ,,inseamnă" (aHaIHT)  (das meint) că va rămine şi un alt prolcta
ri.at, :are va fi subordonat acestei noi domin.aţii, noului> „stat" 
(rocyAapCTBO ) (Staat). 

Aceasta înseamnă că, atîta timp cit vor exista alte clase, 
in special clasa capitalistă, atîta timp cit proletariatul va 
lupta împotriva ei ( căci duşmanii săi şi vechea organizare a 
societăţii nu dispar o dată cu venirea proletariatului la pu
tere) , el trebuie să folosească violenţa, adică să aplice măsuri 
guvernamentale. Dacă el însuşi continuă să rămînă clasă şi 
nu dispar condiţiile economice care stau la b aza luptei de 
clasă şi a existenţei claselor, ele trebuie înlăturate prin 
violenţă sau transformate, iar procesul transformării lor tre
buie accelerat prin violenţă. 

<De pildă, „plebea ţărănească" (HpecTLHHCHaH qepHL) (das gemeine 
Bauernvolk, der Bauernpobel) , care, după cum se ştie, nu se bucură 
de simpatia marxiştilor şi oare se află pe o treaptă inferioară 
dn punct de vedere cultural, va f i ,  probabil, condusă de proletariatul 
orşenesa şi industrial>. 

Aşadar, acolo unde există un mare număr de ţărani pro
prietari de pămînt privaţi , acolo unde aceşti ţărani repre
zintă chiar o majoritate mai mult sau mai puţin însemnată, 
aşa cum este cazul în toate ţările vest-europene, acolo unde 
această categorie nu a dispărut şi nu a fost înlocuită cu 
muncitori agricoli, ca în Anglia, are loc următorul proces : 
sau ţăranul va pune piedici şi va contribui la înfrîngerea 
oricărei revoluţii muncitoreşti, aşa cum a făcut pînă acum 
în Franţa, sau proletariatul ( căci ţăranul proprietar nu este 
proletar şi, chiar atunci cînd prin situaţia sa este, el crede că 
nu este) trebuie, în calitate de guvern, să ia măsuri menite 
sa îmbunătăţească nemijlocit situaţia ţăranului şi, prin ur
mare, să-l atragă de partea revoluţiei, măsuri care înlesnesc 
începuturile trecerii de la proprietatea privată asupra pă
mîntului la proprietatea colectivă, aşa incit ţăranul să ajungă 
el însuşi aici pe cale economică. Nu avem însă dreptul să-l 
speriem pe ţăran proclamînd, de pildă, desfiinţarea dreptu
lui de succesiune sau desfiinţarea proprietăţii lui ; acest din 
urmă lucru este posibil numai acolo unde arendaşul capita
list l -a  înlăturat pe ţăran şi unde adevăratul agricultor a de
venit proletar, muncitor salariat la fel ca şi muncitorul de 
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la oraş şi, prin urmare, interesele lor sînt comune direct, şi 
nu indirect ; cu atît mai puţin ne este îngăduit să consolidăm 
proprietatea parcelară, mărind parcelele prin simpla transmi
tere a marilor domenii către ţărani, ca în campania revolu
ţionară a lui Bakunin. 

<Sau, dacă privim această problmă din punct de vedere naHonal, 
putem spune că pentru germani slavii vor ajunge, din aceleaşi motive, in 
aceeaşi stare de dependentă inrobitoare fată de proletariatul german 
victorios în care acesta din urmă se află fată de burghezia sa> (p. 278). 

Aberaţie puerilă I O revoluţie socială radicală este le
gată de anumite condiţii istorice ale dezvoltării economice ; 
acestea din urmă reprezintă premisa ei. Prin urmare, ea este 
posibilă numai acolo unde, împreună cu producţia capitalistă, 
proletariatul industrial ocupă un loc cel puţin însemnat în 
masa populaţiei .  Şi, pentru ca să aibă oarecare şanse de vic
torie, el trebuie să fie în stare să facă mutatis mutandis • 
pentru ţărani, în mod nemijlocit cel puţin tot atîta cit a făcut 
burghezia franceză în timpul revoluţiei sale pentru ţăranul 
francez. Este grozavă ideea că dominaţia muncitorilor implică 
înrobirea muncii agricole I Dar tocmai aici se manifestă gîn
dul cel mai intim al d-lui Bakunin. El nu înţelege absolut 
nimic din revoluţia socială, ştie despre ea doar fraze poli
tice. Pentru el, condiţiile ei economice nu există. Dat fiind 
c. toate formele economice existente pînă în prezent, dez· 
voltate sau nedezvoltate, au implicat înrobirea muncitorului 
(ca muncitor salariat, ţăran etc.) , el consideră că, indiferent 
de forma existentă, revoluţia radicală este posibilă în egală 
măsură. Mai mult I El vrea ca revoluţia socială din Europa, 
care are ca bază economică producţia capitalistă, să aibă loc 
la nivelul popoarelor ruse sau slave de agricultori şi păstori 
şi să nu depăşească acest nivel, deşi îşi dă seama că navi
gaţia maritimă creează deosebiri intre fraţi, dar numai navi 
gaţia maritimă, deoarece sînt deosebiri cunoscute de toţi po· 
li  ticienii I Voinţa, şi nu condiţiile economice, reprezintă baza 
revoluţiei lui sociale. 

<Dacă eistă „atul" (rocy;apcTBo) (Staat), există tn mod Inevitabil 
şi „dominatieM (rocno;CTBO) (Herrschaft) şi deci „sclavie" 1 dominaţia fără 
sclavie făţişă sau dghizată este de neconceput, iată de ce sintem ad
versarii> „statuluiM (p. 278). 

<Ce 1nseamnă proletariatul „ridicat la rangul de clasă dominant." ?> 

* - u schimbăril e corespunzătoare. - Nota trad. 
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Aceasta înseamnă că proletariatul, în loc să 1upte în 
fiecare caz în p arte împotriva claselor privilegiate din punct 
de vedere economic, a acumulat destulă forţă şi capacitate 
de organizare pentru ca în lupta împotriva lor să folosească 
mijloacele cunoscute de constrîngere ; totuşi, el poate folosi 
numai acele mijloace economice care desfiinţează propriul 
său caracter ca muncitor salariat şi, prin urmare, ca clasă ; 
de aceea, o dată cu victoria lui deplină, ia sfîrşit şi dominaţia 
lui, deoarece ia sfîrşit caracterul lui de clasă. 

<Va fi oare lntregul proletariat ln fruntea conducerii ?> 

Oare într-un trade-union, de pildă, toţi membrii intră în 
comitetul executiv ? Oare în fabrică va dispărea orice divi
ziune a muncii şi diferitele funcţii care decurg din ea ? Dar 
în condiţiile organizării bakuniste „de jos în sus" ,  oare toţi 
vor fi „sus" ? Atunci nu va mai exista nici un fel de „jos" . 
Oare toţi membrii obştii vor conduce în aceeaşi măsură in
teresele generale „ale regiunii" ? 1n cazul acesta nu va exista 
nici un fel de deosebire între obşte şi „regiune" .  

<Se consideră că există circa 40 OOO OOO de germani. Oare toti cei 
40 OO OOO de germani vor fi membxi ai guvernului ?> 

Certainly * , deoarece lucrurile încep cu autoguvernarea 
în cadrul obştii. 

<lntregul popor va conduce, iar conduşi nu vor exista>. 

Cînd un om se conduce singur, atunci, potrivit acestui 
principiu - el nu se conduce ; el este doar el însuşi, şi ni
meni altul. 

<Atunci nu va exista conducere, nu va exista stat, dar, dacă va 
exista stat, vor exista conducători şi sclavi> (p. 279). 

Aceasta nu înseamnă decît : cînd va dispărea dominaţia 
de clasă, nu va mai exista statul în actualul înţeles politic al 
cuvîntului . . .  

<In teoria marxiştilor, această dilemă se rezolvă simplu. Prin gu
vnarea poporului, ei> (adică Bakunin) <Inteleg guvenarea poporului 
prn intermediul unui mio număr de 'eprezentanti aleşi de popor>. 

* - Desigur. - Nota trad. 
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Asine ! * Aceasta este o aberaţie democratică, o fra
zeologie politică I Alegerile reprezintă o formă politică chiar 
şi în cea mai mică obşte sau artel din Rusia. Caracterul ale
gerilor nu depinde de aceste denumiri, ci de bazele econo
mice, de legăturile economice dintre alegători ; şi, din mo
mentul în care aceste funcţii au încetat de a mai fi politice, 
1 )  nu mai există funcţii guvernamentale ;  2) repartizarea 
funcţiilor generale capătă un caracter practic şi nu mai 
atrage după sine nici un fel de dominaţie ; 3) alegerile pierd 
cu desăvîrşire actualul caracter politic. 

<Dreptul de vot exercitat de a alege pe reprezentanţii şi „clrmul
torii statului" de către intregul popor, 

în înţelesul de astăzi al cuvîntului, întregul popor înseamni 
o adevărată fantezie 

acesta ste ultimul cuvint al marxiştilor, ca ş. al şcolii democratice, o 
minciună îndărătul căreia se ascunde despotismul minorită/ii guvernante, 
minciună u atit mai primejdioasă cu cit apare ca expresie a aşa-zisei 
vointe a poporului>. 

In condiţiile proprietăţii colective, aşa-numita voinţă a 
poporului dispare, cedînd locul adevăratei voinţe a co
lectivului. 

Aşadar, rezultatul : <conducerea majorităţii covirşitoare a maselor 
populare de către o minoritate privilegiată. Dar această minoritate, sun 
marxiştii, va fi formată din muncitori>. 

Unde spun 1 

<Da, se iprea poate, din foşti muncitori, dar care, de îndată ce vor 
deveni reprezentanţi sau onducători ai poporului, vor inceta de a ml 
i muncitori>. 

Tot atît de puţin cum fabricantul de azi încetează să fie 
capitalist pentru că a devenit membru în consiliul municipal, 

<şi vor incepe să privească pe toţi muncitorii de rind de la înăl
ţima „omului de stat• : ei nu vor mai reprezenta poporul, ci pe ei fn
şişi şi „pretenţiile" lo[ de a conduce poporul, Cine se indoieşte de acest 
lucru nu cunoaşte de loc firea omului> (p. 279). 

Dacă d-l Bakunin ar cunoaşte măcar situaţia administra
torului într-o fabrică a unor muncitori cooperativizaţi, toate 
bazaconiile lui despre dominaţie s-ar duce la dracu. El ar 

* - Măgar I - Nota trad. 
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ajunge să se întrebe : ce formă pot lua funcţiile de conducere 
în condiţiile unui asemenea stat muncitoresc, dacă îi place. 
să-l numească astfel. 

(p. 279). <Dar acşti aleşi vor fi socialişti profund convinşi şi pe 
deasupra savanţi>. 

<Cuvintele folosite neîncetat ln lucrările şi cuvintările lassalleeni
lor şi marxiştilor> -

cuvintele „socialism savant", care n-au fost niciodată folo
si te, şi „socialism ştiinţific", care sînt folosi te numai în opo
ziţie cu socialismul utopic, care caută să impună poporului 
noi himere şi iluzii, în loc să-şi limiteze sfera cunoaşterii la 
studierea mişcării sociale a poporului însuşi ; vezi cartea mea 
împotriva lui  Proudhon -

<dmonstrează de la sine> că aşa-numitul stat al poporului nu 
va fi altceva deolt guvernarea foarte dspotică a mselor populare de 
către o nouă şi  foarte puţin numeroasă aristocraţie, alcătuită din savanti 
autentici sau fictivi. Poporul nu este învăţat, prin urmare, l va fi în 
întregime eliberat de g rijile onducrii şi inclus n intregime in turma 
condusă. Halal eliberare I (p. 279-280). 

<Marxiştii simt această> (I ) <contradicţie şi, conştienţi de faptul 
că conducerea savanţilor> (quelle r!verie I * ) <va fi cea mai apăsătoare. 
mai odioasă şi mai dmnă de dipret din lume, că, in pofida tuturor 
formelor democratice, va fi o dictatură efectivă, se onolează la gîndul 
că această dictatură va fi temporară şi de scurită durată>. 

Non, mon cher I ** ,  dominaţia de clasă a muncitorilor 
asupra păturilor lumii vechi care li se împotrivesc trebuie 
să dureze pînă cînd vor fi desfiinţate bazele economice ale 
existenţei claselor. 

<Ei afirmă că unica lor preocupare, unicul lor tel va fi acela de 
a instrui şi de a ridica poporul> (politician de cafenea ! )  <atit din 
punct de vedere economk, oit şi din rpunct de vedere politic in aseme
nea măsură, incit o rice conducere să devină urînd inutilă, iar statul, 
pierzindu-şi întregul caracter politic, adică „de dominaţie", să se trans· 
forme de la sine intr-o organizaţie liberă a intereselor economice şi a 
comunelor. Aici ste o contradiiţie vădită. Dacă statul lor va Ii cu 
adevărat al poporului, de ce să fie desfiinţat, iar dacă desfiinţarea sta
tului ste nesară pentru adevărata eliberare a poporului, cum de 
indrăzneso să-l numească al poporului ?> (p. 280). 

Lăsînd la o parte încercarea de a jongla cu statul po
porului preconizat de Liebknecht, care este o aberaţie în
dreptată împotriva „Manifestului Comunist" etc., aceasta în-

* - ce fantezie. - Nota trad. 
** - Nu, dragul meu. - Nota trad. 
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seamnă doar că, întrucit în perioada luptei pentru desfiinţarea 
vechii societăţi proletariatul mai acţionează_ pe baza vechii 
societăţi şi, de aceea, mişcarea lui are forme politice mai 
mult sau mai puţin corespunzătoare acestei societăţi, - in 
această perioadă a luptei, el este pe deplin organizat şi pen
tru a se elibera foloseşte mijloace care după eliberare vor 
dispărea ; de aici, d-l Bakunin trage concluzia că pentru pro
letariat este mai bine să nu întreprindă nimic, ci să aştepte„. 
ziua lichidării generale - ziua judecăţii de apoi. <Prin po
lemica noastră împotriva lor> (care, fireşte, a apărut încă 
înaintea lucrării mele îndreptate împotriva lui Proudhon şi 
înaintea Manifestului Comunist, ba chiar încă înaintea lui 
Saint-Simon : frumoasă orepov tp6npoI * ! ) ,  <noi i-am silit să 
zecunoască că libertatea sau anarhia> (d-l Bakunin n-a făcut 
decît să traducă pur şi simplu anarhia lui Proudhon şi Stimer 
în barbarul grai tătar) , <adică libera organizare a maselor 
de oameni ai muncii de jos în sus> (o aberaţie ! ) ,  

<reprezintă scopul final al dezvoltării sociale şi c ă  orice „stat•, 
inolusiv statul lor aşa-zis al poporului, este un jug care generează, pe 
de o parte, despotism, iar pe de alrtă parte sclavie> (p. 280). 

<Ei afirmă că acest jug al statului, dictatura, constituie un mijloc 
de tranziţie necesar pentru realizarea libertăţii depline a poporului : 
anarhia sau libertatea reprezintă scopul, iar statul sau dictatura - mij
loul. Aşadar, pentru a fi eliberate, masele p opulare trebuie mai lntii 
inrobite. Tocmai pe această contradicţie se bazează şi polemica noastră. 
i afimă că numai dictatura, dictatura lor desigur, poate făuri libertatea 
poporului ; noi răspundem : nici o dictatură nu poate avea alt scop de
cit acela de „a se eterniza• ,  „menirea ei este să genereze şi să perpe
tueze ln rindurile poporului care o suportă numai sclavia ; libertatea nu 
µoate fi făurită decit de libertate• (a permanentului citoyen ** Bakunin) 
adică „de răscoala lntrgului popor• şi de libera organizare a maselor 
de jos ln sus> (p. 281 ). 

<In timp ce teoria politică-socială a socialiştilor antistatali sau a 
anarhiştilor le duce „neabătut• şi direct la cea mai totală ruptură cu 
toate guvernele, u toate formele politicii burgheze, fără a le lăsa altă 
ieşire decit revoluţia socială> 

şi lăsînd din revoluţia socială numai o frază, -

<teoria opusă, teoria )muniştilor de stat şi a autorităţ.i ştiinţifice, 
li atrage şi-i lncurcă tot atit de „neabătut• pe adepţii săi, sub pretextul 
tacticii politice, ln permanente „tranzacţii" u guvernele şi u diferitele 

* Eroare, constînd în confundarea a ceea ce este anterior tp6:pov 
cu ceea ce este posterior ur:pov. - Nota red. 

** - cetăţan. - Nota trad. 
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partide politice burgheze, adică le împinge direct la reacţiune> (p. 281 ). 
<Cea mai bnă dovadă o constituie Lassalle. Cine nu cunoaşte legă
turile şi tratativele lui u Bimarck ? Liberalii şi democraţii„. s-au folosit 
de acest lucru pentru a-� auza de corupţie. Acelaşi lucru, deşi nu atit 
de deschis, „l-au şoptit" diferiţii * adepţi ai d-lui Marx în Germania> 
(p. 282 ). 

Lassalle avea faţă de masa muncitorilor simpli mai mult atitudinea 
medicului faţă de bolnav lecit aceea a unui frate faţă de alt frate. <EI 
nu ar fi trădat pentru nimic în lume cauza poorului> (ibid.). Lassalle 
a dus război declarat împotriva liberalilor, democraţilor, pe care-i ura 
şi-i dispreţuia. Bismarck avea fată de ei aceeaşi atitudine. <Acesta a 
şi fost primul motiv al apropierii dintre cei doi>. <Dar principala 
cauză a acstei „apropieriu a constituit-o programul politic-social al lui 
Lassalle, teoria omunistă reată de d-� Marx> (p. 283). 

<Principalul punot al acstui program : eliberarea ( imaginară) a 
proletariatului prin intermediul „exclusiv al statuluiu „. Două mijloace„. 
proletariatul tnbuie să înfăptuiască revoouţia pentru a lua în stăpînire 
statul - mijloc eroic„. potrivit teoriei d-lui Marx>„. poporul trebuie 
să-i predea lui şi prietenilor săi întreaga putere„. <Ei vor crea o bancă 
de stat unică, care va coCtra întreaga producţie comercială-indus
trială, agricolă şi chiar ştiinţifică, iar masa poorului va fi împărţită în 
două armate : industrială şi agricolă, sub comanda direotă a inginerilor 
statului, care vor constitui noua castă privilegiată a lucrătorilor pe tărîm 
ştiinţific şi politic> (p. 28-284). 

Dar pentru a face revolu.ie - nici grmanii îŞişi nu red în 
aşa ceva : <trebuie ca alt popor s-o înceapă sau ca o „forţău exterioară 
să-i antreneze sau „să-i împingău>· PJin urmare, trebuie căutat un alt 
mij loo pntru a pune stăpînire pe stat. Trebuie captată simpatia oame
nilor care se află sau se pot afla la cirma sta<tului. Pe vrmea lui Las
salle, ca şi aum, la cirma statului era Bismarck.„ Lassalle era înzstrat 
cu Hn instinct şi „simţu practic pe care nici d-l Marx şi 11ici adepţii săi 
nu le au. a toţi teoreticienii, în practică, Marx este un visător ire· 
mediabil şi „incorigibW. El a dovedit acest lucru prin nefericita lui 
campanie în carul Asociaţiei InternaţionaJe avind drept scop instau
rarea diotaturii lui n Internaţională, iar prin intermediul ei, în întreaga 
mişcare revoluţionară a proletariatului din Europa şi America. Trebuia 
să fii sau nebun, sau un savant complet rupt de realitate pentru a-ţi 
propune un asemenea lucru. Anul acsta, d-l Marx a suferit o înfringere 
deplină şi /binemeritată, dar ste puţin probabil :ă ea i1 va <„leuiu 
( uaoas:T) (befreit) de visurile lui orgolioase> (p. 284-285). <Datorită 
aceloraşi visuri, precum şi dorinţei de a avea amiratori şi ad�pţi în 
rindurile burghezie., Marx a împins initotdeauna şi 1mpinge -proletariatul 
spre tranzacţii cu radLcalii burghzi. Gambetta şi Castelar, iată „ade
văratele" lui idealuri> (p. 284, 285). <In acastă înclinare spre „tran� 
zacţii" (CAemrnM) (Mog�eien) cu burghzia radicală, care s-a mani
fstat la Marx mai puternic în ultimii ani, se exprimă un vis dublu : 
în primul rind, în cazul cind va reuşi să pună mina pe putere, burghezi. 
radicală va avea posibilitatea de „a voiu s-o utilizeze în folosul prole
tariatului, ir în al doilea rînd, ea va fi �n stare s ă  reziste tmpotriv\ 
reacţiunii, ale cărei rădăcini sint sunse în ea însăşi> (p. 285). 

* In textul lui Bakunin : „adepţii personali". - Nota red. 
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<Fire practică, Lassalle a înţeles acst lucru> ( că burghezia radi
ală n.ci nu vrea, nii nu poate să elibreze poporul, că ea vrea doar 
să-l exploateze) ; pe de altă parte, el u ra burghezia germană ;  <Lassalle 
!şi unoştea prea bine copatriotii pentru a aştepta de la ei o iniţia
tivă revoluţionară>. Nu-i rămînea deci! Bismarck. <Punctul de contact 
i l.a oferit lnsăşi teoria lui Man: : un stat unit, centralizat pe bază de 
violntă. Lassalle năzuia spre un asemenea stat, iar Bismarck l-a şi 
realizat. Aşadar, cum să nu fie alături ?>. <Bismarck este duşmanul> (! j 
<burgheziei. Actualele lui actiuni arată că lU este nici un fanatic şi 
nici un sclav al partidului aristocratic-feudal> ... <Ca şi Lassalle şi Marx, 
Bismarck re un singur scop p rincipal : statul. De aceea, ssalle s-a 
dovedit a fi incomparabil mai logic şi mai prlCtio decit Marx, care rcu
noaşte in Bismarck n rvoluţionr, „dsigur ln flul său " ,  dar visează 
s ă-J rStorne, probabil fiindcă oupă în stat primul loc, iar domnul Marx 
este de pă"ere că a cest loc ar trebui să-i revină lui lnsuşi>. <Lassalle 
nu era atit de vanits i de aceea nu a ezitat să se alieze u Bismarck>. 
<In totală concordanţă cu p rogramul politic expus de domnii Marx şi 
Engels ln „Manifestul omunist" ,  Lassalle li cerea lui Bismarck un sin
gur lucru : să acorde oredite de stat asociaţiilor muncitoreşti de pro
<luoţie. Dar n acelaşi timp ... , confm programului, el a desfăşurat in 
rîndrile muncitorilor o agitaţie paşnică-legală ln favoarea introducerii 
dreptului de vot> (p. 288, 289). 

După moartea lui Lassalle, alătmi de asociaţiile culturale ale mun
citorilor şi de Uniunea generală a muncitorilor germani, lntemeiată de 
lasalle, a luat fiinţă, <sub influenta directă a prietenilor şi adep tilor 
d-lui Marx, un al treilea parti.l - Partidul social-democrat al mu11clto
rilr germani. In frultea acstui prtid erau Bebel, pe „jumătate mun
citor• (noiyp a6oTHHH) (halber Arbeiter), şi Liebknecht, foarte cult * şi 
agnt al d-lui Marx> ( p. 289). 

Am mai vorbit despre aativitatea desfăşurată de Liebknecht Ia 
Viena in 1 868. Rezultatul acstei activităţi a fost Congresul de la 
Nirnberg ** (august 1868), la care a fost o rganizat in mod definitiv 
partidul social-democrat. <Potrivit hotărîrii (ltentiei) lntemeietrilor 
săi, care acţionau sub conducerea directă a lui Marx, el trebuia să de
vină secţia pangemană a Asociatiei Inter" ' tionale a Muncitorilor>. Dar 
legile germane, şi îndosebi clle prusiene, se opun unei asemnea uniri. 

De aceea, problema a fost abordată numai indirect : <Partidul social
democrat al muncitorilor germtni stabileşte legătura cu Asociaţia Inter
natională a Muncitorilor ln m 'isura in care permit legile g ermane>. 
<Nu încape îndoială că acest nou partid a fost întemeiat în Germania 
ln speranţa secretă şi cu gindul ascuns de a introduce p rin intermediul 
lui in Internafonală întregul program al lui Marx, respins de primul 
Congres de la Geneva ( 1 866)>. <Programul lui Marx a deven i t  progra
mul partidului social-democrat>. „Cucerirea• <puterii politice> a < tel 
apropiat şi direct> cu adăugirea urmltoarei fraze semnificative : <u
cerirea puterii politice *** ( votul universal, libertatea presei, liberlJtca de 
asociere şi libertatea lntrunirilor publice etc.) ca o condiţie „preliminară" 
{npe;BapHTeibHOe) (vorbereitende) necsară a eliberării conomice a mun-

* In textul lui Bakunin : „discipolul direct•. - Nota red. 
** Subliniat şi ln textul lui Bakunin. - Nota red. 

*** I n textul lui Bakunin : „drepturilor politice". - Nota red. 
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citorilor>. <Acestă frază are următoarea semnificaţie :  înainte de a 
trece la revoluţia socială, muncitorii trebuie să săvirşească revoluia 
politică sau, ceea ce corespunde mai bine firii germanilor, să cucerească 
sau, şi mai simplu, să dobîndească drepturile politice cu ijutorul agitaţiei 
paşnice. lntruoit însă orice mişcare politică Inaintea sau, ceea ce este 
absolut acelaşi lucru, în afara * mişcării sociale nu poate fi decit o 
mişcare burgheză, rezultă că acst program recomandă muncitorilor ger
mani să-şi însuşeascl, In primul rind, interesele şi te/unie burgheze şi 
sl desflşoare mişcarea politică In favoarea burgheziei radicale, are apoi, 
drept muitunire, nu va elibera poporul, ci 11 va supune unei noi puteri, 
unei 11oi exploatllfi> ( p. 289-291 ). 

<In baza acestui program a avut loc împăcarea înduioşătoare a 
muncitorilor germani şi austrieci cu radicalii burghezi din partidul popu
lar>. In baza <Congresului de la Nirnberg , delegaţi; desenai de con
grs 1n acest scop au plecat la Stuttgart, unde s-a şi încheiat o alianţă 
defensivă şi ofensivă formală intre rprezentanţii muncitorilor inşelati şi 
căpeteniile partidului radical burghz. Ca urmare a acestei alianţe, atil 
unii cit şi altii au apărut Impreună la cel de-al doilea Congres al Ligii 
păcii şi libertăţii, care s-a deschis In septembrie la Berna. S-a intimplat, 
touşi, un fapt extrem de semnificativ. Aici s-a prods sciziunea intre 
socialiştii burghezi şi radicali, pe de o rparte, şi revoluţionarii sociali 
apartinind partidului Alianţei, pe de altă parte> (p. 291 , 292). <In 
această p rivinţă (a se intitula socialist şi prieten al poporului şi a fi ostil 
socialismului popular), şcoala lui Marx ne-a oferit numeroase exemple, 
iar dictatorul grman ste attt de ospitalier, incit 1n momentul de fată 
primeşte sub steagul său - u condiţia absolut necesară de a se ploconi 
1n fata lui - un uriaş număr de socialişti şi de democraţi, burghezi din 
cap pină 1n picioare ; Liga păcii şi libertăţii ar i putut şi ea să se 
aciuze sub faldurile acestui steag dacă ar fi consimţit să-l recunoască 
pe Marx ca primul „om• [leIOBeK) (Mann). Dacă congresul burghez ar fi 
p rocedat astfel, situaţia aliantiştilr ar M fost incomparabil mai dificilă 1 
inre ei şi Ligă s-ar fi dat aceeaşi luptă care se dă astăzi intre ei şi 
Marx. Dar Liga s-a dovdit a fi mai prostă şl, in a celaş! timp, mai 
cinstită deo1t marxiştii 1 ea a rpins egalitatea> ( c e  aberaie I )  <In 
domeniul economic. S-a rupt de proletariat şi a murit, lăs1nd 1n urma ei 

• doar două umbre rătăcitoare şi plingărete - Amand Gogg şi milionarul 
saint-simonist Lmonir„. Alt evniment petreut la acest congres : dele
gaţii din Nilrnberg şl Stuttgart, adicl muncitorii trimişi de Congresul de 
la Nilrnberg al noului partid social-democrat al muncitorilor germani şi 
de partidul popular bu rghez-suab, lmpreunl cu majoritatea Ligii au votat 
ln unanimitate Impotriva egalităţii„. Este snnifioativ şi un alt fapt. 
Congresul de la Bruxelles al Internaţionalei, care şi-a focheiat lucrările 
u oiteva zile inainte de Congrsul de la Berna, a refuzat să se solida
rizeze cu acsta din umă, rar toţi marxiştii care au paricipat la Con
gresul de la Bruxells au vorbit şi au votat in acst sns. Cum de a fost 
psibil ca alţi marxişti, care au actionit, ca şi cei dinUl, sub directa 
lnfluentl a lui Marx, să ajungă la o emoţionantă unaulmitate u majori
tatea Congrsului de la Bena ? Tate acstea sint şi aum o enigmă. 
Aceeaşi contradktie s-a manifestat in tot cursul anului 1 868 i chiar şi in 
1 869 in ziarul „Der Volksstaat•„. Uneori au apărut aici articole destul 

* Subliniat şi in textul lui Bakunin. - Nota red. 
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de violente împotriva Ligii burghe, u rmate insă de neîndoienie „de
claraţii • afectuoase, uneori de reproşuri prietenşti. Acest ziar părea că 
imploră Liga „să pună friu" m anifestărilor prea vehemente ale instinc
telor ei burgheze, r are ii compromiteau pe adepţii Ligii in ochii mun
citorilor. Asemenea oscilaţii au continuat ln partidul d-lui Marx pini 
în septembrie 1869, adică p!llă la Congresul de la Base!. Acest ongrs 
a făcut epocă n dezvoltarea Internaţionalei> (p. 293-296). 

Pentra prima oară, germanii au apărut la un congres internaţional, 
şi anume sub forma unui partid organizat mai degrabă pe baza unui 
program burghezo-politic decit popular-naţional •.  Toţi au votat ca un 
singur om, sub supravegherea lui Liebknecht. Prima sarcină a acestuia a 
fo9t, fireşte, o, pornind de la programul său, să pună problema politică 
in fruntea tuturor celorlaltor robleme. Germanii au suferit o infringere 
catgorică. Congresul de la Bsl a apărat puritatea programului inter
naţional şi nu a îngăduit germanilor să-l denatureze, introducind politica 
lor brurgheză. Aşa a început sciziunea n Internaţională, sciziune de care 
sînt vinovaţi germanii. Ei au vrnt să impună cu forţa unei asociaţii 
prin excelenţă internaţionale programul lor îngust burghz şi naţional
politic, programul lor exclusiv geman, pangerman. <Ei au fost zdrobiţi 
cu dsvirşire şi ,a această infrîngere •au contribuit in mare măsură 
Uniunea revoluţionarilor sociali, alianţiştii. De aici ura înverşunată a 
gemanilor împotriva Alianţei. Sfirş.rtul anului 1869 şi prima jumătate a 
anului 1870 au fost pline de ocări răutăcioase i de intrigi şi mai răută
cioase şi adesea mirşave ale marliştilor împotriva membrilor Alianţei> 
(p. 296). 

Victoria lui Napoleon al III-iea nu ar fi avut urmări atit de dău
nătoare şi atit de persistente ca victoria gemanilor (p. 297). 

Toţi germanii, fără excepţie, au jubilat cu prilejul victoriei, deşi ei 
ştiau că ea marchează dominaţia elementului militarist ; <nici un german, 
sau aproape nici un german, nu s-a speriat şi toţi s-au unit intr-un 
entuzia11 unanim>. Pasiunea lor ste dominaţia şi sclavia (p. 298). <Dar 
muncitorii germani ? Ei bine, muncitorii germani nu au făcut nimic, n-au 
intreprins nici o singură acţiune energică de simpatie, de solidaritate cu 
muncitorii din Franţa. Doar citeva mitinguri, la care s-au spus citeva 
fraze care au făcut ca mindria naţională triumfătoare să amuţească, 
ca să zicem aşa, in faţa manifestării solidarităţii internaţionale. Atit şi 
nimia mai mult, d eş. în vremea aceea în Germania, unde nu mai existau 
de loc trupe, se putea începe şi face ceva. Este adevJrat că majoritatea 
muncitorilor erau incorporaţi in armată, unde îşi îndeplineau excelent 
îndatoririle de soldaţi, omorind etc. din ordinul superiorilor şi chiar je
fuind. Unii dintre ei, îndeplinindu-şi astfel îndatoririle de ostaş, tri
miteau in •acelaşi timp scrisori dsperate ziarului „Der Volksstaat", in 
care descriau in culori vii barbariile săvirşite de �rupele germane in 
Franţa> (p. 298, 299). Au existat, totuşi, oiteva cazuri d e  opoziţie mai 
îndrăzneaţă : protestele lui Jacoby, Liebknecht şi Bebel, dar acestea au fost 
cazuri izolate şi, n acelaşi timp, extrem de irare. 

<Noi nu putem să uităm articolul apărut in „Der Volksstaat• fn 
septembrie 1870, in care s-a manifestat vădit triumful ipangerman. El 
începea cu urm!toarele cuv�nte : <Datorită victoriilor repurtate de tru
pele germane, iniţiativa istorică a trecut definitiv din miinile Franţei in 
mîinile Gemaniei ; noi, germanii, etc.>> (p. 299). 

* In rtextul lui Bakunin : popular-social. - Nota retl. 

3 - Marx-Engels, Opere, voi. 18 
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<lntr-un cuvînt, se poate spune că ila germani a dominat şi do
mină şi astăzi, fără e:cpţie, extazul n fata viJtoriei naţionale militare 
şi politice. �ată pe ce se bazează ln principal puterea imperiului pan
german şi a marelui său canceJar, contele Bismarck> (p. 299). 

<Si ştiţi oare oare este aspiraţia ce domină în prezent în con
ştiinţa sau în instinctul fiecărui german? Aspiraţia de „a extinde" (pacnpo
cTpam1Tb) (verbreiten ) „în lung şi-n lat" .periul german> (p. 303). 
Această pasiune <călăuzeşte astăzi şi toate acţiunile partidului social
democrat. Şi să nu vă închipuit. că Bismarck e>te un duşman atit d e  
înverşunat a l  acestui partid aşa c u m  se „preface" (npmrn;naeTcH) 
(verstellt) a fi. El ste prea „deştept" ca să nu vadă că acest partid fi 
slujeşte ca pionier oare răspîndeşte ideea statului german n Austria, 
Suedia, Danemrca, Belgia, Olanda şi Elveţia. în prezent, răspîndirea 
acestei idei germane constituie principala aspiraţie a domnului Marx, 
care, după cum am mi remarcat, a înceroat să „rediiteze" (aoaooHOBHTh) 
( eneuern) ln cadrul Intrnaţionali, în folosul său, faptele şi victoriile 
contelui Bismarck. Bismarck ţine ln mină toate partidele şi ste puţin 
probabil ca el să le prdea vreodată 1n mina d-lui Marx> (p. 34). 

<Acest imperiu> (pangeman ) <a deolarat prin gura arelui său 
cancelar război pe viaţă şi pe moarte revoluţiei sociale. Contele Bis
marck a rostit această sentinţă de condamnare la moarte ln numele celor 
40 OOO OOO de germani pe ore-i re ln spate şi care fi servsc drpt 
sprijin. Ca rival şi totodată din invidie, Marx i, o dată cu el, toate 
căpeteniile Partidului social-dmocrat din Germania u declarat, de ase
menea, un război dsperat revoluţiei sociale. Toate acstea le vom 
expune amănuniit ln partea următoare> (p. 307, 308). <Deocamdată, 
ea> (revoluţia socială) <i-a concentrat firţele numai ln sudul Europei : 
ln Italia, Spania şi Tanţa ; dar ln curînd sperăm că sub steagul ei se 
vor ridica şi popoarele din nord-vstul Europei : Belgia, Olanda şi mal 
ale:: Anglia, iar ln cele din urmă şi toate popoarele slave> (p. 308). 

ADAOS 

<Principalele trăsături ale idealului> poporului rus : 1 )  <con
vingerea întrgului popor că pămintul. tot pămintiul, aparţine poprului, 
care 11 stropeşte cu sudoarea frunţii lui şi il face să rodească prn 
munca lui ; 2) că dreptul de folosire a pămîntului nu aparţine unul 
singur ndivid, ci intregii „comune•, „obşti", care 11 lmparte „temporar" 
intre indivizi ; 3) autonomia cvasiabsolută, autoadministrarea obştilor şi, 
ca urmare a acestui fapt, o· atitudine categoric ostilă a „obştii" faţă de 
stat> (p. 1 0). 

<Cele trei neajunsuri slnt : 1 )  spiritul patriarhal ; 2)  absorbirea indi
vidului de către „obşte" ; 3) credinţa ln ţar. a acestea s-m mai putea 
adăuga 4) creinţa creştină, atît ca oficială ortdoxă, cit şi cea a secte
lor (p. 10) ,  dar n Rusia nu prezintă atlta importanţă ca ln Europa apu
seană> ( ibid.). 

Punctele 2 şi 3 snt <irezultatele firşti> .le punctului 1. „spiriul 
patriarhal" - părntele, „obşta•, ţUl (p. 1 5). <Lumea lui ste „obştea". 
Ea nu este altceva declt extinderea firească a failiei lui, a nemului lui. 
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De aceea, in ea predomină acelaşi elment patriarhal, acelaşi dspotism 
ingrozitr şi aceeaşi umilinţă generală şi, ca urme, aceeaşi nedreptate 
„iniţială" (npeHHaR) (ursipringlich, zur Wr:el gehOrige) şi, lntocmai ca 
n cadrul familii, aceeaşi ngare totală a oricărui drept individual. 
Hotăririle „obştii" ,  oricare aT fi ele, sint lege. „Cine s-ar înumeta s ă  
se ridice împotriva obştii 1 •  - eClmă c u  uimire mujicul rus„. In 
„obşte• au drept de vot numai „bătrînii", capii familiilor. Dar deasupra 
„obştii •, deasupra tuturor obştilor se află tarol, patriarhul şi părintele 
„tuturor•, părintele întregii Rusii. lată de ce putera sa este n elimitată> 
(p. 15 ). <Fiecare obşte reprezintă „un tot închis", din care cauză nici 
o obşte nu are şi nici nu simte nevoia să aibă legături organie inde
pendente cu alte obşti. Singura lgătură dntre ele este „tătuul tar•, 
numai puterea lui suprmă părintească> (p. 1 5, 1 6). 
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In Anglia, antagonismul naţional dintre muncitorii en
glezi şi cei irlandezi a constituit pînă în prezent una din 
principalele piedici în calea oricărei mişcări avînd drept scop 
eliberarea clasei muncitoare şi, de aceea, unul din princi
palii piloni ai dominaţiei de clasă atît în Anglia cit şi în 
Irlanda. Faptul că în Irlanda Internaţionala cîştiga tot mai 
mult teren, că în Anglia s-au constituit secţii irlandeze, ame
ninţa ca această stare de lucruri să ia sfîrşit. Era deci foarte 
firesc ca guvernul englez să încerce să înăbuşe în faşă în
fiinţarea de organizaţii ale Internaţionalei în Irlanda, re
curgînd la persecuţiile poliţieneşti pe care legile excepţionale 
şi starea de asediu, practic permanentă în această ţară, i le 
puneau la dispoziţie. Iată fapte care dovedesc că sub masca 
a ceea ce se numeşte constituţie liberă britanică, Irlanda este 
guvernată în mod cu adevărat prusian : 

La Dublin, un sergent şi un poliţist în uniformă au fost 
puşi de pază la intrarea localului în care se ţinea o întrunire 
a secţiei Internaţionalei. întrebaţi de proprietarul localului, 
dacă au fost trimişi de autorităţi, sergentul a răspuns afir
mativ, explicînd că Internaţionala inspiră teamă. 

Acelaşi sistem este practicat la Cork. La intrarea locuin
ţei secretarului secţiei locale stau ziua doi poliţişti din 
Royal Irish Constabulary *, iar noaptea - patru, care no
tează numele fiecărui vizita tor. Recent, un subinspector a 
vizitat cîteva persoane la care lucrează membri ai secţiei 
din Cork şi a cerut adreele acestora. Mle persoane 
au fost prevenite de „poliţieu că dacă vor fi văzute dis
cutînd cu secretarul, numele lor va fi făcut cunoscut la „Cas
tel u - loc care inspiră groază clasei muncitoare irlandeze 476• 

* - Politia regală irlandeză. - Nota trad. 
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Aşa cum reiese dintr-o scrisoare, în acelaşi oraş 

„autorităţile au ţinut clteva şedinţe speciale. S-au cerut lntăriri pentru 
poliţie, iar ln prima zi de paşte toţi poliţiştii erau ln picioare, avind 
fiecire oite zece cartuşe. Se şteptau să nm un miting in parc i auto
rităţile fc tot ce le stă Im putinţă pentu a provoca dezordiniM. 

Dacă guvernul britanic va continua să procedeze astfel, 
poate fi sigur că vor cădea şi ultimele zdrenţe ale măştii 
liberalismului lui. In ziarele Internaţionalei din lumea în
treagă, numele lui Gladstone va figura întotdeauna alături 
de numele lui Sagasta, Lanza, Bismarck şi Thiers. 

Din însărcinarea Consiliului General : 

R. Applegarth, M. Barry, M. J. Boon, F. Bradnick, 
G. H. Buttery, E. Delahaye, Eugene Dupont, 
W. Hales, G. Harris, Hurliman, Jules Johannard, 
C. Keen, Harriet Law, F. Lessner, Lochner, C. Lon
guet, C. Martin, Zevy Maurice, H. Mayo, G. Milner, 
Ch. Murray, Pfander, J. Roach, Riihl, Sadler, Cowell 
Stepney, A. Taylor, W. Townshend, E. Vaillant, 

J. Weston, Yarrow. 

Secretari-corespondenţi : 

Leo Frankel. pentru Austria şi Ungaria ; A. Herman, 
pentru Belgia ; T. Mottershead, pentru Danemarca ; 
A. Serraillier, pentru Franţa ; Karl Marx, ipentru 
Germania şi Rusia ; C. Rochat, pentru Olanda ; 
J. P. Mac Donnel, pentru Irlanda ; F. Engels, pen
tru Italia şi Spania i Walery Wroblewski, pentru 
Polonia ; Hermann Jung, pentru Elveţia ; J. G. Ec
carius, pentru Statele Unite ; Le Moussu. pentru 
secţiile franceze din Statele Unite ; J. Hales. secre
tar general 

Scrs a 1nceputul lunll 
aprilie 1 872 

PubHcat n foaie volantă 
la Londra in aprilie 1 872, 
preum şi in „La mancipacion " 
nr. 49 din 18 mai 1 872 

Se tipăreşte după textul 
foii volante 

Tradus din limba engleză 
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2 

Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels cu privire 

Ia situaţia Internaţionalei în Italia şi Spania] 
[Din procesul-veral l şedinţei din 12 maie 1872 a Consiliului Generl) 

Cetăţeanul Engels declară că în darea de seamă publi
cată asupra şedinţei din săptămîna trecută afirmaţiile lui cu 
privire la Italia 477 sînt redate într-un mod cu totul eronat. 
Prezentînd rectificările la darea de seamă, el a completat 
declaraţiile sale în legătură u situaţia Intenaţionalei în 
Italia. Pînă în prezent, toate informaţiile primite din această 
ţară, atît in scrisorile adresate Consiliului cît şi în ziarele 
secţiilor din Italia ale Internaţionalei, prezentau lucrurile în 
aşa fel, c a  şi cum secţiile din Italia ar sprijini în unanimitate 
doctrina abţinerii totale de la activitatea politică şi ar res
pinge rezoluţia adoptată de conferinţă în această problemă. 
Nu trebuie uitat însă că atît corespondenţa cu Consiliul Ge
neral cit şi ziarele se aflau pînă acum in mîna unor oameni 
de origine burgheză - avocaţi, mdici, ziarişti etc., şi nu în 
mina muncitorilor. într-adevăr, pentru Consiliu principala 
dificultate a fost de a stabili legături directe cu muncitorii 
italieni. Acest lucru s-a realizat acum în două sau trei loca
lităţi şi s-a constatat că, departe de a fi adepţi înfocaţi ai 
abţinerii de la politică, aceşti muncitori au fost, dimpotrivă, 
foarte bucuroşi să afle că Consiliul General, conducătorul 
marii mase a membrilor Internaţionalei, este departe de a 
sprijini această doctrină. Aşadar, sînt speranţe că şi în ches
tiunea de faţă, muncitorii italieni vor fi curînd alături de 
muncitorii din restul Europei şi din Statele Unite. In Spania, 
situaţia Internaţionalei este neschimbată. Guvernul refuză 
membrilor ei dreptul de a ţine întruniri publice, dar în alte 
privinţe nu se amestecă în activitatea lor. Pe de altă parte, 
republicanii burghezi le propun insistent să li se alăture în
tr-o răscoală îndreptată împotriva guvernului şi a noii di
nastii ; membrii Intenaţionalei sînt însă hotărîţi să lupte 
pentru propriul lor program dacă, în genere, vor trebui 
să lupte. 
Publicat în „The Eastem Post• 
nr. 181 din 17 martie 1 872 

Se tipăreşte după textul 
procselor-verbale 
ale Condlui Gnerl, 

confruntat u textul 
aoărut în zr 
Tradus din liba englză 
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Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels în l·egătură 

cu situaţia Internaţionalei în Spania 478] 
Din procesul-verbal al şedinţei din 26 martie 1872 

a Consiliului Generl) 

Cetăţeanul Engels anunţă că, înainte de a-i expira man
datul, Consiliul federal spaniol a trimis Consiliului General 
un raport amănunţit asupra succeselor şi situaţiei actuale a 
organizaţiilor Intenaţionalei în Spania. Asociaţia, care şi-a 
croit drum în această ţară în 1 869, s-a organizat în iunie 1 870 
la Congresul de la Barcelona. Pe atunci era încă slabă, dar 
revoluţia Comunei din Paris şi persecuţiile dezlănţuite de gu
vern au făcut ca ea să e maturizeze rapid, şi la Conferinţa 
de la Valencia din septembrie 1 870 au fost reprezentate trei
sprezece federaţii locale, iar acum, în ajunul Congresului 
organizaţiilor din Spania ale Internaţionalei care se va întruni 
la 7 aprilie la Saragosa, Asociaţia numără peste şaptezeci 
de federaţii locale organizate. In peste o sută de localităţi 
exstă una sau mai multe secţii care în prezent îşi desăvîr
şesc structura organizatorică. Opt r.uri industriale au 
uniuni profsionale cu filiale în întreaga Spanie ; ele fac 
parte din Internaţională. ln prezent se duc tratative pentru 
intrarea în Asociaţia noastră a marii uniuni a muncitorilor 
de fabrică, care numără între 40 OOO şi 50 OOO de membri. Se 
desfăşoară o propagandă intensă ; manifestele Consiliului 
federal sînt citite în întreaga ţară. De cînd în parlamentul 
spaniol au avut loc dezbateri cu privire la Intenaţională, 
presa burgheză publică orice document l Asociaţiei, ceea ce 
constituie un mare ajutor pentru cele şapte sau opt ziare. 
spaniole are aparţin Intenaţionalei sau apără principiile ei. 
Iată e a obţinut guvernul spaniol persecutînd pe membrii 
Asociaţiei noastre. Acum însă, cînd persecuţiile şi îngrădirile 
au devenit regulă generală, sfidînd guvernul, membrii din 
Spania ai Intenaţionalei se pregătesc să-şi ţină al doilea 
congres public la Saragosa. 

Ei nu ştiu de cîte timbre vor avea nevoie, deoarece coti
zaţiile se plătesc lunar. Se tem că le va fi greu să folosească 
timbrele ; pentru ei ar fi fost mai simplu dacă s-ar fi emis 
timbre lunare. 
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Consiliul federal a anexat o adresă către diferitele con
silii federale şi şi -a exprimat dorinţa ca aceste consilii, pre
um şi Consiliul General să le trimită telegrame cu prilejul 
deschiderii congresului, ca dovadă a solidarităţii pentru care 
militează Asociaţia. 

Publicat n „The Eastern Post• 
nr. 1 83 din 31 martie 1 872 

4 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-verbale 
ale Consiliului Gneral, 
confruntat u textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări 
a lui Friedrich Engels cu privire 
la Congresul de la Saragosa 479] 

[Din procesul-verbal l şedinţei din 7 mai 1 872 
a Consiliului General) 

Congresul organizaţiei din Spania a Internaţionalei a 
avut loc la Saragosa la începutul lunii aprilie, dar procesele
verbale se publică abia acum. Acest congres s-a încheiat cu 
înfrîngerea totală a acelei mici, dar foarte active fracţiuni 
care, sub conducerea lui Bakunin, a provocat neîncetat în 
ultimii patru ani disensiuni în rîndurile Asociaţiei noastre. 
Această fracţiune, organizată într-o societate internaţională 
care se intitulează Alianţa democraţiei sociaiste, îşi luase 
angajamentul solemn, cu prilejul primirii n Asociaţia Inter
n aţională a Muncitorilor, de a desfiinţa organizaţia ei sepa
rată şi de a se dizolva complet în Internaţională. Dar, în po
fida acestui angaj ament solemn, Alianţa a continuat să 
existe ca societate secretă în cadrul Internaţionalei ; pentru 
prima oară o societate secretă era îndreptată nu împotriva 
claselor dominante şi a guvernelor lor, ci tocmai împotriva 
organizaţiei proletare în care făgăduise să se dizolve. In 
Spania, această societate secretă reuşise pentru un timp să 
conducă organizaţiile Internaţionalei, dar cu puţin înainte de 
Conferinţa de la Valencia (septembrie 1 871 )  în rîndurile ei 
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au apărut divergenţe. Membrii ei cărora cauza Internaţio 
nalei le  era mai scumpă decît cauza unei infime clici sectare 
au fost atacaţi de fanaticii şi intriganţii sectei, iar conflictul 
urma să fie rezolvat la Congresul de la Saragosa. Aici, adepţii 
fideli ai Alianţei au prezentat un proiect de revizuire a Sta
tutului, în care Consiliul federal spaniol era tratat la fel cum 
fusese tratat Consiliul General în circulara prietenilor lor 
din Jura elveţiană. Ambele consilii, ca şi toate consiliile în 
general, urmau să fie lipsite de orice autoritate şi reduse la 
situaţia de simple birouri de corespondenţe şi statistică ; 
secţiile şi federaţiile locale urmau să aibă dreptul de a adopta 
orice statute credeau de cuviinţă, fără nici un control din 
partea Consiliului federal, acestea trebuind să fie confirmate 
de congresul urmltor. Se preconiza introducerea autonomiei 
totale a tuturor secţiilor, dreptul de a face tot ce vor, de a 
nu ţine seama de nioi un fel de rgulamente şi statute ; în 
realitate, întreaga Asociaţie urma să fie practic dizolvată, 
organizaţia ei ca partid p,olitic să fie complet desfiinţată, iar 
activitatea ei paralizată ; şi aceasta într-un moment cînd în 
Spania guvernul căuta să lichideze Internaţionala, cînd în
trunirile ei  erau interzise, cînd şedinţele publice ale congre
sului erau împrăştiate cu forţa şi cînd agitatorii carlişti, cu 
arma în mină, nu aşteptau decît un pretext ca să folosească 
Internaţionala pentru a provoca la Saragosa o răscoală care, 
în ultimă instanţă, să servească scopurilor lor. Mai mult, 
aceste propuneri au fost făcute într-un moment cînd măsurile 
organizatorice cu adevărat excelente, adoptate de Conferinţa 
de la Valencia, dădeau rezultate neaşteptate, cînd numărul 
federaţiilor locale oficial constituite sporise de la cincispre
zece la cincizeci şi cinci, fără a mai socoti alte nouăsprezece 
a căror organizare era încheiată şi nouăzeci şi patru de lo
calităţi unde existau secţii, dar nu federaţii locale pe deplin 
organizate. În această situaţie, care pleda în favoarea sta
tutului adoptat la Valenia şi a Consiliului federal, care îl 
aplicase, ce şanse aveau promotorii unui sistem care, resta
bilind haosul, ar fi  anulat tot ce se realizase şi ar fi deschis 
porţile Asociaţiei oricărui agent al guvenului sau al poliţiei, 
ca şi unui număr aricit de mare de trădători burghezi ? Con
gresul a declarat în unanimitate, u numai două sau trei 
abţineri, că statutul adoptat la Valencia trebuie să rămînă 
în vigoare, şi astfel încercarea de a desfiinţa organizaţiile In
ternaţionalei din Spania sub pretextul de a le organiza m ai 
bine a suferit un eşec evident. Acest rezultat are o mare 
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însemnătate pentru întreaga noastră Asociaţie. El demon
strează încă o dată că în Spania, ca şi în oricare altă ţară 
din lume, este suficient să se facă apel la bunul-simţ al clasei 
muncitoare pentru a pune capăt tertipurilor şi înşelăciunilor 
sectare ale unor pseudoreorganizatori şi pseudoprofeţi. Ba
kunin şi adepţii săi considerau Spania ca bastion al lor, 
deoarece timp de cîţiva ani ei au dirijat propaganda din 
această ţară. Dar, de îndată ce mişcarea proletară a cuprins 
întreaga Spanie, muncitorii spanioli au refuzat să se lase în
cătuşaţi în dogmele înguste, sectare, au refuzat să sacrifice 
organizaţia făurită şi perfecţionată de ei înşişi scopurilor per
sonale ale unui pumn de intriganţi, care, după ce au fost în
frînţi ori de cite ori au încercat să transforme Internaţionala 
într-o unealtă a lor, fac acum tot ce le stă în putinţă pentru 
a o dezorganiza efectiv. Se ştie că în decembrie anul trecut, 
Federaţia jurasiană - numărînd în total nouă secţii, dintre 
care majoritatea într-o stare de totală descompunere - a 
propus convocarea imediată a unui congres general extraordi
nar avînd drept scop reorganizarea Intenaţionalei pe baza 
aceloraşi principii care au fost propuse la Congresul de la 
Saragosa cu un rezultat atît de semnificativ. Dintre toate 
federaţiile locale din Spania, numai una singură, cea din 
Palma de Mallorca, s -a  pronunţat pentru convocarea congresu
lui extraordinar. Iar acum, la Saragosa, delega tul aceleiaşi 
federaţii locale in Palma declară că aceia care l -au ales i -au 
dat instrucţiuni oficiale de a vota împotriva acestei pretinse 
reorganizări şi pur şi simplu pentru menţinerea statutului 
existent I Aşadar, confirmînd împuternicirile date Consiliu
lui federal spaniol, votul Congresului de la Saragosa confirmă 
indirect împuternicirile analoge date de către Congresul de 
la Basel Consiliului General al Asociaţiei noastre, împuterni
ciri pe care circulara jurasiană le-a atacat recent ca fiind des
potice şi dictatoriale. 

In Italia, încercările aristocraţiei şi ale burgheziei de a 
poza în adevăraţii reprezentanţi ai clasei muncitoare continuă 
u aceeaşi insolenţă. In ultimele zile ale lunii aprilie a avut 
loc la Roma, într-unul din cele mai reputate teatre ale oraşu
lui, un aşa-zis congres muncitoresc 4so. Prezida prinţul Teano. 
Delegaţii erau prinţi, duci, marchizi, conţi şi alţi asemenea 
„nobili u, apoi bancheri, industriaşi, membri ai parlamentului 
şi cîţiva negustori. Muncitori adevăraţi erau în total opt, ceea 
ce nu a împiedicat „congresul u, care s-a ţinut sub auspiciile 
şi protecţia specială a guvernului, să peroreze în numele 
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muncitorilor italieni şi să voteze o mulţime de rezoluţii în 
care se declară că muncitorii sînt profund îndatoraţi şi re 
cunoscători „înalţilor domni" pentru ceea ce au binevoit să 
facă pentru ei ; iar dacă ar primi numai ceva mai multe cre
dite şi societăţi cooperatiste, dorinţele lor cele mai fierbinţi 
ar fi mai mult decît împlinite. Din nefericire, adevăraţii lun
citori din Roma au hotărît să se întrunească şi să discute 
dreptul acestui congres de a reprezenta clasa muncitoare din 
Italia. Deşi guvernul a refuzat de a autoriza ca afişele de con
vocare a întrunirii să fie lipite pe ziduri, s -a  strîns un număr 
mare de muncitori care au protestat împotriva rezoluţiilor 
acestui congres impostor şi au declarat că muncitorii italieni 
trebuie să-şi rezolve ei înşişi în alianţă cu muncitorii din 
lumea întreagă problemele sociale. 

Cetăţeanul Engels a comunicat de asemenea că recent a 
primit o scrisoare din Milano î n  care se dau mai multe amă
nunte asupra chestiunii relatate săptămîna trecută ; în scri
soare se spune că secţia a fost nevoită să înceteze editarea 
gazetei sale datorită faptului că m ai mulţi membri au fost 
arestaţi. Studiind statutul Asociaţiei din Ferrara şi analizînd 
documentul în care ea declară că aderă fără rezerve, trimis 
o dată cu statutul, cetăţeanul Engels propune ca acesta să 
fie aprobat, deoarece este clar şi practic realizabil. 

Publicat ln „The Easten Post• 
nr. 1 89 din 12 mai 1 872 

5 

Se tipăreşte după textul 
proceselor-vrbale 
ale Onsiliului General 
şi după textul publicat 
ln ziar 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei cuvîntări rostite 
de Karl Marx în legătură cu convocarea congresului 

şi împuternicirile Consiliului General] 
[Din prcesul-verbal l şedinţei dn 11 iunie 1812 

a Consiliului General) 

Cetăţeanul Marx arată că problema organizatorică va 
constitui, fără îndoială, principalul obiect al discuţiilor în 
cadrul congresului. Lupta care s-a dat a arătat destul de clar 
acest lucru. Ar fi de dorit ca problema Consiliului General 
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să fie examinată separat de aceea a consiliilor federale. Pro
punerea lui Bakunin ar transforma pur şi simplu Consiliul 
General într-un birou de statistică, i ar pentru asta nu e nevoie 
de un consiliu. Ziarele pot publica toate informaţiile pe care 
ar reuşi să le strîngă, dar trebuie amintit că pînă acum nu 
s -au strîns nici un fel de date statistice, deşi Consiliul Gene
ral a atras în repetate rînduri atenţia secţiilor asupra necesi
tăţii de a se face ceva în această privinţă. 

Propunerea Consiliului federal belgian este logică, de
oarece se pronunţă pentru desfiinţarea Consiliului General ca 
fiind inutil, considerînd că Consiliul federal ar putea îndeplini 
funcţiile respective şi că, din moment ce în toate ţările au 
fost constituite sau sînt în curs de constituire consilii federale, 
acestea ar putea lua conducerea în propriile lor mîini. Criti
cînd această propunere, ziarul spaniol „La Emancipacion ° a 
declarat că ea ar însemna sfîrşitul Asociaţiei şi că ea nici nu 
este consecventă, deoarece, judecind în mod logic, ar trebui 
desfiinţate şi consiliile federale. Totuşi, vorbitorul nu se opune 
şi acceptă propunerea atît ca alternativă, cît şi ca experiment, 
deşi este convins că ea nu va face decît să demonstreze nece
sitatea absolută a restabilirii Consiliului General. El ar fi de 
acord cu această propunere dacă politica de întărire a împu
tenicirilor Consiliului General ar fi respinsă, dar în nici un 
cz nu va fi de acord cu propunerea lui Bakunin de a menţine 
Consiliul General şi, în acelaşi timp, de a reduce la zero im
portanţa lui. 
Se publică pntru prima oară 

6 

Se tipăreşte după textul 
procselor-verbale 
ale Consiliului General 

Tradus din limba engleză 

[Rezumat al unei intervenţii a lui Marx 
în legătură cu mandatul lui Barry 481] 

[Din procesul-vebal al şedinţei din 3 septembrie 1872 
a Congresului de la Haga 

al Asociaţiei Intenaţionale a Mncitorilor) 

Marx spune că orice secţie este liberă să aleagă pe cine 
crede de cuviinţă. De altfel, pentru Barry este o cinste că 
nu se numără printre aşa-numiţii lideri ai muncitorilor englezi, 
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deoarece aceşti oameni au fost mai mult sau mai puţin cum
păraţi de către burghezie şi guvern. Barry este ţinta atacuri
lor numai pentru că el nu vrea să fie o unealtă a lui Hales. 

Publicat pentru prima oară 
in cartea „Minuts of the 
Hague Congrss of 1872°, 
Madison, 1958 

7 

Se tipăreşte după copia 
procsului-verbal făută 
de Cuno 

Tradus din limba germană 

[Rezumat al unei intervenţii a lui Marx 
în legătură cu mandatul lui Jukovski 32] 

[Din procesul-verbal al şedinţei dn 3 septembrie 1872 
a Congresului de la Haga 

al Asociaţiei Intemlţionale a Muncitorilor) 

Marx arată că Alianţa a fost primită pentru că la început 
nu se cunoştea caracterul ei secret. Consiliul General ştia 
foarte bine că, în pofida declaraţiei ei oficiale de dizolvare 
datată 6 august 187 1 ,  Alianţa a continuat să existe. Dar Con
ferinţa de la Londra nu putea decît să adopte hotărîrile cu
noscute. El nu obiectează împotriva societăţilor secrete ca 
atare - doar el însuşi a făcut parte dintr-o astfel de societate 
-, ci împotriva societăţilor secrete ostile şi dăunătoare 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Consiliul federal 
romand a protestat vehement împotriva primirii secţiei în dis
cuţie, şi ,  ca urmare, Consiliul General a respins-o conform 
Statutului. La Bruxelles, lucrurile stau cu totul altfel. Secţia 
franceză de acolo a scris Consiliului General că, după părerea 
Consiliului federal belgian, intrarea ei în organizaţia din 
Belgia ar face ca aceasta din urmă să fie dată pe mîna poliţiei. 
în consecinţă, Consiliul General s-a limitat să recunoască 
această secţie ca independentă şi să procedeze la fel şi cu 
cea de-a doua secţie franceză care există tot la Bruxelles. 

Publicat pentru prima oară 
ln cartea „Minutes of the 
Hague Congress ol 1872", 
Madison, 1958 

Se tipărşte după copia 
procsului-verbal făută 
de Cuno 

Tradus din limba germană 



Anexe 

8 

[Rezumatul unei intervenţii a lui Marx 
în legătură cu mandatul lui West 483] 

[Dn procesul-verbal al şedinţei din 4 septembrie 1872 
a Congresului de a Haga 

l Asociaţiei Intnaţionale a Muncitorilor] 

659 

În numele comisiei, Marx propune anularea mandatului 
lui West, deoarece : 1) este membru al secţiei a 12-a, care a 
fost exclusă temporar ; 2) a participat la  Congresul de la 
Philadelphia şi 3) a fost membru al Consiliului din Prince 
Street. In afară de aceasta, mandatul lui West a fost semnat 
de Victoria Woodhull, care de ani de zile trage sforile pentru 
a ajunge preşedinte al Statelor Unite, este preşedintă a spiri
tiştilor, predică amorul liber, este proprietara unei bănci etc. 
Secţia a 12-a, înfiinţată de Victoria Woodhull, alcătuită iniţial 
aproape numai din burghezi, a desfăşurat agitaţie în special 
pentru dreptul de vot al femeilor şi a lansat faimoasa che
mare către cetăţenii de limbă engleză din Statele Unite, în care 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor era învinuită de tot 
felul de bazaconii şi pe baza căreia în ţară au fost organizate 
o serie de secţii asemănătoare. Intre altele, în această chemare 
se vorbea despre libertatea personală, libertatea socială 
( amorul liber) , reglementarea vestimentară, dreptul de vot al 
femeilor, limba universală etc. Ei au declarat la 28 octombrie 
că „eliberarea clasei muncitoare prin ea însăşi" nu înseamnă 
decît că eliberarea clasei muncitoare nu poate fi realizată 
împotriva voinţei muncitorilor înşişi. Ei pun problema eman
cipării femeii înaintea problemei muncitoreşti şi nu vor să 
recunoască Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ca orga
nizaţie muncitorească. Secţia I a protestat împotriva atitudinii 
secţiei a 12-a şi a cerut ca fiecare secţie să fie alcătuită cel 
puţin în proporţie de 2/a din muncitori salariaţi, deoarece pînă 
în prezent de fiecare dată în America mişcarea muncitorească 
a fost folosită de burghezie în interesul ei. Secţia a 12-a  nu 
a fost de acord ca muncitorii salariaţi să reprezinte !/s şi în 
bătaie de joc a întrebat : este oare o crimă să fii liber, şi nu 
sclav salariat ? Cele două părţi s-au adresat atunci Consiliului 
General, care la 5 şi 12 martie a hotărît să excludă temporar 
secţia a 12-a .  In consecinţă, West nu poate fi admis. Secţia a 

44 
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12-a nu a recunoscut însă această hotărîre a Consiliului Ge
neral * .  West a participat la Congresul de la Philadelphia şi 
a fost membru al Consiliului din Prince Street, care a refuzat 
să recunoască Consiliul General şi a menţinut legătura cu 
Federaţia jurasiană. Potrivit ştirilor apărute în ziare, aceasta 
din urmă le-a cerut să nu mai plătească cotizaţiile Consiliului 
General şi să-i facă astfel greutăţi. 

Publicat pentru prima oară 
1n cartea „Minutes of the 
Hague Congrss of 1 872 " ,  
Madison, 1 958 

9 

Se tipăreşte după cop:!! 
procsului-verbal făută 
de Cuno 

Tradus din limba germani 

[Rezumatul cuvîntării lui Karl Marx cu privire 
la împuternicirile Consiliului General] 
[Din procesul-verbal al şnţei dn 6 septembie 1872 

a Congresului de la Haga 
l Asociaţiei Intnaţionale a Muncitorilor] 

Noi cerem aceste împuterniciri nu pentu noi, ci pentru 
viitorul Consiliu General. Preferăm să desfiinţăm Consiliul 
General decît să-l transformăm în cutie de scrisori, aşa cum 
propune Brismee. In acest caz, conducerea Asociaţiei ar ajunge 
în mîinile ziariştilor, adică nemuncitorilor. Vorbitorul îşi 
exprimă nedumerirea în legătură cu faptul că Federaţia 
jurasiană şi alţi adepţi ai abţinerii de la politică au sprijinit 
secţia a 12-a,  din moment ce această secţie voia să facă din 
Asociaţia Internaţională a Muncitorilor o unealtă pentru pro · 
movarea unei politici burgheze. Cei ce zimbesc neîncrezător 
cînd aud vorbindu-se de secţii poliţieneşti trebuie să ştie că 
asemenea secţii au fost create în Franţa, în Austria şi în alte 

* In cop1a după procsul-verbal aie se păstrează la biblioteca din 
Wisconsin şi a fost publiată în CItea „Minutes of the Hague Congress 
of 1872 with related documents", această frază este formulată astfel : 
„Deşi ei 1nşişi s-au adrsat Consiliului General, cerfadu-i să ia o hotă
rtre, scţia a 12-a şi adepţii ei nu au recunosut această hotărîre•. -
Nota red. 
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ţări şi că din Austria s -a  cerut Consiliului General să nu 
recunoască nici o secţie care n-a  fost înfiinţată de către un 
delegat al Consiliului General sau de către organizaţia locală. 
Vesinier şi tovarăşii săi, excluşi recent din rîndurile emigraţiei 
franceze, sînt, fireşte, de partea Federaţiei jurasiene. In Con
siliul General s-au adus Consiliului federal belgian acuzaţii 
grave de abuz de putere, nepotism etc., cum nu s -a  mai întîm
plat cu nici un alt Consiliu federal. Aşa cum atestă scrisorile, 
aceste acuzaţii porneau de la muncitorii belgieni. După cum 
mi-am putut da seama, indivizi ca Vesinier, Landeck şi alţii 
organizează mai întîi un consiliu federal, iar după aceea o 
federaţie şi secţii. Agenţii lui Bismarck ar putea face acelaşi 
lucru. Iată de ce Consiliul General trebuie să aibă dreptul de 
a dizolva sau de a exclude temporar un consiliu federal şi o 
federaţie. După ce se iau aceste măsuri, trebuie să se facă 
apel la secţii, ceea ce se dovedeşte a fi uneori foarte indicat, 
pentru ca poporul să hotărască dacă Consiliul federal respec
tiv mai exprimă voinţa poporului. In Austria, gălăgioşii, ultra
montanii, radicalii şi provocatorii creează secţii cu scopul de 
a compromite Asociaţia Internaţională a Muncitorilor ; în 
Franţa, un comisar de poliţie a înfiinţat o secţie. Cu toate 
acestea, cea mai bună organizare există acolo unde Interna
ţionala este interzisă, deoarece persecuţiile duc întotdeauna 
la un asemenea rezultat. Consiliul General are şi în prezent 
posibilitatea să excludă temporar o federaţie întreagă, exclu
zînd temporar fiecare secţie a ei. In cazul cînd exclude tem
porar un consiliu federal sau o federaţie, Consiliul General 
riscă mustrări şi reproşuri şi, de aceea, el se va folosi numai 
în cazuri extreme de acest drept. Chiar dacă am recunoaşte 
Consiliului General drepturile unui prinţ african sau ale ţaru
lui Rusiei, puterea lui ar fi iluzorie din moment ce Consiliul 
General nu va fi exponentul majorităţii Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor. Consiliul General nu dispune nici de 
armată, nici de buget, el este numai o forţă morală şi va fi 
întotdeauna neputincios d acă nu va avea aprobarea întregii 
Asociaţii. 

Publicat pentru prima oară 
ln cartea „Minuts of the 
Hague Congrss of 1872u, 
Madson, 1 958 

Se tipărşte după copia 
procsului-verbal făcută 
de Cuno 

Tradus din limba germană 
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[Rezumatul cuvîntării lui Friedrich Engels 
cu privire la sediul Consiliului General] 
[Din procesul-verbal al şedinţei dn 6 septembrie 1872 

a Congresului de la Haga 
al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor] 

Engels ia cuvîntul pentru a susţine propunerea lui de a 
se muta la New York sediul Consiliului General. Pînă în pre 
zent. Consiliul General a avut sediul permanent la Londra, 
deoarece numai acolo el putea fi internaţional, iar documen
tele, precum şi membrii săi erau în siguranţă. La New York, 
documentele noastre vor fi în aceeaşi siguranţă ca la Londra, 
în timp ce pe continent ele nu pot fi nicăieri în siguranţă, nici 
chiar la Bruxelles şi Geneva, aşa cum s-a putut vedea din 
incidentele cu poliţia care au avut loc acolo. La Londra, diver
genţele de partid s-au ascuţit într-atît, încît se impune muta
rea sediului Consiliului General. In afară de aceasta, împo 
triva Consiliului General s-au formulat neîncetat acuzaţii atît 
de insistente, încît majoritatea foştilor săi membri sînt dez
gustaţi şi au hotărît să nu mai facă parte din Consiliu. Engels 
arată că poate afirma categoric acest lucru în ceea ce-l pri
veşte pe Marx şi pe el personal. Nici în fostul Consiliu Gene
ral n-a domnit întotdeauna o unanimitate de păreri, lucru pe 
care toţi membrii îl pot atesta. Timp de opt ani, Consiliul 
General a avut acelaşi sediu ; pentru a se evita însă închis
tarea, care nu este de dorit, acest sediu trebuie schimbat. Din 
aceleaşi motive, Marx a propus încă în 1 870 mutarea sediului 
Consiliului General de la Londra la Bruxelles, dar atunci toate 
federaţiile s-au pronunţat împotrivă. Unde trebuie mutat acum 
sediul Consiliului General ? La Bruxelles ? Belgienii înşişi 
declară că acest lucru nu este recomandabil, deoarece nimeni 
nu garantează securitatea persoanelor şi a documentelor. La 
Geneva ? Genevezii sînt categoric împotrivă, în parte din 
aceleaşi motive ca şi belgienii, în plus, ei invocă confiscarea 
documentelor lui Utin. Aşadar, New Yorkul este singurul loc 
unde documentele noastre vor fi în siguranţă, unde avem o 
organizaţie nouă şi puternică, unde partidul nostru este cu 
adevărat internaţional, aşa cum nu ar putea fi în nici un alt 
loc din lume. Dovadă este Consiliul federal din New York, 
format din irlandezi, francezi, italieni, suedezi, germani şi în 
care în curînd vor intra şi  americani. Obiecţia că New Yorkul 
este prea departe nu rezistă, deoarece distanţa mare va  pre-
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zenta un avantaj pentru federaţiile din Europa, care evită cu 
grijă amestecul Consiliului General în treburile lor interne ; 
tocmai distanţa va îngreuia şi va împiedica un asemenea ames
tec şi nu va permite ca o federaţie sau alta să dobîndească o 
influenţă prea mare în cadrul Consiliului General. In afară de 
aceasta, Consiliul General are dreptul şi chiar datoria să nu
mească împuterniciţi în Europa pentru anumite cazuri şi în 
anumite ţări, aşa cum a făcut şi pînă în prezent. 

Publicat pentru prima oară 
in cartea „Minuts of the 
Hague Congrss of 1 872 " ,  
Madison, 1 958 

1 1  

Se tipăreşte după copia 
procsului-verbal făută 
de Cuno 

Tradus din limba gemană 

[Mandatul dat lui Karl Marx de către 
Consiliul General din New York] 

CONSILIUL GENEAL AL ASOCIA nEI INTERNA TIONALE A MUNCITORILOR 

Karl Marx, cu domiciliul la Londra, nr. 1 ,  Maitland Park 
Road N. W., este împutenicit şi însărcinat să strîngă toate 
bunurile de orice fel aparţinînd fostului Consiliu General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi să le pună la dis
poziţia Consiliului General. 

Toţi membrii şi funcţionarii fostului Consiliu General al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, aflaţi la Londra sau 
în altă parte, sînt obligaţi să respecte această dispoziţie şi să 
predea numitului Karl Marx toate cărţile, documentele etc., 
pe scurt tot ce aparţine sau a aparţinut Consiliului General cu 
sediul la Londra. 

Din însărcinarea şi în numele Consiliului General, 

New York, 30 decembrie 1 872 

Se publică pntru prima oară 

secretar general : 

F. A. Sorge 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba engleză 
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[Mandatul dat lui Friedrich Engels de către 
Consiliul General din New York] 

CONSILIUL GENERAL 
AL ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCITORILOR 

Mandat 

Friedrich Engels, cu domiciliul la Londra, nr. 122, Regent' s 
Park Road, este numit reprezentant provizoriu al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor pentru 
Italia. El este împuternicit şi însărcinat să acţioneze în numele 
Consiliului General conform instrucţiunilor pe care le va 
primi din timp în timp. 

Din însărcinarea şi în numele Consiliului General, 

New York. 5 ianuarie 1873 

Se publică pentru prima oară 

1 3  

secretar general : 

F.A. Sorge 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ngleză 

Instrucţiuni pentru reprezentantul 
Consiliului General pentru Italia, 

Friedrich Engels, la Londra 

1) Reprezentantul Consiliului General pentru Italia va 
depune toate eforturile pentru organizarea Internaţionalei în 
Italia în conformitate u Statutul general, cu Regulamentul şi 
cu instrucţiunile Consiliului General ; 

2) el trebuie să vegheze ca mişcarea din Italia să aibă un 
caracter muncitoresc ; 

3) în cazuri urgente, el va rezolva în mod provizoriu pro
blemele litigioase privind organizarea şi conducerea Asocia
ţiei noastre în Italia, părţile interesate avînd dreptul de a face 
apel la Consiliul General, pe care el îl va informa neîntîrziat 
in modul cuvenit ; 
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4) el are, de asemenea, dreptul să excludă temporar un 
membru sau o întreagă organizaţie din Italia pînă la venirea 
hotărîrii Consiliului General, căruia el trebuie să-i comunice 
neîntîrziat măsurile luate, anexînd documentele justificative ; 
el nu are însă dreptul să excludă temporar un reprezentant 
numit direct de Consiliul General, fără a cere şi fără a avea 
în această privinţă instrucţiuni speciale din partea Consiliului 
General : 

5) el are dreptul să dea mandate provizorii pe un anumit 
termen unor persoane din Italia, ale căror împuteniciri nu 
trebuie însă să depăşească pe cele ale reprezentanţilor numiţi 
direct de Consiliul General ; este de la sine înţeles că toate 
mandatele şi împuternicirile trebuie aprobate de Consiliul 
General şi că ele pot fi oricînd anulate şi revocate ; 

6) el va urmări strîngerea u regularitate a cotizaţiilor 
şi trimiterea lor Consiliului General ; 

7) el trebuie să ţină Consiliul General la curent cu eveni
mentele, făcînd cu regularitate comunicări şi trimiţînd lunar 
rapoarte amănunţite. 

Din însărcinarea şi în numele Consiliului General, 

New York, 5 ianuarie 1 873 

Se publică pentru prima oară 

14 

secretar general : 
F.A. Sorge 

Se tipăreşte după manuscri. 

Tradus din limba franceză 

Către toţi membrii 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 
Rezoluţia din 26 ianuarie 1873 a Consiliului General 484 

Avînd în vedere că, în conformitate cu articolul 3 aI 
Statutului, „Congresul general proclamă năzuinţele comune 
ale clasei muncitoare, ia măsurile necesare în vederea une. 
activităţi rodnice a Asociaţiei Internaţionale şi numeşte Con
siliul General al Asociaţiei" : 
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ca, m conformitate cu articolul 2 din capitolul l Ii-lea 
al Regulamentului de organizare, „Consiliul General este obli
gat să aducă la îndeplinire rezoluţiile congreseloru ; 

că, în conformitate cu articolul 1 din capitolul l V-lea 
al Regulamentului de organizare, statutele speciale ale asocia
ţiilor care fac parte din Asociaţia Internaţională a Muncito
rilor „nu trebuie sa conţină nimic care să fie în contradicţie 
cu Statutul general şi cu Regulamentul" ; 

avînd în vedere că nici o asociaţie sau persoană nu poate 
face parte dintr-o organizaţie ale cărei legi nu le recunoaşte, 
adică nu poate fi în acelaşi timp înăuntrul organizaţiei şi în 
afara ei ; 

că, în cazul unei nedreptăţi ce s-ar comite sau · al unui 
prejudiciu care i s-ar aduce, orice asociaţie sau persoană 
aparţinînd Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor are dreptul 
să protesteze în faţa Congresului general următor ; 

avînd în vedere, în continuare, că, în conformitate cu 
Statutul general al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
„nu există datorii fără drepturi, nici drepturi fără datorii" -
asociaţiile sau persoanele care au dreptul de a lua hotărîri au 
şi obligaţia de a îndeplini hotărîrile luate ; 

avînd în vedere toate acestea, Consiliul General declară : 
„asociaţiile şi persoanele care refuză să recunoască rezo

luţiile congresului sau care, în mod conştient, nu-şi îndepli
nesc îndatoririle prevăzute în Statutul general şi în Regu
lamentul de organizare se pun astfel în afara Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor şi încetează de a mai fi membri ai 
acesteia u ,  

Consiliul General : 

F. I. Bertrand, Fr. Bolte, C. Carl, S. Dereure, For
naccieri, S. Kavanagh, C. F. Laurei, E. Leviele, 

F. A. Sorge, C. Speyer, E. P. Saint-Clair 

New York. 26 ianuarie 1873 

Publiat ln ,.Arbeiter-Zeitung" 
nr. 6 din 1 5  martie 1 873, 
„La mancipacion" nr. 90 
din 22 martie 1 873, 
„Der Volksstaat• 
nr. 26 din 29 martie 1873. 
,,The Intenational Herald" 
r. 52 din 29 martie 1873 

secretar general : 

F.A. Sorge 

Se tipăreşte după textul 
apărut in „hbeitr-Zeitung• 

Tradus din limba germnă 



nexe 

1 5  

Către toţi membrii 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

Rezoluţia dn 30 mai 1873 a Consliului General 

667 

Avînd în vedere că congresul Federaţiei belgiene care a 
avut loc la Bruxelles la 25 şi 26 decembrie 1 872 a hotărît s& 
respingă * hotărîrile celui de-al V-lea Congres general ; 

avînd în vedere că congresul unei părţi din Federaţia spa, 
niolă care a avut loc la C6rdoba între 25 decembrie 1 872 şi 
2 ianuarie 1873 a hotărît să nu recunoască hotărîrile celuL 
de-al V-lea Congres general şi să accepte hotărîrile unei 
întruniri ostile Internaţionalei * * ; 

avînd în vedere că o întrunire ţinută la Londra la  26 ia
nuarie 1 873 a hotărît să respingă rezoluţiile celui de-al V-le. 
Congres general de la Haga, 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor, în conformitate cu Statutul general şi cu Regulamentul 
de organizare şi cu rezoluţia sa din 26 ianuarie 1873 ***.  
declară : 

toate federaţiile naţionale sau locale, toate secţiile şi 
persoanele care au participat la congresele şi întrunirile de 
la Bruxelles, C6rdoba şi Londra menţionate mai sus sau care 
recunosc hotărîrile acestora s-au pus ele însele în afara 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi au încetat de a mat 
fi membre ale acesteia. 

Consiliul General : 

F. J. Bertrand, F. Bolte, C. Carl, S. Kavanagh. 
S. Dereure, C. F. Laurei, F. A. Sorge, C. Speye� 

New York, 30 mai 1873 

Publiat n „Arbeiter-ZeLtung• 
nr. 18 in 1 iunie 1 873 
şi „Der Volksstaat• 
nr. 51 lin 25 iunie 1873 

secretar general : 
F.A. Sorgs 

Se publică djpă tet\ apăml i\ 
„Arbeiter-Zeitng• 

Tradus din limba germană 

* In „Der A"beiter-Zeitung• : să declare nule şi neavenite. 
Nota red. 

** ste vorba dspre rezolutiile Congresului .e la Saint-Imier .� 
anarhiştilor. - Nota red. 

* * *  Vezi volumul de fată, p. 66-666. - Nota req. 



668 nexe 

1 6  

Declaraţia Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 

cu privire la secţiile din Italia ale Internaţionalei 

Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor declară că nu există o Federaţie naţională italiană a 
Internaţionalei, deoarece nici una dintre organizaţiile care se 
intitulează astfel nu a îndeplinit niciodată condiţiile de pri
mire şi afiliere prevăzute în Statut şi în Regulamentul de 
organizare. 

In diferite regiuni ale Italiei există însă secţii organizate 
ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, care ţin legă
tura cu Consiliul General. 

Din însărcinarea şi în numele Consiliului General, 

New York, 30 mai 1 873 

Publicat în „Arbeiter-Zeitung" 
nr. 18 din 7 iunie 1873 
şi „Der Volksstaat" nL 5 1  
din 2 5  iunie 1873 

1 7  

secretar general : 
F.A. Sorge 

Se tipăreşte după textul 
apărut in 
„Arbeiter-Zeitung" 

Tradus din limba germană 

Către cetăţenii delegaţi 
la cel de-al VI-lea Congres 

al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor 485 
Londra, 3 septembrie 1873 

Cetăţeni, 
Dorind să lase congresului libertate deplină în ceea ce 

priveşte aprecierea activităţii pe anul 1 872-1873 a Consiliu
lui General, Consiliul General de la New York a hotărît, la 
timpul său, să nu trimită delegaţi din rîndurile sale, ci să 
aleagă un împuternicit în Europa care să prezinte congresului 
raportul oficial şi cel confidenţial, prevăzute de Statut, precum 
şi rezoluţiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de 
zi. Luînd cunoştinţă de documentele trimise de Consiliul Gene
ral, am acceptat cu atît mai bucuros mandatul său, cu cît aprob 
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întru totul activitatea sa organizatorică şi rezoluţiile sale ofi
ciale. Date fiind însă ştirile primite în ultimul moment din 
diferite ţări, consider de datoria mea să nu particip la lucră
rile congresului. Situaţia dificilă în care se află membrii noştri 
în aceste ţări mă împiedică să dau amănunte în această pri
vinţă. E suficient să spun că situaţia din Franţa - de unde 
mandatele au fost trimise pe numele meu - nu permite să spe
răm în trimiterea de delegaţii directe, că plecarea din ţară a 
membrilor noştri spanioli în timpul crizei actuale ar fi apre
ciată de marea masă a muncitorilor ca un act de laşitite, că, în 
urma evenimentelor din Spania, obligaţiile financiare ale prie
tenilor noştri din Portugalia au crescut într-atît, încît nu este 
posibilă decît o reprezentare indirectă ; că, în sfîrşit, perse
cuţiile poliţieneşti la care sînt supuşi membrii Internaţionalei 
în Italia, arestările din Germania, dizolvarea cu forţa a sec
ţiei centrale din Copenhaga şi represiunile la care este supusă 
mişcarea muncitorească în Austro-Ungaria fac imposibilă o 
reprezentare cu adevărat internaţională a muncitorilor. In 
aceste condiţii, mult mai grele pentru Asociaţie decît cele din 
perioada care a urmat după căderea Comunei din Paris, con
gresul va avea, prin însăşi componenţa sa, un caracter mai 
mult sau mai  puţin local. 

Pe de altă parte, Consiliul federal britanic. care din punct 
de vedere politic are posibilităţi mult mai mari pentru a fi 
reprezentat la Congresul de la Geneva, şi-a numit delegaţii : 
Alfred Days, F. Lessner, A. Serraillier, dar, luînd cunoştinţă de 
documentele trimise secretarului său de către Consiliul federal 
romand, a revenit asupra rezoluţiei sale şi a hotărît să nu 
participe la congres şi să facă cunoscute în mod public moti
vele acestei hotărîri. 

Chiar dacă considerentele generale arătate mai sus nu 
m-ar obliga să mă abţin de la a participa la lucrările Con
gresului de la Geneva, faptele care au determinat hotărîrea 
Consiliului federal britanic ar fi suficiente pentru a mă îm
piedica să particip, deşi am primit mandate din Franţa, Ame
rica, Portugalia etc. 

Vă trimit alăturat documentele primite de la Consiliul 
General 486• 

Scris de F. Engels 
la 3 septembrie 1873 

Cu salutări frăţeşti, 
A. Serraillier 

Se tipăreşte 
după manuscrisul lui Engels 

Tradus din limba franceză 
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Adnotări 

„Pretinsele sciziuni din Internaţională" - circulară secretă a Con
siliului General al ocia\iei Inte111aţionale a Munoirorlor, scrisă de 
Kai1l Marx şi Fr · edr�oh Engels l1 perioada c.prinsă intre mijlocul lunii 
ianuarie şi inceputiul Junii martie 1872. La 5 martie, in cadrul unei 
şedinţe a ConsiliuLui Gner,al, Marx ia expus iprincipalele teze ale circu
larei şi a relevat importanta acs1ui documen1, care oferă „o imagine 
a dezvoltării .storice a principii.lor şi polirticii Internaţionalei•. Circu
lara „Pretinsele scizinni din I.ternatională •, care a ads Ja ounoştinţa 
opiniei ipublice aJtivitatea de subminare dsfăşurată in cadrul Inter
naţionalei de ina demraţiei socialiste, ,condusă de Bakunin, în
cheie o et.pă anl.i1ă în lpta liui Marx şi Engels �otriva anar
hismUJlui. Act'vitatea ostilă a bakunştilor s-a intensi!Lca1 mai als după 
Coferillţa de la Londra (septmbrie 1871  ). Prin hotăririle sale u 
privi.re la ncsiitatea .creării unui partid politic Ide sine stătător al 
proletaria1uluî şi a luptei !mpotriva sectarismUJlui, colferinţa a dat o 
lovitJJră putnică anirhismului. Anarhiştii au dfăşuxat o oampanie 
uribundă ipotriva Iutemaţionalei, şi in primul rJnd imprtriva Con
siliului General şi a lui Mirx. La Congrsul anarhiştilor convcat în 
noiembrie 1871  a Sonvilier a fst adopta1ă o circulară (vei articolul 
lui Enges „ongrsul de da Sor1Vilier şi Intenat:onala", K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 17, Bucm�ti, Edi1ura ipolitică, 1963, p. 504-510) ; 
petru diferitele elemn�e stile marxismului, ati1 dinăuntrul cit şi d.n 
afara Iuternationalei, aestă circulară a onstituit semnalul pentru 
declanşarea atacurilor impotria ConsiliJUlui Gener.al. Acivite.ta pu
blică, dir mai ales aotivita1tea secretă dsfăşurată de anrhişti punea 
in pericol cea mai mare CU•Cerire a prolet.riatului internaţional -
Intenaţinala. In „PreUnsele sciziuni din Inernaţională", Marx şi En
gels au dmscat in fata prnletari.1lui d'n toa1e ţările adevăratele 
scopuri ale anarhiştilor, lgăturile lor icu elementele străine clsei 
muncitoare, precum şi activitatea Ali.antei, condusă de Bakunin, ca 
sctă ostilă mişcării muncitoreşti. 

Ciirulara „Preti1Sele scirzinn : din Internaţională" a fost publicată 
pentru prima oară sub formă de boşură .lrtind snăturile tuturor 
mmrilor Consiliului General, în limba franceză, la fîrşitul lunii 
mai 1872 şi a fost trimisă tuturor fderaţiilor Asociaţiei. - 3. 

2 Karl Marx. „Războiul civil din Franţa• (vzi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 17 ,  Buureşti, ditura politică, 1963, p. 329-385). - 7. 



Adnotări 671 

3 Ca răspus la calomniile proferate de prsa burgheză la adrsa Inter
naţiouli in egătură cu apriţia adrsei ,,Războitll civil dim Franţa • ,  
Marx ş i  Engels a u  triis, i n  numele Cnsiliului General, unor ziare 
engleze, printre 1care „The Times•, „The Standard", „The DaLly News•, 
scrisori în care aprau Comuna din Paris şi eophicau rpoziţia Inter
naţionalei (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 7, Bucurşti, Editura 
politkă, 1 963, p. 390-399, 401 ). - 8. 

4 In�pînd din iunie 1871 ,  înd la Londra au inceput să sosească comu
narzi. care se refugiau �n Anglia n cauza perseuţiilor dzlănţu iite 
de guvernul de la Versaills, olSiliul General s-a Pat de strin
grea şi distribuirea de ajutoare matriale, preaum şi de procurarea 
de lucru pentru migran1ii Comunei. Organizatoul acstei activi1Mi 
a Consiliului Generl a l Marx. In iulie, Consiliul General a creat 
un Comitet special pntru ajutorarea emigranţ' !or omunei, n care 
au intrat Marx, Engels, Jg şi alţi membri ai onsiliului ; la 5 sep
tembrie 1871 ,  d:n cauza Jctivitătii intense de prgătiire a Conferinţei 
de la Londra dn 1871 , Marx şi Engels au işiJt din Comitet, fiind 
înlocuiţi de alţi membr� ai onsiliului General. IDeşi exista acest 
ComLtet specil, In anii 1871  şi 1872, Cosiliul General a continuat să 
acorde o mare aJtenţie organizăiri. ajutorării omunarzlor. - 8. 

6 De la firşitul deceniului l 6-lea, una dinre principalele revendicări 
ale muncitorilor englzi a constituit-o ziua de nu'l!că de 9 ore. ln 
mai 1871 a început marea grvă a muncitorilor din construcţii şi a 
mu1ndto.rlr constructori de maşini din Newcastle, are a fost con
dusă de Liga pntru ziua de muncă de 9 ore. Lupta din N ewastle 
a căpătat un cJraater dosebit de a5curtit, deoarece Liga i-a atras 
pentru prima oară şi ipe muncitorii care nu făceau parte din trnde
unionuri. Prdintele Ligii, Jon Burnett, s-a adresat msiliulu: Ge
neral u rugămintea de a împiedeca ducerea de spărgători de grevă 
m Anglia. In legătură u ceasta, CosilLul General a tr�mis 
pe continn1t doi dintre mmbrii săi, pe Eacarirs şi pe Cohn, 
pentru a explic.a mucitorilor iportanţa �ptei oare se desfşura 
in Newcstle. Adiucerea de spărgMori de grevă a fost zădăr
nicită datorită prij inului energic aordat de Consiliul General al 
Internat:onlei. ln octombrie 1871 ,  greva din Neiastle s-a terminat 
cu victoria muncitoriJI', care au obţinut săptămîna de luu de 
54 de ore. - 8. 

6 La 25 iulie 1871 ,  olSiliul Gneral a aprobat propunerea lui Engels 
de a se c1Jvoca la Lonidra, dn septmbrie 1871 ,  o conferinţă �nchisă 
a Intarnaţionlei. Din acest moment, Marx şi Engels au desfşurat o 
muncă intensă in vederea prgtirii rganizatorice şi teoretice a on
ferinţei ; ei au intomit programul lucrăr:Ior şi proiectele de rezo· 
Iuţii care au fost dicutate 1n şedinţele Conliullui General, iar ipoi 
propuse aa oferinţa de la Lmra. Clferinţa de Ja Londra a In
ternaţionalei, care a marcat o etapă .mportantă 1n lupta lui Marx şi 
Engels p entru crearea partiduJui proletar, a avut loc intre 17 şi 23 
septembrie 1871  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 7, Bucureşti, 
Editura Politică, 1 963). - 8. 

7 Hlărîrea Gosil:ului General al Iuternaţinailei cu privire la con
vocarea congresului la Mainz, şi nu Ia Paris, a fst adoptat. la 
17 mai 1870. La 12 iulie 1870, Ia pr>unerea lui Marx, a fost adoptat 
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proiectul ordinii de zi a Congrsului de la Mainz (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 16, Bucurşti, dirtura politică, 1963, p. 461 ). 
- 9. 

B La şedinta Consiliului General din 28 iunie 1 870, Marx a propus ca 
în cadrul sotiilor să se disu1e problma mutrii sediului Co;iliului 
Genral ; el şi-a motivat propunerea rprin ncesitatea de a se ta 
crearea u11or condilii avantajose ptu munciitori: dintr-o tară sau 
alta ; după ce a fost dZbătută în oitva şdinte ale Consiliului Ge
neral, 1propunerea a fost adop�ată şi, 0la 14 iulie 1870, Marx a scris 
„Comunicare confidentială tuturor sctiLloru (K. Marx şi F. Engels. 
Opre, voi. 16, Buurşti, Editurn politkă, 1963, p. 469). Sectiile s-au 
pronuntat iimpotriva mutării sediului, considerind Londra locul cel 
mai ind�cat pen1iru activitatea orga1Ulul conducător l Asociatiei In
ternaţinale a Muncitorilor. - 9. 

9 Jmre 25 şi 29 septmbrie 1865, în locul congresului Asociatiei Inter
nationale a Muncitorilor care urma să se lină la Bruxelaes, a avut 
lo0 o conforintă preliminară la Londra ; hotărîrea cu privire la ami
narea ongresului şi la convocarea conferintei a st adoptată de 
Consiliul G11eral la insistenta lui Marx, are considera că organi
zatiile locale ale I nternatinalei nu erau suficient de puternice d in 
rpunot de vdere idologia şi organ.zatoric. - 9. 

I O Circulara din 26 mai 1871 a ministmlui de externe al Fran tei. Jules 
Favre, cerea rprezentanţilw diplomatici ai Frantei în străinătate să 
obtină de la guvernele europene arstarea şi extrădarea comunarzilor 
emigranti ca riminli de drept .comun. 

Dufaure a przentat un proiect de lege întomit de o comLsie 
specială a Adunăr:i naţionale franceze, potrivit căruia apartenenta la 
Internatională era pasibilă de pdeasa cu închisoarea. Proiectul de 
lege a fost adrptat la 14 martie 1872. - 9. 

1 1  In vara anului 1871 ,  Bismarck şi cancelarul Austro-Ungariei, Beuit, 
au luat măsuri dn vderea luptei comune împotriva mişcării munci
torşti. La 7 iunie 1871 ,  Bismarck a trimis ambasadorului german la 
Vieua, von Schweinitz, o depeşă în care ii recomanda să ducă tra
taive cu guvernu� .striac in ivderea unor acţiuni comune împo
triva orgllizaţiilor muncitorşti ; la 17 iunie 187 1 ,  Bimarck i-a trimis 
lui Beust un memorandum în care Ji comunica măslîile luate în 
Germania şi în <Franţa împotriva activităţii Intenaţionalei. In august 
1871,  la întrevederea de la Gstein dintre impăratul Germaniei ş; 
împăratul Austriei, şi în septembrie 1871 ,  la Salzburg, iproblma mă
surilor in vederea luptei comune împotriva Internaţionalei a fost 
dzbăitută in mod special. 

Guvernul italian s-a raliat campaniei generale îpotrLva Inter
naţionalei, cea ce şi-a găsit exprsia în lichidarea scţiei din 
Neapole în august 1871 şi în perseutarea membrilor Asociaţiei, în
desebi a lui Theodor Cuno (vezi volumul de faţă, p. 77-78). 

In primăvara şi vara anului 187 1 ,  guvernul pniol a luat mă
suri reprs:ve îotriva o rganizaţillor muncitoreşti şi a secţiilor In
tenaţionalei ; ca urmare, Mora, Morago şi Lorenzo, membri ai Con· 
siliuJui federal spniol, au fost nevoiţi să emigreze la Li6abona. - 9. 
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1 2 In iulie 1870, n Austro-Ungaria au fost arestaţi şi condamnaţi, sub 
acuzaţia de înaltă trădare, militanţii social-democraţiei austriece 
Oberwinder, Andreas Scheu, Most şi Past 1 unele asociaţii munci
torşti au fst, de asemenea, supuse persecuţiilor. 

1n Gania, lansarea la 5 septembrie 1870 a manifestuJui „Către 
toţi mucitorii germani",  ,,îndreptat î,potriva planurilor militariste ale 
guvernului prusian, a avut ca umare arstarea şi trimiterea în jude
cată, la 9 septmbrie 1870, a membrilor Comitetului P artidului munci
toreso social-democrat german Bracke, Bonhorsit, Spier, Kiihn ş.a. 
La 17 decembr:e 1870, Liebkneoht şi Bebe!, care luaseră atitudine 
împotriva războiului de otropire, au fost arestaţi Ub acuzaţia de 
„acte preparatorii pentru săvirşirea crimei de înaltă trădare" 1 în 
martie 1872, e: au fost ondmnaţi la doi ani detenţiune în fortă
reaţă. - 10. 

13 Comitetul Central al Federaţiei nord-americane a Aociaţiei Intern.
ţionale a Muncitorilr a hotărit, la 12 august 1 871 ,  să nu trimită 
delegaţi la Conferinţa de la Londra, iar u mijloacele pe care le are 
la dispoziţie să-i ajute pe emigranţii Comunei. O omisie specială a 
fosit însărcinată cu întomirea unu i rapoit pntru Conferinţa de la 
Londra 1 l a  20 august, mmbrii Comitetului Central au aprobat în 
unanimitate un memo"andm, oare a fost trimis a,poi Consiliului 
Gneral. Memorandumul analiza situaţia economică şi rpolit�că a clasei 
muncitoare din S.U.A. şi greutăţile întimpinate de Comitetul Central 
1n munca sa. Aces1 do oument a fost e1pus pe s curt de Marx la 
şedinţa din 22 septembrie 1871 a conferinţei. - 10. 

1 4  a propunerea lui Marx, Conferinţa de la Londra a insărcinat Con
siliul General cu fomarea unui ronsiliu federal pentru .nglia. De 
la înfiinţarea Jnternaţionalei şi pînă în toamna .nulua 1 871 ,  funcţiile 
care reveneau unui asmenea consiliu au fost îndeplin:te de Con
siliul General. ln octombrie 1871 a luat fiinţă CoSiliul federal bri
tanic, format din reprezentanţi ai secţiilor ngleze şi reprezentanţi a i  
trade-uninurilor care aderaseră la Internaţională. De la încput, î n  
conducerea acstuia a existat un grup de reformişti, avînd în frunte 
pe Hales, secretarul Consiliului General, care a ds lupta hnpotriva 
Consiliului General, c ăutînd să-i opună în nglia Consiliul federal 
britanic şi ridiaindu-se impotriva politicii internaţionalismului pro
iletar promovate de Cosiliul Generl în rproblema iTlandeză (vezi 
adnotarea 93). In această luptă, Hales şi adepţii săi au rpactizat u 
anarhiştii din Elveţia, cu elementele burghezo-reformiste din S.UA. 
şi altii. După Congresul de Ja Haga, partea rformis1ă a Consiliului 
federal britanic, care a refuzat să recunoască hotărîrîle congrsului, 
a dezlănţuit, Îpreună cu bakun:ştii, o campanie de calomnii împo
triva Consiliului General şi a lui Marx. Impotriva lor s-a ridicat cea
Jaltă parte a Cnsiliului britanic (Vi.ey, Riley, Milner, Lessner şi 
alţii ), care i-a sprij init activ pa Marx şi Engels. La încputul lunii 
decembrie 1872, dn Consiliul federal britanic s-a produs o sciziune ;  
partea care a rămas fidelă hotărîrilor Congrsului de l a  Haga s-a 
constituit n .Consiliul federal britanic şi a stabi1it o legătură directă 
u Consilill General, l cărui sediu a fost mutt Ja New York. Marx 
şi Englls au sprijinit efctiv organizarea m=ii Consiliului britanic. 
lncercările reformiştilor de a a1rage de p artea Jar Federaţia brit1nică 
a Internaţionalei au eşuat. 
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Consiliul federal britanic a existat ipractic pină la sfirşitl anului 
1874. Înctarea activităţii sale te legată de incetarea activităţii In
ternaţionalei 1n anmblu, precum şi de vidoria vremelnică a opor
tunimului ln mişcarea munCitorească din An..a. - 10. 

1 5  ste vorba dspre rzoluţia a IX-a a Conferinţei de la Lonra din 
1 871 „Cu pnivire la activitatea politică a c1asei muncitoare•, care a 
formulat teza cu privre la necsitatea organizării unui paTtid politic 
al clsei miuncitoare ca o condiţie indispabilă ipentru asigrurarea 
victoriei revoluţiei socialiste i realizarea scopului ei final - on
struirea societăţii fără dase (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, 
Bucureşti, Edi�ura olitică, 1963, p. 48). - 10. 

1 6  Este vorba deipre rezolutia a II-a a Conferinţei de la Londra din 
1871 „Cu iprivire la denumirile consiliilu natinale etc.• ,  care în
grădea aocesul n lnternatională al diveselor secţii sectare (vezi 
K. Marx şi F. Engls. Opere, vl. 17, Bucureşti, Editura rpolitică, 1963, 
p. 443-444). - 10. 

17 Este vorba despre proclamaţi.a lui Bakunin , ,Către prietenii ruşi, 
polonezi şi toti prietenii slavi" ,  publicată !n suplimentul la ziarul 
„Kolokol" nr. 122-123 din 1 5  fe>rruarie 1862. 

„Kolokol" - ziar dmocrat-revoluţiouar rus ; a fost editat ln 
1857-1867 de A. I. Herzen şi N. P. Ogariov in lmba să şi ln 
1868-1869 1n limba francză cu suplimente in limba rusă ; a părut 
p!nă ln 1865 la Londra, i ar apoi la Geneva. - 1 1 .  

1 8  Liga păcii ş i  libertăţii - organizaţie pacifistă •burgheză, infiin tată i n  
1 867 dn Elvetia de irepublicani burghezi ş i  mic-burghi ş i  de libe
r ali. - 1 1. 

1 9  Este vorba de rzoluţia propusă de M. Bakunin la 23 septembri e 
1868, la Congrsul de la Bena al Ligii p ăcii şi libertătii. u prilejul 
disutării proiectulrui de program al Ligii. In sprij inul propunerii sale, 
Bakunin a rostit două cuvintări, care au fost publicate în „Kolokol" 
nr. 14-1 5 din 1 decembrie 1 868. - 1 1 . 

20 Cirulara Consiliului General „Asociaţia Internaţională a Muncitori
lor şi Alianţa democraţiei socialiste" a fost scrisă de Marx �a 22 de
cmbrie 1868, 1n lgătură u disutarea, la şedinta Consiliului Gene
ral, a primirii Al" anţei lin Internatională. 

La 29 11oimbrie 1 868, J. >h. Becker, are ficea parte din omi
tetul provizoriu al Aliantei, a trimis Consiliulu. General textul pro
gramului şi statutului acstei societăţi. Aceste documenite au fost 
citite in şedinţa din 15 decmbrie 1868 a ConsiliJLui. In aceeaşi zi, 
Marx le-a trimis lui ngels, rugJdu-1 să facă observatii critice pe 
marginea lor. Engels a îndeplinit această rugăminte la 18 decmbrie. 
Ţinind seama de o>servaţiile lu. Enges, Marx a întomit U1 proiect 
de răspuns către Alianţă sub forma unei drulare, care a fost citită 
de H. Jung la şed:nta din 22 decembrie a Consiliului General şi 
alop1ată cu mici modificări. Scrisoarea a fost trimisă tuturor sec
ţiilor Asociaţiei ca o comuniare confidentială (vezi K. Marx şi 
F. Engols. Opere, voi. 16, Buurşti, Editura politică, 1963, ·p. 363-
365) şi a fost publicată pentru prima oară în 1872 de către Marx şi  
Enge�s ln „Pretinsele sciziuni din International ă " .  - 1 1 .  
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l i  Circulara Consiliului General a fost intonită de Marx ca raspw1s 
�a cea de-a doua drsă trimisă la 27 februarie 1869 Consiliului 
Genernl le către biuul central l Aliantei, care dedara că e.te gata 
>ă cliwlve Alianţa internationa1lă dacă Consiliul G€neral va aproba 
prordmul ei şi va primi in Internaţion ală diferitele €i sectii locale. 
Scrisoarea a fost scrisă de Marx după ce CdJUSe de acord cu Engeh. 
asupra conţinutului ei şi aprobată in unanimitate la şedinţa din 
9 martie 1869 a Consiliului General (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 16, Bucure'li, Editurn politică, 1963, p. 373-374). Acest doru
ment a fost pubhcat pentru prima oară de c ătre Marx şi Engels in 
lucrarea „Pretinsele sciziuni lin lntern atională". - 14. 

22 Procesul Neceaev - procs intentat 1inerehiJ ui studentso acuzat de 
activitate revo:uOnară secretă ; a avut  loc Ja Petersburg in iuli e
augu;t 1871 ( amănuate cu privire la a cest procs v ezi n volumul 
d> fată, p. 398-426). Materialele procesului au fost publicate in ziarul 
„Sankt-Peterburgskie vedomosti •. 

Conferinta de la Londra 1-a 1nsărcinat pe U lin cu întocmirea 
unui scurt rdport 5Upra pr.csului Neceaev, care, inaiute de a fi 
publicat, trebuia să fie prezentat Consiliului General. ln  locul ra
portului cerut, Utin i-a trims lui Marx, la sf1rşi1ul lunii august 1872, 
pentru Congresul de la Haga al Internaţionalei, un amplu raport 
confidential privind activHitea ostilă Asociaţiei desfăşurată de Ba
h.unin şi N eceaev. - 16. 

23 „Le Progres" - ziar bakunbt 1 a luptat făţiş împotriva Consnului Ge
neral ; a apărut in Jima franc'ză a Loale, sub conducerea lui 
Guillaume, din d ecmbrie 1868 pînă n ;prilie 1870. - 16. 

24 „L'Egalite" - săptăminal elveţian, organ de prsă a� Federaţiei ro
nrn11de a Jnterniationalei ; a apărut �a Geneva Jn limba franceză din 
cl�emb.rie 1868 pină n decembrie 1872. In noiembrie 1 869 - ianua.rie 
1870 Bakunin, Perrnn, Robin şi alţii, strecuraţi n rdacţia ziarului, 
ou 1i.nc'rcat să-l foose.scă peutru a ataaa onsi!iul General al 
Intemationalei. în i anuari e 1 870 insă, Consiliul federal rnmand A 
reuşit să modifice �mponenta rdactiei şi să-i sco ată pe bakunişti 
din 1adrul ei ; din acst noma1t, ziarul a început să sprijine linia 
Consiliului General. - 16. 

25 Ete vorb a dspre „Adrea ConsiJiului General către Co)lsiliul fede
ral l Elveţiei romandeM, crisă de Marx şi proba1ă iin şedinţa din 
1 ianuarie 1870 a Consiliului General ( izi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 16, Buur.eşti, Editura politică, 1963, p. 413-421 ). - 1. 

26 „e TravaW - săptninail f.rancez. organ de prsă al secţii!Qr din 
Paris ale Internaţonalei ; a apărut la Paris de la 3 octombrie pîni 
fa 12 decembrie 1 869 ; unu•l iintre principalii lui o� iboratori a fost 
legătorul Eugene Varlin, militant de seamă al mi?cirii muncitorşti 
franceze. - 17. 

27 Liga binelui public - ligă a nobilimii feudale ; a fost creată la sfîr
şitul anulu.i 1464 in Fir anta 1 a luptat impotriva politicii de unificare 
a Franţei .i de iutărire a puterii centrale, promovată de regele Lu
clovk l XHea. Membrii .acitei Ligi au fst în primle rinduri ale 
luptei pentru „binele public" in Franta. - 17. 

45 - Ma..-Engcls, Opere, voi. 18 
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28 „La Solidarite" - săptămîna! bakunist, a apă.rut în limba franceză din 
aprilie pînă in sep tembrie 1870 a Neuchâtel i din martie pînă în mai 
1871 la  Geneva. - 17. 

29 „Fabrica• („La Fabrique" )  - aşa era numită în acea perioadă pro
ducţia de ceasuri şi bijuterii .1.a Geneva şi în llprejurimi, producţie 
oare se desfşura în aitelire mri sau mici de tip anufaturier, 
prcum şi la domiciliu. - 18. 

30 Rezoluţia cu privire la omitetul federal al Elveţiei romande, adop
tată de Consiliul General la propunerea lui Ma.rx, vezi K. arx şi 
F. Engels. Opere, vol. 1 6, Bucureşti, Editura politi.că, 1963, p. 465. - 18. 

3 1  Este vorba de cea de-a dou a Adrsă a ConPiului Gneral al Aso
ciaţiei Internaţionale a Munit�ilor cu privire la războiul franco
rusian, scrisă de irx şi aprobată de Consiliul General al Interna
ţionalei a 9 septembxie 1 870 (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 7, 
Bcurşti, Editura olitică, 1 963, p. 284-292 ). - 18. 

32 Este vorba de apelul „Căitre scţiile Internaţionalei", întocmit la 
5 septembrie 1 870 de bakuniştii James Guillaume şi Gasp.rd B1anc şi 
publicat la Neuchâtel ca supliment la ziarul „La Solidarite• nr. 22. 
- 1 9. 

33 Insurecţia de la Lyon a î nceput la 4 septemrie 1 870, în legătură cu 
ştirea dspre infringerea de la Sedan. Sosit la Lyon la 1 5  septembrie, 
Bakunin a încercat să ia în îinile sa.le conducer€a mişcării şi să-şi 
pună în aplicare progrmul anarhist. La 28 septmbrie, anarhiştii au ln
crcat să dea o lovitur.. Incercarea a eşuat deoarece Bakunin şi 
ceilalţi anarhişti nu aveau legături cu muncitorii şi nici un p.' an de 
aieţiune. - 19. 

34 Intr-o criso are datată 10 august 1 87 1 ,  Nikolai Jukovski, searetaml 
secţiei bakuniste din Geneva, denumită „A!ianţa democraţiei socia
liste. Secţia centrală", i-a trimis secretarului-orespondent pentru 
Elveţia, Hermann Jung, rezoluţia cu privire la autodizolvarea sec
ţiei, adoptată la 6 august 1 871 .  - 19. 

35 Vezi „Compte rendu du IV 6 Congres International, tenu a BâÎe, e
septembre 1 869" .  Bruxelles, 1 869, p. 1 72. - 19. 

6 In aprilie 1 870, bakunistul Robin s-a adresat onsiliului federal din 
Paris, cerindu-i să reounoască Comitetul federal, frmat de anarhişti 
a Congrsul de la La Chaux-de-Fonds, ca ComLtet federal romand 
i să deolare n ziarul „La Mars-ai)laise• că numai adepţii acestui 
Comitet sin •  adevăraţii membri ai Internaţionalei. După ce Consiliul 
General a tlezvăluit membriJor Consiliului federal din Paris semni
fioatid sciziunii ca.re s-a produs în Elveţia, Consiliul federal a 
ajuns la conoluzia că nu are dreptul să intervină în această ches
tiune, are este de ompetenţa Consiliului General. - 20. 

37 Este vorba despre rezoluţia a XVII-a a Conferinţei de 1a Londra 
din 1 871 „Ou privire la sciziuna din E1veţia romandă". 

In  ediţia separată a reoluţiilor conferinţei, această rezoluţie nu 
a fst publ�cată în intregime. Textul integral a apărut în „.galite• 
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nr. 20 din 21 octombrie 1871 (vezi K. Mat x şi F. [ngels. Opere, vol. 1 7  
Bucurşti, Editura pol : t ică, 1 963, p. 453456). - 20. 

38 B. Malon. „La troisieme deI1aite du proletariat fran;ais".  Neuchâtel 
1 871 .  - 20. 

39 Sec/ia de propagandă şi ac/iune revolu/ionară socialistă a fost ln
fiinţată la 6 septembrie 1 871 ,  ln locul seatiei din Geneva, „Alian �a 
demoiratiei socialiste",  diolvată in augult. La organizarea ei au luat 
parte foştii membri ai acestei secţii, Jukovski, Perron şi altii, precum 
i aîţiva emigranţi francezi, iprintre care Jules Guesde şi Benoit 
Malon. - 21. 

40 „La Revolu lion Sociale" - săiptămînal, a apărut �a Geneva în limba 
franceză din ootombrie 1 871 pînă în ianuarie 1 872 ; incepînd din 
noimbrie 1 871 .  organul de presă oficial al Federaţiei jurasiene, c are 
avea o orientire an arhistă. - 21. 

41 A. Leo. „La guerre social e. Discours prononce au Con gres de l a  Patx 
a Laus anne ( 1871 )" .  Neuchâtel, 1 871 .  - 21.  

42 „Le Figaro" - cotidian racţionar francez ; a.pare la Paris lnceplnd 
din 1 826 ; era Jegat de guvenul celui de-.al doilea Imperiu. 

„Le Gaulois" - cotidian de orientare conservatoa1re-monarhistă, 
org.an de presă al marii burghezii şi al aristocraţiei ; a apărut Ja Paris 
din 1 867 pină în 1929. 

„Paris-Journal" - Otidian reacţion ar care .avea legături cu po
liţia ; a apărut la Paris din 1 868 pină ln 1 87. fiind editat de H enri 
de Pene. A sprijinit politica ce!ui de-al doilea Imperiu, iar după 
cădera .acestuia a sprijinit guvernul apărării n aiionale şi guvernul 
Thiers ; a calomniat Internaţonala şi Comuna din Paris. - 21.  

43 Este vorba de rezoluţia adoptată la 7 iulie 1 868 de Consiliul General 
la propun erea lui Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 335). Adoptarea acestei .rezoluţii 
a devenit necesară in urma discursului ţinut de Felix Pyat la adu
nrea din 29 iunie 1 868 consacrntă aniversării insurecţiei proleta
riatului p arizian din iunie 1 848 ; in acest discurs, ci chema deschis 
la acte teroriste împotriva lui N apoleon al III-lea. În darea d0 seama 
asupra adunării, apărută in „La Cigale" din Brux>lles, F. Pyat era 
prezntat ca unul dintre conducătorii Internaţionalei. Această afir
mţie a fost repetată şi de alte ziare. 

45* 

Dpă apariţia rezoluţiei in prsă, in secţia franceză de la Londra 
al cărei membru era F. Pyat, s�a produs o sciziune. Reprezentanţii 
elementelor proletare (E. Dupont, H. Jung, P. Lafargue etc.) au ieşit 
din seaţie, exprimindu-şi astfel dezacordul faţă de tactica aventurista 
şi provocatoare a lui Pyat. Grupul ·lui Pyat, deşi nu mai avea nici o 
legătură cu Internaţionala, a continuat să se inttuleze „secţia fran
ceză de la Londra", să ipublice dooumente in numele Asociaţiei Inter
naţionale a MlJlcitorilor şi a sprjj init n repetate rîndur.i grupării 
.antiproJeare care Juptau împotriva liniei promovate de Marx 1 
Consi!iuil General. - 23. 
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44 In ctsul iu lui 1 869, în Consiliul General a fost ridicată le mai 
multe ori pr-ob!ema delmillrii oficiale fată de grupul emigranţilor 
francezi mk-bu rghezi din ondr0, adepţi ai lui Felix Pyat ( v ezi adno
tara 43). ln prmă.vara anuhii 1 870, această delimitare devenise cu 
a tit  mai ncsară ou oH Jn acest ·limp fo Franţa se pregătea al treilea 
proces împotriva membrilor Internaţionalei, acuzaţi le •coplot în 
sopul .sa.sinarii lui Napol eon al 111-!ea, iar ca materiale de acuzare 
f!gurau documentele aşa-numitei „seolii franceze de la Londra",  prin
tre altele un apel adoptat la adunarea din 20 octombrie 1 869, în 
care Inlemationala era idenlifka.tă cu societatea republicană secreta 
Comuna revolutionară, condusă de Felix Pyat. ln Jgătură ·U aoeasta, 
M.rx a formulat o rezolll.ie adoptată de Cosiliul General la 10 mai 
1 870, in care aiM că Inlernationa.a nu .are nimi•c omun cu acest 
grup ( v ezi K. M arx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura 
politici, 1 963, p. 460). Arestarea membrilor din Franţa ai Internaţio
nalei a fost, de fpt, determina.tă de lansarea de către Consiliul fe
deral din Paris a manifestului din 24 aprilie 1 870, in c are era demascat 
adevălralul conţinut al plebis.cilului in curs de 1pregălire ( vezi adno
tările 1 59 şi 1 60). 

„La MarseWaise" - cotidian fran cez, organ de pre5ă al rpubli
canilor de stinga ; a !părut la Paris din decembrie 1 869 pină în sep
tembrie 1 870 ; ziarul a publiat materiale privind activitatea In lerna
tionalei şi mişcarea muncitorească. 

,,Le Reveil" - siptăim1nal. iar din mai 1 869 cotidian francez, organ 
de presî al Iepublicanilor de s tânga ; a .apărut sub conducerea lui 
Delesrluze l a  Paris din iulie 1 868 pină in ianuarie 1 87 1 .  Ziarul pubHca 
documente ale Internaţionalei şi materiale cu privire la mişcarea 
munciloredscă. - 23. 

45 Problema activil.tii de agent al politiei franceze desflşurale d ,  
Durand, care se strecur'se fo In ternaţională ca unul dintre c>ndu
cătorii secţiei franceze lin 1 87 1 ,  a fost dezbătută 1a 1 octombrie 1 871 .  
1ntr-o şedinţă extraordinară a Consiliu.ui General, la  care a fost pre
zentată .ore.pondenta lui Durand cu funotionari ai ipolitiei. Potrivit 
instruotiunilor date de politie, Du rand trebuia să pătrundd în s�pur: 
de spionaj la Conferinţa de l a  Londra i chiar să intre în rn;iliu!  
General. Rezoluţia u rprivire la excLuderea lui  Dur0and a fost întoc
mitei -i preientală Cosi.iului General de Engels (vezi K. Marx şi 
F. Engel;. Opere, voi. 1 7, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 460). - 23. 

46 Rezoluţia din 1 7  octombrie 1 871  cu privire la stil lutul secţiei franceLe 
din 1 871  a fost scrisă de Marx şi aprobată fo unanimitate de Con 
siliul General. Consiliul a ară.ta·t că, intrucit  statutul seoţiei con tra
vine S tatutului general, ea nu poate fi p.rimită în Internaţiona!d. 
Textul rezoluţiei s-a păstrat in manuscrisul secretarului-corespondent 
pentru Franţa, Auguste Serraillier (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere 
voi. 1 7, Bucureşti. Editura olitică, 1 963, p. 462465). - 24. 

47 La 7 noiembrie 1 871 ,  Consiliul General a discu tat .rc;punsul secUci 
franceze din 1 871 . care în scrisoarea sa din 31 octombrie a declarat 
c. nn este de acord cu rezoluţia Consiliului Ge11Nal dln 17 octom
lirie 1 871 ( v ezi adnotarea 46) şi s-a dedat la atacuri împotriva aostuia. 
O comunicare in această problemă a fost făcută de Auguste Serraillier, 
care a prezen tat rezolntia scrisă de Marx şi aprobată î n  unanimi.tale 
de Consiliu (vezi K. Marx ş i  F. Enge:;. Opere, vol. 1 7, Bucureşti, 
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Editura poHtică, 193, p. 48-493). Această rezoluţie a fost publicată 
pentm prima ară (inmplet) in „Pretinsele -sciziuni din Interna
ţională0. - 24. 

48 „Deolaration de a Seotion fran;aise federaliste de 1 871,  siegeant A 
Londres".  Londra, 1871. Deasupra titlului broşurii, sectia, d şi Cnsi
Jiul General refuzase primirea ei n Internaţională, a us cuvintele 
„Asociaţia Internaţională a Muncitorilor". - 26. 

49 Este vorba de a doua rezoluţie din secţiunea „Rezoluţii speciale 
ale conferinţei", în care se menţiona că mUCitorii gemani şi-au 
lăt datoria or internaţională ; la baza acstei rezoltii au stat 
concluziile CUJrinse în )Uvintarea lui Marx •U ,privire la situaţia 
Internaţionalei in Germania şi Anglia (vZi K. M.rx şi F. Engels. 
Opere, vol. 17, Buourşti, Editura politică, 193, p. 449). - 1. 

50 Este vorba de scrsoarea trimisă la 1 1  noimbrie 1 871 de secretarul
corespondnt pentru Franţa, Auguste Serrnillier, .redactorului ziarului 
„Qui Vive ! " , Vemrsch 1 crisoarea a st publicată Jn acst ziar la 
16 noiembrie 1871, precum ă într-o serie de a1te ziare. 

„Qui Vive /" - otidian, a apăru1 n 1 871 la .ondra în limba 
f.ranceză ; organul de presă al set�ei franceze din 1871. - 1. 

51 Este vorba de editarea oficială a Statutului general şi a Regulamen
tului de organizare ale In1ernaţionalei, pregătită de Consiliul General 
din insărcinarea Cnferinţei de la Londra din 1871. Ediţia engleză şi 
ediţia franceză au apărut la Londra, prima - la începutul lunii 
noimbrie, a doua - in decembrie 1871 : ,,Genral Ruls and dmi
nistrative ReguJatioS of 4he Intemational Working Men's Associa
tion. Official edition revisd by he General Council" şi ,,Statut; 
Generaux et Reglemnts dministratifs de l'ociation Internationale 
ls Travailleu's. Edition officiell� revisee ar le Coseil General" . 
Teitul oficiaJ in limba germană a apărut in „Volksstaat• nr. 12 din 
10 februMie 1 872 şi sub formă de broşură intitulată : „llgmine 
Statuten und VerwaLtungs-Veoonung der lnternationrlen Arbeiter
Association. Amtliche deutsche Ausgabe, revidiert durch den Gene
ralrath". Leipzig, Verlag der Expditin ds „Volkstaat•. 1872. - 27. 

52 „Congres ouvrier de l'sociahon Internatinale ds Travailleurs 
tenu a Geneve du 3 au 8 septembre 1866". Geneva, 166, p. 27, 
note. - 27. 

53 „Troisieme proces de J'Association Internationale des Travai!leurs 
a P·aris".  Paris, 1870, p. 4. - 28. 

54 Este vorba de rezoluţia a XVII-a a Conferintei de la Londra „Cu 
privire la scizi.unea din Evetia romandă", ln care se ipropuea sec
iilor anarhiste care au ieşit din Federaţia romandă să adopte denu
mirea de „Federaţia j urasiană" (vezi K. Marx şi F . Engels. Opere, 
vol. 17, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 451 ). - 28. 

55 Este vorba de rezoluţia propusă de Malon, Lefran;ais şi Ostyn la  
adunarea din 2 decmbrie 1 87 1  a secţiilor din Geneva, îndreptat. 
împotriva Consiliului GneraJ al Internaţiona!ei şi a hotăririlor Con
ferintei de la Londra şi bazată pe falsificarea unor documente ale 
Internalionalei. Adunarea federatiei a .respins proiectul anarhist şi a 
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adoptat o reoluţie care cofirma hotăriirile Conferinţei de .Ia Londrd 
şi exprima deplina solidaritate u activitatea ConsiliJlui Gener.. 
Proictul rzoluţiei anarhiSte a lui Malon a fost public at în „Rcvo
lution Soc i ale" nr. 7 din 7 decembrie 1871 .  - 30. 

56 K. Marx şi F. Eng els. Opere, voi. 1 7, Bucureşti, Editura politică, 1 961 
p. 45 1 . - 30. 

57 Este vorba de circulara trimisă la 6 iunie 1871 de către minisml 
de extern e Jules Favre reprezen tanţilor diplomatici ai Franţei, în care 
acesta chema •toate guvernele din Europa ·la luptă comună împotriva 
Internaţionalei. Declaraţia Consi liului General ·în legătură cu circu
lara lui J. Favre, scrisă de Marx şi Engels, este publicată ln 
K. Marx şi F. ngels. Opere, voJ. 17, Bucurşti, Editura politic., .1 963. 
p. 387-389. 

Este vorba, de asemenea, de un raport întocmit de Sacaze la 
5 februarie 1872 in numele comisiei care a examinat proiectul de 
lege al lui Dufau.rc {vezi adnotarea 1 0 ) . - 34. · 

58 Aici. :a şi mai jos, Marx citează Sta•turtul Internaţionalei adoptat 
de Congresul de Ja Genva şi publicat la Londra în limba engleza 
( „Rules of the International Working Men's Association" 1876). - 36. 

59 Aici ste o grşeală. Articolul 6 din Statutul general a fost adoptat 
la Congresul de la Genva din 1866 al Internaţionalei. Vezi „Congrs 
ouvrier de !'Associ ation Iuternationale ds Travailleurs tenu a Geneve 
du 3 au 8 septmbre 1866". Geneva, 1866, p. 1 3-14. - 38. 

60 Federa/ia muncitorilor a fost înfiinţată la Torino 1n toamna anului 1871 · 
ea se 1afla sub influenţa adpţilr [i Mazzini. în ianuarie 1872, le
mentele proletare au ieşit din federaţie şi au ormat asociaţia Elibe
rarea proletarului, oare ulterior a fos� primită iin Intern11ţionJă ca una 
din secţiile ei. ln fruntea asociaţii s-a aflat iplnă ln februarie 1872 
agentul de politie Carlo Terzaghi. 

„11 Proletario" - cothdian italian care a apărut la Torino din 
1872 pină in 1874 ; a luat apărarea bakuniştilor npotriva Consiliului 
General şi a hotărlrilor Conferinţei de la Londra. - 38. 

6 1  „Troisime Congres de !'Association Internationa:e des T.ravailleurs. 
Compte rendu officiel". Bruxelles, septembre 1868. Supp!emnt au 
j ournal „Le Peuple Belge", p. 50. - 39. 

62 Este vorba de progrmul A.iantei intern aţionale a demoaraţiei socia· 
l iste, întocmit de M. Bakunin şi publicat ca foaie volantă .1a Geneva 
in 1868 în limbile franceză şi germană. Textul 'Programului este 
r�odus în întregime în lucrarea lui K. Marx şi F. Enges „Alianţa 
democraţii socialiste şi Asociaţia Internaţional. a Muncitorilor". 
- 42. 

63 fale vorba de artico:ul lui M. Bakunin „Organizaţia Internaţion alei• 
publicat în anuarul anarhiştilor „Almanach du Peup1e pour 1872". - 43. 

64 fn noiembrie 1871,  d emocratul burghez Stefanoni a prezentat proiectul 
înfiinţării unei „sociaţii universale a raţionaliştilor" , al cărei pro
gram .reprezenta un amestec de concepţii burghezo-democrate şi idei 
ale socialismului u topic mic-burghez ( înfiinţarea unor colonii agri-
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cole pentru rezolvarea problmei sociale etc.). D>ă propria mărtu
risire a lui Stefanoni, asiaţia unnărea să abată atenţi a muncitorifor 
de aa Interaţională şi să împiedice reşterea influentei ei în litalia ; 
totodată, Stefanoni şi�a declarat solidariitatea cu linţa dmocraţiei 
socialiste. In cadrul polmicii care a inceput după publ.aarea proiec
tului de program al asociaţiei, Stefanoni a publicat articole calom
niatoare îndreptate impotriva Consiliului General, împotriva lui Marx 
şi Engels ; el a luat materia:ul necesar pentru aceste articole din 
ziarele lssaleene, de la Vogt etc. r.pt.l că Mirx şi .ngels au 
demascat adevăratele scopuri ale lui Stefanoni şi legăturile directe 
ale .aniarhiştilor u lmaraţii burghzi {scrisoarea lui gs către 
redictia billlui „Gazetno Rosa", vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 17, Bucmeşti, Edi.ura p>litică, 1 963, p. 51-51 6 ; articolul lui 
Marx „încă o dată Stefanoni ş i  Internaţionala", vezi volumul de 
faţă, p.  86-89), preum şi Iiptul că o serie de conducători i mişcării 
muncitoreşti italiene s-au ridicat împotriva proiectului lui Stefanoni 
u zădărnicit Încercările lui de a supune mişarea muncitorească din 
] talia influentei burgheze. 

„Il Gazzel lino Rosa" - otidian italian, a apărut la Milano din 
1867 pînă în 1873 ; in 1871-1872 a luat aprra Comunei din Paris. 
a publicat doumente ale Asociaţiei Iuternation1e a Muncitorilor ; 
începînd din 1 872 a fost sub influenţa b akuniştilor. - 46. 

J5 „Neuer Social-Demokrat" - cotidian german, a apărut la Berlin în 
nii 1 871-1 8}6, de rei ori pe săptămină ; organ de presă ! Uniunii 
generale a muncitorilor germani, organizaţia lassalleenilor ; orien
tarea lui reflecta intru totul clitica lassalleenilor de adaptare la 
regimul biIlar.ian ?i de co.ohetare cu clasele dominante din Ger
mania, precum şi oportunismul şi naţionalismul liderior lassalleeni. 
Aationînd de >e ,pozLii sectare, acest .iar a dus o luptă sistematică 
Jlpotriva conducerii marxiste a Internaţionalei şi ipotr1va Partidului 

· muncitoresc social-democrat german, a sprijinit activitata, ostilă Con
siliului General, desfăşurată de bakunişti şi de reprezentanţii altor 
curente antiproletare. - 46 

\6 „Blzele albe" sau „cămăşile albe" - aşa erau nmite bandele orga
n izate de prfectura pdliiei din �ipul celui de-al doilea Imperiu. 
Acste bande, formate in lnte dclalte, care se dădau drept 
muncitori, organizau dmonstraţii şi acţiuni provocatoare, creind ast
Iel pretexte pentru persecutarea organizaiilor m advărat muncito
rşti. - 46. 

�1 Congresul Federaiei begiene a Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor care a avut lo la 24-25 decembrie 1871 nu a sprijinit, cu 
prlejul discutrii circularei de 'la Sonvilir, crerea anarhitilor elve
tieni de a se .convoca imediat un congrs general al Internaţionalei, 
dar in acelaşi timp el a luat hotărlrea de a 1nsărcina osiul fe
deral belgian u elaborarea unui nou statut al Asociaţiei.  Proiectul 
de statut, elaorat de pe poziţii anarhiste şi dezbătut de Congresul 
Fede.tiei blgine n iulie 1872, prevedea desfiintarea Consiliului 
General. , 47 . 

jj8 A. Rihard et G. Blanc. „L'Empire et la France ..uvelle. ppel du 
peuple et de la j eunesse a la conieience fran:aise", Bruxelles, 
1872. - 47. 
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69 Rezolutii!e cu pnvire la sciziunea din cadrul Federatiei din S.U.A. 3 
lnlernationalei au fost scrise de Marx şi adoptate, la propunerea sa, 
n şedinţele msiliului General din 5 şi 12 martie 1 872. 

ln decembrie 1870 s-a format la New York un Comitet Central 
al Internationalei ln S.U.A., din care făceau parte reprezentanţii mai 
multor secţii. Seciile r. 9 şi  nr. 12, care au aderat şi ele tu iulie 
1871 , sub cotducerea unor sufragete burghze - Victoria Woodhull 
şi Tennesee Claflin -, au inoeput, dn numele Internationalei, să facă 
propaganda în favoarea unui program de reforme burgheze. Opunîn
du-se „seotiilor străine" ( germane, f.ranceze, irlandeze), şi in special 
secţiei germane nr. 1 din New York, care era ondusă de F. A. Sorge, 
adeptii doamnelor Woodhull şi Claflin au încercat să supună 11-
fluen.tei lor organizaţiile din s,u.A. ale Internationalei. La 27 septm
brie 1871 ,  fără ştirea Comitetului Central de la New York, secţia 
nr. 12 s- a adresat Consiliului General, cerindu-i să o recunoască 
drpt secUe conducătoare a Internationalei in merica ; în acelaşi 
timp a dezlăntuit o campanie de presă împotriva acelor secţii ale 
Internationalei care apă.rau caracterul proletar al organizatiei. ln 
rezolutia sa din 5 noiembrie 1 871 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 1 7, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 687-688), Consiliul Ge
neral a respins pretenţiile secţiei nr. 12 şi a confirmat imputernitrile 
Comitetului Central de la New York. Dr şi după aceea secia nr. 12 
şi-a continuat atacurile impotriva Comitetului Central ; activitatea ei 
a d5 la întărirea elemntelor mic-burgheze in organizaţiile din S.U.A. 
ale In.ternationalei şi a provocat în decembrie 1871 o sciziune intre 
secţiile proletare şi cele mic-burgheze. a New York s-a format un 
Consiliu federal provizoriu dn care au intrnt Sorge, Bolte şi alţii şi 
un al doilea Comitet in frw1te u Woodhull şi ali reformişti bur
ghezi din seotia nr. 1 2. Consiliul General a sprijinit cu hotărirP aripa 
pro.etară a Federaţiei nord-americane ; sectia nr. 12 a fost exclusă 
din Internatională pin. la următorul congres ordinar. La 28 mai 
1872, Consiliul Gen.erai a recunoscut drept unic organ conducator 
al Internationalei Consiliul federal provizoriu. La Congresul Federatiei 
nod- ame'cane dn iulie 1872 a fost ales Consi!iul federal perma
nent, n componenţa căruia au intrat aproape toti membrii Consiliului 
•provizoriu. Cauzele sciziunii din Federatia S.U.A. sint eipuse amă
nunţit in articolul lui F. Engels „lnternationala in America" (vzi 
volumul de aţă, p. 9-105). 

Aceste rzolu.tii ale Consiliului General au Cost publicate n orga
nele de presă ale Internaţionalei din diferi·te ţări, in special dn ziarul 
„Volksstaat". 

„Der Volksstaat• - organul central al Partidului munc!toresc so
cialdmocrat german ( al eisenachienilor ) ; a apărut la Leipzig de la 
2 octombrie 1869 pînd la 29 septmbrie 1876 ( la  inceput de două ori 
pe siptămînă, iar din �ulie 1 873 - de trei ori pe săptămina). Ziarul 
exprima concepţiile curentului revoluţionar din mişcarea mun rito
rscă germană. n .ua orientării �ui curajoase, •revoluţionare, ziaru l 
a fost supus unor permanente iperseutii din partea guvemului şi a 
politiei. Componenta re.otie: ziarului se schimba mereu din cauza 
arstării redactorilor, ar 1conduerea genrală a ziarului a rămas ln 
miinile lui W. Liebkncht. Un �ol important la acst ziar a juca. 
A. Bebel, care conduea ditura „Volksstaat" . 

Marx şi Engels au ţinut o legătură strinsă cu red.cţia ziarului 
fn paginile căruia şi-au publicat fn mod sistematic a rticolele. Dind o 
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mare importantă activităţii ziarului „Volksstaatu, Marx 5i Engels 
urmcireau cu atenţie activitatea lui. criticau lipsurile şi gr�şelile lui 
şi dirijau linia ziarului. care, datorită acstui fapt, a fost unul dlntre 
cele mai bune ziare muncitoreşti din deceniul al 8-lea al gecolulu· 
al XI<-lea. - 51. 

70 rste vorba de rezolu ţia a VI-a a Congresului de la Base! cu privire 
la prob:emele organizatori.ce, „Despre normele de excludere a sec
ti!!or din Intern aţjonalău,  care împuternicea temporar Consiliul Ge
neral să excludă pînă la următorul congrs ordinar unele seţii din 
Internaţională. - 52. 

7 1  Este vorba, probabil, de acea mică grupare a studenţilor sirbi şi 
bulgari de la Zilrioh care s-au organizat sub influenta directă a 
anarhiştilor intr-un grup al Alianţei denumit „Slavenskii Zavesu.  După 
primele incercări de a se constitui, ln primăvara anului 1872, ca 
secţie a Internaţionalei şi după ce Consiliul General a refuzat să-l 
recunoască, grupul a intrat in iunie-iulie 1 872 in Federaţia jurasiană 
I programul lui a fost e:aborat de Bakunin ) ; �n vara anului 1 873, 
grupul s-a diwlvat. - 53. 

72 „La Liberteu - ziar deocrat belgian ; a apărut la Bruxelles din 1 865 
pînă In 1873 ; in 1 872-1873 a apărut săptăminal ; In cpi.d din 1867, 
a fost unul din organele de prsă ale Internaţionalei în Bclg·a.  34. 

73 G. Lefrancais. „:tude sur le mouvnent conunaliste a Paris, en 137 1  " ,  
N>uchâtel. 1 871 ,  p .  92. - 54. 

74 A rticolele lui Marx ln care acesta demasca ziarul „Paris-Journal", 
în paginile caruia apăruse o scrisoare ticluită, sînt publicate In 
K. Marx şi F. Engels. O pere, voi. 1 7, Bucurşti. Fditura po!itică, 1963, 
p. 309 şi 3 1 0-31 1 .  

L a  propunerea lui Marx, la ac'astă demascare s - a  a"ociat şi 
secretarul-corespondent al  Consiliului general pentru Frlnt� .  \uguste 
Serraill ier, care la 16 martie 1 871 a trimi;  o �orisoare di fPri tor ziare. 

„Le Courrier de J'Europeu - ziar orleani st, a apărut la Londra 
în limba franceză din 1840 pină In 1 839 

„Die Zukunftu - ziar german de orientare burghezo-democrati c!, 
organ al Partidului popular ; a apărut din 1 867 la KinigsbPrg, iar din 
1 868 la Berlin. Scrisoarea lui Marx car> demască falsul comis de 
,.Paris-Journal" a fost publicată în nr. 73 din 26 martie 1 871 al  ac.lui 
1jar. - 54. 

75 La şedinţa Consiliului General din ?O februarie 1872 a fost aprobată 
propunerea lui Jung de a se sărbători la 18 martie printr-un miting 
de masă la Londra prima aniversare a Comunei din Paris. In vederea 
pregătirilor a fst aleasă o omisie spec.ală, din care au făcut parte 
Jung, Mac Donnel, Milner şi alţii. La şedinţa Consiliului din 12  martie, 
Marx a fost dsemnat, printre alţii, să ia cuvbtul. Jung i s-a adresat 
apoi lui Engels cu rugămintea de a pregăti un proiect de rezoluţie. 
Mitingul ipubli c nu a avut Insă loc, deoarece 1n ultimul moment pro
prietarul localului a refuzat să pună sala la dispoziţie. Cu toate 
acestea, membrii Internaţionalei şi foştii comunarzi s au adunai în 
micul local al asociaţiei comun arzilor şi au sărbătorit la l 8 martie, 
in cadrul unei adunări festive, aniversarea primei revolu tii prole
tare. La această adunare au fost adoptate, la propunerea comunarzi-
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lor Theisz şi amlina! şi a unui mmbru l ConsiliJ!ui eneral, 
MiJner, rei curte reziuţii, .I căror text or,�punde intru totul cu 
manuscrisul in limba franceză, care s-a păstrat, scris de fiica lui 
Marx, Jenny, şi indreptat de Marx. Textul rezoluţiilor a fost publicat. 
f.ră a se indica autorul, 1n darea de semă supra mitingului apărută 
n ziarele „Estern Post• din 23 martie, „International Herald" din 
0 martie ;;i „Libite• din 24 martie 1872. 

„The Inlernalional Herald" - săptăinal englez, a apărut la 
umdra din martie 1872 rpină in octmbrie 1 873 ; din mai 1872 pini 
in mai 1 873 a fost, de faipt, organul oficial al Consiliului federal bri
tanic al Internaţionalei ; ziarul 'Publica dări de seamă sura şdinţe
lor Consiliului General şi ale Consiliului britanic, documente ale 
.Asciaţiei Inteaţiona'le a Muncitorilr şi artbcole ie Jui Marx şi 
Engels. La fJrşitul anului 1 872 şi ino�utul anului 1 873, ziarul a jucat 
un rol de semă In lupta limpotriva rformiştilor, care se sepaniseră 
de Consiliul fderal britanic. Incepind din iunie 1 873, ca urmare a 
faptului că editorul i redacorul ziarului, William Riley, se îndepăr
tase de mişcarea muncitorească, a lncetat şi colaborarea lui Marx şi 
ngels i .publicarea în .paginile aiestui ziar a materialelor Fdertiei 
britanice a Internaţionalei. - 55. 

76 Secţia Ferre (denumi·tă astfel in mmoria cunoscutului comunard 
Thophile Fer.re )  - t11•a d!ntre rimele scţii r.ceze a1e Interna
ţionalei, înfiinţată la Paris după 1ur!ngerea Comunei. Secţia s-a 
o;tituit definitiv in aiprilie 1 872 ; a servea Co;iliului General drpt 
punct de sprij in în legăturile sale cu organizaţiile muncitoreşti din 
Franţa, care luU din nou fiinţă. La prpunerea lui Mrx, seoiia a fst 
primită in Jnternatională i iulie 1 872, d(pă ce statutul ei a fost 
verificat de o omisie specială de verificare a statutelor istituită de 
Consiliul General. - 56. 

77 Mfilluscrisill lui M.rx „Naflonalizarea pdmintului" a fost scris în 
martie-aprilie 1 872. n legătură •CU discuţiile pu.rtate in secţia de la 
Manchster a foternationalei in problema naţionalizării pămintului. 
In scrisoarea sa din 3 martie, Eugene Dupont i-a făcut cunosute 
Jui Engels conuziile de care dau dovadă membrii acestei secţii în 
problma agrară i, formulnd 5 puncte din proiectatul său diurs, 
i- a .rugat pe Marx -şi Engels să-i trimită observaţii critice in timp 
util, aşa incit el să Je 1oată Jua in cnsid'aţie lnainte de tinrea 
adunării. Marx a da0t o fundamentare amplă a concepţiilor sale în 
'Problema naţionalizării pămintului. In şedinţa secţiei din 8 mi 1872, 
Dupont a przentat un referat care oincide dn întregime cu ma
nsorisuJ păstrat l lui Marx ; acest "ferat a fst publkat la 1 5  iunie 
1 872 n ziarul „International HeraLd" sub ititlul : „Naionalizarea pă
mlntului. Refernt przentat de secţia din Manhester a Asociatiei 
Internaţionale a Muncitoriar" ; 1 se menţiona nici autorul. nici 
referentul. - 58. 

78 ste citat aportul cu privire la prJPrietatea funciară p rezentat da 
Cesar de Paepe la şdinta Congrsului de la Bruxelles al Aociatiei 
Internaţionale a Muncitorilor ( 1 1  septembrie 1868). - 60. 

79 Această scrisoare a .fst srisă de ngels din insăcinarea C0nsiliului 
GeneMl, ca mMe a rerii ConsiliuJlli fderll spniol de a se tri
mite o crisoa"e de salut congeslui ordinr . fderaţiei spniole. 
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Scrisoarea a fost przentată congrsului la 7 aprilie 1 872 1 ea a fost 
publicată in ziarul „mancipacion•.  

Congrsul Federaţiei Paniole a Interna.ionalel a .vu t  Joc Ia 
S aragosa intre 4 şi 1 1  aprilie 1 872 1 la congres au participat 45 de 
delegaţi, reprezent111d 3 1  de federaţii locale. Din ordinul guvernului, 
poliţia a împiedicat tinerea şedinţelor publice ale ongresului. 

„La Emancipacion" - ziar săptăminal, organ al secţiilor din Ma
drid ale Internaţionalei. a a'Păut la Madrid din 1 8?1 pînă în 1 873 1 din 
septemb.rie 1 871 pînă în aprilie 1 872 a fost organul de prsă al Con
siliului federal spaniol ; a luptat iimpotriva influentelor anarhiste 
în Spania. !ntre 1 872 i 1 873, în paginile acestui ziar au apărut 
citeva capitole din ,,Manifestul Partidului munist•, din „Mizeria 
filozofiei" ,  in volumul I l „Gapitallui• şi o serie de articole scrise 
de Marx şi Engels pecial pentru acst ziar. - 62. 

80 ln ş edinţa din 1 6  aprilie a Consiliului Gener!, Marx a dat citire 
acstei declaraţii scrise de el drept rLpostă la discursul calomnios 
rostit fn Camera comunelor de A. B. Coahrane, m embru al parla
mentului. Printr-o hotărfre a Consiliului, declaraţia a fost publicată 
ca m anifst, reum şi tîn „Eastern Post" . - 65. 

8 1  Marx se referă aici Ja preambuluJ „Statutu1ui provizoriu al sociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor • ,  în care, în 1 864, la înfiinţarea Inter
naţion�lei. l flm!ase tzle programatice fundamentale ale primei 
organizaţii internaţionale de să a )letarittudui. Acst preambul 
a intrat fără n i ci un fel de modificări în Statutul general confirmat de 
Congresul de Ja Geneva din 1 866. S 11rcinile luptei poJitice a prole 
tariatului au fost eipl5e în paragraful al treilea al acestui docu
ment, care spune că „eliberirea economică a clsei mucitoare şte. 
prin urmaire, telul măreţ căruia trebuie să-i fie subodonată, ca mijloc, 
orice mişcare politică" (vezi K Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16,  
3ucureşti, Editura politică, 1 963, p. 15). ln „Manifestu l constitutiv al  
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor" ,  elabonat fo acelaşi timp u 
„Statutul provizoriu" , Marx a fundamentat tza potrivit căreia „cu
cerirea puterii poli tice a devenit prima datorie a clasei muncitoare" 
şi a chemat proletariatul „să pătrundă secretele politicii internaţio
na:e, s. supravegh?e activitatea diplomatică a guvernelor lor şi. 
la nevoie, să acţionze .împotriva Lor• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 16 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 1 3 ). - 66. 

52 Este vorba de broşura lui Bakunin „Riposta d'un Internazionale a 
Giuseppe Mazzini",  Milano, 1871 1 broşura a apărut ca supliment li 
nr. 227 din 16 august 1 87 1  al ziarului „Gazzettino Rosa•. - 66. 

83 „Die Volksstimme• - ziar muncitoresa austriac, org anul de presă al 
partidului social-dmocrat, a sprijinit Consiliul General al Internaţio
n alei 1 a apărut la Viena de două ori pe lună, din aprilie pină in 
d ecembrie 1 869. - 67. 

84 „Le Pere Duchene• - cotidian francez, editat d e  Vermersh la P.rii 
le la 6 martie pină la 21 mai 1 871 ; avea o orientare similară celei a 
presei bl anquiste. - 68. 
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85 Aici şi mai departe, Marx citează disursul rostit de Fawett în 
Camera comunelor la 12 aprilie 1 872 ; discursul a fost publicat ln 
ziarul „Tims" din 13 aprilie 1 872. - 68. 

86 Proiectul de lege cu privire la înfiinţarea unui oficiu fderal pentru 
statistica muncii a fost adoptat de Camera reprezentanţilor a Congre
sului S.U,A., dar a fost respins de Seat. - 70. 

87 Scrisoarea către Asociaţi a muncitorilor din Ferrara a fost scrisă de 
Engels ca răspuns la comuni carea cu privire la înfiinţarea acstei 
asociaţii şi la intenţia ei de a dev eni o seatie a Internaţionalei. 
Scrisoare lui Engels, precum şi documentele pr9gramatice ale Inter
naţionalei trimise de el i - au ajutat pe membrii asociaţiei să învingă 
influenta anarhistă. La 7 mai, Consiliul General a confirmat, la pro
punerea lui Enges, Asociaţia din Ferrara ca secţie a Internaţio
nalei. - 72. 

88 Cu acst artiol începe colaborarea regulată a lui Engels la  zi arul 
italian „La Plebe" ,  care a durat pînă la sfirşitul anului 1 872. lnc. 
mai în ainte, în 1871 ,  ziarul publicase extrase din scrisorile lui Engeb 
şi une.e documente ale Consiliului General al Internaţionalei trimise 
de acesta în Italia. La cererea redactorului ziarului, Enrico Bignru.ni, 
Engels a scris pentru „La Plebe" o serie de articole care au fost pu
blicate, de regulă, sub titlul „Scrisori din Londra" ; primul articol a 
fst lnsoţit de următoarea menţiune : „Sub acest titlu vom p ublica 
de acum înainte scrisori!e pe care un cetăţean foarte apreciat �-a 
obligat să ni le trimită din Londra". După o întrerupere de mai multi 
ani, Engels şi-a reluat colaborarea la ziar. Artiolele lui Engels pu
bliate în „La Plebe" au fost reeditate de Gianni Bosio în culegerea 
„KaJ Marx. Friederich Engels. Scritti itali ani",  Milano-Roma, 1 955. 
Subtitlul acestui arti col, ca şi subtitlurile majoritatii articolelor lui  
Fngel5 publi ate i n  „La Plebe" şi incluse în volumul de fată corPspund 
cu subtitlurile din culegerea de mai sus, editat. de Bosio. 

„La Plebe" - ziar italian, a apărut sub îngrij irea lui Enrico 
Bignami din 1 868 pină în 1 875 la Lodi şi din 1875 pînă în 1883 la 
Milano ; pină la nceputul deceniului al 8-lea, ziarul a a\·ut o orientare 
burghezo-democrati că ; ulterior a devenit ziar socialist ; în  1872-1873 
- organul de prsă al secţiilor Internationalei ; a sprijinit Consiliul 
General ln lwpta impotriva anarhiştilor ;  a publicat documente ale 
Internaţionalei 5i  arti ole ale lui  Engels. - 74. 

89 In anii 1 830-1 831 ,  în sudul şi estul Angliei au avut •loc rascoale 
spontane ale muncitorilor agricoli, provocate de situ aţia extrem d> 
grea în care se afla această categorie a populaţiei. Introducerea 
maşinilor agri cole a dus la un şomaj de masă în rindurile muncitorilor 
agricoli, care, in semn de protest, au dat oc stogurilor şi au di�trus 
maşinile. Armata trimis. în regiunile cuprinse de răscoală i-a reprimat 
cu cruzime pe răsculaţi. - 75. 

90 a sfirşitul lunii martie 1 872, în comitatul \Varwickshire a luat fiin\ă 
Uniunea muncitorilor agricoli, care s- a situat în fruntea unei greve, 
căreia i s-au alăturat curînd şi  comitatele învecinate din centrul 
şi estul Angliei. Greva s-a bucurat de sprijinul trade-unionurilor mun
citorilor de la oraşe. Ajuprul bănesc dat de acestea, precum 5i 
cererea mare de brate de muncă la oraşe �a urmare a avîntului in-



Adnoldri 687 

dustrial au contribuit la victoria muncitorilor agricoli in lupta dusă de 
ei. ln mai 1872 a fost infiintată, sub preşedintia muncitorului Joseph 
Arch, Uniunea naţională a muncitorilor agico1i, care, spre sfirşitul 
anului 1 873, numara aproape 1 00 OOO de oameni in rindurile ei. Lupta 
pentru reducerea zilei de muncă şi mărirea salariului a continu at pină 
in 1 874 şi s-a închei at intr-o serie de comitale cu v ictoria grevişti
lor. - 75. 

9 1  Engels se referă la răspunsul dat de ministrul de interne Bruce in 
şedinţa din 12 aprilie 1872 a Camerei lorzilor in legătură u discursul 
rostit de A. B. oohrane împotriva Asociaţiei Inlernationale a Mun
citorilor. - 76. 

92 Comunicarea dspre persecuţiile poliţieneşti la care a fost supus 
socialistul german Theodor Cuno, unul dintre conducătorii secţiei din 
Milano a Internaţionalei, a fost făcută de Engels la şedinţa Consil 'u
lui Generai! din 23 aprilie 1 872. Engels a aflat dspre acste perse
cu ţii atit din ziarele italiene cit şi dintr-o scrisoa.re primită la 22 apri
lie de la Cuno. Văzind in aceste persecuţii o manifestare concretă a 
fntelegerii care exista in tre guvernele reacţionare din Europa impolriva 
Intern aţionalei, Engels a aordat o mare importantă demasclrii acestui 
fapt. Comunicarea scrisă de Engels a fost publiată in darea de seamă 
asupra şdin tei Consiliului General în ziarul „Easlern Post» din 27 apri
lie 1872 şi in „Gazzettino Rosa" din 7 mai 1872. - 77. 

93 La şdinţa din 14 mai a Consili ului General s-a discutat problema 
relaţiilor dintre secţiile irl andeze înfiinţate in Anglia şi Irlanda şi 
Consiliul federal britanic (vezi adnotarea 14). In discursul său, Engels 
a dmascat concepţi1le şoviniste ale lui Hals şi ale cJ touva membri 
englezi ai  Consiliului General şi  ai Consiliului federal britanic, care se 
impotriveau creării in cadrul Internaţion alei a unei organizaţii irlan
deze de sine stătătoare şi  luptei ei pentru independenţa Irlandei. In 
discuţiile purtate în c adrul şedinţei, majoritatPa membrilor

-
Consiliului 

General l- au susţinut pe EngeS. 
Discursul lui Engels •S-a păstrat sub forma unor insemnări făcute 

de el insuşi spre a fi publicate in ziar, precum şi (incomplet) in 
registrul de procese-verbale ale Consiliului General. Discursul nu a 
fost publicat, deoarece chiar la următoara şedinţă a Consiliului Ge
neral s-a hot.rit ca discuţiile in problema irlandeză să nu fie incluse 
în darea de seamă dstinată presei. Acest lucru a fost motivat prin 
faptul că publicarea unor discursuri,  indeosebi a ce.ui al lui Hales, 
putea dăuna Interna\jonalei. - 79. 

94 Este vorba de ciocnirea din 8 martie 1842 le la Manchester din tre 
crtişti ş. irlandezi. Ciocnirea a fost provoată de conducăorii naţiona
lişti-burghezi ai sociaţiei na tionale irlandeze a wpealerilor ( adeptii  
desfiinţării Uniunii din 1801 ), care erau ostili mişcării muncitorşti 
din Anglia, şi [n special cartismului. O"Connor şi un grup de cartişti 
au fst izgoniţi de repealeri din Hall of Science, unde O'Connor u rma 
să tină o prelegere. - 80. 

03 Ma•x a citit această declaraţie, scrisă de el, in şedinţa Consiliului 
General d'n 2 1  mai 1 872 în legătura cu broşura care apăruse ln 
aprilie 1872 : „Con,eil federaliste univ ersel de ] 'Association Interna-
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tionl e ds Travailleurs et des societes republicaines socialistes ad
hereuts", Londra, 1 872. (Broşura a apărut In limble franceză, engleză 
şi germană.) Consiliul federal universal, care a Juat fiinţă la începutul 
anului 1 872, era format din rămăşiţele secţiei franceze din 1 871  (vezi 
volumuJ de fată, p. 28), din diferite organizaţii burgheze şi mic
burgheze, din citiva lassalleeni excluşi din Asociaţia .culturală a 
muncitorilor germani din Londra şi din alte elmente care căutau 
să se strecoare ]a  conducerea Internaţionalei. Princip alul obiectiv al 
atacului lor il constituiau rezolu1iile Coferintei de la Londra cu 
privire la activitatea politică a clasei mundtoare şi la lupta împotriva 
sctarismului. Hotăirirea Congresului de la Haga de a se include in 
Statutul general rezoluţia cu privire la actirvitatea politică a clasei 
muncitoare, prum şi hotărJrea cu privire la exluderea dui kunin 
au dat o lovitură zdrobitoare tuturor acestor elemente duşmănoase. La 
sfirşituJ Junii septembrie 1 872, Consiliul fedral universail a convocat 
la Lodra un :0ngrs, pe oare a încercat să-l prezinte drept congres 
al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Activitatea ulterioară a 
Consiliului federal a luat .forma unei Jupte intre diferitele dici care 
aspirau să treacă la conducerea „mişcării". 

Acastă declaraie a Consiliului General a fost publicată prnape 
in toată resa IntemaţionaJei ; In ziarul „Emancipadon•,  redacţia a 
intrdus şi următorul par9raf final : „Acest document important, care 
ne dezvăluie intrigile partidelor burgh;e, dovedeşte dorinţa lor de a 
scina sociaţia şi de a-i paraliza activitatea. ln toate ţările, in Anglia 
şi Germinia, ln Belgia şi Elveţia, ln Amerdca i Italia, burghezia 
încearcă să denMureze prindpiul solidarităţii muncitorilor pentru a 
provoca în sinul Asociaţiei noastre o dezorganizare funstă. Aceasta 
să ne fie de învăţătură".  - 82. 

96 Liga republicană universală - organizaţie mic-burgheză dnfiintată 
ln 1 871 ,  la conducerea căreia se aflau Odger, Bradlough, Vesinier, 
Le Lub>z şi alţii. Liga procl ama ca scop al ei atingerea bunăstării 
intelectu ale, morale şi materiale a omenirii prin unirea republicanilor 
din toate ţările, prin răspîndirea de către acştia a unor cărţi şi bro
şuri, precun şi prin informa-rea multiiliterală e bază de prelegeri şi 
discursuri ţinute la mitinguri. Pe lingă revendicări ca : naţionalizarea 
pămlntului, votul universal şi desfiinţarea titlurilor, a privilgiilor cle
rului şi aristocraţiei, progiamul Ligid prevedea realiarea principiului 
federativ ln viitoarea republică universală. Mişcarea republicană din 
Anglia, care se intesificase sub influenta proclmării Republicii 
Fianceze la 4 septembrie 1 870, a generat iufiiutarea Ligii, la care au 
aderat o serie de clubJ'i .republicane din diferite oraşe ale Angliei, 
cluburi din care făceau parte, pe lingă elemente llÎc-bmgheze, şi unele  
elemente proletare. - 82. 

97 Liga pămintului şi a muncii a fost întemeiată la Londra, n octom
brie 1 869, u participu-ea Consiliului General. ln programul ei, pe 
lingă uneJe revendicări .radical-burgheze, er.au fomulate şi 1revendica
rea naţionalizării p ămîntului, reducerea zilei de muncă, precum şi unele 
revendicări cartiste, ca : votul universal şi crearea de colonii agricole 
( amănunte vei în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 6, Bucurşti, 
Editua puitică, 13, p. 6161 9 ). Dar lncă din toamna anului 1 870, 
1n adrul Ligii s- a accn1uat inluenta elementeJor bUTgheze, iar 
din 1 872 a focetat orice lgătură intre Ligă şi Internaţională. - 82. 
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98 La sfirşLtul anului 187 1 ,  .sociaţia culturală a munitorilor germani 
din Londra {o secţie a Internaţionalei) a exclus din rlndurile ei un 
girup de lasal1leni care alomnLseră onslillil General. 

Asociaţia cullurald a muncitorilor germani din Londra a fost in
fiinţJtă in februirie 1 840 de K. cha�pr, J. Moli şi alţi militanţi ai 
Ligii celor drepţi. ln 1 847 ş! 1 849-1850, Marx şi Engels au depus o 
activitate in tensă ln cadrul Aociaţiei. La 17 septembrie 1 850, Marx, 
Engels şi diferili toiarăşi de idei s-au retras din Asociaţie ca urmare 
a faptului că majoritatea membrilor Asociaţiei se situaseră de partea 
fracţiunii sotare-avnturiste Wi1lich-Schapper. Pe la sfirşi tul decniu
lui al 6-lea, Marx i Engels au participat din nou la activitatea Aso
ciaţiei. O dată cu !În tmeierea Asociaţiei Internaţionale, Asociaţia cul
turală a muncitorilor germaui din Londra a constituit seotia germană 
a Internaţionalei a Londra. De la sfiritul anului 1871 a fost una 
din seotiile Federaţiei britanice. Asociatia culturală a continuat să 
funcţioneze pină în 1 9 1 8, oind a fost interzisă de guvernul englez. - 82. 

99 Ţinind seama de ssizările primite în legătură cu calomnierea de către 
Vesinier a m11brilor francezi ai Internaţinalei, Cngresul de la 
Bruxells din 1868 a însărcinat secţia din Bruxelles să-i ceară lui 
Vesiier să acă dovada auzaţiilor aduse, iar in oazul că nu va putea 
aduce dovezi, săJ excludă din Internaţională. 

La 26 octombrie 1868, secţia din Bruxelles a hotărit excludrea 
lui Vcsinier din Jnternatională. - 83. 

1 00 Vezi adnotarea 53. - 83. 

1 0 1  Articolul „îrrcă o dată Stafanoni şi Internaţionala" a fost scris 
de K. Marx în legătură cu apariţia în ziarul „.bero Pensiero• 
lin 18 aprilie 1 872 a articolului calomnis al lui Stefanoni : „Marx
Vogt-Herzenu, îndrptat împotriva Internaţionalei şi a lui Marx per
sonal. lncă mai înainte, Engels 11 demascase pe Stfanoni (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucurşti, Editura politică, 1963, 
p. 5 1 4-51 6 ). Atacurile neîncetate ale lui Stefanoni, ca şi directa sa 
lgătură cu Alianţa şi lassalleenii, 1-au silit şi pe Marx să ia atitu
dine impotriva lui. Ca urmare a demascării lui Stefanoni de Către 
Marx, Engels şi membrii din ItaMa ai Internaţionalei, Încercările lui 
de a Sll/pune mişcarea muncitorească din I talia influenţei burgheze 
au eşuat. 

„IJ Libero Pensiero• - ziar italian, organul de presă al republi
canilor şi raţionaliştilor burghezi, editat la Florenţa intre anii 1 866 
şi 1 876. - 86. 

I 02 In lgătură cu proie:tul de creare a „Asociaţiei universale a raţiona
lişti!or• (vezi adnotarea 64), Ste.anoni a lncercat să obţină sprijinul 
unor conducători de semă ai mişcării rpubMcan e şi muncitoreşti. In 
acest scop, el s-a adresat şi lui Wilhelm Liebknecht ; la 18 decem
brie 1 87 1 ,  Liebkncht, earre n-a sesizat rostul rropunerii lui Stefanoni 
şi nici nu cunoştea legăturile lui cu Alianţa şi lassalleenii, i-a trimis 
un mesaj de salut. Scrisoarea a fost ublicată la 18 ianuarie 1 872. 
Liebkneoht l-a llnştiinţat pe Engels despre aceasta. In scrisoarea de 
răspuns din 15 februarie 1 872, Engels l-a pus la curent cu situaţia 
de fapt, ceea ce l-a deteminat pe iebkneht să-i scrie lui Stfanoni 
la 29 febuarie 1872 o scrioare foarte tăioasă, ln limba germană, in 
care renunţa la orice colaborare u el şi declara în numele social-
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d emocraţiei germane deplina sa solidaritate cu Consiliul G eneral al 
Asociaţiei In ternationale a Munditorilor. Această scrisoare a fost tra
dusă de Engels in limba italiană şi publicată prin intermediul lui 
Cafiero in „Gazzettino Rosa" din 20 aprilie 1 872. - 86. 

1 03 Ve7i K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Ediua politică 
1 b3, p. 460-465. - 86. 

I 04 „National-Zcitung" - ziar burghez german care a apărut sub acest 
titlu d:n 1848 pind în 1915, la Berlin. - 86. 

I 05 Este vorba de cartea lui C. Vogt „Studien zur gegenwirtigen Lage 
:u ropas", Genf und Bem, 1 859. - i .  

1 06 Vezi K .  Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucur�ti, Editura poli
tică, 1 960, p.  429-501 .  - 87. 

I 07 ln cul gerea oficială „Papiers el correspondance de la fmille im
periale", T. II, Paris, 187 1 ,  p .  1 61 ,  publicată după căderea celui de-al 
doilea Imperiu, este mentionată o sumă de 40 OOO de �ranci plătită 
lui Vogt în 1859. - 87. 

J O; Vezi arlicol>le lui K. Marx şi F. Engels din „Neue Rhein�sche Zeitung", 
i n  Oper�. voi. 5 şi 6, Bucureşti, Editura politică, 1 959. - 7. 

I O'l \' e7i K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 9, Bucureşti, Editura poli
t 1ri ,  1959, p. 541-542 ; voi. 1 2, 1962, p. 423428 şi a ltele. - 88. 

1 1  O Vezi articolele lui Marx şi Enges despre ră;boiul dus de Franta şi 
Piemont împotriva Austriei, în Opere, voi. 1 3, Bucureşti, Editura po
liti�ă 1 962. - 88. 

1 1 1  „Pensiero ed Azione• - organul de pre5ă al denocratilor burghezi 
italieni, care a apărut sub redaotia lui Mazzini ; apărea de două ori 
pe lună intre anii 1 858 şi 1 859 la Londra şi în 1 860 la Lugano 
şi Genova. 

-

Manifestul lui Mazzini „Războiul",  publicat in nr. 17 din mai 1 859 
al ziarului „Pensiero ed Azione", a fost tradus de Marx şi tipărit in 
„New York Daily Tribune• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 3, 
Bucurşti, Editura politică, 1962, p. 397-402).  - 88. 

1 1 2  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4. Bucureşti, Ed!tura poli
t ică, 1963, p.  72--727. - 88. 

I 1 1  Este vorba de „Culegerea de articole postume ale lui Alexandru lva
novici Herzen•, Geneva, 1 870. In această culgere au fost publi cate 
nentru prima oară unele fragmente din „Amintiri şi cugetări", printre 
altele capitolul „Germanii in emigraţie". - 88. 

1 1 4  Este vorba de A. Serno-Solovievici. ,,Probl emele noastre ruse. Ră•
puns la articolul d-lui Herzen «Ordinea triumfă• (III. Kolokol nr. 233 ) " ,  
Vevey, 1 867. - 89. 

1 1 5 Scrisoarea trimisă de Marx redacţiei ziarului „Volkstaat" îşi dato
rează aparitia publicării in revista „Conordia" nr. 10 din 7 martie 1 872 
a unui articol ca.omnios scris de economistul burghez german Lu j o  
Br>nlano. Recurgind la anonimat, Brentano încerca să-l discrediteze 
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pe Marx ca om de ştiinţă, în c are sco p  l-a învinuit de incorectitudine 
ştiintifică ;;i de falsificare a mater!al0lor fo.osite. După publicarea 
Jăspunsului lui Marx în z iarul „Voiksstaat• din 1 iunie 1 872, „Con
cordia" a publicat un al doi lea articol anonim al lui Brentano, la care 
Marx a răspuns din nou în „Volksstaat" nr. 63 din 7 august 1 872 (vezi 
vl!umul de faţă, p. 1 1 0-1 1 8). După moartea lui Marx, campania de ca
lomnii iniţiată de Brentano a fost continuată de economistul burgh�z 
englez Taylor, pe care Engels l-a demascat în iunie 1 890, în prefaţa 
la cea de-a patra ediţie germană a „Capitalului" , iar �n 1 891 In broşura 
„Brentano contra Marx• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22. 
Dietz Verlag, Berlin, 1 963). Engels a inclus în această broşură la 
rapi !olul „Do cumen te" cele două scrisori trimise de Marx rlac1ie1 
ziarului „Volksstaat". 

„Concordia. Zeitschrift fiir die Arbeilerlrage" - organul de pre&a 
al marilor industrişi şi al socialişti!or rle catedră germani, fondat 
jn 1 871 ; a apărut la Be'lin rpînă în 1 876. - 90. 

1 1 6 Manifstul constitutiv al Asoci aţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
vezi K. Marx şi  F. Engel5. Opere, vol. 1 6, Bucureşti, Editura poli
t i ca, 1 963, 1p. 5-14. 

Expre9id lui Gladstone citată de Marx a apărut la 17 aprilie 1 863 
in aproape toa·te rapoarte.e pub.icate de zidrele londoneze cu privire 
la această şedinţă a parlamentului ( „Times•, „Morning Star•, „Daily 
Telegraph" şi alte!�) ; în ediţia semioficială a lui Hansard care cu
prindea dezbaterile parlamentare, al căror text era corectat de înşişi 
oratorii,  aceasta expresie a fost omisa. - 90. 

l I i  Citat din articolul lui Edward Spencer Beesly „Asoci aţia Internaţională 
a funcitorilor",  publicat în „Fort 1igh lly Review• nr. 47 din 1 nQiem
brie 1870. 

„The Fortniglil /y Review• - revistă englezi pontru proh!emP l '  
)storie, Iilozofie şi  literatură ; a fost fondată î n  1 865 de u n  grup d_ 
radicali burghezi ; ulterior a avut o orientare burghezo-liberală ;  a 
apJrut sub acest titlu ja Londra pină In 1 934. - 91. 

I I 8 ,The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1 844". Lon
don, 1 864. T. Cautley Newby, 30, \Velbeck street. Cartea a apărut ano
nim ; autorul ei era Henry Roy. - 91. 

I 1 9  Vezi K. Marx. „Capitalul", vol. I, Bucure5ti, Edi tura politică, 1 9f0 
� !. a IV-a, p. 653. - 92. 

I �O „England and America. A Comparison of the social and polit!cal 
State of both Nations". Vol. I-II, Londra, 1 833. ,Cartea lui Wakefield 
a apJrut fără numele autorului. - 92. 

l � I  Vorbind de „inovaţiile lui Laskerchen• ,  Marx se referă la cele intim
plate la şed!nţa Reiahstagului din 8 noiembrie 1 871 , oind deputatul 
burghez naţional-liberal Lasker a declarat , 1ntr-o polmică împotriva 
lui Bebe!, că, dacă muncitoPilor soci al-democraU germani le va trece 
prin gind să urmeze exemplul comunarzilor parizieni, „cetăţenii cum
sPcade şi avuţi Ii vor omori în bătaie". Oratorul n- a Indrăznit însă 
s. publice o asemenea formulare şi  chiar fo darea de seamă steno 
qrafi ată a înlocuit cuvintele „Ii vor omori în bătaie" prin „Ii  vor domoli 

46 
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cu forţa•. Bebel a demascat această falsificare. Lasker a devenit ast
fl obiectul batjocurei în cercurile muncitoreşti. Fiind mic de statură, 
a fst poredit „Laskerchen •.  - 93. 

1 22 La 1 1  iunie 1 872, Consiliul General a hotărî!, la propunerea lui Marx, 
să convoace un congres ordinar la Haga pentru 2 septembrie 1 872 ; 
a fst fomulată şi problea principală de pe ordinea de zi. La 
.următoarea şedinţă, din 18 iunie, a Conslliului General a fost aleasă 
o comisie specială (Engels, Vaillant, Mac iDonnel ) pentru prgătirea 
unei comunicări oficiale in lgătură cu iminentul congres. Această 
cmuniicare, scrisă de Engels, a fost trimisă zirului „The Jntenational 
Herald" şi publiată la 29 iunie 1 872. 

S-a păstrat şi ciorna scrisă de Engels �n limbile engleză şi fran
ceză. - 95. 

l 23 „Manifestul Partidului Comunist", scris de K. Marx şi F. Engels rn 
program al Ligii comuniştilor (vzi K. Marx şi F. Enge!s. Opere, voi. 4. 
Bucurşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 461-500), a fost 
publicat pentru prima oară la Londra în februarie 1 848, sub formă 
de broşură. ln martie-iulie 1 848, „Maniiestul Partidului Comunist• a 
fst publicat in organul democrat al emigranţilor germani „Deutsche 
Londoner Zeitung•. Textul german a fost tipărit tot in 1 848, la Lon
dra, sub formă de broşură, 1n care au fost corectate unele greşeli de 
tipar din prima ediţie. Acest text a fost folosii! m ai ·tîrziu de c.tre 
Marx şi Engels drept bază pentru ediţii l , ulterioare. In 1 848 s-au 
făcut, de asemenea, traduceri ale „Mar, 'estului" într-o serie de 
limbi europene. 

Ediţia germană din 1 872 a „Manifstului" cu o prefaţă scrisă de 
Marx şi Engels şi clteva mici corecturi in text a apărut din iniţiativa 
redacţiei ziarului „Volksstaat". Ediţia din 1 872, ca şi ediţiile germane 
ulterioare, din 1 883 şi 1 890, au apărut sub titlul „Manifestul Comu
nist". - 97. 

1 24 „T 11e Red Republican" - săptăminal cartis, editat de J. Hirney în 
iunie-noimbrie 1 850. ln st săptăminal a fost publicată in noiem
brie 1 850 (ln nmerele 21-24) prima traducere în �imba engleză a 
„Manifestllui Pa1tidului Comunist", sub titlul „Manifstul Partidului 
Comtmist Ge1man". - 97. 

1 25 „Le Socialiste• - săptămlnal, a apărut din octombrie 1 871 pină în 
ma,i 1 873 la  New York, ln limba franceză 1 organ al seclilor franceze 
ale Internaţionllei 1 a susţinut elementele burgheze şi mic-burgheze 
din Federaţia nord-americană a Intenaţionalei ; după ongresul de 
la Haga a rupt u Internaţionala. 

ln ianuariefebruarie 1 872, ziarul a publicat „Manifestul Partidu
lui Comunist". - 97. 

1 26 Este vorba de prima diţie rusă a „Manilestului Partidului Comu
nist", apăirută în 1869 la Geneva in tradcerea lui Bakunin, care
in oiteva locuri a dendturat textul ,1Manifestului". Neajunsurile pri
mei ediţii au fost lnlăturate ln ediţia apărută la Geneva, in 1 882, 1n tra
ducerea lui Plehanov. - 7. 

1 27 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 7, Bucurşti, Editura politică, 
1 963, p. 353. - 98. 
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1 28 Articolul „Intenaţionala în America• a fost scris de Engels pentru 
ziarul „VIksstaat• . iEngels a folosit numeroase extrase făoute de Marx 
în perioada februarie-mai 1 872 din ziare şi din scrsorile mem
brilor Internaţionalei care se refereau la sciziunea din Federaţia 
nord-americană ; aoest material oaracteriza lupta internă din sc
ţiile din S.U.A. ale Asociaţiei Internaţionale a Muncitrlor in pe
rioada octombrie 1 871-mai 1 872. Engels a folosit, de asemenea, 
articl!Jul apămt in r. 54 din 22 iunie 1 872 l ziarului „Emancipacion• 
din Madrid : „Burghezia şi Internaţionala in Statele Unite ale 
Americii". - 99. 

� 2 9  „Woodhull & ClaI/ln's Weekly" - săptămlnal. editat la New York, !n 
anii 1 870-1 876, le sufragetele burgheze V. Woodhull şi f. Claflin. 
- 1 00. 

� 30 Manifestul secţiei nr. 12 din 30 august 1 871 a fost publicat in „Wood
hull & Claflin's Weekly" nr. 71 din 23 septembrie 1 871 .  - 100. 

I 3 1  Shakers (tremurători) - denmira unei secte religioase din S.U.A. 
- 101.  

1 32 Circulara Consiliului federal iprovizoriu din 4 decmbrie 1 871 a fost 
publicată fa ziarul „New Yorker Demokrat" la 9 decembrie 1 871 .  
ln materialele pregătitoare scrise de Marx 'Pentru np.rtl cu privi.re 
la sciziunea din Federaţia nord-americană care a !ost rpreentat Con
siliului General se găseşte un extras din ciirc.ară luat din acest 
ziar. - 1 02. 

3 3  Rezoluţia a XVII-a a Conferinţei de la Londra din 1871 „Cu privire 
la sciziunea din Elveţia romandă", v ezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 17, Bucureşti, Editura politică, 1 96, p. 45--456. - 103. 

1 1  „The New York Herald" - ziar american. organul de presă al parti
dului republican ; a apărut la New York din 1835 plnă in 1 924. - 103. 

1 35 Este vorba de rezoluţia Consiliului General din 28 mai 1 872. Textul 
rezoluţiei s-a ipăstrat in extrasele făcute de Marx care se refereau 
la sciziunea din Federaţia nord-americană (vezi adnotarea 1 28). - 105. 

A 36 Scrisoarea lui Engels s-a păstrat ca oiornă scrisă ipe marginea scri
sorii Comiteui!Jui din Parma pentru eliberar. claselor muncitoare ; 
documentul poartă, de asemenea, următoarea menţiune făcută de 
Engels : „primit l a  1 6  iulie, r5puns la 1 8  iulie". - 106. 

1 3 7  „TJ1e Daily News" - cotidian liberal englez ; organ de presă al bur
gheziei industriale ; a aparul sub acest <titlu la Londra din 1 846 pină 
in 1930. - 107. 

J 38 „The Economist" - săptăminal englaz pentru probleme economice şi 
politice, fondat la Londra ln 1 843 ; organ de presă al marii burghezii 
industriale. - 109. 

J 39 „The Spectator" - s.ptăminal englez de orientare liberală, apare 11 
Londra din 1 828. - 109. 

1 40 Această sarisoare a fst scnsa de Mrx la 28 iulie 1872, in Jegătură 
cu apariţia celui de-al doilea articol anonim al lui Bren<tano in 
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r. 27 din 4 iulie al rev istei „Concordia".  Hepner a trimis articolul 
prin Engels lui Marx, pe care l-a rugat să răspundă ci t mai repede 
po>ibil, subliniind actualitata luptei împotriva socialiştilor de ca
tedrd. - 1 10. 

1 4 1  A. Smith. „An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations" .  V. III, Dublin, 1 776, p. 136. - 1 1 1 . 

1 4 2 Aici şi mai departe, Marx citează volumul I al „Capi talului "  (vezi 
K. Marx. „Capitalul" voi. l, Bucureşti, Editura politică, 1960, d. a IV-a. 
p. 653). - 1 1 1. 

1 4 3 ,,Fortnightly Review• nr. 47 din 1 noiembrie 1 870, p. 529-530. - 1 12. 
1 4 4  Este vorba de articolul „D-l Beesly şi Asoci aţia Internaţională a Mun

citorilor", publicat fără semnătură în „Saturday Review" nr. 785 d;n 
1 2  noiembrie 1 870. 

,,Saturday Review• - titlul pre5curtat al săptămînalului englez 
conservator „Saturday Review of Polit ics, Literature, Science and 
Art", care a apărut  la Londra din 1855 pină în 1938. - 1 12. 

1 4 5 „England and Amerika",  Londra, 1 833, v. I, p. 1 85. - 1 14. 
1 46 „The Morning Star• - cotidian englez, organul de presă al liber

schimbiştilor, a apărut la Londra din 1856 pînă în 1869. - 1 17.  
1 7  „Tize Morning Advertiser• - ziar englez, fondat la Londra în 1794 1 

în deceniul al 7-lea l secolului al XIX-1ea organul de prs; al 
btrghzîei iradiale. - 1 11. 

1 48 In cadrul pregătirilor pentru Congresul de la Haga, o importani; 
hotăritoare a căpătat demascarea activităţii de subminare du5e de 
Alianta secretă a democraţiei social iste. In vara anului 1872, Marx 
şi Engels erau in posesiunea a numeroase documente care le fuse„eră 
trimise de Lafargue, Mesa, Utin şi altii incă imediat după apariţia 
lucrării „Pretinsele sciziuni din Internaţională" şi care confirmau 
existenta în cadrul Internationa!ei, în primul rînd in Spania, a unei 
societăţi secrete bakuniste. 

La şedinţa din 5 iulie 1872 a Comitetului Executiv (vezi adno
tarea 1 52), la care au fost examinate documentele primite din Spania 
referitoare la activi tatea ·secretă a Alianţei, s-a hotărit  să se ceară 
Consiliului General să propună congresului ordinar excluderea din 
Internaţional} a lui Bakunin şi a membrilor Alianţei. Marx şi  Engels 
au primit sarcina să redacteze aprecierile .făcute la şeinta Comi te
tului i să le prezinte Consiliului General. „Mîine seară - .Oria  
Engels lui  Johann Philipp Becker la 5 august 1872 - vom arunca 
omba care va provoca o serioasă panică în rindurile bakuniştilor. .. 
Am primit, în sfirşit, m aterialul necesar şi documentele justificative 
din Spania".  a şedinţa din 6 august 1872 a Consiliului General, 
Enge.s a prezentat proiectul unui apel către toti membrii  Internaţio
nalei, pe care-l scrisese în numele Comitetului Excutiv. Proiectul a 
provocat discutii aprinse, în cursul cărora unii membri ai Consiliului 
General s-au ridicat împotriva publicării apelului înainte de a se fi 
examinat problema Alianţei. Proiectul propus de Engels a fost adoptat 
cu majori1ate de voturi. 
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Documentul s-a păstrat ln manuscrisul lui Engels în limbile fran
ceză şi 9leză. - 1 19. 

1 4 9  Este vorba de circulara Consiliului General „Asociatia International1 
a Muncitorilor şi  Afianta demcraţiei socialiste". Mai j os, Engels 
expune continutul scrisorii lui MMx din 9 martie 1 869, „Consiliul 
General al Asociaţiei In ternationale a Muncitorilor către biroul central 
1l Al ianţei demo cr aţiei scialiste" (vezi volumul de fa1ă, p. 12-14 şi 
1-1 5). - 1 19. 

1 60 Noua iedera/ie din Madrid a fost infiinţată la 8 iulie 1872 de catre 
mmbrii redacţiei ziarului „Emancipacion", excluşi din Federatia din 
Madrid de către majoritatea anarhstă deoarece zi•arul demascase acti
viatea Aliantei secrete din Spania. Paul ifargue a participat activ 
la organizarea şi activitatea Noii fderatii din Madrid. După ce 
Consiliul federal spaniol a refu.at să o recunoască, Noua federa\ie 
din Madrid s-a adresat Consiliului General. care la 15  august 1812 
a recunoscut-o ca federaţie a Internationalei (vezi volumul de fată, 
p. 128). Noua federaţie din Madrid a dus . luptă hotărită împotriva 
răsplndirii influentei anarhiste în Spania, a propagat ideile socialis
mu!ui ştiintilic şi a luptat pentru crearea unui partid proletar de sine 
stătător in Spania. - 121 .  

1 5 1  Documentul de lată a fost aprobat l a  şedinta din 8 august 1 872 a 
Comitetului Executiv (vzi adnotarea următoare). Din manuscrisele 
p ăstrate reiese că primul paragraf a fost scris de Marx. - 125. 

1 52 Comitetul Executiv - aşa s-a numit  în cepînd din iunie 1 872 Comi
tetul permanent ( sau Subcomitetu l )  Consiliului General. Acest comitet 
a luat naştere din comisia constituită încă la 1nceputul activitătii 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, în 1 864, în vederea elabo
rării programului şi Statutului. Din C)mitetul Executiv făceau p arte 
secretarii-corespondenţi pentru diferite tări, secretarul g eneral al Con
siliului General şi casierul. Comitetul, care nu fusese prevăzut de 
Statutul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, a avut rolul de 
organ executiv muncitor sc. Sub conducerea lui Marx, Comitetul a 
îndeplinit numeroase sarcini în cadrul conducerii activităţii de zi cu 
zi a Intern ationalei şi l pregătirii documentelor care erau pre
zentate apoi spre examinare onsiliului General. În legătură cu pre
gătirile intense ln vederea congrsului ordinar, Consiliul General a 
hot.rit, la 18 iunie 1872, să incredinţeze toate iproblemele organiza
torice Comitetului Executiv, care 1n vara anului 1 872 a jucat un rol 
important în demascarea uneltirilor puse la ca!e de bakunişti şi dn 
elementele ostile marxsmului şi în unirea în jurul lui Marx şi 
Engels, Jn ajunul Congresului de la Haga, a forţelor cu adevărat 
proleare. - 125. 

I 53 „La Razon• - săptămînal anarhist, a apărut la Sevilla din 1871 pină 
ln 1 872. - 125. 

1 54 Noua federaţie din Madrid a publicat această scrisoare, scri�ă dP 
Engels !n numele Consiliului General, în „Emancip acion" nr. 63 din 
24 august 1 872, incluzind-o in textul declaratiei in care se anunta 
recunoaşterea fediaţiei de către Consiliul General. - 128. 
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1 55 Această adrsă a fost trimisă de Engels seotiilor italiene din Milano, 
Torino, Ferrara şi Roma, care fuseseră recunoscute oficial de Con
siliul General şi  intretineau Jegătri prmanente cu el. 

Redaotia organului de prsă oficial al sectiei din Torino a Inter
natin!lei, săptămînadul l Poplino" ,  are a apărut din aprilie p!nă 
In octombrie 1 872, a publcat această adresă, însoţind-o de urmă
to'ea intoducere : „Publ�cind scrisrea de mai jos, comunicăm că 
nu am putut face acest ,uru mai devreme, deoarece membrii din 
conducerea ziarului cmancipazione del proletario», cărora le era 
adrest. fuseseră arrstati �n legătură cu greva, asUel că au luat 
cunoştintă de ea abia zilele acestea". 

Ciorna adresei scrise de Engels ln limba italiană poartă men
t 'unea : „Roma, Ferrara, Milano, Torino" .  - 129. 

1 56 Conferinta grupurilor anarhiste din ltâlia a avut loc la Rimini �ntre 
4 şi 6 august 1 872. Conferinţa, la pregătirea căreia a participat nemij 
locit Bakunin, a hotărî! să formeze o organizatie anarhistă pe întreaga 
Italie, arogîndu-şi numele de Federatie italiană a Asociatiei Interna
tionale a Muncitorilor, şi să mp. orice legături cu Consiliul Gene
ral. - 129. 

1 57 Congrsul de la Haga a avut loc �ntre 2 şi 7 septembrie 1 872. In 
fata cngresului a stat sarcina imediată a sactionării .rezolutiilor 
adoptate le Conferinta de la Londra din 1 87 1  cu privire la actLvitatea 
pJi.ică a olasei muncitoare şi împotrivia sectiilor sedare. Adoptarea 
rezolutiilor Conferintei de la Londra a marcat o însemnată victorie 
a marxismului in lupta pentru crearea unui partid proletar şi a dat 
o lovitură zdrobitoare tuturor elementelor stile clasei muncitoare, 
;i în primul rînd bakuniştilor. De aceea, începînd din toamna anului 
1 87 1 ,  şi îndeosebi ln vara anului 11 872, dn pleajma .congrsurui, baku
niştii şi alte e!emente mic-burgheze care li s- au alăturat s-au ridicat 
împotriva acestor hotrîri şi a Consiliului General, cam lupta pntru 
înfăptuirea lor. 

Marx şi Engels au desfăşurat o uriaşă muncă de prgătire a 
Congresului de la Haga, in vederea unirii tortelor revolutionare pro
letare. Cu participarea lor activă au ost dezbătu1e şi aprobate în 
"adrul şedintelor on.liulud Generl propuneri iprivind modificared 
Statutului şi a Regu1amentllui Internaţionalei, şi dn primUJl rînd ro
punera privind includerea în Statut a rezolutiilor cu iprivire la acti
vitatea politică a clasei muncitoare şi la lărgirea dmputerniciri.or 
Consiliului General. 

In ce privşte compozitia, Congrsul de la Haga a fost cel mai 
reprezentativ dintre toate congresele anterioare ale Internationalei. 
La lucrările lui au participat 65 de delegati din 15 organizatii na
ţionale. ongresul a constituit ipunctul culminant il luptei îndelun
gate duse de Marx şi .Engels şi de adeptii lor lmpotrLva sectarismului 
mic-burghez de toate nuantele în mişcarea muncitorească. Liderii 
anarhiştilor au fost excluşi din Internatională. Hotărîrile Congresului 
de la Haga au pus bazele creării viitoarelor partide politice nationa' p 
de sine stătătoare ale clasei muncitoare. - 131.  

i 58 La şedinta din 19 iulie 1 872 a Comitetului Executiv, Marx a primit 
sarcina de a scrie raportul Consiliului General pentru cel de-al V-lea 
Congres al Asociatiei Internaţionale a Muncitorilor şi de a participi 
la Congresul de la Haga în calitate de raportor. Textul raportului 
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zentat de Marx a fost aprobat la şedin�a Consiliului General care 
a avttl loc la sfirşill Junii august 1 872. ln şedinţa dschisă din 
5 septmbrie a Congresului de la Haga, Marx a prezentat raportul 
in 1imba germană. Inainte de a-l prezenta, Marx a rpreveniJl asistnta 
că a fost nevoit să prezinte activibalea Internaţionalei nmai in linii 
generle, de.ce rnprt.l era destinat publicării in presă. Apoi 
ptl Consililui General a fost citit de secretarii congresului i_ 
lmbile franceză, engJeză şi olandeză şi probal de toţi delegaţii, 
u excepţia del egaţilor spanioli - membri ai Alianţei -, care s-au 
abţinut de 'la vot. TextuJ raportu.lui a apărut in organie de prsă 
din nglia, Germania, Belgia, Spania şi !Elveţia ale Jnternationalei şi 
sub frmă de aie vo1anită în Jima germană. - 133. 

1 59 „Manifste antiplebiscilaire des sections parisiennes federees de 
l'Internationale el de la chambre federale -des Societes ouvrieres" _ 
Paris, 1 870. - 133. 

1 60 La 23 aprilie 1870, guvernul francez a dat decretul cu privire 1. orga
nizarea unui plebicit menit să întărească poziţiile zdruncinate ale 
guvernului lui Napoleon al III-iea. Intrebările erau formulate în aşa 
fel, i nit cetătenii nu puteau să condamne pol itica celui deal doilea 
Imperiu fără a se pronunţa implicit !mpolriva oricăror reforme demo-
craice. Plebsoiti a avut loc Ja 8 mai 1 870. - 133. 

& 

I G I Este vorba de declaraţia Consiliului General scrisă de Marx la 3 maE 
1 870 „Cu privire la persecuţiile împotriva membrilor secţiilor fran
ceze" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editur& 
poliică, 1963, p. 45-459). - 133. 

I i2 Marx se referă la lucrarea „Papiers et correspondance de la Famille
imperiale", apărută în două volume la Paris la sfirşitul anului 187) 
şi începutul anului 1 871.  >rimul volum conţine dnpeşele prin care 
inistrul Ollivier ordona arestara mmb'Jlor Internaţionalei. - 134_ 

1 63 Este vorba de cel de-al treilea proces împotriva membrilor organi
zaţiei din Paris a Internaţionalei, care a avut loc intre 22 iunie şi 
8 iulie 1 870. Au fost deferite justiţiei 38 de persoane, printre care 
Varlin ( care a reuşit să se ascundă), Frankel, Johannard, Avrial, 
.Chalain şi alţi militanţi de seamă ai mişcării muncitoreşti. Acuzaţii 
au fost condamnaţi la închisoare de la două luni la un an şi la 
plata unei amenzi. - 134. 

1 64 Vezi K. Marx şi . Engels. Opere, voi. 1 7, Bucureşti, Editura politică,. 
1 963, p. 4. - 134. 

H i5 Adresa a fost publicată în cotidianul francez „Le Reveil" nr. 409· 
din 12 iulie 1 870 şi semnată de 150 de membri ai Intenaţionalei ; a 
apă'ut, de smne, într-o serie •de liare ale Internaţionalei. - 134_ 

1 66 Comitetul Partidului muncitoresc social-democrat german, care-şi avea 
sediul la Braunschweig, a lansat la 5 septembrie 1 870 manifestul 
„Citre toţi mucitorii germi". Manifstul a fo.t publiat în „Volks
staat• nr. 73 din 11 septembrie 1870. Dr dncă înainte de publicare. 
manifestului, la 9 septembrie, î ntregul Comitet din Bruunschweig . 
fost ars-al. - 135. 
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l 67 W ilhelmshăhe ( l ingă Kassel) - castel al regilor prusieni unde Intre 
5 septembrie 1 870 şi 19 martie 1 871 a stat fostul împărat Napoleon 
al III-!ea, luat prizonier de rprusieni. - 136. 

1 68 La 26 noiembrie 1 870, în cadrul discuţiilor purtate ln Reichsldgul 
german în legătură cu aprobarea unor noi credite pentru rlzboiul cu 
Franţa, Bebel şi Liebknecht au cerut respingerea acestor credite Ş\ 
încheierea cit mai rapidă a unei păci fără anexiuni cu Republica 
franceză. .a 1 7  decembrie 1 870, Bebel a fost arestat, iar curînd după 
aceea a fost arestat şi Liebknecht. 

Cu toate acestea, la alegerile generale din martie 1 87 1 .  Bebe! a 
fost din nou ales deputat în Reichstdg. - 1 36. 

1 69 La 6 iunie 1 87 1 .  Jules FavrP a emis o circulară care chema toate 
guvernele la luptă comună împotriva Internaţionalei. Această circu
lară, care era adresată reprezentanţilor diplomatici ai Franţei In 
strlinltate şi cerea extrădarea comunarzilor ca criminali de drept 
comun, era datată 26 mai 1 87 1 .  - 137. 

2 70 Uniunea generală a muncitorilor - prima organizaţie socia!istc1 din 
Ungaria. Uniunea .şi desfăşura activitatea în capitala Ungariei, Pesta, 
şi în centrele industriale mai importante din ţară. Ea a făcut propa
gandă socialistă şi a condus lupta grevistă a muncitorilor. Conducă
torii Uniunii (Kăroly Farkas, Antal Ihrlinger, Viktor Kulfoldi ) au 
intrat în secţia din Ungaria a Asociaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ; ei aveau legături cu social-democraţii austrieci şi germani şi 
direct cu Marx. La 11 iunie 1 87 1 ,  Uniunea a organizat o demonstraţie 
de solidaritate cu Comuna din Paris. Ca răspuns, guvernul a dizolvat 
Uniunea, iar conducătorii ei împreună cu reprezentanţii mişcării mun
C\toreşti din Austria, care tocmai sosiseră de la Viena, au fost ares
tat1 sub acuzaţia de înaltă trădare. Intrucît însă acuzaţia nu era 
susţmutc1 de probe, iar presiunea opiniei publice devenea tot mai 
puternică, iI . :ulpaţii au fost achitaţ.. - 137. 

1 7 1  Fenieni - membrii organizaţiei secrete Frăţia revoluţionară irlan
deză, înfiinţată la sfirşitul deceniului al 6-lea al secolului trecut de 
emigranţii irlandezi în America ; ulterior a existat chiar în Irlnda. 
Membrii acestei organizaţii luptau pentru independenţa Irlandei şi 
pentru crearea unei republici irlandeze. In mod obiectiv, fcnienii 
reflectau interesele ţărănimii irlandeze, dar prin compoziţia lor  so
ciall ei aparţineau în special micii burghezii de la oraşe şi intelec
tualităţii cu vederi democratice. După eşecul răscoalei fenienilor din 
1 867, guvernul englez a aruncat sute de irlandezi în închisoare, unde 
au fost maltrataţi în mod barbar, torturaţi şi condamnaţi la moarte 
prm inaniţie. Marx şi Engels, care în repetate rînduri au subliniat 
laturile slabe ale mişcării fenienilor şi i-au criticat pentru tactica lor 
complotistă, pentru greşelile lor sectare şi burghezo-naţionaliste, au 
apreciat totuşi în mod deosebit caracterul revoluţionar al acestei miş
cări şi au căutat s-o orienteze pe făgaşul luptei de masă şi al unor 
acti11ni organizate în comun cu clasa muncitoare engleza. Consiliul 
General s-a ridicat în apărarea celor arestaţi, protestînd în mod 
public împotriva tratamentului sălbatic la care au fost supuşi. �larx 
ş1 Engels au demascat în mod sistematic în articolele şi d1scur.urile 
lor poli tica colonialistă a guvenului englez (vezi K. Marx şi F. Engels. 
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Opere. voi. 1 6, Bucureşti, Editm a politică, 1 963, p. 234 -235, 619-
625). - 138. 

1 72 „Norcldeutsche Allgemeine Zeitung" - cotidian conservator ; ln de
ceniile al 7-lea, al 8-lea şi al 9-lea ale secolului trecut a fost organu l 
de pres; oficial al guvernului nismarck ; a apărut la Berlin din 18lil 
plnă n 1918.  - 139. 

1 73 Este vorba de circulara emisă la 14 august 1871  de ministrul de 
intene al Italiei, Lanza, care prevedea dizolvarea secţiilor Intena
ticmalei. Pe baza acestei circulare, la 20 august a fost dizolvat. sin
gura secţie puternică din Italia a Intenaţionalei - secţia din Neapole. 

În ianuariP 1 872, ministrul de interne al Spaniei. Sagasta, a emis 
5i el o circulară care prevede.1 dizolvarea secţiilor din Spania ale 
Intenaţionalei. Aceste circulare, lansate de Lanza şi Sagasta, consti
tuiau oarecum un rJspuns al guvenelor respective la chemarea lui 
Jules Favre de a se lupta împotriva Internaţionalei. - 139. 

1 74 Percheziţionarea locuinţei lui Ulin şi cercetdrea hirtiilor sale perso
nale şi  a documentelor Internaţionalei a avut loc Intre 26 şi 28 ia
nuarie 1872. 1mpotriva acestei manifestări a complotului guvernelor 
europene impotriva Internaţionalei a protestat vehement Consiliul 
t dntonal al secţiilor din Geneva, care a adoptat la adunarea sa din 
, februarie o rnzo1luţie specială. La rîndul său, .Consiliul General al 
Interna\ionalei a aprobat la 20 februarie „Declaraţia Consiliului Ge
nernl în legătură cu Sdmavolnicia autorităţilor elveţiene",  scrisă de 
Marx şi  Engels (vezi K.  Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 17 ,  Bucure�ti. 
:ditura politică, 1963, p. 5 17-5 18)  şi publicată in presa Interna\io
nalei. - 140. 

l î5 E5tc vorDa de întrevederea care a avut loc la Berlin ln septembrie 
1 872 intre impăraţii Germaniei, Austro-lingariei şi Rusiei ; lntreva
derea l!rmărea să restdbilească alianţa reacţionari a acestor stat-. 
Printre problemele discutate a fost şi problema luptei comune îm
potriva mişcării revoluţionare. - 141. 

1 76 Raportul lui Engels cu privire la Alianţa democraţiei socialiste a fost 
prezentat de el la 5 septembrie 1872 romisiei speciale a Congresului 
de la Haga care cerceta activitatea secretă a Alianţei. Documentele 
menţionate in raport au fost, de asemenea, prezentate de Engels 
comisiei. Manuscrisul raportului şi copia documentelor anexate s-au 
păstrat ; numerotarea documentelor fn copia flcuti de Engels cores
'PUnde :u numerotarea doumentelor �n raport. - 142. 

1 77 C.te vorba de circulara serbă de Victor Pagcs ln numele Noii fe
deraţii din Madrid şi adre5ată membrilor federaţiilor din Spania ale 
Intenaţionalei. Circulara a fost publicată 111 „Emancipacion" nr. 6 1  
in 10 august 1872. - 143. 

1 78 Circulara din 2 iunie 1872 a fost scrisă de membrii redacţiei ziarului 
„Emancipacion•, care erau şi membri ai Alianţei : Mesa, Pagcs, Fran
cisco Mora, Ig!Psias şi altii. Această circulart, adresat. tuturor 
membrilor din Spania ai Alianţei, declara dizolvat grupul din 
Madrid al Alianţei şi recomanda tuturor grupurilor din Spania ale 
Alianţei si-i u rmeze exemplul. Circulara a fost publicald in „Ll 
Emancipacion• nr. 59 din 27 dulie 1872. - 143. 
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1 79 Conferinţa Federaţiei spaniole de la Valencia s-a ţinut ilegal între 
9 şi 17  septembrie 1 87 1 .  Conferinţa a dat o formulare definitivă şi a 
adoptat statutul Federaţiei spaniole şi statutul-tip al federaţiilor locale 
şi al diferitelor scţii, care fusese elabrat în linii mari de Congresul 
de la Barcelona ( 1 870), stabilind astfel structura organizaţiilor din 
Spania ale Internaţionalei. 

Potivit statutului adopti! de confrinţă, mundtorii de aceeaşi 
profsiune dintr-o anumită localitate făceau parte din aceeaşi sUe ; 
sectiile formau federatia I.cală, oare alegea la congresuI său co!i
liul federal locl. Toate federaţiiJe loca�e fomau fedraţia iaţilă, 
c11re alegea la congrs consiHuJ federal naţional. Conferinţa de Ia 
Valencia a spoir.it nml de membri ai consiliwlui federal, introdu
cind funcţia de secretar-cwspondent pentru cinci distride, şi a hiat 
hotărirna ca şi prsoane izolate să poată intra direct în federaţie. -
149. 

l80 ln martie 1872, membrii redactiei ziarului „Emancipacion • ,  Franci€o 
Mora, Mesa, Iglesias, Pages, Calleja şi Pauly, care erau în acelaşi 
timp membri ai Consiliului federal spaniol ales de Conferinţa de la 
Valencia, au fost excluşi din federatia locală de la Madrid de către 
majoritatea ei anarhistă. Ca pretext pentru această excludere a 
servit scrisoarea deschisă ,iCătre reprezentanţii partidului republican
federalist lntruniţi la MadridR a consiliului redacţional al ziaralui, 
datată 25 februarie 1872. - 149. 

t S I  Congresul de la Saragosa, v ezi adnotarea 79. - 1 .9. 
t 82 Congresul de la Barcelona - primul congres naţional al secţiilor 

spaniole ale Internationalei, care a avut loc în iunie 1 870 ; la con
gres au participat 90 de delegaţi, reprezentind 1 50 de asociaţii mus
citoreşti. Congresul a înfiinţat Federaţia spaniolă a Asociaţiei Inter
nationale a Muncitorilor şi a ales consiliul federal. A fost adoptată 
o adresă către Consiliul General în care congresul declara că fe
deraţia recunoaşte Statutul general al Internaţionalei ; la congres au 
fost elaborate în linii generale statutul Federatiei spaniole, al fede
raţiilor locale şi al secţiilor (formularea definitivă a statutului a 
fost dată la Conferinţa de la Valencia din 1 871 ). ln acelaşi timp, sub 
influenţa anarhiştilor, membri ai Alianţei secrete în Spania, congresul 
a adoptat o hotărîre îndreptată împotriva participării la lupta oli
tici. - 149. 

1 83 „Estracto de las actas del segundo congreso obrero de la Federaciol 
regional Espaiola, celebrado en Zaragoza en los dias 4 al 11 de 
Abril de 1872, segun las actas y las notas tomadas por la comisioa 
nombrada al efecto n el mismo•, p. 109-1 10. 

S-a  pă>trat exemplarul lui Engels, împreună cu notele făcute de 
el, pe care l - a  prezntat la Congresul de la Haga. - 150. 

t64 Este vorba despre încercarea anarhiştilor de a obtine o majoritate 
fictivă şi de a acapara conducerea Internaţionalei (la Congresul de la 
Base! din 1 869) şi a Federaţiei romande (la  Congresul Federaţiei din 
La Chaux-de-Fonds de la 4-6 aprilie 1 870), trimiţind delegaţi dia 
partea unor sectii m1c1 sau chiar a unor secţii inexistente (vezi volu
mul de fot., p. 1 5, 1 7 ). - 151. 
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1 85 Textul oficial al rezoluţiil>r adoptate la ongresul de la Haga a fost 
II/tcmit şi "edactat de Marx şi Engls, oare făceau parte din 
comisia de iprgă�Lre a rezoluţiilor pentru apariţia lor în presă. Lt 
baza majorităţii rezlutiilor au stat propunerile lui Marx şi Engels 
adoptate de ConsiJilll General 1n cadrul discuţiilor prliminare cu 
privire la ordinea de zi a congresului, purtate in vara anului 1 872_ 
Printre acestea se numără : articolul 7, rezoluţia cu privire la Statut, 
rezoluţia cu privire la Regulamentul de organizare, rezoluţia cu pri
vire la excluderea secţiei americane nr. 12 şi altele. Rezoluţia cu 
privire la sediul Consiliului General a fost prezentată la congres 
de Marx şi Engels şi argumentată in discursul lui Engels (vezi volu
mul de faţă, p. 662-663). Rezoluţia cu privire la legăturile internaţio
nale dinre uniuuile de rezistentă a fost adoptată la propunerea lui 
Llfargue. S-a păstrat manuscrisul Jui Engels in limba franceza cu 
textul complet al rezoluţiilor pregătite pentru a fi publicate ln 
prsă. - 153. 

1 8 6  La invitaţia Consiliului federal olandez, majoritatea delegaţilor la 
Congresul de la Haga au plecat, după încheierea lucrărilor congre
sului, la Amsterdam, pentru a se intilni cu secţia din Amsterdam a 
Internaţionalei. La 8 septembrie, Marx, Sorge, Lafargue şi alti delegaţi 
au luat cuvintul la un miting organizat la Amsterdam. Marx şi-a ţinut 
discursul in limbile germană şi franceză. Discursul a fost publicat de
oresa olandeză, belgiană, franceză şi germană. El a apărut într-o 
formă mai completă in ziarele belgiene şi franceze, ale căror text
sint absolut identice. Ziarul „Volksstaatu a publicat discursul lui 
Marx după ziarul „La Liberteu, însă cu unele modificări. La 26 sep
tembrie 1872, Hepner ii scria lui Marx că redacţia nu poate să-i pu
blice discursul textual, intrucit referirea la necesitatea unei revo
luţionări a ordinii existente ar constitui, in condiţiile din Germania, 
un pretext pentru a acţiona ziarul in judecată. In ziarul olandez 
„Allgemeen Handelsblad", discursul a apărut într-o formă foarte 
prescurtată. Corespondentul scria printre altele : „Cetăţeanul Marx 
trece la analizarea rezultatelor obţinute de congresul care tocmai şi-i 
încheiat h!crările. El le consideră importante. Este absolut necesară 
o accentuată centralizare a puterii in miinile Consiliului General, 
avind in vedere iminenta conferinţă de la Berlin, care, după părere� 
oratorului, va fi urmată de un atac general împotriva proletariatului, 
de persecutarea şi oprimarea clasei muncitoare. Atila timp cit Inter
naţionala nu va acţiona ca o organizaţie bine sudată, atita timp cit 
nu va transforma mişcarea într-o mişcare generală care Sd se ma
nifeste pretutindeni simultan, eforturile ei nu vor avea rezultate 
apreciabile. Oratorul dă ca exemplu Comuna din Paris. De ce a fost 
înfrintă ? Pentru că a fost şi a rămas izolată. Dacă o dală cu revoluţia 
de la Paris r fi izbucnit revoluţii la Berlin, Viena şi in alte capitale, 
ar fi existat ai multi sorti de izbindă. • - 163. 

1 87 „Le Corsaire" - cotidian burghezo-republican francez, a aparul l a  
Paris din 1 87 1 .  - 166. 

1 8 8  „Le Soir" - cotidian burghez francez, de orientare republicană, fon 
dat la Paris in 1 867. - 166. 

1 89 Dupd Congresul de la Haga, Marx şi Engels, care erau membri ai 
comisiei pentru redactarea proceselor-verbale şi a rezoluţiilor co.-
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gresului, au lucrat la pregătirea pentru tipar a acestor documente. La 
sfirşitul lunii octombrie 1872 a apărut sub formă de broşură, în Jimba 
franceză, o editie oficial ă a rezolutiilor congresului. La 14 decembrie, 
ziarul „International Herald" a publicat o editie oficială în limba 
engleză a rezoluţiilor. Munca de pregătire pentru tipar a reoluţiilor 
congrsului n-a fost dusă pină la capăt. - 167. 

1 90 Aceste date cu privire la componenta Congresului de la Haga diferd 
intrucitva de datele din procesul-verbal scris de Sorge, care indicd 
urmatoarele cifre : la Congresul de la Haga au participat 65 de dele
gaţi, dintre care 18 francezi, 15 germani, 7 belgieni, 5 englezi, 5 spa
nioli, 4 olandezi, 4 elvetieni, 2 austrieci, 1 danez, 1 ungur, 1 australian, 
J irlandez şi 1 ipolnez. - 168. 

1 9 1  „La Favi/la" - ziar italian, a apărut la Mantua intre anii l66 şi 
1894 i intre anii 1871 şi 1872 - cotidian i la început a avut o orien
tare burghezo-democratică, dar in prima jumătate a deceniului al 
8-lea a stat sub influenta anarhiştilor. 

Engels citează articolul „Corespondenţă din Torino", publicat in 
ziarul „La Favilla" nr. 184 din 3 septmbrie 1872. - 172. 

1 92 Publicind articolul lui Engels „Mandatele imperative", redacţia zia
rului „Emancipacion• a căutat să creeze impresia că articolul a fost 
scris in Spania i de aceea articolul a apărut fără semnătură. - 174. 

1 93 „Bullelin de la Federalion jurassienne de J'Associalion lnternatlo11ale 
des Travai/leurs" - organul de presă al anarhiştilor elvetieni i a apă 
rut sub îngrijirea lui James Guillaume din 1872 pină in 1878 in limba 
franceză, la inceput de două ori pe lună, iar din iulie 1873 săptămînal. 

Engels citează „Bulletin de la Federation jurassienne" nr. 1 �-18 
din 15 septembrie - '1 octombrie 1872. - 174. 

1 94 Mandatul delegaţilor ·Federatieî jurasiene la Congresul de la Haga a 
fost publicat in „Bulletin de la Federation jurassienne" nr. 1 5-16 din 
15 august - 1 septemb1ie 1872. - 176. 

1 95 „La Federacion" - Sdptdmînal muncitoresc spaniol, organul de presd 
al Federaţiei de la Barcelona a Internationalei, a apărut la Barcelona 
din 1869 pînă in 1 873 i a fost sub influenta bakuniştilor. - 177. 

1 96 „Liste nominale des delegues composant le 5-me Congres universel, 
tenu A la Haye (Hollande), du 2 au 7 septembre 1872" .  Amsterdam, 
1872. - 180. 

1 97 Consiliul federal din Lisabona a trimis prin Engels o scrisoare Con
siliului federal britanic cu rugămintea de a lua măsuri imediate pen
tru a preveni aducerea de spărgători de grevă din Anglia in Portu
galia. Acest pericol s-a ivit în urma grevei turnătorilor care a izbucnit 
la 19 septembrie 1872 in toate turnătoriile din Lisabona. Greviştii, 
cărora li s-au alăturat şi muncitori din alte ramuri, cereau reducerea 
zilei de muncă. Greva turnătorilor din Lisabona a fost sprijinită de 
Federatla portugheză a Intemationalei. Scrisoarea a fost citită 
la 26 septembrie in şedinta Consiliului federal britanic şi publicatd 
in „Jnternaticmal Herald" nr. .7 din 5 octmbrie 1872. - 182. 



1 9 8  Publicînd scrisoarea lui Marx, redacţia ziarului „Voiksstac1l ' d 
adlngat urmltoarea notă explicativă : „Aici s-a omis, din plcate 
cuvintul «Alianţă• .  Din cauza aceslPi greşeli de tipar s-ar putea crede 
că Marx a propus excluderea lui Schwitzguebel, ceea ce, de flpt, nu 
corespunde realităţii". - 183. 

1 99 Din scrisoarea adresată la 5 octombrie 1872 de Engels secretarului 
Consiliului General de la New York, Sorge, reiese că Engels intenţiona 
iniţial să trimită un raport cu privire la situaţia Internaţionalei in 
Spania, Portugalia şi Italia. Dar, la 2 noiembrie 1872, el i-a scris cc1 
nu va trimite decit un raport cu privire la situaţia din Spania, urmînd 
ca despre Portugalia şi Italia să scrie mai tlrziu. Date din care s1 
rezulte că acste rapoarte au fost trimise nu există. - 185. 

200 Despre circulara din 2 iunie 1 872, vezi adnotarea 1 78. - 187. 

20i „Asociaţia muncitorilor şi agricultorilor din Lombardia inferioară" 
(secţie a Internaţionalei ) s-a format la Lodi in luna octombrie 1872 
sub directa influenţă a lui Bignami, care i-a făcut cunoscut lui Engels 
acest lucru la 28 octombrie 1 872. Despre formarea secţiei din Lodi. 
care adoptase un statut în conformitate cu Statutul Intenaţionalei, 
Engels l-a înştiinţat pe Sorge, secretarul Consiliului General, prin 
scrisoarea sa din 25 noiembrie 1872. Totuşi, incă la începutul anu
lui 1873, persecuţiile poliţieneşti au dus la încetarea activităţii aces
ti sectii. - 190. 

202 Este vorba de broşura lui Gladstone „Two Letters to the Earl of 
Aberdeen on the State Persecutions of the Napolitan Government"'. 
Londra, 1851. - 191. 

203 Este vorba de normele de comportare în parcurile din Londra stabilitP 
de dcretul regal din 27 illnie 1 872. - 191. 

204 La 24 noiembrie 1 872 a avut loc la Amsterdam un congres al repre
zentanţilor unor secţii olandeze ale Internaţionalei, care a fost con
vocat de Consiliul federal din Olanda ca urmare a faptului că anar
hiştii s-au împotrivit hotăririlor Congresului de la Haga. Congresul 
a adoptat hotărirea de a sprijini Consiliul General. - 195. 

205 Congresul de la Cordoba, la care au fost reprezentaţi numai anar
hiştii, a avut loc intre 25 şi 30 decembrie 1 872. Congresul a declarat 
ruperea definitivă a relaţiilor cu Consiliul General şi cu Asociaţia 
Internaţională a Muncitlor. - 195. 

206 In zilele de 15 şi 16  septembrie 1872 a avut loc la Saint-Imier un 
congres internaţional al organizaţiilor secrete ale Alianţei. Hotăririle 
1doptate de congres - de a nu recunoaşte rezoluţiile Congresului 
de la Haga şi de a rupe relaţiile cu Consiliul General - au dus de 
fapt la sciziune in Internatfonală {vezi K. Marx şi F. Engels. „Alianţa 
democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor", vo
lumul de ..tă, p. 391-392 ). - 195. 

207 Apelul din 1 noiembrie 1 872, „Noua federaţie din Madrid către toate 
federaţiile, secţiile şi membrii Asociaţiei Internaţionale din Spania", 
semnat de Victor Pages, a fost publicat in „Emancipacion" nr. 73 
din 9 noiembrie 1872. Apelul demasca activitatea Consiliului federal 
spaniol, care a dus la dezorganizare şi sc iziune în Internaţională. ln 
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legălură cu faptul că, încălcînd statutul Federatiei spaniole şi hola
rîrea Congresului de la Saragosa, Consiliul federal a convocat înaint
de termenul stabilit Congresul de la C6rdoba şi a schimbat în mot 
arbitrar ordinea de zi a congresului, punînd problema optării pentn1 
hotărîrile Congresului de la Haga sau pentru cele ale Congresului 
anarhiştilor de la Saint-Imier, Noua federatie din Ma�lrid a propus so 
se aleagă un nou consiliu federal, care să actioneze în conformitate
cu Statutul Internationalei şi cu hotărîrile congreselor ei generale. -
195 . 

208 Adunarea Federatiei din Gracia a avut Ioc intre 4 şi 6 noiembrie· 
1872. După ce a ascultat raportul unuia dintre conducătorii Alianţei 
Alerini, cu privire la Congresul de la Haga, adunarea a condamnat 
atitudinea delegaţilor spanioli la Congresul de la Haga, a respins pro
punerea anarhiştilor de a recunoaşte hotărîrile Congresului de !i 
Saint-Imier şi a adoptat cu majoritate de  voturi hotlrîrile Congresu
lui de la Haga. 

Adunarea Federaţiei din Valencia a avut loc Ia 9 noiembrie 1872_ 
Ea a respins propunerea aliantiştilor de a se cere, prin mandatu� 
imperativ al delegatului la Congresul de la C6rdoba, aprobarea hold
irilor Congresului de Ia Saint-Imier. - 196. 

209 „Bulletin de la Federation jurassienne" nr. 20-2 1 din 10 noiembrie-
1 872 a publicat scrisoarea lui Jules Montei, care protesta împotriv. 
e;cluderii lui Bousquet lin Internaţională. - 196. 

2 1  O Aripa reformistă a Consiliului federal britanic (vezi adnotarea 14;  
s -a  aliat cu  diferite elemente antimarxiste, în special cu  membrii 
Aliantei din Elvetia. Reformiştii englezi şi anarhiştii elvetieni s-aw 
dedat la atacuri furibunde împotriva tuturor hotăririlor Congresului 
de la Haga, şi mai ales a rezolutiilor cu privire Ia activitatea politică 
a clasei muncitoare şi la ldrgirea împuternicirilor Consiliului General
După ce „Bulletin de la Federation jurassienne" a publicat în nr. 2� 
din 1 decembrie scrisoarea lui Hales din 6 noiembrie şi scrisoarea d
răspuns a unui membru al Aliantei, Schwitzguebel, Marx şi Engels 
au hotărit să dea o ripostă publică lui Hales. ln legătură cu aceasta. 
Marx i-a scris lui Sorge la 21 decembrie 1872 : „lti trimit astăzi un 
număr (de ziar) în care Engels şi cu mine pornim polemica împo
triva lui Hales şi compania". Scrisoarea lui Marx şi Engels a fost 
publicată în „International Herald" nr. 38 din 21 decembrie şi in 
ziarul spaniol „Emancipacion" nr. 80 din 28 decembrie 1 872. Redacţia 
ziarului „Emancipacion" a adăugat următorul paragraf introductiv : 
„Publicăm mai jos scrisoarea pe care tovarăşii şi prietenii noştrr 
Marx şi Engels au trimis-o ziarului londonez „International HeraJl„ 
în semn de protest împotriva afirmatiilor mincinoase ale d-lui John 
Hales ; aceste afirmatii sînt reproduse la noi cu multa placere d
prea Aliantei, întotdeauna gata să sprijine minciuna". - 197. 

2 1 1 Atitudinea lui Hales, care şi-a depăşit împuternicirile sale de secre 
tar al Consiliului General, a fost în repetate rinduri discutată lt 
şedintele Consiliului General. lncă din primăvara anului 1872, Hales 
a început să se opună majoritătii Consiliului General, care ii sustine. 
pe Marx. La Congresul din 21-22 iulie 1872 al �ederatiei britanice a 
Asociatiei din Nottingham, Hales a încercat să strecoare o hotărîre 
cu privire la „autonomia" Consiliului federal britanic. Pentru acest 
motiv, ca şi pentru faptul că el sprijinea elementele reformiste din 



Adnotări 705 

S.U.A. excluse din Internaţională, la 23 iulie 1872 Consiliul General 
a adoptat în unnimiate ipropnera de a-l dstitui tmporar pe 
Hales din funcţia de secretar al Consiliului General pînă la termi
nrea cercetărilor. Această funcţie a fost ncredinţată în mod pro
vizoriu lut George Milner. - 198. 

2 1 2  Foreign Section din Manchester a Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor a fost crată in august 1 872 ; ea era lorma1ă în special din 
muncitori emigranţi c-are locuiau Ja Manchester şi care, de regulă, 
erau membri i Internaţionalei. Foreign Secion din Manchester a dus 
o luptă susţinută împotriva reformiştilor din Consiliul federal britanic, 
care au respins hotăririle Congresului de 11 Haga . Ea a sprij init lupta 
lui Marx şi Engels pentru întărirea Federaţiei britanice şi curăţirea 
ei de elementele dezorgani:atoare. Circul1r11 de faţă a fost scrisă de 
Engels la cererea lui Foreign Section din Manchester, iar după con
firmarea ei de către aceasta a fost publicată sub formă de manifest 
şi trimisă tuturor mmbrilor din Anglia ai Internaţionalei. - 200. 

2 1 3  Este vorba de circulara „Către toate secţiile engleze ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitoriloru, lansată la 10 dcembrie 1872 de grupul 
dspris din Consiliul federal britanic ; n C.tă iirculră, sizionişii 
cereau nerecunoaşterea hotărîrilor Congresului de la Haga şi con
vocarea unui congres extraordinar al federaţiei în ianuarie 1873, 
la Londra. 200 . 

2 1 4  Este vorba de şedinţa din 5 decembrie 1 872 a Consiliului federal 
britanic, la care trebuia să se adopte o hotărîre în problema desfiin
ţării funcţiei de secretar general al consiliului, pe care o îndeplinea 
Hales, şi a numirii secretarului-corespondent, a secretarului însărcinat 
cu întocmirea proceselor-verbale, a casierului şi a altor persoane 

Oficiale ale consiliului. Această inten\ie a nucleului marxist al con
siliului de a îndepărta de la conducerea Consiliului federal britanic pe 
liderii reformişti a constitut pretextul ciziuni care s-a produs ime
diat după ·acea în cadrul osiHului. - 00. 

Z 1 5  Vezi K. Marx şi F. Engls. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editua politică, 
1 963, p. 467. - 201 .  

2 1 6 Despre rezolu tia a IX-a a Conferinţei d e  l a  Londra din 1871.  vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică 
1963, p. 446-448. - 201. 

2 1 7 Dspre congresul Fedraţiei olandeze, vezi adno tarea 204. -204. 

2 1 8  Această adresă a Consiliului federal britanic, întocmită de Marx, 
precum şi adrsa lui Foreign Section din Manchster crisă de Engels 
au constituit răspunsul la activitatea scizionistd a reformiştilor în ca
drul Federaţiei britanice. Adresa, după ce a fost citită ln !dinţa 
C9nsiliului federal britanic din 23 decembrie de către Mitchell, mem
)ru al consiliului, a fost aprobată în unanimitate de consiliu şi tri
mi;ă secţiilor. - 205. 

2 1 9  ln cadrul pregătirilor pentru Congresul de la Haga, Consiliul General 
a luat hotărîrea de a discuta in prealabil articolele Statutului general 
i ale Regulamentului de organizare. ln cursul dezbaterilor, la 23 iulie 
1872, Vaillant a propus să se includă în Statut rezoluţia Conferinţei de 



la Londra din 1871  cu privire la activitatea politicd a clasei munc i 
toare. Această propunere, susţinută de Marx şi Engels, a fost adoptatl 
in unanimitate. - 207. 

220 Este vorba de rezoluţia „Cu privire la activitatea politică", adoµlat" 
ln unanimitate de primul Congres al secţiilor bnlanice al e A„odcJtici 
Internaţionale a Muncitorilor, oare a avut loc la 21-22 iulie 1872 la 
.otlinghum. Rezoluţia recunoştea necesitatea luptei politice a ' I  -ise1 
muncitoare în scopul eliberării ei sociale şi, implicit, neC'e„1 l c1 teil 
reării unui partid muncitorsc de sine stătător. - 207. 

221 Textul acestei rezoluţii a fost propus de Engels şi aprobdl în .edinLu 
din 25 iunie 1 872 a Consiliului General. - 208. 

222 Este vorba de articolele 6 şi 7 din capitolul al Ii-lea („Consiliul Gene
ral " )  al Regulamentului de organizare (vezi K. Marx şi F. Lngcls. 
Opere, vol. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 471 ) ;  aceste arti
cole au fost formulate pe baza hotărîrilor Congresului de la Base! 
din 1 869 : „cu privire la excluderea sectiilor din Internaţional." şi „Cu 
privire la soluţionarea conflictelor d:ntre secţiile ntenationalei".  -
208. 

223 Lucrarea lui F. Engels „Contribuţii la problema locuinţelor" cu prinde 
trei secţiuni, fiecare din ele fiind scrisă în cadrul ascuţitei µolemîci 
duse de Engels împotriva proiectelor burgheze şi mic-burgheze de 
rezoh are a problemei locuinţelor. 

Prima �ecţrnne reprezintă un răspuns direct la articolele ano11im� 
publicate de ziarul „Volksstaat• (în numerele 10, 1 1 , 12, 1 3, 1 5  şi 19  
din 3, 7 ,  1 0, 14,  2 1  februarie ş i  6 martie 1872) sub titlul „Problema 
locuinţelor• şi reproduse după ziarul muncitoresc austriac „VolkswillP" . 
Abia ulterior s -a  aflat că autorul acestor articole era proudhonistul 
A. M[ilberger, doctor in medicină din Wilrtlemberg. La 7 mai 1 872, 
Engels i-a scris lui Liebknecht : „De îndată cc voi avea timp, Hi voi 
tnm1te un articol de�pre l ipsa de locuinţe, in care voi combate absur
dele născociri proudhoniste e.pusc intr-o serie de articole pu !,J !rdt�· 
de «Volksstaat»". 

ln j urul datei de 22 mai 1 872, el a terminat prima secţiuue a 
lucrării, intitulată „Cum rezolvă Proudhon problema locuinţelor", care 
a apărut in „Volksstaat• nr. 51, 52 şi 53 din 26, 29 iunie şi 3 iulie 
1872. 

ln cursul lunii octombrie 1 872, Engels a terminat cea de-a do1 
secţiune, intitulată „Cum rezolvă burghezia problema locuinţelor• ;  aici 
el supune unei critici ascuţite metodele burghezo-filantropice de rezol
vare a problemei locuinţelor, expuse amănunţit in broşura d-rului 
Emil Sax : „Condiţiile de locuit ale claselor muncitoare şi reforma lor " .  
Această secţiune a apărut in „Volksstaat• nr. 1 03 şi 104 d i n  25  ş i  211 
decembrie 1872 şi nr. 2 şi 3 din 4 şi 8 ianuarie 1 873. 

Se"tiunea a tre!a a lucrării lui Engels a arpărut ca un nou r.s
puns dat lui Mi1berger, căruia redacţia �ui „Volksstaat" i -a  oferit posi
bilitatea să publice în paginile acestui ziar răspunsul la articolul lui 
Engels. Aceast. scţiune a fost crisă de Engels în ianuarie 1873 şi a 
upărut in „Volksstaat" sub titlul „Incă o dată despre Proudhon şi 
problema locuinţelor" , in nr. 1 2, 13, 15 şi 1 6  din 8, 12, 1 9  şi 22 februa
rie 1873. 

lnd<ltd dup. publicarea lor în „Volksstaat",  cele trei secţiuni alP 
lucrării lui Engels au fost tipărite la  Leipzig d e  editura „Volksstaat" 
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sub formă de fascicule separate, dintre care două - „Zur Wohnungs
frage• şi „Zur Wohnungsfrage. Zweites Heft : Wie die Bourgeoisie die 
Wohnungsfrage !Ost• - au apărut in 1872, iar ultima - „Zur Woh
nungsfrage. Drittes Heft : Nachtrag iber P roudhon und die Wohnungs
f.ge• - ln 1873. SeoţLuna a doua a lurării lui Engels a apărut 
şi in numerele 3-9 din ianuarie 1 873 ale ziarului austriac „Volkswille " .  

I n  1 887, lucrarea lui Engels a fost reeditată sub titlul „Zur Woh
nungsfrage•. Zweite, durchgesehene Auflage. Hottingen-Zirich, 1 887. 
Cu acest prilej, Engels a introdus unele modificări şi completări şi a 
scris o prefaţă. - 211. 

224 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, !d. a n�a. p. 65-179. - 215. 

225 K. Marx. „Capitalul", voi. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a IV-a. 
- 216. 

226 Vezi K. Marx. „Capitalul", voi. I, Bucureşti, Editura politic!, 1960, ed. a 
IV-a, p. 120-121 .  - 220. 

227 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, ed. a II-a, P· 239532. - 222. 

228 Engels citează aici în mod ironic expresia biblică „oalele cu carne 
din Egipt• .  Potrivit legendei biblice, in timpul fugii evreilor din robia 
egipteană, cei laşi, din cauza drumului anevoios şi a foamei, au ln
ceput să regrete zilele petrecute in robie, unde cel puţin erau sătui. -
222. 

229 Labour Exchange Bazaar sau Equitable Labour Exchange Bazaar or 
Offices au fost întemeiate de asociaţiile cooperatiste muncitoreşti din 
diferite oraşe ale Angliei ; primul bazar de a"est fel a fost înfiinţat 
de R. Owen, in septembrie 1 832, la Londra şi a funcţionat pină la 
jumătatea anului 1 834. La aceste bazare, produsele muncii se srhimbau 
contra bani-muncă de hfrtie, a căror unitate o alcătuia ora de muncă. 
Aceste intreprinderi, care, ca atare, reprezentau o incercare utopică 
de a organiza schimbul făă bani fn condiţiile economiei capitaliste 
de mărfuri, au dit urind flment. - 227. 

230 Vezi K. Marx. „Capitalul", vo1. I, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. 
a IV-a, P· 194-224. - 232. 

231  In ziarul „Volksstaat• nr. 53 din 3 iulţe 1872, t1ltimele două paragrafe 
erau astfel formulate : 

„Am văzut mai sus că pretul inchirierii, in limbaj obişnuit chiria, 
se compune : 
1 )  in parte, din renta funciară ; 2) in parte, nu din dobînda, ci din 
profitul la capitalul investit în construcţie ; 3) n parte, din cheltuieli 
pentru reparaţii, intreţinere şi asigurări. O parte din dobinda la capital 
este cuprinsă !n plata chiriei numai atunci c!nd imobilul este grevat 
de datorii ipotecare. 

Acum chiar şi un orb trebuie să vadă că «Însuşi proprietarul se 
va grăbi să-şi vindă casa, căci altminteri ea ar rămine neocupată, iar 
capitalul investit in ea pur şi simplu n-ar aduce profit•.  Fireşte. Daci 
se desfiinţează dobinda la capitalul de imprumut, atunci nici un pro
prietar nu va mai putea pimi ui bn chirie pentru casa lui, şi 

47 - Max-ngels, Opere, voi. 18 
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aceasta numai pentru că chiria poate fi numită şi Miele şi Mietzins. 
Felcerul e felcer". 

1n editia separată a primei secţiuni a lucrării lui Engels „Contri
buţii la problema locuinţelor•, coasă de editura „Volksstaat• in 1 872, 
la fraza : „o parte din dobinda Ja capital este cuprinsă in plata chiriei 
numai atunci cind imobilul este grevat de datorii ipotecare• s-a adlu
gat următoarea menţiune :  

„Pentru capitalistul care cumpără un imobil, partea chiriei care 
nu constă din rentă funciară şi cheltuieli poate să apară ca dobindă 
la capital. Aceasta nu schimbă insă cu nimic starea de fapt, care nu 
este cituşi de puţin afectată dacă proprietarul unui imobil dă el însuşi 
imobilul cu chirie sau il vinde in acelaşi scop unui alt capitalist•. 

ln 1 887, pregătind ediţia a doua a lucrării sale, Engels a revlzut 
aceste două paragrafe şi a făcut unele precizări (vezi K. Marx şi 
F. Egels. Opere, voi. 2 1 .  Dietz Verlag, Berlin, 1962. Prefaţa lui F. 
ngels l. ucrara „Contribuţii a problma foinţelor• ). - 233. 

232 Este vorba de cartea lui Proudhon „Systeme des contradictions eco
nomiqus, u Phlophie de a msere•. Vol. 1-11, ris, 146. - 234. 

233 E. Sax. „Die Wohnungszustănde der arbeitenden Klassen und ihre 
Rfom•, Vieni, 1 869. - 237. 

234 „Illustrated London News• - săptăminal englez ilustrat, apare la Lon
dra incepind din 1 842. 

„Ober Land und Meer• - săptăminal german ilustrat, a apărut la 
Stuttgart din 1 858 pină in 1923. 

„Gartenlaube" - denumirea prescurtată a săptăminalului literar 
gn e oientare mc-burghză „Die Gartnlaube. Illusierts Fmi
lienblatt• ; a apărut intre anii 1853 şi 1903 la Leipzig şi intre anii 1 903 
şi 1943 la Berlin. 

„Kladderadatsch" - săptămlnal satiric ilustrat ; a apărut la Derlin 
incepînd din 1 848. 

Puşcaşul August Kutschke - pseudonimul poetului german Gotthelf 
Hoffmann, autorul unui cintec soldăţesc naţionalist in timpul războiului 
frco-prusin din 187-1871 . - 237. 

235 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, . a II-a, p. 494, 495. - 238. 

236 Din discursul rostit de David Hansemann la şedinţa din 8 iunie 1 847 
a primului Landtag unit. In „Preussens Erster .eichstag• .  Th. 7, 
Berln, 1 847, S. 55. - 240. 

237 „Le Socialiste• - săptăminal francez, fondat de Jules Guesde în 1885 
la Paris ; pină în 1 902, organul de presă al Partidului muncitoresc 
francez ; din 1902 pină in 1905, organul de presă al Partidului socialist 
din Franţa ; din 1905, organ de presă al Partidului socialist francez ; 
in deceniile al 9-lea şi al 1 0-lea au colaborat la ziar Friedrich Engels, 
Raul Lafargue şi G. V. Plehanov. 

' Articolele dspre colonia din Guise au apărut ln ziarul „Le Socia
liste, nr. 45 şi 48 din 3 şi 24 iulie 1 886. - 247. 

238 ,,Har�ny Hall° - colonie comunistă înfiinţată la sfirşitul anului 1839 
fn Haapshire (Anglia) de socialiştii utopişti englezi Robert Owen şi 
adept �ul. Colonia a fiinat plnă ln 1 845. - 247. 
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239 V. A. Huber. „Sociale Fragen. IV. Die Latente Association•.  Nord
hsn, 1866. - 248. 

240 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, . . II-a, p. 423-424 şi 427. - 248. 

241  Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, . .a II-a, p. 427. - 251. 

242 Potrivit articolului 7 al Tratatului de pace de la Frankfurt din 10 mai 
1 871 ,  Frana trebuia să plătscă Gerii o ontibuţie de 5 miarde 
de nni. - 264. 

243 Engels se referă la declaratiile făcute de economistul burghez german 
Adolph Wagner intr-o serie de cărti şi conferinte. ln care pretindea c ă 
inviorarea conjuncturii din Germania ca urmare a războiului franco
prusian, şi mai ales a contribuţiei de 5 miliarde de franci, ar duce la o 
mbuiătătire 0siderabwă a statiei 5lr muitoare. - 264. 

2H Este vorba de tratativele duse de impăratul Germaniei şi împăratul 
Austriei şi cancelarii lor in august 1 871 la Gastein şi în septembrie 
1 871 la Salzburg, in cadrul cărora a fost dezbătută şi problema luptei 
împotriva Internationalei. Engels numeşte aceste c onferinţe „stiebe
riene•, după numele şefului politiei politice prusiene, Wilhelm Stieber, 
sublniind stfl ratul lor oltxcţionar. - 264. 

245 Vezi K. Marx şi F. ngels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, d. a II-a, p. 3-310 şl u. - 26. 

246 „L'Internationale et �a revolution. A props du congrs de la Haye par 
des refugies de la Commune, ex-membres du Conseil General de 
flnernatWnale". or, 1 872. - 70. 

247 Vezi G. W . F. Hegel. „Wissenschaft der logik" .  Th. I, Abt, 2 ;  Werke, 
Bd. IV, Berlin, 1 834, S. 1 5, 75, 145. - 270. 

248 Articolele lui Milberger apărute ln februarie şi la inceputul lunii mar
tie 1 872 in „Volksstaat• au fost publicate mai tirziu sub formă de 
broşuri : A. Milberger, „Die Wohnungsfrage. Eine sociale Skizze". 
Separat-Abdruck 15 dm „Volksaat•, izg, 1 872, S. 25. - 72. 

249 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 475 şi 491. - 13. 

250 P. J. Prudho. „Idee genee de la R�outlon au XIX-ne st�c1e•, 
Pais, 1 868. - 277. 

251 Vzi adnor. 232. - 218. 

252 P. J. Proudhon. „De la justice das la revolution et dans l'eglise•. T. 
l3, Paris, 1 85. - 218. 

253 P. J. Proudhon. „a guerre et a ix". T. 1-2, Paris, 1869. - 279. 

!54 F. Lassalle. „Das System der erworbenen Rechte. Eine Versohnung 
des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie". h. I, .eipzig, 1 861 . -
280. 

47* 
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255 Engels parafrazează a1c1 cuvintele lui Mefistofel din tragedia lui 
Goethe 11Faust•, partea I, scena a 6-a („Bucătărie vrăjitorească" ). -
285. 

256 Din corespondenta dintre Engels şi socialistul danei Louis Pio, secre
tar-corespondent pentru Danemarca, au reieşit marile succese obtinute 
de socialiştii danezi in popularizarea hotăririlor Internationalei cu pri
vire la problema agrară. In scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Louis 
Pio la sfirşitul lunii aprilie 1872, Engels dă o inaltă apreciere artico
lului despre transformarea socialistă a agri'ulturii pe calea cooperaţiei, 
publicat de ziarul ,,Socialisten• din Copenhaga şi de aproape întreaga 
presă a Intematioualei. Engels subliniază că, „ln problema extrem de 
importantă a atragerii tăranilor cu gospodărie mică şi a ţăranilor fără 
pămint la mişcarea proletariatului, datorită conditiilor lor locale spe
cifice şi simtului lor politic deosebit, danezii au luat-o cu mult înainte 
tuturor naţiunilor•. - 289. 

257 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, d. a II.a, p. 24-251. - 289. 

258 Este vorba de „Circulara Consiliului General al Asociatiei Internaţio
nale a Muncitorilor către toate federatiile, sectiile, comitetele şi mem
brii din Germania ai Asociatiei Internationale a Muncitorilor• din 
I decembrie 1872, publicată in „Volksstaat• nr. 103 din 25 decembrie 
1 872 - 292. 

259 Este vorba de reforma administrativă introdusă ln Prusia ln confor
mitate cu „Regulamentul cu privire la administratia din Prusia, Bran
denburg, Pomerania. Poznan, Silezia şi Saxonia", adoptat de guvernul 
prusian la 13 decmbrie 1872. - 294. 

260 Engels se referă la decretul regal din 24 octombrie 1808 din Prusia cu 
privire la desfiintarea ingrădjrilor de breaslă şi a brevetelor şi la 
instructiunile din 26 dcembrie 1808 prin care se proclama într-o formă 
declarativă libertatea comerţului şi a meşteşugurilor. 

La 9 februarie 1849, guvernul prusian a emis două decrete cu 
privire la modificarea vechiului regulament al meşteşugurilor -
crearea consiliilor meşteşugăreşti (Gewerberăte) şi a tribunalelor meş
teşugărşti (Gewrbgrichte), care reîntronau legil1atia meşteşugă
rescă mimedilală. - 295 • 

261 Este vorba de şeful departamentului politiei din Prusia, Hinckeldey, 
omorit în 1856 într-un duel cu unul dintre fruntaşii partidului reac
ţionar Stahl-Gerlach (vezi adnotarea 268), ·baronul Rochow-Plessow. 
Duelul a avut loc în urma închiderii de către politie a unui tripou !n 
ale cărui ifaoeri era implicată şi acestă olică. - 295. 

262 Este vorba de orientarea „liberală" proclamată de printul Wilhelm 
al Prusiei (din 1861 rege al Prusiei) la instalarea lui ca print-regent 
ln octombrie 1858. ln 1858, printul-regent a demis guvernul Man
teuffel şi a format un guvern din liberali moderati, printre care repre
zentanţi ai aristocratiei liberale apropiati de burghezie, precum şi 
>ameni de stat din perioada revolutiei din 184--1849 - Auerswald, 
Patov şi Schwerin. In presa burgheză, această orientare a fost de
numită ca „noua eră". In realitate, politica lui Wilhelm urmărea 
exclusiv consolidarea pozitiilor monarhiei şi ale iuncherimii 1 bur
ghezii, tnşelati in sperantele lor, au refuzat să aprobe proiectul de 
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reformă militară prezentat d e  guvern. Conflictul constituţional care 
s-a ivit în legătură cu aceasta în 1 862 şi venirea la putere a lui 
Bismarck în septmbrie 1 862 au pus apăt ,oii ere•. - 295. 

263 Este vorba de războiul dintre Franta şi regatul Sardiniei (Piemontul), 
de o parte, şi Austria, de altă parte, care a durat de la 29 aprilie 
pînă la 8 iulie 1859. - 296. 

264 Războiul Impotriva Danemarcii - este vorba de războiul pe care 
Prusia şi Austria l-au dus în 1 864 împotriva Danemarcii şi care a 
însemnat o etapă importantă în unificarea Germaniei sub hegemonia 
Prusiei. Guvenul iuncheresc al lui Bismarck căuta să anexeze la 
Prusia ducatele Schleswig şi Holstein, aflate în stăpinirea Danemarcii, 
dar populate n cea mai mare parte de germani, să întărească in
fluenţa Prusiei ln Germania, să reprime opoziţia burgheziei liberale. 
La acest război a participat şi Austria, care urmărea, ca şi Prusia, să 
anexeze Schleswig şi Holstein. Războiul s-a încheiat cu înfrîngerea 
Danemarcii. Schleswig şi Holstein au intrat in stăpinirea comună a 
Austriei şi Prusiei, iar după războiul austro-prusian din 1 866 au fost 
anexate la Psia. - 296. 

265 Bătălia de la Sadova, care a avut loc la 3 iulie 1866 în Cehia Intre 
armatele austriece şi saxone, pe de o parte, şi cele prusiene, pe de 
altă parte, a fost bătălia decisivă din timpul războiului austro-prusian 
din 1 866, încheindu-se cu victoria Prusiei asupra Austriei. ln Istorie, 
această bătălie este cunoscută sub numele de bătălia de la �nig
grâtz (Hradec Kralove). - 296. 

266 Este vorba de războiul franco-prusian din 1 87---187 1 ,  care a tnsemnat 
etarpa finală a unificării „de sJS• a Germaniei, pe calea războaielor 
diinastice şi a politicii n „fier şi slnge•. - 296. 

267 După victoria obţinută în ·războiul austro-prusian din 1 866, Prusia a 
anexat regatul Hanovra, electoratul Hessen-Kassel, marele ducat 
Nassau, oraşul liber Frankfurt p e  Main, ducatele Schleswig şi Holstein, 
precum şi părti din teritoriul Bavariei şi Hessen�Darmstadt-ului. 

Concomitent cu această anexare directă - după ce a silit 
Austria să consimtă la lichidarea Confederatiei germane şi la crearea 
unei noi forme de unire a statelor germane de la nord le Main, 
fără participarea Austriei -, Prusia a reuşit să lncheie tratate de 
aliantă cu 17 state mici din nordul Germaniei care participaseră l a  
război alături d e  Prusia ş i  cărora l i  - a u  alăturat ceva mai tirziu 
Saxonia şi alte state gemane. sMel a luat naştere onfderaţia 
Germaniei de nord. - 297. 

268 Partidul Stahl-Gerlach, sau partidul • .Kreuz-Zeitung• - cum mal era 
denumită „Neue Preussische Zeitung• - s-a format în perioada re
voluţiei din 1 848-1849 ca grupare a camarilei contrarevolutîonare 
de la curte şi a iuncherilor prusaci ; el a apărat intangibilitatea pri
vilegiilor nobilimii şi reinstaurarea rinduielilor absolutiste de castă 
în Prusia. Ca partid iuncherist de extremă dreaptă, el s-a împotrivit 
politicii promovate de Bismarck începînd din 1 866, deoarece vedea 
ln ea o amenin�are pnu p rivilgiLle se fudale. - 297. 

269 Confederaţia Germaniei de nord - stat federal german, format în 
1 867, sub hegemonia Prusiei, după victoria repurtată de ea în războiul 



712  Adnotări 

austro-prusian, in locul Confedera tiei germane, care se destrdmase. 
ln Confederaţia Germaniei de nord au intrat 19 state germane şi 
3 ora5e libere germane, recunoscute în mod formal ca autonome. 
Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord asigura Prusiei o situaţie 
dominantă : regele Prusiei era p reşedintele Confederaţiei şi coman
dantul suprem al forţelor armate ale Confederaţiei i tot lui i se în 
credinţa conducerea politicii externe. ln 1870, i n  Confederaţie a u  fost 
incluse Bavaria, Wirttemberg şi Hessen-Darmstadt, care rămăseserc1 
in afara ei. Crearea Confederaţiei G ermaniei de nord a constituit un 
pas înainte pe calea unificării nationale a Germaniei ; in ianumie 
1871 .  Confederaţia şi-a încetat existenţa în urma creării Imperiului 
geran. - 297. 

270 In 1845-1846, burghezia prusi·ană, văLind cum i se spulberă peran
ţle in �ntau.rea unei ere a refonmelor liberale durpă venirea a tron. 
in 1840, a 1ui Frederic Wilhelm al IVJea, şi-a sporit pretenţiile poli
tice. ln 1845, toate LandtaguriJe, u eicpţia a două dintre ee, 
au cerut introducerea unei constituţii. Revendicările burghezi! i pru
siene s-au reflectat în modul cel mai cuprinzător in raportul din 
18-16 al lui Hansemann, reprezentantul marii burghezii renane, a 
care se cerea crearea unei reprezentanţe a stărilor, consolidarea şi 
extinderea Uniunii vamale, desfiinţarea justiţiei patrimonial� feudale 
şi a unor privilegii ale nobilimii, libertatea presei, procedură judiciară 
publică, innovibiliJtatea judcă1orilor, Curţi u juri et. - 9Y. 

271 Răspunsul la cea de-a doua circulară a pretinsei majorităţi a Con 
siliului federal britanic, publicată la începutul lunii ianuarie 1873, a 
fost scris de Marx şi tipărit împreună cu un comunicat oficial al  
Consiliului britanic în ziarul „Internatiunal Herald" nr. 3 din 25 ia
nuarie 1873. ln comunicatul Consiliului britanic se spunea : „In 
legătură cu circulara semnată de un fost secretar-corespondent ol 
Consiliului federal britanic şi de alţii care convoacă pentru data de 
26 ale lunii curente un pseudo-congres, declarăm c, atit data con
vocării, cit şi scopul amintitului congres sint ilegale şi că de aceea 
membrii Interna!ionalei care vor participa la acest congres, precum 
şi secţiile care vor delega membri spre a participa la lucrările lui 
vor trebui să se considere excluşi din rindurile Internaţionalei 
nsre•. - 300. 

272 Este vorba de publicarea rezoluţiilor Congresului de la Haga în 
ziarul „Intemationfl Herald" nr. 37 din 14 decmbrie 1872. - 30. 

273 „Vo/kswilJe• - cotidian muncitoresc austriac, a apărut la Viena din 
ianuarie 1870 plnă în iurie 1874. - 302. 

274 „0 Pensamenlo Social" - săptămînal socialist portughez, a apărut la 
Lisabona din februarie 1 872 pină în aprilie 1 873 ; organul de presă 
al secţiilor Internaţionalei. Ziarul a publicat documente ale Interna
ţionalei şi unele articole ale lui Marx şi Engels, iar in februarie -
aprilie 1 873 a publicat parţial „Manifestul Partidului Comunist•. 

„Socialisten• - ziar muncitoresc danez, a apărut la Copenhaga 
din iulie 1871 pînă n mai 1874 ; din aprilie 1872 - cotidian. 

„De Werkman• - săptămînal muncitoresc olandez, a apărut la 
Amsterdam din 1868 pînă în 1874 i din 1869 - organul de presă al 
secţiei din Amsterdam a Internaţionalei. 
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„Die Tagwacht• - ziar social-democrat elveţian, a apărut la 
Zlrich în limba germană din 1869 pină in 1880 ; intre anii 1869 şi 
1873 - organul de presă al secţiilor germane din Elveţia ale Inter
naţionalei, apoi organul de presă al Uniunii muncitorilor elveţieni 
şi .I Partidului soial-docrat el<veţian. - 302. 

275 Această lucrare a fost scrisă de Marx pentru culegerea „Almanacco 
Repubblicano", la sfirşitul lunii decembrie 1872 - inceputul lunii 
ianuarie 1873, la rugămintea lui Enrico Bignami, redactorul ziarului 
„Plebe".  

In cursul anului 1872, Marx şi, in special, Engels au luptat im
potriva influenţei anarhiste asupra clasei muncitoare din Italia ; in
tr-o serie de articole scrise pentru ziarul „Plebe", Engels a criticat 
anarhismul. Articolul lui Marx, ca şi articolul lui Engels „Despre auto
ritate", scris pentru aceeaşi culegere, au servit drept bază teoretică 
pentru lupta dusă impotriva anarhismului de un grup de socialişti 
strînşi in jurul ziarului „Plebe". Lucrarea lui Marx a fost publicată 
in decembrie 1873. - 303. 

276 J. F. Bray. „Labour's Wrongs and Labour's Remedy". Leeds, 1839. -
305. 

277 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a I I-a, p. 172-180. - 306. 

278 P. J. Proudhon. „De la capacite politique des classes ouvrieres•.  
Parjs, 1868. - 306. 

279 D. Ricardo. „On the Principles of Politica! Economy, and Taxation •.  
Londra, 1817. - 307. 

280 Acest articol a fost scris de Engels la insistenţele repetate ale lui 
E. Bignami de a-i trimite un articol pentru culegerea „Almanacco 
Repubblicano" .  Bignami i s-a adresat pentru prima oară lui Engels 
cu această rugăminte in iulie 1872. La 3 noiembrie 1872, Bignami a 
comunicat că a primit articolul lui Engels, dar, o dată cu arestarea · 
lui, articolul s-a pierdut. In martie 1873, Engels a trimis lui Bignami 
air.colul „Dspre autoriate", publLat ultima d.tă ln dcmbrie 1873. 

- 309. 

281 Engels parafrazează inscripţia de pe poarta iadului in poemul lui 
Dante „Divina omdie• : „Infenul•, cintul III, strofa 3. - 310. 

282 Comunicălrile dspre aativita<tea Illternaţionalei pe continnt au fost 
publicate, împrnă cu rapoartele dspre şedinţele Consiliului fed
ll britanic, ln ziarul „International Herald".  - 313. 

283 Este vorba de adresa din 20 octombrie 1872 a Consiliului General al 
Internaţionalei către toate federaţiile, asociaţiile afiliate, secţiile şi 
membrii Asociaţiei, publicată in ziarul „International Herald" nr. 34 
din 23 noiembrie 1872. Adresa arăta necesitatea unităţii de acţiune a 
clasei muncitoare in lupta împotriva orinduirii burgheze şi, in con
formitate cu hotăririle Congresului de la Haga, trasa sarcina intaririi 
organiatorice a sociaţiei Intrnaţione a Muncitlor. - 313. 

284 Vezi adnotara 205. - 313. 
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285 Este vorba de circulara Noii federaţii din Madrid către toate fede
raţiile, secţiile şi membrii din Spania ai Internaţionalei, redactată la 
1 noiembrie 1872 şi publicată în ziarul „Emancipacion" nr. 73 din 
9 noiembrie 1872. In numerele următoare ale ziarului au apărut de
claraţiile federaţiilor şi secţiilor locale, prin care ele arătau că 
sprijină circulara. - 313. 

286 ln legătură cu adunarea Federaţiei locale din Gracia, vezi adnota
rea 208. 

Delegatul Federaţiei locale din Granada la Congresul de la 
C6rdoba, Mariano Rodriguez, avea mandatul imperativ de a cere 
aderarea totală la hotăririle Congresului de la Haga. Engels a fost 
informat despre acest lucru printr-o scrisoare a lui Jose Mesa din 
29 dcmbrie 1872. - 314. 

287 Este vorba de editorialul „Congresul de la Haga al Internaţionalei",  
apăru1 ln ziarul „Pensamento Sll" nr. 25 din 6 octomb.e 1872. -
314. 

288 După cit se pare, Engels se referă la participarea membrilor Federa
ţiilor din Gracia şi Cadiz la răscoala armată a federaliştilor-republi
cani din Andaluzia în noiembrie 1 872 şi la participarea membrilor 
Noii federaţii din Madrid la răscoala armată din Madrid de la sflr
şitu1 lunii noiembrie - începutul lunii dmbrie 1 872. - 314. 

2!9 Este vorba de scrisoarea lui Jose Mesa din 18 ianuarie 1873, in 
care Mesa 11 ruga pe Engels să informeze prin organele Internaţionalei 
muncitorii din Anglia şi Belgia despre greva din Spania, pentru a 
fpidica importul de spăyători de grvă fn Spania. - 314. 

290 „Note pentru Consiliul Genera/", scrise de Engels în limba germană 
la 8 februarie 1 873, s-au păstrat sub formă de manuscris. Textul 
acestui manuscris nu corespunde intru totul cu textul „Notelor• 
publicate in cartea : „Briefe und Auszige aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u.A. an F.A. 
Sorge und Andre". Stuttgart, 1906. - 317. 

291 De la 15 la 17 martie 1 873 a avut loc la Bologna al doilea Congres 
al anarhiştilor italieni. care înfiinţaseră o federaţie .a Conferinţa de la 
Rimini (v� adnotara 1 56). - 317. 

292 &te vorba d e  hotă'irea din 5 ianuarie 1 873 a Consiliului enal al 
Internaţionalei cu privire la excluderea temporară, pină la con
gresul ordinar, din rindurile Internaţionalei a Federaţiei jurasiene. -
318. 

293 După Congresul de la Haga, Cuno a emigat ln Amerit ; par!id
pfnd la lupta împotriva anarhismului. el a scris, sub numele ie 
iirumut Gapsiro, apelul din 10 ianruari� 1873 ! secţiei nr. 29 a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către Noua federaţie din 
Madrid. ,,L'Internationale" din Bruxelles a făcut cunoscut acest lucru 
fn nr. 212 din 2 februarie 1873, arătind că Capestro şi Cuno sint una 
şi aceeaşi persoană. 

„L'lnternationale" - săptăminal belgian, organul de presă al 
secţiilor din Belgia ale Internaţionalei ; a apărut la Bruxelles din 
1869 pină in 1 873 ; unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui 
a ft De Paepe. tn 1 873 a reu1 pe poziţii anarhiste. - 318. 
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294 Este vorba de timbrele tipărite potrivit hotăririi Conferinţei. de la 
Londra din 1 871,  care erau lipite pe carnetul de membru ca dovadă 
a ahităii cotizitiei anale. - 319. 

295 „Arbeiter-Zeitung• - săptămlnal muncitoresc, organul de presă al 
secţiei nr. l americane a Internaţionalei ; a apărut la New York ln 
limba germană din februarie 1873 pină in martie 1875. Ziarul a pu
blicat dările de seamă asupra şedinţelor Consiliului General şi docu
mente ale Internaţionalei, precum şi unele lucrări mai importante 
scrise de Marx � Engels in această perioadă. Pină n toamna anului 
1 874, orientarea ziaruJui a flt m mare msură ifluent.tă de rid-
1h llbert Sorge. 320. 

296 Vezi anotara 51. - 320. 

297 Este vorba de editorialul publicat in ziarul „Pensamento Social• 
nr. 54 din 5 aprilie 1 873 ca răspuns la scrisoarea adrsată redacţiei 
de către Comisia federală din Spania, care conducea in acea pe
'ioidă sectii1e arhiste din Sia. - 321. 

298 Este vorba de convocarea Congresului al doilea al Federaţiei brita
nice a Internaţionalei pentru l şi 2 iunie 1 873 ( vezi adnotarea 352}. -
321 .  

299 Acest text reprezintă o parte a scrisorii adresate de Engels redac
torului ziarului „Volksstaat•, Hepner, la sfirşitul lunii aprilie 1873 
in lgătură cu .apari.a in „Neur Sociil-Dmokrat• r. .9 dn 
27 aprilie 1873 a unui articol calomnios la adresa Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor. Scrisoarea nu era destinată tiparului, dar 
redacţia ziarului „Volksstaat• a publicat-o parţial, fără a indici nu
mele autorului, in nr. 37 din 7 mai 1873. ..a 2 mai. Engels a scris 
articolul „Intemaţionila şi «Neuer• ",  destinat n mod spiial ziarului 
„Volksstaat•,  care l-a publicat în nr. 38 din 1 0  mai 1 873 (vezi volumul 
de faţă, p. 325-328). - 322. 

300 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 429-501. - 323. 

3 0 1  Este vorba de nota de la rubrica „Asociaţia foternatională a Munci
torilor• din ziarul „Neuer Social-Demokrat• nr. 45 din 18 aprilie 
1 872. - 323. 

302 Fondurile pentru presa reptilelor - erau nuite fondurle pci�e de 
care ispuna Bsmarck pentru couprea prsei. Acestă deumire 
proine de la un dscurs .rstit le Bisma1ck [n nuaie 1 869 in nd
tagul prusill, U are prilej a folosit exprsia „reptile" referidu-5e la 
agenţii venali. Ulterior, presa de stinga a inceput să numească presa 
venală oliosă a guvenului să a reptiJlelor. - 325. 

303 Este vorba de articolul in legătură cu procesul intentat membrilor 
francezi ai Internaţionalei care a avut loc in martie 1873 la Toulouse 1 
articolul a apărut in Zillrele in Bruxells „L'Iutemartionale" r. 223 
din 21 aprilie 1 873 şi „La Liberte• nr. 15 din 13 aprilie 1 873. Tot aici 
se aminteşte de corespondenta lui Guesde din ziarul „Liberte• nr. 2 
din 20 octombrie 1872. - 325. 

304 Este vorba de procesul membrilor secţiilor franceze ale Internaţio
nalei care a avut loc la 'aris ln martie 1 873. - 327. 
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305 Sriorile mentionate i-au fost trmise li Engels de Sorge. - 329. 

306 Este vorba de hotărirea Consiliului General din 26 ianuarie 1 873 
(vzi voluul de fată, p. 66666). HotărLrea a fost publiată în il 
„Plebe" nr. 1 4  din 1 iunie 1873. 

Adresa Consiliului General al Asociaţiei Intenaţionale a Mun
citorilor către muncitorii spanioli a fost publicată în ziarul „Plebe" 
m. 13 din 26 mi 1 873. - 329. 

307 Lucrarea „Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor• a fost scrisă de K. Marx şi F. Engels în colaborare 
cu Paul Lafargue în perioada aprilie-iulie 1 873. 

Lucrarea a dat o lovitură definitivă tuturor pretenţiilor bakuniş
tilor de dominaţie a mişcării muncitoreşti din Europa. Pe baza unui 
uriaş material faptic (care la Congresul de la Haga nu a putut fi 
examinat în întregime), autorii au dezvăluit intrigile şi tertipurile de 
tot felul cu ajutorul cărora bakuniştii căutau să-şi subordoneze in
treaga Internaţională, să folosească în scopuri proprii influenta şi 
organizaţia ei. Această lucrare a făcut bilanţul luptei teoretice şi 
organizatorice duse împotriva bakuniştilor în cadrul Internaţionalei. 

Lucrarea de faţă a fost scrisă pe baza unui mare număr de do
cumente prezentate comisiei Congresului de la Haga pentru cerce
tarea activităţii Alianţei secrete. Printre acestea erau materiale tri
mise din Spania de Lafargue, Mesa şi alţii, din Elveţia de Johann 
Philipp Becker, din Rusia de Danielson şi Liubavin, precum şi amplul 
raport scris de .Utin din însărcinarea Conferinţei de la Londra din 
1871  (vezi adnotarea 22), pe c�e Marx şi Engels l-au folosit pentru 
capitolul al VIII-lea, intitulat „Alianţa în Rusia". O parte din du
mente au fost transmise lui Marx şi Engels după terminarea Con
gresului de la Haga ; unele documente ale Alianţei care caracterizau 
scopul şi sarcinile ei au fost incluse de Marx şi Engels în capitolul 
l i-lea. 

S-au păstrat listele de documente folosite de Marx şi Engels în 
cursul elaborării lucrării. Din aceste liste reiese că Marx şi Engels 
au avut traducerile în limba franceza ale unor publicaţii ruse trimise 
de Utin ; de aceea, multe citate din documentele lui Bakunin au fost 
date conform traducerii franceze. 

„Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor• a fost publicată sub formă de broşură în limba fran
ceză în august 1873 ; în 1 874 a apărut la Braunschweig în limba 
germană sub titlul : „Ein Komplot gegen die Internationale Arbeiter
Association". La redactarea traducerii germane, Engels a participat 
direct. Lucrarea „Alianţa democraţiei socialiste• a fost publicată în 
„Arbeiter-Zeitung• din New York. - 331. 

308 Este vorba de comisia de redactare a proceselor-verbale şi rezolu
tiilor Congresului de la Haga, aleasă la şedinţa din 7 septembrie 
1 872 a congresului şi formată din K. Marx, F. Engels, E. Dupont. 
L. Frankel şi A. Serraillier. Ulterior, din comisie a făcut parte şi 
Le Moussu, secretarul Congresului de la Haga pentru limba franceză. 
tn realitate, întreaga redactare a documentelor Congresului de la 
Haga a fost efectuată de Marx şi Enges. - 336. 

309 Se citează articolul anonim „lncă ceva despre Bakunin", care a 
apărut în „Tagwacht" nr. 40 din Ş octombrie 1872. Continuarea arti-
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colului a fost publicată în numerele 41 , 2 şi 43 din 12, 19 şi 26 
ootombrie. - 338. 

3 1 0  M. Bakounine. „Feder.alisme, SocLalisme et Antitheologisme. Proosi
tion motivee au Comite Central de la Liqne de la Paix et de la 
LiberteM ; lucrarea, neterminată, a fost tipărită în fascicule la Berna 
în 1867-1868. - 339. 

3 1 1 Este vorba de comunicarea confidentială a biroului Comitetului 
Central permanent al Ligii păcii şi libertăţii din 22 septembrie 1868 
semnată de Gustav Vogt, preşedintele biroului. Marx şi Engels au 
fost în posesiunea unui exemplar al comunicării trimis lui Elpidin. -
340. 

3 1 2  La Congresul de la Basel. in legătură cu problema desfiintării drep
tului de succesiune a avut loc prima ciocnire deschisă dintre parti
zanii socialismului ştiintific al lui Marx şi adeptii anarhismului baku
nist. Această problemă a fost inclusă pe ordinea de zi a congresului 
la cererea secţiei create de M. Bakunin la Geneva, în iunie 1869, 
sub denumirea „Alianta democraţiei socialiste. Sectia centralăM, care 
era de fapt organul conducător al Aliantei secrete. Impunînd con
gresului Internaţionalei discuţia în legătură cu dreptul de succesiune, 
Bakunin l-a împiedicat să rezolve unele probleme arzătoare ale pro
gramului şi tacticii care stăteau în fata mişc.rii muncitoreşti din 
Europa. Marx a întocmit un raport în care expunea poziţia Consiliului 
General în ceea ce priveşte dreptul de succesiune (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 393-395). 
Cu prilejul dezbaterii acestei probleme, congresul n-a adoptat nici o 
hot.rire, întrucit nici o propunere nu a întrunit majoritatea absolută 
de voturi. Dar incercarea lui Bakunin de a impune Internaţionalei 
ideile sale a suferit n eşec. - 353. 

3 1 3  Este vorba de circulara către Consiliul federal al Elvetiei romande, 
scrisă de Marx şi aprobată la şedinta din 1 ianuarie 1870 a Consi
liului General (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1 963, p.  413-41 4). - 353. 

3 1 4  „Social-DemokratM - organul de presă al Uniunii generale a munci
torilor germani a lui Lassalle. A apărut sub acest titlu la Berlin 
de la 1 5  decembrie 1864 pină in 1871.  In anii 1871-1876 a aparu! 
sub titlul „Neuer Sooial-Dmok:M (vezi adnotara 65 ). - 354. 

3 1 5  Vezi adnotarea 29. - 355. 

3 1 6  ,.Statuts pour la Federation des sections romandes adoptes par le 
congres Romud, tenu a Geneve au Cerde internationl des Quatre
Saisons, Ies 2, 3 et 4 janvier 1 869M, p. 15-1 6. 

La elaborarea proiectului de statut a participat şi Bakunin. -
355. 

3 1 7  Este vorba de rezolutia Consiliului General cu privire la Comitetul 
federal al Elvetiei romande, scrisă de Marx la 29 iunie 1 870 (vezi 
K. Marx şi P. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
p. 465). - 356. 

3 1 8  Este vorba de rezolutia Congresului de la Basel din 1 869 „Cu pri
vire la normele de primire de noi sectii în Asociaţia Internatională 
a MuncitorilorM ; rezolutia acorda Consiliului General dreptul de a 



718 Adnotăii 

accepta sau de a respinge cererile noilor secţii. Acolo unde existau 
consilii federale, această problemă trebuia să fie rezolvată ţinlndu-se 
sema de rpărera Consiului fedeial. - 351. 

3 1 9  Este vorba de rezoluţiile Conferinţei de la Londra : „Cu privire la 
sciziunea din Elveţia romandă" şi „Cu privire la activitatea politică 
a clasei muncitoare•, precum şi de declaraţia scrisă de Marx din 
lnsărcinarea Consiliului General cu privire la abuzul cu numele Inter
nationalei comis de Neceaev (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 17. Bucureşti, Editura politică, 1963, p.  451 , 446-448, 461 ). -
358. 

320 Este citată „Declaraţia Consiliului General adresată redacţiilor unor 
ziare italiene ln legătură cu articolele lui Mazzini împotriva Inter
nationalei ". scrisă de Engels la 6 decembrie 1871 şi publicată într-o 
serie de ziare (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, 
Edillra rpolitică, 1963, p. 500-502). - 361. 

321 ln legătură cu circulara lui J. Favre şi raportul lui Sacaze, vezi 
adnotarea 57. 

ln octombrie 1S71,  ln Camera deputaţilor a cortesurilor spaniole 
au avut loc dezbateri determinate de intenţia guvernului burghez
conservator de a interzice Internaţionala ln Spania. Lulnd cuvîntul 
ln cadrul discuţiilor, reprezentanţii reacţiunii s-au folosit, pentru a 
calomnia Internaţionala, de documente ale Alianţei şi falsuri ale po
litiei. Cu toată împotrivirea aripii de stinga a republicanilor - Caste
lar, Carrido, Salmer6n şi alţii, care au dezvăluit calomniile aduse 
Internaţionalei şi au arătat că măsurile propuse contraveneau consti
tuţiei, guvernul a fost sprijinit. In ianuarie 1872, ministrul de interne 
Sagasta a dat o circulară prin care se interzicea Internaţionala in 
Spania. - 361. 

322 „La Republique fram;aise• - cotidian burghez radical francez, fondat 
de Leon Gambetta ; a apărut la Paris ln 1871 . 

La 11 martie, ziarul a publicat un articol anonim despre Inter
naţională, care a fost reprodus apoi ln „Bulletin de la Federation 
juraSienne• u. 3 din 15 martie 1872. - 363. 

323 Procesu/ de la Toulouse al membrilor secţiilor din sudul Franţei ale 
Internaţionalei s-a desfăşurat intre 10 şi 26 martie 1873. Arestaţi in 
baza legii Dufaure (vezi adnotarea 10),  aceştia au fost condamnaţi la 
lnchisoare pe diferite termene şi la plata unei amenzi. Despre arestă
rile care au precedat procesul de la Toulouse, vezi articolul lui 
Engels „Intemaţionala şi cNeuer»" (volumul de faţă, p. 32�28). -
363. 

324 Este vorba de scrisoarea adresată la 14 noiembrie 1871 de un membru 
al Alianţei, Alerini, lui Bastelica şi difuzată de secţia din Barcelona 
spre a fi adusă la cunoştinţa tuturor secţiilor din Spania ale Inter
naţionalei. O copie a scrisorii a fost prezentată de Engels la con
gresul de la Haga împreună cu alte documente privind Alianţa. -
363. 

325 .a 2 decembrie 1871 a avut loc la Geneva o adunare a sectiilor 
Internaţionalei, la care a fost adoptată o rezoluţie împotriva hotă
rlrilor Congresului anarhist de la Sonvilier ; ln legătură cu aceasta, 
la 20 decembrie 1871, Comitetul federal al Elveţiei romande a aprobat 
o circulară specială : ,,Răspuns Comitetului federal romand la circu-
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lara celor 16  participanţi la Congresul de la Sonvilier•, care a fost 
publicată n „Egalite• nr. 2� din 24 decembrie 1871 1 lnsuşi 
„Egalite• a .publiat un protest. - 364. 

326 V�zi inotările 65 şi 66. - 364. 

327 Este vorba de scrisoarea scrisă la 2 august 1872 de Tokarzewicz lui 
Wr6blewski, care a pus-o la dispoziţia lui Engels. „Programul Aso
ciatiei poloneze socialist-revoluţionare din Zirich", despre care este 
vorba, a fost scris de Bakunin şi publicat a 27 iulie 1872 ln supli
mentul la nr. 13 al revistei „Bulletin de la Federation jurassienne" .  
Asociaţia poloneză social-democrată, infiintată sub influenta anar
hiştilor, a adoptat iniţial programul lui Bakunin, dar curind, sub 
influenta socialistului polonez Tokarzewicz, l-a respins. 

Zirrul „Wolno�c· nu a apăllt. - 365. 

328 „El Combate• - cotidian republican burghez spaniol, organ de presă 
al federalişthlor, . apărut a Madrid. - 361. 

329 Această declaraţie a lui Mesa, adresată delegaţilor la Congresul in
tenaţional de la Haga, cuprindea fapte ce demascau existenta Alian
ţei secrete in Sania. Msa a trimis declaraţia lui Engels, care a 
predat-o comsiei de cercetare a activităţii A1iantei. - 369. 

330 Este vorba de circulara confidenţială, scrisă de mină, a secţiei din 
Valencia către secţiile din Spania ale Internaţionalei ; circulara pro
punea ca, in cazul unei revoluţii, să se ducă lupta pentru deplina 
descentraJiare şi pentru crearea unei „comune anarhiste". - 369. 

331  Circulara secţiei din Sevilla a Alianţei dmocraţiei socialiste scrisă 
de Marselau a fost trimisă secţiei din Madrid a Internaţionalei la 
25 octombrie 1871 ; circulara făcea cunoscute hotăririle luate de sectie 
fo lgătură iu lepriunile guveJui. - 37 1. 

332 Este vorba de scrisoarea deschisă a colegiului redacţional al ziarului 
„Emancipacion" din 25 februarie 1872, intitulată „Către reprezentantii 
partidului republican-federalist care s-au intrunit la Madrid". Scri
soarea a fost publicată in ,1Emancipacion" nr. 38 din 3 martie 1872. 
Membrii anarhişti ai Consiliului din Madrid al Intermrtionalei au 
cerut redacţiei să-şi retragă scrisoarea ; cu toate acestea, Mesa, care 
era redactor al ziarului „Emancipacion" şi îndeplinea in acelaşi timp 
şi funcţia de secretar al Consiliului federal spaniol, a respins cate
goric această pretentie. La 9 martie 1872, el a scris, cu asentimentul 
celorlalţi membri ai consiliului, o scrisoare similară, de astă datd 
Jsă 1n numele consiliuJui federl. - 37 1 .  

3 3 3  La 7 martie 1872, consiliul anarhist din Madrid a trimis adunării re
prezentanţilor partidului republican-federalist o scrisoare in care, 
desolidarizindu-se de scrisoarea redacţiei ziarului „Emancipacion • 
(vezi adnotarea 332), declara că scrisoarea „contravine principiilor 
Intenaţionalei". - 37 1. 

334 „El Condenado" - săptăminal anarhist din Spania, editat de Tomas 
Morgo la Madrid in 1872-1874. - 37 1. 

335 „La Igualdad" - cotidian burghez-democrat spaniol, a ap;rut la 
Madrid in 1868.1870 ; unul dintre cele mai radicale ziare burgheze. 
la care au colabrat o serie de socialiti-Jişti şi republicani ; in 
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anii 1868-1869, ziarul a grupat ln jurul său o parte din muncitorii 
de a Madrid. - 372. 

336 Marx şi Engels citează editorialul „Informaţia revoluţionară",  publicat 
ln „nauciaion• m. 51 din 1 nie 1872. - 373. 

337 Este vorba de articolul 7 din capitolul al Ii-lea al Regulamentului 
de organizare, potrivit căruia Consiliului General i se acorda dreptul 
de a rezolva conflictele ce pot apărea intre asociaţii sau secţii ale 
aceluiaşi grup naţional sau intre grupuri de diferite naţionalităţi 1 
este vorba, de asemenea, de articolul 4 din capitolul al !V-lea, 
potrivit căruia fiecare federaţie avea dreptul să nu primească sau 
să excludă diferite asociaţii sau secţii, dar in acelaşi timp nu avea 
dreptul să le ia calitatea de organizaţii ale Internaţionalei (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 470, 473). - 374. 

338 Este vorba de plebicitU!l e Ja 8 mai 1870 din Frnţa. - 371. 

339 Union de las tres clases de vapor - unul dintre primele sindicate din 
Catalonia, care unea tesătorii, filatorii şi zilerii din fabricile de textile. 
Umunea a fost membru olctiv ! Intenaţionalei. - 378. 

340 Este citată scrisoarea scrisă de Cafiero lui Engels la 12-16 iulie 
1871 , in care este vorba de situaţia secţiei napolitane a Internaţio
nalei. - 378. 

8 4 1  Este citată scrisoarea adresată de Caporusso lui Odger la 21 ianuarie 
1872. - 379. 

342 Secţia din Milano a Intenaţionalei a fost creată de Theodor Cuno, 
sub influenţa nemijlocită a lui Engels. In decembrie 1872, sub in
flm•nţa lui Cuno, unii mmbri ai Uniunii muncLtorilor pentru ajuto
rare şi lămurire morală reciprocă, lnfiinţată de Mazzini, au ieşit din 
rindurile ei şi  au creat Cercul muncitoresc pentru eliberarea prole
tariatului, care la 7 ianuarie 1872 s-a declarat secţie a Internaţionalei. 
Secţia a adoptat un statut care era in conformitate cu Statutul gene
rl l Internaţionalei. La 30 ianuarie 1872, Engs a încunoştinţat 
Consiliul General de formarea acestei secţii şi a declarat că statutul 
ei orespunde principiilor Internaţionalei ; secţia a fost primită in 
Internaţională. Sub conducerea lui Engels, Cuno a luptat in cadrul 
secţiei împotriva anarhiştilor care pătrunseseră in ea şi a obţinut ca 
secţia să nu-i sprijine pe anarhişti în lupta impotriva Consiliului 
General. - 380. 

343 Vezi adnotarea 60. - 380. 

3 4 4  Raportul lui Regis cu privire la călătoria intreprinsă in Italia din 
însărcinarea Consiliului General a fost întocmit sub forma unei scri
sori adresate lui Engels. In a doua jumătate a lunii februarie 1872. 
Regis a stat zece zile la Milano şi Torino, unde s-a informat asupra 
situaţiei secţiilor de acolo şi a făcut cunoscute hotăririle Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor. Pe baza instrucţiunilor primite de la 
Engels, Regis a explicat membrilor secţiilor contradicţia fundamentală 
dintre concepţiile anarhiste şi principiile şi sarcinile Internaţionalei. -
381. 
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345 A. Richard et G. Blanc. „L'Empire et la France nouvelle. Appel du 
peuple et de a j eunsse A a consciece fran;aise•. Bruxelles, 
1872. - 388. 

346 Se citează scrisoarea lui Jules Guesde către membrii sectiilor din 
Montpellier ale Internaţionalei ; scrisoarea a fost trimisă la 22 septem
brie 1872 pe numele unuia din conducătorii secţiei, Jeroni. La 20 no
iembrie 1872, J eroni a trimis Consiliului General această scrisoare 
a li Gusde. - 388. 

347 ,,Les Droits de J'Homme• - cotidian francez de orientare republicană 
de stinga ; a fost editat de Jules Guesde la Montpellier ln 1870-
1871 .  - 389. 

348 Acastă cospondnţă a !ost publicată �n irl „ibrte• r. 2 din 
20 octombrie 1872. - 389. 

349 Vzi adnotarea 209. - 390. 

350 ,Pacte d'amitie, de solidarite et de defense mutuellea a fost adoptat 
Ja Congrsw aniarhist de la Saiut-Imier, cre a avut lc la 15 septem
brie 1872. - 392. 

35 1 Circulara Consiliului federal spaniol din 2 februarie 1873 a fost 
publicată în „Emanoipacion• r. 85 din 8 februarie 1873. - 394. 

352 La 1 şi 2 iunie 1873 a avut loc Ia Manchester al doilea Congres al 
Federaţiei britanice a Internaţionalei. Congresul a ascultat raportul 
Consiliului federal britanic şi a adoptat rezoluţiile cu privire la re
gulamentul Federaţiei britanice, la propagandă, la necesitatea creării 
unui sindicat international, la declararea drapelului roşu drapel al 
Federaţiei britanice şi altele. O deosebită importantă a avut rezoluţia 
„Cu privire la activitatea politică•,  în care consiliul chema membrii 
britanici ai Internaţionalei să creeze un partid politic muncitoresc de 
sine stătător în nglia, opus tuturor partidelor existente. - 396. 

353 Congresul organizaţiilor muncitoreşti, trade-unioniste, cooperatiste etc. 
din Elveţia, care s-a ţinut la 13 iunie 1873 la Olten, a fost con
vocat din iniţiativa :ectiilor Internaţionalei. La acest congres a fost 
lnfiintată Uniunea muncitorilor elveţieni, care a existat plnă în 1380, 
unind, pe baza principiilor Internaţionalei, diferite organizaţii mun
citoreşti. Congresul a pregătit condiţiile pentru crearea partidului 
socL.demorcn 1n lveţia. - 396. 

354 „Sankt-Peterburgskie vedomostf• - cotidian rus, oficios al guvernu
lui ; sub această denumire a apărut n 1728 pină ln 1914 ; intre anii 
1914 şi 1917 a aprut sub denumirea de ,Petrogradskie vedomosti".  

- 399. 

355 Cernişevski a fost arestat în iulie 1862. Pină în 1864 a stat în fortă
reaţa Petropavlovsk, apoi a fost condamnat la şapte ani muncă silnică 
şi Ja surghiun pe aţă in Sibria. - 399. 

356 Este vorba de manifestul lui Bakunin „Neskolko slov k molodlm bra
tiam v Rossii", Geneva, mai 1869 şi de manifestul lui Neceaev 
„studntam Universiteta, Akademii i Thnologiceskogo instLtut. • 
Peterburghe•, Genva, 1869. - 400. 
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357 „Preres ignorantins• - poreclă dată ordinului religios apărut la Reims 
fn 1680, ai cărui membri se obligau să se consacre instruirii cooiilor 
săraci ; ln şcolile ordinului, elevii căpătau în special o educatie reli
gioasă, lnsuşindu-şi cunoştinţe foarte sumare în celelalte domenii. 
02. 

358 Manifestele : ,Formularea problemei revoluţionare• din mai 1869 şi 
„Principiile revoluţiei• din vara anului 1869 au fost scrise de Ba
lmnin. - 402. 

359 N. Flerovski. ,,Situaţia clasei muncitoare din Rusia. Observaţii i 
cencetări•. Petersbug, 1869. - 4U3. 

360 „Publicaţiile societăţii cNarodnaia rasprava„• nr. 2, Petersburg, iarna 
anJ1ui 1870, p. 9. Nr. 2 a apărut, ca şi nr. l, a Gneia. - 405. 

361  „Narodnoe Delo• - revistă (dn ip>ilie 1870 - ziar) ditată dn 1868 
pînă în 1870 la Geneva de un grup de emigranţi revoluţionari ruşi 1 
primul număr a apărut sub îngrijirea lui Bakunin ; din octombrie 
1868. redacţia, în care au intrat N . Utin şi alţii, a rupt relaţiile cu 
Bakunin şi s-a pronunţat împotriva concepţiilor lui ; din aprilie 1870 
a fost organul de presă al secţiei ruse a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor şi a promovat linia lui Marx şi a Consiliului General ; 
a publiat documente le Internaţionlei. - 406. 

362 Iniţial, poezia lui Nikolai Ogarev „Studentul• a fost dedicată priete
nului său şi al lui Herzen, S. I. Astrakov, mort în 1866. Primind de 
la Ogarev manuscrisul poeziei, Bakunin i-a scris că ar fi „mai bine 
pentru cauză• dacă ar dedica această poezie lui Neceaev. Cu această 
dedicaţie poezia a apărut ca foaie volantă în 1869 la Geneva şi a 
fost f.&ită de Neceaev a un fel de dovadă a !mputnLirlor că
pă�.te prin Ogarev. - 411.  

363 „Journal de Geneve national, politique et litteraire• - cotidin con
sewator ; apare din 1826. - 422. 

364 „La Democratie" - săptămînal burghez-democrat francez, a apărut 
la Paris din noiembrie 1868 pînă în 1870. 

Scrisoarea lui Bakunin către Chassin, redactorul acestei publi
caţii, a fost scrisă în aprilie 1868 pentru fasciculele tipărite de 
acsta in martie 1868, fasdoule n 0aore viitorii colaOraiori ai zaru
lui erau invHaţi să-şi exprime părerile. Scrisorea lui Sakunin a fost 
publicată �a fîrşitul lunii prlie 1 868 în f1acic1la 6. - 422. 

365 Se citează articolul lui Bakunin „Herzen•, publicat l ,,Marseillaise• 
nr. 72 in 2 martie 1870. - 423. 

366 Este vorba de banii daţi lui Herzen în 1858 de moşierul rs P. A. Bah
metiev în scopuri de propagandă ( aşa-numitul fond Bahmetiev ). In 
1869, la insistenţa lui Bakunin şi Ogarev, Herzen a acceptat să 
împartă fondul în două părţi, din care Ogarev a dat o parte lui 
Neceaev. ln 1870, după moartea lui Herzen, Neceaev a primit de la 
Ogarev şi a doua parte din icst fond. - 423 . 

367 „Obşcina• - sub această denumire a apărut la Londra în septembrie 
1870 primul număr al unui ziar editat de S. Neceaev şi V. Serebrenni
kov ; al doilea număr, tipărit în 1871, a fost distrus chiar de redac
torii săi. - 423. 
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368 „Kolokol. Organ russkovo osvobojdeniia, osnovannii A. I. Herzenom• 
- sub acest titlu, Neceaev şi Serebrennikov au editat la Geneva, 
n primăvara llllui 1870, liteva nmere. - 426. 

369 ste vorba de „Catehismul revoluţionarului•, srs de B.unin fn 
vara anului 1869, cifrat şi  tipărit in citeva exemplare. ln timpul per
cheziţiei efectuate in 1869 la locuinţa lui P. G. Uspenski s-a găsit 
un exemplar l catehismului, al cărui text a fost reprodus in rapoar
tele cu privire la procesul lui Neceaev din „Pravitelstvennii vestnik• 
nr. 162 din 1871 1 acst tet a fost folosit şi  de Marx şi Engels. - 426. 

370 Escobari - discipolii iezuitului spaniol Escobar y Mendoza ( 1 589-
1669), care predica deschis că intenţiile bune justifică acţiuni pe care 
mor.la şi lgea le condIllă (scopul scuză mijloacele). - 421. 

3 7 1  Este vorba de statul teocrat al iezuiţilor, care a fiinţat la începutul 
secolului al XVI-iea - jumătatea secolului al XVII-iea in America 
de Sud, in special pe teriwriul Paraguaului de astăzi. - 436. 

372 Este vorba e cercul de tineri grupaţi in 1845 in jurul lui M. V. Pe
traşevski. Membrii cercului, proveniţi din rîndurile micii nobilimi şi 
ale raznocinţilor, împărtăşeau convingeri burghezo-democratice ; multi 
dintre ei propagau ideile socialismului utopic. la adunările cercului 
se discutau probleme sociale şi politice, precum şi planuri de creare 
a unei organizaţii revoluţionare active. Ei însă n-au reuşit să defini
tiveze aceste planuri şi să creeze o organizaţie revoluţionară cu 
adevărat largă ; in aprilie 1849, membrii cercului au fost arestaţi şi 
dportai. - 440. 

373 „Moskovskie Vedomosli" - cel mai vechi ziar rus, a apărut din 
1756 pină in 1917 ; din 1859 - cotidian ; din deceniul al 6-lea al seco
lului ,l IX-�ea ll avut o orieJtare reacţionară. - 441. 

374 „Sovremennik• - revistă literară şi social-politică, editată la Pe
tersburg intre anii 1836 şi 166 (din 1843 a apărut lunar) 1 fondată de 
A. S. Puşkin, din 1847 ea a avut ca redactori pe Nekrasov şi Panaev 1 
la revistă au colaborat Belinski, Dobroliubov şi Cernişevski ; in de
ceniul l 7-lea, revista a devenit de fapt organul de presă al demo
craţiei revoluţionare use. - 442. 

375 Proclamaţia revoluţionară „Molodaia Rossiia• a fost scrisă de revo
luţionarul rus P. G. Zaicinevski şi tipărită la jumătatea lunii mai 
1862 1 proclamaţia reflecta concepţiile revoluţionare cele mai de 
stinga ale democraţilor revoluţionari ruşi. 

Motto-ul proclamaţiei a fost luat din articolul lui Herzen „Ro
bert Owen•. - 445. 

376 Este vorba de conflictul dintre Herzen, de o parte, şi Cernişevski ş i  
Dobroliubov, de  !ltă parte, in lgătură u alunera spre libe
ralism manifestată de Herzen in aprecierea desfiinţării iobăgiei pe 
care o pregătea guvernul ţarist. Reprezentanţii democraţilor revolu
ţionari au criticat vehement in coloanele revistei „Sovremennik" şi  
in scrisorile din „Kolokol" aceste şovăieli ale lui Herzen. ln deceniul 
al 7-lea, Herzen a rupt-o cu liberalismul, trecind definitiv de partea 
dmocraţiei revoluţionare. - 445. 

8 
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377 Printre documentele trimise de Marx şi Engels comisiei Congresului 
de la Haga pentru cercetarea activităţii Alianţei secrete se afla şi 
scrisoarea scrisă de Neceaev 111 februarie 1 870, din Indemnul lui 
Bakunin, ln numele unei organizaţii revoluţionare ruse inexistente şi 
adresată lui Liubavin, care pregătea editarea volumului I al „Capita
lului" ln Rusia. In această scrisoare, Liubavin era ameninţat că va 
avea de suferit dacă nu 11 va scuti pe Bakunin de obligaţia pe care 
acesta şi-o luase de a traduce ln limba rusă volumul I al „Capitalu
lui". In august 1 872, Liubavin a trimis lui Marx scrisoarea prin 
Danielson. - 465. 

378 Articolul ,,Bakuniştii la lucru•, apărut ln „Volksstaat• nr. 105, 1 06 şi  
1 07 din 31 octombrie, 2 şi 5 noiembrie 1873, a fost scris de Engels 
imediat după evenimentele care au avut loc ln Spania ln vara anului 
1873 şi au constituit momentul culminant al revoluţiei burgheze spa
niole din anii 1 868-1874. Datele necesare au fost luate de Engels 
din presa curentă, precum şi din documentele secţiilor din Spania ale 
Internaţionalei, ln primul rlnd din raportul prezentat de Noua fede
raţie din Madrid la Congresul ordinar al Internaţionalei care a avut 
loc la Geneva la -13 septembrie 1 873. 

După ce a fost publicată ln ziar, lucrarea lui Engels a apărut 
n ediţie separată : „Die Bakunisten n d er Arbeit. Denksshrift 
lber den letzten Aufstand in Spanien•. Leipzig. In 1894, articolul 
„Bakuniştii la lucru• a intrat ln culegerea de articole ale lui Engels 

,Internationales aus dem cVolksstaat» ( 1 871-1875)", tipărită de editura 
„Vorwârts• din Berlin. Cu acest prilej, Engels a adăugat scurte 
„Observaţii preliminare• şi a introdus ln text clteva modificări 
redaoţilale. - 470. 

379 In nr. 87, 88, 89 şi 90 ale ziarului „Volksstaat• din 19, 21 ,  24 şi 
26 s eptembrie 1 873 a apărut sub titlul „Cagliostro Bakunin" seria 
de articole scrise de Engels, ln care se face o prezentare succintă 
ln limba germană a lucrării „Alianţa democraţiei socialiste şi Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor•. ln ediţia din 1 894, Engels face 
o altă trimitere, şi anume la traducerea germană completă a lucrării. 
apărută ln 1 874. - 470. 

380 Este vorba de monarhiştii constituţionalişti care l-au ajutat pe pro
tejatul puterilor europene, regele Amadeo, să vină la tronul Spa
niei. - 472. 

381  Alfonsiştii - grupare legată de cercurile reacţionare ale marilor 
latifundiari, clerului şi vlrfurilor burgheziei din Spania, l-a susţinut 
pe pretendentul la tronul Spaniei din dinastia Bourbonilor, care 
ln 1 874 a fost procLi'at rge sJb numele de lfons !l Xii-lea. - 72. 

382 Carliştii - grupare reacţionară, absolutistă clericală din Spania, care 
ln prima jumătate a secolului al XIX-iea sprijinea pe Don Carlos, 
pretendent la tron şi fratele lui Ferdinand al Vii-lea. Cu ajutorul 
militarilor şi al clerului catolic şi cu sprijinul ţărănimii !napoiate 
din unele regiuni ale ţării, carliştii au dezlănţuit ln anii 1 833-184} 
un război civil care s-a transformat de fapt lntr-o luptă Intre ele
mentele catolice-feudale şi cele burgheze-liberale. ln 1 872. ln con
diţiile crizei politice şi ale ascu tirii luptei de clasă, carliştii şi-au 
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intensificat activitatea, ceea ce a avut ca rezultat izbucnirea unui 
nou l"ăzboi civil, care s-a tminat abia in 1 876. - 72. 

383 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1962, ed. a II-a, p. 470. 

1n 1 894, prgătid pntru tipr aucrarea rspe.ivă, Engels a 
inlocuit in acst lc trimiterea a prima editie a că.rtii sale „Situatia 
olSei muncitoare din Angliau cu o trimitere la a doua ediţie ger
ană, apărută �n 1892. - 473. 

384 Este vorba de Congresul narhiştilor care a avut lc la Geneva lntrr 
1 şi 6 septmbrie 1 873. - 474. 

l85 „Solidarite revolutlonnalre• - siptll.al anarhst, editat la Barcelona 
in iunie-septembrie 1 873 ln limba franceză ; ziarul a fost organul de 
prsă al Comitetului de propagndă sooialist-revolutlonră pentru 
sudul F"antei, creJt de Alerini şi Brusse n vederea propagă'ii 
ideilor anarhiste in Frenta şi in 11indurlle emigrantior Comunei. 
- 476. 

386 Raportul comisiei federale care a condus după Congresul de la 
C6rdoba organizatiile anarhiste din Spania a fost publicat ln „Inter
;.atinaleu din 24 august 1873. - 476 • 

387 Vezi lucrările lui F. Engels „Războiul tărănesc german• şi „Cam
pania germană pentru constituţia imperiului" (K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 353-448 şi 1 1 5-
21 1 ). - 482. 

388 Engels se referă la broşura lui Bakunin „Lettres A un fran:ais sur 
la 1crise actuelle•, apărută anonim la Nuch.tel ln 1870. - 482. 

389 Mizind pe crearea unei majorilăli liberale stabile in Camera comu
nelor, Gladstone a declarat la 17 februarie 1 874 că guvernul său 
demisionează şi a dizolvat parlamentul. Rezultatul noilor alegeri 
din Camera comunelor a fost : 350 conservatori, 244 liberali şi 
58 deputati irlandezi. La 21 februarie s-a format un guven conser
vator in frunte cu Disraeli. 

Legea cu privire la introducerea votului secret (Ballot Act) a 
fost adoptată de parlamnt Ja 18 iulie 1 872. - 489. 

390 Land Bill - proiect de lege pentru Irlanda, prezentat de Gladstone 
in numele guvernului englez, sub pretextul ajutorării arendaşilor 
irlandezi, a fost adoptat in august 1 870. Cuprinzind diferite clauze 
şi îngrădiri, acest proiect de lege lăsa de fapt neatinse bazele marii 
proprietăţi fundJre a landlorzilor englezi in Irlanda ; in virtutea 
acestei legi, landlorzii puteau să mărească şi de aici lncolo renta şi 
să-i alunge pe arendaşi de pe păminturi, cu conditia de a plăti doar 
o anumită despăgubire pentru lucrările de ameliorare şi de a res
pecta o anumită procedură judiciară. Landlorzii au sabotat ln fel 
şi chip aplicarea acestei legi şi au încălcat-o sub diferite pretexte. 
Ea a contribuit in mare măsură la concentrarea marii gospodării 
fermiere n Irlanda şi la ruinra micilor arendaşi irlandezi. 

Irish Church Bill - a fost prezentat tot de Gladstone şi adoptat 
in iulie 1869. Potrivit acestei legi, biserica anglicană din Irlanda era 
despărţită de stat şi căpăta aceleaşi drepturi ca şi biserica catolică 
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şi presbiteriană 1 ea a continuat totuşi să rămină cel mai mare lati
fundiar şi să-i exploatze pe ţăraii irandzi. - 490. 

391 Este vorba de legea cu privire la reorganizarea armatei, adoptată 
In 1 871. Unul din punctele ei, şi anume acela care interzicea vin
zarea brevetelor de ofiţeri, a provocat dispute vii ln parlament. De 
aceea Gladstone a obţinut printr-un decret regal interzicerea vin
zării brevetelor de ofiţni. - 490. 

392 Este vorba de o a doua reformă electorală, introdusă in Anglia in 
1867, care acorda drept de vot 1nei ipărţi a l1asei muncitoare. 
491. 

393 Liga reprezentantei muncitorilor (Labour Representation League) a 
fost înfiinţată in 1 869. In ea au intrat liderii trade-unionurilor. Pentru 
a asigura alegerea „muncitorilor• ln Camera comunelor, aceştia 
nu se dădeau in lături de la nici un fel de compromisuri cu partidul 
liber.. Activitatea Ligii a înceat după 1 880. - 492. 

394 s1e vorba de „The Mins Regulaion ict• din 1 872. - 494. 

395 Incepind din deceniul al 3-lea al secolului al XIX-iea, In Irlanda 
a căpătat o largă răspindire mişcarea repealerilor, care s-a desfăşu
rat sub lozinca desfiinţării uniunii anglo-irlandeze. Uniunea, care 
suprimase ultimele rămăşiţe de autonomie a Irlandei şi contribuise 
la întărirea dominatiei coloniale engleze, a fost impusă Irlandei de 
către guvenul englez după reprimarea răscoalei de eliberare naţio
nală din Irlanda din 1 798. La începutul deceniului al 5-lea a fost 
lnfiinţată Asociaţia repealerilor. Liberalii burghezi care se aflau ln 
fruntea ei (O'Connell şi alţii) considerau insă agitaţia in jurul des
fiinţării uniunii doar ca un mijloc de a obţine din partea guvenului 
englez mici concesii pentru burghezia irlandeză. La sflrşitul dece
niului al 5-lea, după eşecul revoluţiei irlandeze din 1 848 şi înce
perea ofensivei reacţiunii în Anglia şi in Irlanda, Asociaţia re
palerilor  s-a d5trămat. - 494. 

396 Articolul „Legea cu privire la armata imperiului• a fost scris de 
Engels special pentru ziarul „Volksstaat•, in legătură cu dezbaterea 
ln Reichstag a legii cu privire la mărirea efectivului armatei ln 
timp de pace. Această lege, numită după sancţionare „septennat•, 
extindea sistemul militar prusian asupra întregii Germanii şi oglin
dea crşterea miiitrimului gn şi tedinţle agrsive ale cu
ri>r guvemnbe din Gemani.. 

Articolul a fost publicat in ziarul „Volksstaat• nr. 28 şi 29 
din 8 şi 1 1  rtie 1 874. - 496. 

397 Naţional-liberali - id german care reprzenta fo pimul rind 
burghezia prusină şi care a luat fiinţă in toamna anului 1 866, in 
urma sciziunii din partidul progresiştilor burghezi. Renuntind Ia pre
tenţiile burgheziei la dominaţie politică ee dragul satisfacerii inte
reselor ei materiale, naţional-liberalii şi-au fixat ca obiectiv prin
cipal unirea statelor germane sub hegemonia Prusiei ; politica lor 
reflecta capitularea burgheziei liberale germane in fata lui Bismarck. 
După unifiarea Gmanii, 'artidul naţional-liberal s-a transforma<t de
finitiv in partid al marii burghezii şi al magnaţilor industriei. Poli
tica internă a naţional-liberalilor a căpătat un caracter tot mai 
supus ; ei au mers chiar pină acolo, incit au renunţat la revendi-
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cările liberale formulate mai fnainte, ca de pildă revendicarea pro
gramului din 1 866 cu privire la necesitatea „de a apăra înainte 
de toate dreptul de a decide fn materie de bugetu. 

Progresiştii - reprezentanţii partidului progresiştilor burghezi 
din Prusia, întemeiat în iunie 1 861. Partidul progresist cerea unifi
carea Germaniei sub hegemonia Prusiei, convocarea unui parlament 
pe întreaga Germanie şi formarea unui guvern liberal puternic, 
răspunzător în fata Camerei deputaţilor. Spre deosebire de na
ţional-liberali, după unificarea Germaniei ln 1 871 ,  partidul progre
sist s-a proclamat partid de opoziţie, această opoziţie rămînînd însă 
numai dlara�ivă. Tama fală de la muncitoare şi ura fmpo
triva cării soialiste au făJt ca paridul progrsist să fie mul
ţumit cu hegemonia iuncherimii prusace în condiţiile Germaniei 
semiabsolutiste. Şovăielile care se manifestau în politica partidului 
progresist oglindeau poziţia labilă a burgheziei comerciale, a mici
lor industriaşi şi a unei părţi a meseriaşilor pe care se sprijinea. -
496. 

398 ste voa de confliotwl constiuţional izbuniit 1n Prusia fn anii 
1 862-1866, ca urmare a refuzului majorităţii burgheze liberale din 
Landtagul prusian de a aproba alocarea unor fonduri pentru reor
ganizarea armatei şi înarmarea ei în continuare. Neţinînd seama de 
de acest refuz, guvernul Bismarck a înfăptuit în decurs de ciţiva 
ani reorganizarea armatei, făcind cheltuielile militare necesare fără 
aprobarea Landtagului. Conflictul constituţional, expresie a situaţiei 
revlluţionare din Gmania ln deeniu! l 7-�a. a fost soluţionat 
abia în 1 866, după victoria Prusiei asupra Austriei la Sadova, cind 
burghezia liberală germană a capitulat fn faţa lui Bismarck. -
496. 

399 Din discursul rostit de Manteuffel la 3 decembrie 1 850, fn cea de-a 
doua Cameră a Landtagului prusian, cu prilejul tratatului de la 
Olmltz fncheiat cu Austria, potrivit căruia Prusia era nevoită să 
renunţe pentru un timp la pretenţiile ei de a deţine rolul conducă
tor m Germania. - 496. 

400 ngs citează artkolJ. 1 09 din Costituţiia Prusii din 1 850. - 496. 

401 Relchstagul Germaniei de nord, care şi-a ţinut şedinţele Intre 24 fe
bruarie şi 17 aprilie 1 867, a aprobat crearea Confederaţiei Germaniei 
de nord şi a sncţionat onstitutia ei. - 496. 

402 Este vorba de Reichstagul care s-a deschis la 21 martie 1 871 1 la 
16 aprilie 1 871, l a adptt Constituţia Imperiului german. - 497. 

403 Aici şi în continuare, Engels citează din discursul rostit de Moltke 
la 1 6  febrare 1 874 fa R.eichstag. - 498. 

404 1n bătălia de la Sedan din 2 septembrie 1 870 - una dintre bătă
liile decisive ale războiului franco-prusian din 187�871 -, ar
mata franceză de sub comanda lui Mac-Mahon a fost nimicită de 
trupele prusiene, iar Napoleon al Iii-lea luat prizonier. Catastrofa 
de la Sedan a grăbit falimentul celui de-al doilea Imperiu şi a dus la 
proclamarea, la 4 septembrie 1870, a republicii în Franţa. Din acest 
moment, războiul dus de Prusia şi-a pierdut complet caracterul unui 
război de apărare, devenind tot maj evidente tendinţele anexioniste 
ale militariştilor, iunherimii şi bl'ghezii din ui. - 498. 
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405 Patrulaterul italian, sau veneţian, de fortăreţe - o poziţie puternie 
întărită, formată de fortăreţele din Italia de nord : Verona, Legnago, 
Mantua şi Peschiera. Patrulaterul de fortăreţe a jucat un rol însem
nat în războiul dus în secolul l XIX-iea ca punct de sprijin pentru 
cţiunile trupelor. - 499. 

406 Landwehr - parte componentă a forţelor armate terestre din Prusia, 
formate, pe baza legislaţiei din 1 81 4-1815, din armata permanentă 
( regimentele de linie), din rezerva ei, care completa efectivul tru
pelor în caz de război, şi din Landwehrul din prima şi a doud 
recrutare. Landwehrul, care a luat fiinţă în Prusia în 1813,  în luptd 
împotriva trupelor lui Napoleon, era organizat a miliţie populară şi 
cuprindea oameni mai virstnici supuşi serviciului militar, după ce 
îşi făcuseră stagiul în amata pernanentă şi trecuseră în -rezervă. In 
timp de pace, Landwehrul era concentrat din cind in cind pentru 
instrucţie. In timp de război, Landwehrul din prima recrutare (b�r
baţi mobilizabili intre 26 şi 32 de ani) era folosit pentru completarea 
efectivului armatei operative, iar Landwehrul din a doua recrutare 
(bărbaiţi mobili�bili intre 2 şi 39 de i) - pentru sevici[ de 
ganizoană. Potrivit legii din 9 noiembri e 1 867 cu privire la ser
viciul militar obligatoriu în Confederaţia Germaniei de nord, 
Landwehrul din a doua recrutare a fost desfiinţat, iar efectivul total 
al Landwehrului a fost limitat la contingentele de bărbaţi mobilizabili 
intre 27 şi 32 de i. - 501. 

407 Landsturm - liţie infiinţată in Prua in an.ii 1 8 1 3-1814. Potrivi.t 
legii din 1 867, .andsturmul era format din b ărbaţi apţi pentru serviciul 
militar în vîrstă de 1 7--42 de ani care nu prestaseră serviciul militar 
nici fo armata 1erstră, nici în marină şi care erau chemaţi sub 
arme numai în czul priolului ni invazii inmice. - 501. 

408 Este vorba de încercarea nereuşită a guvernului prsian de a mo
biliza în provinciile de vest ale Prusiei pe rezerviştii din Landwehr 
pentru 1năbuşirea răscoalei izbucnite �n mai 1 849 în sudul şi vstul 
Germaniei sub lozinca apărării Constituţiei imperiului. Referindu-se 
la faptul că, potrivit lgilor din 3 septmbrie 1 8 1 4  şi 21 noimbrie 
1815,  Landwehrul putea fi chmat sub arme numai ln azul unei 
invazii din afară, rezerviştii din Prusia renană şi Wstfali. nu 
numai că au rfuzat să execute ordinul, dar într-o serie de 1zuri 
au şi trecut în mod organizat si u ama în mină de partea poporului 
răsculat. - 502. 

409 Este vorba de legea din 27 iulie 1 872 u privire la ompletarea 
efectivului armatei, 1re in1roducea în Franţa serviciul militar obli
gatoriu de inci ani ; legea permitea insă numeroase e!cepţii pentru 
cei puşi norutării. - 502. 

4 1  O „Kolnische Zeitung• - cotidian german, oare a apărut sub acest titlu 
la Colonia din 1802 ; organul de prsă al marii burghezii rnnane şi 
al partidului naţional-liberal ; in deceniul al 8-Jea a devenit prtă
1oul de vlnt al lui Bisarck. - 502. 

4 1 1 Acest articol a fost publiat fără semnătură ln ziarul „Volksstat• 
r. 35 din 25 martie 1 874 la rubrica „Cronica politică". - 506. 
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4 1 2  De la încputul războiului frnco-prusian din 1 87--1 87 1 ,  armata 
"eşalului Bazaine a fost bloată în fortăreaţa francză Metz ; la 
27 octombrie 1 870, fortăeaa a apituat. - 506. 

4 1 3  „Leipziger TageblaW - tilul prscrtat al cotidianului german 
„Leipziger Tageblatt und Anzeigr•, apărut !n 1 807 1 ln deceniile 
al 8�la şi al 9-lea ale secoluJui al XIX-ia a fost organul de presă 
l marii burghzii. - 506. 

4 1 4  Mareşalul francez Bazaine, care a predat fortăreaţa Metz, a fost de
ferit justiţiei sub acuwrea de înaltă trădare. Procesul s-a dsfăşurat 
la �s Intre 6 octombrie şi 10 dcembrie 1 873. - 506. 

4 1 5  Este vorba de bătălia de la Sadova. Vezi adnotarea 265. - 506. 

4 1 6  Hoffbauer. „Die deutsche Artillerie in den Schlachten bei Metz•. 
Berlin, 1 872. - 507. 

4 1 7  Pregătind pentru tipar cea de-a treia edit:e a lucrării sale din 1 85} 
„Războiul tărăneso german•, Engels a ompletat prefaţa scrisă de el 
In februarie 1 870 pentru diţia a doua. Prefaţa a fost tipărita ln 
acestă formă completată in ediţia a treia a „Războiului tărănesc 
germanM, apărut Ja Leipzig In 1 875. In volumul de fată ste publicată 
numai •partea a doua a prefeţei, datată de Engels 1 iulie 1 874. In 
legătură cu prima parte a prefeţei, vezi K. Marx şi F. Engels. pere, 
voi. 1 6, Bucureşti, Ediura politică, 1963, p. 424, care corpunde 
datei oind .a fost srisă prefaţa. - 509. 

4 1 8  Vorbind de sfîntul Imperiu geman de Jatiune prusiană, Engels pa
lafrazează numele dat în evrul mediu Sfintului imperiu roman de 
naţiune gemană, subliniind că unificarea Germaniei, înfăptuită su
hgemonia Prusiei, a fost însoţită de prusaciarea teritoriului ger
an. - 509. 

4 1 9  te vorba de regatul Hanovrei, de electoratul Hssen-Kassel şi de 
marele ducat Nasau, anexat d e  Prusia după victoria în războiul 
austro-prusiain din 1 866. - 509. 

420 Vezi adnotările 267 şi 269. - 509. 

4 2 1  a urmare a viatoriilor obt'nute de Prusia în r.zboiul franco-pru
sian, patru state din sud -vestul G emaniei (Baden, Hessen, Bavaria
şi Wurttemberg) au aderat la Confederatia Germaniei de nord ; acest 
act a fost confimat prin tratatele oficiale încheiate In noiembrie 
1 870. Cu începere de la 15 noiembrie 1 870, pe măsură ce tratatelP 

consfinteau aderarea statelor din sud-vestul Germaniei la Confede
raţia Germaniei de nord, confederatia statelor gemane era numită 
In documentele oficiale Confederaţia g ermană (Deutscher Bund). 
a 9 dcmbrie 1 870, acest nume a fost înlocuit, potrivit unei hotăriri 
a Rilchstagului, prin Imperiul german (Dutschs Reich ). Proclamarea 
oficială a Imperiului german a aut loc mai Urziu, la 18 ianuari-
1 871.  - 509. 

422 Vzi K. Marx şi F. Engels. p ere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura politică" 
1963, p. 427428. - 511.  
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423 ln bătălia de a Spichern (Lorena ) - una dintre primele mari bătii 
din războiul franco-prSian din 1870-1871 -, trupele prusine au 
lnfrlnt la 6 augSt 1870 corpul 2 l armatei franze. In liter.tura 
istorică, bătălia de Ja Spkhern ste cunscută şi sub numele de 
bătălia de la Forbah. 

Bătălia de la Mars-Ja-Tour (denumită şi bătăliia de la Vionvlle) 
a avut loo la 1 6  august 1870. ln urma acstei lbătăaii, trupele gr
mane au reuş:t să oprescă şi să taie retragerea Armatei fnceze 
de Rin, are se retrăgea din Metz. 

Dspe bătăilia de a Sedan, vei adnotaea 404. - 512. 

424 La algerile pntru Riostag din 10 nurie 1 874, soaiJ-dmocratii 
gemani au obţinut pste 350 OOO de voturi, adică 60/o din numărul 
voturi!or, reuşind să trimită 9 deputaţi ln Reichstag 1 Printre cei 
alşi au fost Bebel şi Liebkncht, care pe atunci se aflau ln !nhi
sare. - 513. 

425 La seria de articole „Litelatura din emigraţie", dedicate nliei 
noilor tendinţe din carea muncitorescă şi dmocrată din Europa, 
Engels a lucrat cu lntreruperi intre anii 1874 şi 1875. Pe m ăsură e 
erau terminate, articolele ipO"eau in ziarul ocLal-dmooratlor gr
mani „ Volksstaat". Ele erau scrise speci1l pentru acst ziar. 

ln 1894, Eng'Ls a indus rimul, l doilea şi al cincilea articol din 
seria „Literatura din emigraţie" in culegerea sa „lnternationals aa 
dem cVolksstaat» ( 1 871-1 875t, publLcată ln ziarul „Volkstaat• 
( 1 871-1 875). - 511 • 

. 
426 Primul articol din seria „Literatura din emigraţie" a fst scris de 

Enges ln perioada mai - lnceputwl lunii iume 1874 şi publCat ln 
ziarul „Volksstaat• nr. 69 din 17 iunie 1874. Subtitlul a fost dat de 
Engels la reeditara astui articol, iin 1 894, in culegerea : F. Engels. 
„lnternatioals aus dm c Volk.staat» ( 1 871-1875)". - 519. 

427 „Addrss of the PolSh Refugees to ithe English People", odon, 
May 3, 1 874. Md js slnt citate p. 2-5 din acst documnt. - 5W. 

428 „Reynolds's Weekly Newspaper• - săptălnl l muncitorior en
glezi, editat de democratul mk-burghez Reynolds, in dceniul 
al 6-lea ; a sprijinit pe cartişti ; apare la Londra lncepînd din 1850 1 
ln momentul de faţă, organwl de prsă al mişcării cooperatise. -
519. 

429 M. P. Pogodin. „Polski vopros. Slbranioe lssuj denii, l.pisok i zme
cianii. 1831-1867". Mosova, 1 867, p. 5--55. - 521. 

430 Manifstul publlcat la 4 decmbrie 1836 de Asociaţia democrată po
loneză chema la „revoluţia populară",  la lupta pentru desfiinţarea 
servituţilor feudale şi a deosebirilor de cStă, precum şi pentru 
trecerea pămîntului lotual ln posesiunea ţăranilor. 

Manifestul întocmit la sfîrşitul anului 1845 şi publicat la 22 fe
bruarie 1846 de guvernul revoluţionar din Cracovia cerea desfiinţarea 
iobăgiei şi pămîntul să fie dat iin folosnţa ţăranilor. 

Manifestul publicat la 22 ianuarie 1863 de Comitetul naţional cen
tral chema poporul polonez la arme şi a constituit programul revo
luţiei poloneze din 1863-1864. - 521. 
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43 1  Pacea de la Teschen (Cieszyn). După încheierea războiului dintre 
Prusia şi Austria pentru succesiunea bavareză s-a semnat, in 1779, 
tratatul de pace de la Teschen. Rusia, iniţiatoarea acestui tratat, a 
avut mai intii rolul de mediator intre părţile beligerante, iar după 
încheierea tratatului a fost declarată împreună cu Franta putere ga
rantă, ceea ce ii dădea de fapt dreptul de a se amesteca in treburile 
statelor grmane. - 522. ' 

432 „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusianM, vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 284-
292. - 524. 

433 Kulturkampf in Posen este denumită in mod ironic de către Engels 
politica de prusacizare a populaţiei poloneze. 

Kulturkampf - denumire dată de liberalii burghezi sistemului de 
măsuri al guvernului Bismarck in deceniul al 8-lea al secolului 
al XIX-lea, aplicate sub steagul luptei pentru cultură laică şi îndrep
tate �potriva bisericii catolLce şi a partidului de centru, caire spri
jineau tendinţele separatiste ale proprietarilor funciari şi burgheziei 
din statele mici si mijlocii din sud-vestul Germaniei. Această politică 
a lui Bismarck a avut, de asemenea, scopul ca prin ati !area patimilor 
religioase să abată o parte a clasei muncitoare de la lupta de 
o1să. - 524. 

434 Al doilea articol al lui Engels din seria „Literatura din emigraţie• 
a fost publicat in ziarul „VolksstaatM nr. 73 din 26 iunie 1874. Sub
titlul a fost dat de Engels la reeditarea acestui articol, in 1894, fn 
culegerea „Internationales us dem «Volksstaat» { 1 871-1875t .  -
526. 

435 Este vorba de o broşură editată la Londra In iunie 1874 de un gup 
de migranţi francezi blanquişti intitulată „Aux CommuneuxM. - 527. 

436 ,,Le Pere Duchesne• - ziar francez editat la Paris Intre anii 1790 şi  
1794 de J. Hebert : ziarul exprima starea de spirit a maselor semipro
letare de la oraşe in perioada revoluţiei burgheze din Franţa. 

Desre ziaul Jui Vemersch, vzi �dnotara 84. - 528. 

437 Este vorba de grupul blanquiştilor (Arnaud, Vaillant, Cournet etc.), 
care a ieşit din Intenaţională după Congresul de la Haga din 1872 
şi a publicat broşura „Internaţionala şi revoluţia• (vezi adnotarea 
246). - 531. 

438 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, d. a II a, p. 46�69. - 53 1. 

439 Al treilea articol al lui Engels din seria ,,Literatura din emigraţie• 
a fost scris in perioada sfirşitul lunii iunie - septembrie 1874, după 
apariţia in ziarul „Vpered l M a articolului lui P. Lavrov in legătură 
u Intenaţionala, şi publat in „VolksstaatM nr. 1 1 7 şi 1 18 din 6 şl 
8 octombrie 1 874. 

„Vpered I Publicaţie neperiodicăM - revistă in limba rusă, a apărut 
la Ziirich şi Londra intre anii 1 873 şi 1877 (in total au apărut 5 vo
lume), sub îngrijirea lui P. L. Lavrov : a oglindit concepţiile aripii 
drepte a narodnicilor revoluţionari. Revista acorda multă atenţie 
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mişcrii muncLtoreşti din apus şi Ctivitătii Intematioualei. Sub acelşi 
titlu, „Vpered I ", a fost editată la Londra intre anii 1875 şi 1 876 o 
revistă u aceeşi orientare. - 534. 

440 Se citează articolul lui Lavrov din revi�ta „Vpered I " . Zlrich, 1874, 
voi. 2, anul II, rnbrica a doua, partea a II-a, p. 26. - 535. 

4 4 1  „Neue Freie Presse• - ziar liberal austriac, a apărut la Viena intre 
anii 1 864 şi 1 939. Foiletonul lui Karl Thaler de care aminteşte Engels 
a apărut in „Neue Freie Presse" nr. 3 284 şi 3 285 din 14 şi 1 5  octom
brie 1 873. - 535. 

442 Broşura lui P. Tkoaciov „Srcinile propagandei rrevolutinare in Rusia. 
„ Vpered •" a fost publicată in limba rusă la Londra in aprilie 1 874. -
539. 

443 Este vorba de lucrarea polemică a lui P. L. Lavrov, publicată anonim 
sub titlul „Russkoi sotialno-revoliuţionni molodeji. Po Povodu bro
şiuri : Zadaci revoluţionnoi propagandi v Rossii".  Londra, 1 874. Mai 
departe, Engels citează p. 3, 17 şi 44-45 din aceeaşi ediţie. - 540. 

444 Al patrulea articol al lui Engels din seria „Literatura din emigraţie" 
a fost publicat in „Volksstaat• nr. 36 şi 37 din 28 martie şi 2 aprilie 
1875. Articolul este scris in urma sfatului dat de Marx, care, luînd 
cunoştinţă de broşura lui Tkaciov (vezi adnotarea următoare), i-a 
trimis-o lui Engels, făcind pe copertă următoarea însemnare : „Apu
că-te de lucru, foloseşte insă un ton ironic. Broşura ste atit de 
stupidă, incit şi Bakunin ar putea s-o semneze. Piotr Tkaciov vrea să 
arate, înainte de toate, cititorilor c ă  tu 11 tratezi ca pe un adversar 
şi de aceea născoceşte fel de fel de puncte controversate fără im
portantă" .  - 544. 

445 P. Tkatschofi. „Offner Brief an Hern Fiedrich Engels, Vefasser der 
Artikel cFllchtlings-Literatur» in nr. 1 17 und 1 18 ds cVolksti.t••. 
Jahrgang 1 874. Zlrich, Typographie der Tagwacht, 1 874. - 544. 

446 Engels citează aici broura lui Tkaidov „Zadai rvoliutionnoi propa
gandi v RossW. - 548. 

447 P. Tkatschoff. „OUener Brief an Herrn Friedrkh Engels", p. 9-10. -
549. 

448 Engels citează aici şi in continuare broşura lui Tkaciov „Zadaci re
volutionnoi propaganl v Rossii". - 550. 

449 Engels citează din broşura lui P. . Lavrov „Russkoi soţial-revolu
ţionnoi molodeji".  Londra, 1874, p. 47. - 551 .  

4 5 0  P .  Tcatschoff. „Offner Brief n Hrm Friich Engels", p.  7.  - 552. 

451  Al cincilea articol al lui Engels din seria ,,Literatura din emigraţie•, 
publicat in „Volksstaat• nr. 3, 4 şi 45 din 1 6, 18  şi 21 aprilie 1875, 
a apărut in 1875 la Leipzig sub formă de broşură cu titlul : „Soziales 
aus Russland" ( „Cu privire la problema socială in Rusia" ). La această 
broşură, Engels a scris in mai 1875 o scurtă prefaţă (vezi volumul de 
faţă, p. 584-586). 

Prima traducere a broşurii lui Engels ,Soziales aus Russland" a 
fost făcută de V. Zasulici : „Friedrich Engels o Rossii" .  Geneva, 1894 ; 
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ulterior, lucrarea a fot rditată de mai multe ori dn Rusia sub dife
ri te denumiri. - 554. 

452 Engels citează aici şi mai departe broşura lui Tkaciov „Offener Brie! 
an Hern Fr.drich Enqels". - 554. 

453 Cartea lui Flerovski a fost citit. de Marx imediat după ce a apărut, 
in 1 869. 1n scrisoarea către membrii Comitetului secţiei ruse a Inter
naţionalei din 24 martie 1870, Marx vorbeşte de ea in termeni foarte 
elogioşi (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 6, Bucureşti, Editura 
·olitică, 1963, p. 43---440). Pu1in mai tirziu a citiit şi ngels arta. 

- 559. 
454 Engels se referă la cartea lui Haxthausen „Studien iber die innern 

Zustănde, das Volksleben und insbesondere die lăndlichen Einrich
tungen Russlands", tipărită in trei părţi intre anii 1 847 şi 1852 ln 
Hanowa şi Berlin. - 560. 

455 Este vorba de următoarele lucrări ale lui Maurer : „Geschichte der 
Markenverfassung in Deutschland" .  Erlangen, 1856, „Geschichte der 
Fronhofe, der Bauernhofe und der Hofverfassung in Deutschland". 
Bd. 14, Erlangen, 1862-163, „Geschichte der Dorfverfassung in 
eusohland". Bd. I-II, Erlangen, 1865-1866. - 561. 

456 Lucrarea „Devăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" 
pamflet combativ in care Marx a înfierat metodele mirşave de re
primare folosite de statul poliţienesc prusac in lupta împotriva miş
cării comuniste şi muncitorşti - a fost scisă de Marx la sfirşitu1 
lunii octombrie - începutul lunii decembrie 1 852 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 429-501 ). 
Prima ediţie a apărut In ianuarie 1 853, in Elveţia, la Base!, dar 
aproape tot tirajul (2 OOO de exemplare) a fost confiscat de poliţie 
în momentul introducerii in Germania. In S.U.A„ lucrarea a apărut 
mai intii intr-o serie de numere ale ziarului democrat „Neue En
gland-Zeitung• din Boston, iar la sfirşitul lunii aprilie 1853 a fost 
publicată de editura acestui ziar sub formă de broşură. Nici această 
liţie americană nu a putut fi răspindită in Germania. In 1874, lu
crarea „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia" a 
fost reprodusă in întregime in 1 3  numere ale ziarului „Volksstaat•,  
lncepind de la 28 octombrie şi pină la 1 8  decembrie. Spre deosebire 
de ediţiile din 1 853, apărute anonim, de astă dată Marx era menţionat 
ca autor. Pregătind, totodată, şi o ediţie separată, Liebknecht s-a 
adresat lui Marx, la 29 octombrie 1 874, cu rugămintea de a scrie o 
prfaţă, La 8 ianuarie 1875, Marx a scris o „Postfaţă", �are a 
apărut mai intii in „Volksstaat• nr. 1 0  din 27 ianuarie 1875, iar apoi 
in ediţia a doua a lucrării : K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului 
munişUor de a Colonia". Leipzig, 1 875. - 567. 

457 După cum s-a dovedit ulterior, in acest caz Marx nu are dreptate. 
Documente necunoscute pe atunci de Marx, in special scrisoarea lui 
Hess către Weydemeyer din 21 iulie 1850, confirmă că autorul „Ca
tehimului roşu• er. Hess. - 567. 

458 În legătură cu articolul lui Hirsch, vezi lucrările lui Marx „Destăi
nuirile lui Hirsch" şi „Domnul Vogt• (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere. voi. 9, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 42-45 şi voi. 1 4, 
1 963, p. 421-738). - 51. 
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459 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 4, Bucureşti, Editura poli
tică, 1963, P· 469. - 568. 

460 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 501 .  - 570. 

4 6 1  Dippel (denumirea daneză : Dybbl) - fortăreaţă dneză in Schleswig, 
luată cu asalt la 18 aprilie 1 864 de trupele prusiene in timpul războiu
lui dus de Prusia şi Austria împotriva Danemarcii. 

Expresia „Dippel intern• („Dippel im Innern")  a fost folosită 
pentru prima oară in inţelesul de „duşmanul intern• in cronica poli
tică a organului de presă al lui Bismarck „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung• din 30 septembrie 1 864 şi a căpătat apoi o largă răspin
dire. - 570. 

462 Acest articol, scris de Engels pentru ziarul „Volksstaat•, reproduce 
discursurile rostite de Marx şi Engels la adunarea festivă din 23 ia
nuarie 1875 de la Londra consacrată aniversării a 12 ani de la 
răscoala din Polonia din 1863-1864. La această adunare, care s-a 
ţinut sub preşedinţia lui Walery Wr6blewski, au participat şi  au luat 
cuvîntul reprezentanţii celei mai înaintate părţi a emigraţiei demo
crat-revoluţionare din Polonia, Rusia, Germania, Franţa şi din alte 
ţări. Au fost prezenţi şi diferiţi participanţi la Comuna din Paris : 
Leo Frankel, Lissagaray şi alţii. Darea de seamă asupra adunării a 
fost publicată la 30 ianuarie 1875 in paginile ziarului polonez „Wici•, 
care apărea la Zirich, iar apoi in ziarul liberal polonez „Dziennik 
Polski", care apărea la Lvov. La 15 februarie, ziarul rus „Vpered 1 •  
a publicat o dare d e  seamă asupra adunării, menţionind c ă  Engels, 
care a luat cuvintul după Marx, şi-a rostit discursul in limba en
gleză. - 571.  

463 Ţinutul italilan Veneţia, care in anii 1799-1805 şi 1 814-1866 a făut 
parte din Imperiul austriac, a fost focarul permnent al mişcării 
de eliberare naţională din Italia impotr�va jugului alStriac. - 572. 

464 După cum reiese din darea de seamă publicată in „Vpered I ", la adu
narea din 3 ianuarie a luat cuvintul secretarul redacţiei acestui ziar, 
V. Smirnov, care a scos in evidenţă comunitatea de interese a clasei 
muncitoare ruse şi poloneze şi  a declarat, in numele revoluţionarilor 
ruşi, că int gta u toţii „să iutre, ind va bate cesul revoluţiei, în 
rîndurile polonezilor pentru a cuceri libertatea socială pentru poporul 
polonez•. ln continuare a luat cuvintul emigrantul rus Soloviov, care 
a atras atenţia asupra pericolului unei eventuale înţelegeri intre parti
dul liberal al panilor şi guvenul ţarist. - 573. 

465 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1 963, p. 1 4. - 573. 

466 S-a păstrat scrisoarea din februarie 1 875 în care V. Smirnov il anunţă 
pe Marx că pregăteşte pentru ziarul „Vpered ! • o dare de seamă 
asupra adunării festive poloneze. Aflîndu-se printre cei prezenţi la 
festivitate, Sminov l-a auzit pe Marx rostind următoarele cuvinte : 
,,De aceea este necesar ca in rindurile poporului polonez să fie pro
pagate principiile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor•. Cum in 
dările de seamă apărute in presa poloneză aceste cuvinte lipsesc, 
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Smirnov ii roagă pe Marx să confirme dacă într-adevăr a spus aceste 
cuvinte. Răspunsul lui Marx nu s-a păstrat, 1nsă 1n darea de seamă 
publioată fn „V perd l • acste uvinte slnt reproduse. - 574. 

467 Acest articol a fost scris de Engels 1n 1875, cind pericolul unui război 
declanşat de Germania bismarckiană, care punea la cale o nouă nimi
cire a Franţei, atinsese punctul culminant. După cum se ştie, inter
venţia hotărîtă a diplomaţiei ruse a preintîmpinat 1n acel moment 
izbucnirea unui război 1n Europa. Acordind o mare importantă arti
colului lui Engels, care făcea de pe poziţiile internaţionalismului pro
letar o critică a militarismului german, redacţia ziarului „Volksstaat• 
şi-a propus să editeze articolul sub formă de broşură. Acestă intent:e 
nu s-a realizat insă. 

Articolul a apărut in ziarul „Volksstaat• nr. 6 din 23 aprilie 
.1875. - 575. 

468 Engels dezvăluie aici esenţa legii cu privire la Landsturm din 12 fe
bruarie 1875, care constituia o completare a prevederilor legii dip 
9 noiembrie 1867 (vezi adnotarea 407), potrivit căreia, in caz de 
nevoie, Landwehrul urma să fie completat cu rezervişti din rindurile 
LandstulllluL - 575. 

469 La 12 martie 1875, Adunarea naţională din Franţa a adoptat proiectul 
de lege cu privire la efectivul cadrelor şi al armatei operative şi 
teritoriale. Potrivit acestei legi, efectivul unui regiment sporea de 
la 3 la 4 batalioane, iar efectivul intregii armate sporea n mod 
corespunzător cu 144 OOO de oameni. - 575. 

70 Este vorba de Armata de Loara, organizată in toamna anului 1870 
de guvernul francez ; ee formată in special din recuţi. - 578. 

471 Ersatzreserve era denumită in a1mat.a prusiană, potrivit �egii din 
2 mai 1874, acea parte a rezervei formată din persoane care, deşi 
aveau virsta de recrutare, in timp de pace erau scutite din diferite 
motive de servicill militar activ ; Ersatzrezerve, ln care aceste per
soane figurau timp de 12 ani, servea pentru completarea armatei in 
caz de război. - 580. 

472 Această declaraţie a fost făcută de generalul maior Voigts-Rhetz in 
cadrul discursului pe care l-a rostit 1n Reichstag la 1 1  ianuarie 
1 875. - 581. 

473 Manuscrisul „Însemnări despre Germania" ( „Varia lber Deutschland" ) 
reflectă studiul profund făcut de Engels asupra trecutului istoric al 
poporului german cu intenţia de a scrie o lucrare despre istoria Ger
maniei. Revenind in repetate rinduri la problemele istoriei Germaniei, 
Engels s-a ocupat intens de elaborarea lor în anii 1873-1874. Despre 
aceste preocupări ale sale, el li scrie la 27 ianuarie 1874 lui 
W. Liebknecht : „Voiam să scriu pentru cVolksstaat» ceva despre 
Germania, dar este nevoie de atîtea studii economice şi statistice, 
ncit s-ar putea a de .ici să �ezulte o cărticică, dcă nu chiar o 
carte in toată regula". Acest proiect nu a fost realizat. Judecind după 
materialele pregătitoare, Engels işi propunea să elucideze istoria 
Germa.iei pnă a venimentele contmpolle lui, adiică p1nă ln 
1873, oprindu-se mai pe larg asupra istoriei Germaniei 1n timpul revo-
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luţiei franceze. Perioada cuprinsă intre sflrşitul evului mediu şi 1789. 
el intenţiona să o trateze lntr-o amplă introducere. Manuscrisul lui 
Engels, publicat ln volumul de faţă, reprezintă planul acestei intro
duceri, precum şi o expunere succintă a primului capitol, care cu
prinde perioada 178.....1815. 

1n volum se publică, de asemenea, o parte din cel de-al doile. 
manuscris al ,,lnsemnărilor despre Germania", constlnd din fragmente 
separate. Prin conţinutul ei, această parte ţine de planul intro
ducerii. 

„însemnările despre Germania" au fost publicate lntr-o formă mai 
completă lmpreună cu alte materiale pregătitoare ale lui Engels despre 
istoria Germaniei ln „Arhiva Marx-En9els",  voi. X, 1948. - 589. 

474 Conspectul cărţii lui Bakunin „Statul şi anarhia", făcut de Marx, er11 
strlns legat de lupta ideologică-politică dusă de adepţii lui Marx şi 
Engels lmpotriva anarhismului, luptă care a continuat şi după zdro
birea ideologică şi organizatorică a bakuniştilor la Congresul de 
la Haga. 

Conspectul reprezintă o originală lucrare critică şi polemică, in 
care prezentarea punctului de vedere al lui Bakunin - pe atunci prin
cipalul adversar al marxismului şi ideologul anarhismului - se lmbină 
cu o profundă critică făcută doctrinei anarhiste, precum şi cu dez
voltarea, ln opoziţie cu aceasta, a celor mai importante teze ale co
munismului ştiinţific : teza cu privire la stat, la dictatura proletaria
tului şi la alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănime. Marx a formulat 
aceste teze lntr-o serie de completări introduse ln manuscrisul con
spectului. El a lnceput să lucreze la acest conspect imediat după 
apariţia cărţii lui Bakunin, editată la Geneva ln 1873 şi considerată 
de cercurile bakuniste ca o operă programatică. 

Conspectul cărţii lui Bakunin reprezintă o parte din voluminosul 
cait-manuscris al lui Marx care se intitulează „Russica II, 1 875" şi 
cuprinde conspecte ale unor lucrări apartinlnd diferitor autori uşi. 
Manuscrisul „Conspectului" numără 24 de pagini de format mare. 
Conţinutul cărţii lui Bakunin este redat de Marx fie prin citate în 
limba rusă, fie prin expuneri concise date In limba germană, care 
alternează cu scurte observaţii sau cu completări ample făcute de 
autor. 

ln volumul de faţă, toate pasajele care reproduc textual sau cu 
aproximaţie textul cărţii lui Bakunin slnt redate cu petite. Observa
ţiile făcute de Marx slnt tipărite cu corp zece. - 599. 

475 La şedinţa din 2 aprilie 1872 a Consiliului General al Asociaţiei Inter
nationale a Muncitorilor, secretarul-corespondent pentru Irlanda, Mac 
Donnel, a făcut cunoscute persecuţiile la care slnt supuse secţiile 
irlandeze de către politie. La propunerea lui Marx, a fost aleasă o 
comisie formată din Marx, Mac Donnel şi Milner, care au primit 
sarcina de a elabora o declaraţie specială cu privire la această pro
blemă. La 9 aprilie, Mac Donnel a prezentat Consiliului General. ln 
numele comisiei, o declaraţie referitoare la teroarea poliţienească din 
Irlanda. După ce s-a discutat utilitatea publicării ei, textul dclaratiei 
a fost aprobat. La propunerea lui Engels, s-a hotărit să fie tipărit sub 
formă de foaie volantă ln 1 OOO de exemplare, care urmau să fie 
difuzate in Irlnda. 
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Textul declaraţiei a apărut şi în ziarul spaniol „Emancipacion•, 
însoţit de un articol de fond introductiv, care cuprindea comunicarea 
lui Mac Donnl din 2 aprilie 1872. - 649. 

476 Este vorba de castelul din Dublin construit de cuceritorii englezi în 
secolul al Xiii-lea ca punct de sprijin in luptele duse impotriva popu
laţiei irlandeze ; ca sediu al autorităţilor engleze în Irlanda, castelul 
întruchipa asuprirea şi violenta la care colonialismul englez supunea 
poporul irlandz. - 649. 

477 La şedinţa din 12 martie 1872 a Consiliului General, Engels a pro
testat împotriva faptului că Hales, cam oublicase în „Eastern Post•, 
semnînd ca secretar, rapoartele cu privire la şedinţele Consiliului 
General, a redactat discursurile membrilor Consiliului General „aşa 
cum i-a plăcut•. Este vorba îndeosebi de discursul ţinut de Engels la 
5 martie şi publicat în „Eastern Post• la 9 martie 1872. 

Comunicarea făcută de Engels cu privire la situaţia secţiilor din 
Italia ale In ternationalei se întemeia pe faptele expuse în scrisoarea 
pe care i-o trimisse Vitale Regs la 1 martie 1872. - 651. 

4 78 ln această comunicare, Engels face cunoscută Consiliului General 
scrisoarea Consiliului federal spaniol din 15 martie, scrisă în legătură 
cu pregătirea congresului ordinar al federaţiei. Ciorna răspunsului 
dat e Engelis aa acestă scrisoare, datată 27 martie, ste publiată tn 
volIllul de faţă, p. 56-57. looeplinind ugămintea eopriDată ln scri
soare, Engls a adr;at ogrsulu. un salut în numele Consiliului G
neral şi al CoJSiliuJui federal britanic (vezi volumul de .aţă, p. 62-64) 
şi a iniţiat trimiterea une. scrisori de salut din partea tutmor secţilor 
franceze secţiei Ferre. - 652. 

4 79 Comunicarea lui Engels cu privire la situaţia secţiilor din Spania ale 
Internaţionalei n momentul convocării ongrsului de la Saragosa 
{4-1 1 aprilie 1872) se baza pe materialele trimise de Lafargue, care 
pe atunci ducea la Madrid o luptă acerbă împotriva influentei anar
histe în cadrul Federaţiei spaniole. In scrisoarea către Liebknecht 
datată 22 mai 1872, Engels arată însă că informaţiile primite din 
partea lui Lafargue referitor la victoria asupra aliantiştilor în Federaţia 
spaniolă „erau în orice caz cam exagerate• şi de aceea ruga ca acest 
omunicat să nu fie publiat. - 653. 

480 Congresul asociaţiilor muncitoreşti, ln esenţă al societăţilor de ajutor 
reciproc, care se aflau sub influenta cercurilor burghezo-liberale 
( aşa-zis „moderate" ), a fost convocat la Roma la 17 aprilie 1872. 
Organizatorii congresului - funcţionari de stat şi oameni politici 
liberali - au încercat să folosească congresul pentru a-şi consolida 
influenta şi a împiedica răspîndirea ideilor Internaţionalei ln rîndu
rile muncitorilor. Pretenţiile participanţilor la acest congres de a re
prezenta muncitorii din întreaga Italie au provocat protestul unor 
organizatii muncitoreşti din Roma, care au încercat să convoace un 
congres propriu cu adevărat muncitoresc. Din cauza persecuţiilor 
poliţieneşti, ei n-au putut organiza decit un miting de protest la 
21 aprilie 1872 1 la acest miting s-a adoptat, la propunerea unui 
membru al Internaţionalei, Lucciani, o .roluţie n care se protsta 
categoric împotriva încercărilor burgheziei de a acţiona ln numele 
clsei munc:toare. - 655. 
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4 8 1  Cuvintarea rostită de Marx, la o şedinţă a Congresului de la Haga, 
[n legătură cu mandatul lui Maltman Barry, membru al Federaţiei 
britanice, a fost prulejuită de faptul că unii delegaţi englezi :ae 
reprezentau aripa reformistă a Consiliului federal britanic au con
testat valabilitatea acestui mandat, pretextînd că Barry „nu este un 
lider recunoscut al muncitorilor•. Disputa in jurul mandatului lui 
Barry reflecta in mod obiectiv lupta ce se dădea in mişcarea munci
torească din Anglia intre reprezentanţii trade-unionismului liberal şi 
reprezentanţii mişcării muncitoreşti care se eliberaseră de sub in
fluenţa burgheziei. Intervenţia lui Marx, care a căpătat o largă popu
laritate, a stîrn�t atauri furibunde din partea tuturor elementelor 
reformiste şi a liderilor trade-unionişti. 

Cuvintările rostite de Marx şi Engels la Congresul de la Haga 
din 1872 al Internaţionalei s-au păstrat in procesele-verbale le con
gresului scrise de unul dintre secretari, F. A. Sorge, in limba germană. 
Intorcindu-se la New York după încheierea lucrărilor congresului, 
Sorge a luat cu sine originalul proceselor-verbale. La începutul lunii 
octombrie 1 872, la rugămintea lui Marx şi Engels, el le-a trimis copia 
textului complet al proceselor-verbale, întocmită de Theodor Cuno şi 
certifiată de Cuno şi Sorge. O fotopie a acesteia, păotrată înainte 
in arhiva social-democraţiei germane, se găseşte la lnstitutul de mar
xism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. In 1958, Universitatea din 

. Wisconsin (Madison, S.U.A.) a editat facsimilul şi traducerea in limba 
englză a unei alte copii, necertifiate, a acstor iprocse-verbale, 
scrisă de o mină necunocută ; .castă a doua opie . fost găsită 
printre hirtiile social-democratului Hermann Schlilter, emigrant german 
din S.U.A. Nu se ştie nici stăzi unde e află orig.nalele proceselor
verbale. 

Cuvintările rostite de Marx şi Engels la Congresul de la Haga 
incluse in volumul de faţă au fost redate potrivit textului copiei 
certificate a proceselor-verbale, care prezintă mai multe garanţii de 
autenticitate. - 657. 

482 Marx a rostit această cuvîntare in urma discuţiilor purtate în legă
tură cu mandatul lui N. Jukovski, delegat la congres din partea 
secţiei de propagandă şi acţiune socialistă revoluţionară, care nu 
fusese primită de Consiliul General in Internaţională (vezi volumul 
de faţă, p. 1 57-1 58). 

Ultima pate a cuvîltării lui Marx constituie răpunsul la cu
v i11tarea del9ltu1ui blgian Brismee, care se �mpotrivse ca sctille 
eigranţilrr franczi, in speiial ele din Bruxelles, care nu .intraeră 
in federaţiile laoale, să devină independente. - 658. 

483 In cuvîntarea sa cu privire la valabilitatea mandatului lui West din 
partea secţiei nr. 12, Marx a dascat incercăIe reformiştilor bur
ghezi şi mic-burghezi din S.U.A. de a folosi in scopurile lor numele 
şi organizaţiile Internaţionalei şi de a acapara conducerea mişcării 
muncitorşti (vei volumrul de faţă, p. 1 56-1 57). - 659. 

484 Rezoluţia Consiliului General din 26 ianuarie 1 873, ca şi cele două 
rezoluţii din 30 mai 1873, publicate mai jos, se bazau pe propunerile 
cuprinse in scrisorile adresate de Marx şi Engels membrilor Consi
liului şi ln scrisoarea oficială trimisă de Engels Consiliului General 
(vzi volumul de faţă, p. 31731 9). Cele mai importante tze cuprinse 
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in acste rezoluţii corespund teitual propunerilor făcute de Marx 
şi Engels. - 665. 

485  La 3 septembrie 1873, Engels, de omn aord cu Marx şi SerrailliPr, 
a trimis o scrisoare delegaţilor la Congresul de la Geneva al Asocia
ţiei Intrnaţionale a MuncLto.rilor. 

lncă de la sfirşitul lni august, tinind seama de informaţiile 
primite din partea federaţiilor şi secţiillw locale a�e Internaţionalei, 
Marx şi Engels au văzut dar că congesul ordinar al Internaţionalei 
care, potrivit hotăririi CongrsuLui de !a Haga din 1 872, trebuia să 
aibă loc in Elveţia nu va avea un aracter intemational. Luind in 
onsi dra1ie situaţia creată, Man şi Engels au ajuns a concluzia că 
preznţa unui reprezentant l Consiliului General la  viitorul congrs 
era inutilă şi l-au convins pe Hepner şi Seraillier s? renunţe să 
p�ece la Geneva. 

Sorisoarea s-a păstrat in manuscris. - 668. 

486 Este vorba de raportu. ConsiLiului G eneral şi de alte ateriale dsti
nate congrsului. Pe ordinea de zi a congresului au foll incluse 
următoarele problme : revizuirea Statutului, o uniune internaţională 
a sindicatelr, upta politică a clsei muncitoare, o sta1tistică g enera�ă 
a clasei munciJtoare. Congrsul s-a deschis la Geneva la 8 septembrie 
1873. Aproape două treimi dintre delegaţi reprezentau sctiile din 
lveţia, şi indosebi scţiile din Geneva. a acest congres, ale cărui 
lucrări au fost conduse de J. Ph. Becker, s-a dat citire rnportului 
Consiliului Generll! şi rapo1'telor secţiilor locale. Congrsul de Ja 
Geneva din 1873 a fost ulitimul congrs l Asociaţiei Internaţionale a 
muncitorilor. - 669. 

49 - Marx-Engels, Opere, voi. 18  
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Marlie 
augusl 

Inceputul 
lunii martie
inceputul 
Junii mai 

5 martie 

Date din viaţa şi activitatea lui 
Karl Marx şi Friedrich Engels 

(martie 1 872 - aprilie 1 875) 

1 8 7 2  

Marx şi Engels pregătesc Congresul de la Haga al 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor, apărînd, în 
lupta împotriva anarhiştilor şi a celorlalte elemente 
mic-burgheze, principiile programatice şi organizato
rice ale Internaţionalei ; ei corespondează cu secţiile 
Internaţionalei şi cu diferiţi militanţi ai mişcării mun
citoreşti. Engels acordă o deosebită atenţie Spaniei, 
principala arenă a luptei împotriva organizaţiei secrete 
a bakuniştilor - Alianţa democraţiei socialiste ; el 
poartă o corespondenţă regulată cu socialistul francez 
Paul Lafargue, care se afla la Madrid şi de la care 
primea informaţii detaliate cu privire la activitatea 
secţiilor spaniole ; prin intermediul lui, Engels conduce 
lupta împotriva bakuniştilor ; el informează în mod 
sistematic Consiliul General asupra situaţiei Internaţio
nalei în Spania. 

Marx lucrează intens la corectura celei de-a doua 
editii germane a primului volum din „Capitalul" ; ln 
acelaşi timp, el se ocupă serios de pregătirea ediţiei 
franceze a primului volum al „Capitalului •.  La a doua 
ediţie germană, Marx schimbă considerabil structura 
volumului în comparaţie cu prima ediţie, definitivează 
titlurile unor părţi din volum, face o analiză mai pro
fundă şi mai riguroas& a valorii şi formelor valorii, 
precizează şi dezvoltă o serie de teze din alte capitole. 

La rugămintea lui Eugene Dupont, conducătorul secţiei 
din Manchester a Internaţionalei, Marx face o serie de 
observatii ample cu privire la discuţiile purtate ln 
această secţie pe tema naţionalizării p ămîntului. Ma
nuscrisul trimis de Marx este prezentat de Dupont la 
şedinţa din 8 mai a secţiei, iar la 1 5  iunie este publicat, 
fără a se indica autorul, în organul de presă al Fede
ratiei britanice a Internaţionalei, „The International 
Herald" .  

Marx prezintă Consiliului General circulara scrisă îm
preună cu Engels, „Pretinsele sciziuni din Internaţio
nal ă",  în care demască esenţa bakunismului ca secta-
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rism ic-bu�ghez incompatibil cu mişcarea muncito
recă ; onsilil hotaraşte in ulanimHate publicarea 
circularei. Marx anunţă sciziunea din Federaţia nord
americană, p rovocată de incercarea elementelor bur
gheze de a acapara conducerea Internaţionalei din 
S.U.A.; la aceeaşi şedinţă sint adoptate o parte din 
rezoluţiile scrise de Marx in această problemă. 

Intr-o scrisoare adresată lui Louis Pio, membru al Con
siliului federal danez, Engels explică importanţa luptei 
duse in Internaţională imootriva bakuniştilor ; el cere 
ca hotăririle Conferinţei de la Londra din 1871 să fie 
prezentate 1pre aprobare Consiliului federal. 

In calitatea sa de secretar-corespondent al Consiliului 
General, Engels stabileşte legătura cu Federaţia portu
ghză a Intemaţionilei ; de aici inainte el primeşte in
formaţii amănunţite asupra activităţii secţiilor por
tugheze. 

Fostul comunard Gustave Lefran;ais a publicat in 
cartea sa „Etude sur le mouvement communaliste ă 
Paris, en 1871"  un fals care era indreptat impotriva 
lui Marx şi a Consiliului General ; in legătură cu 
aceasta Marx trimite o scrisoare deschisă ziarului „La 
Liberte•, organul de presă al secţiei belgiene. Scri
soarea este publicată la 17 martie. 

La propunerea lui Marx se adoptă la şedinţa Con
siliului General cea de-a doua parte a rezoluţiilor cu 
privire la sciziunea din Federaţia nord-americană. 
Aceste rezoluţii, care relevă necesitatea curăţirii rin
durilor Internaţionalei de elementele burghezo-refor
miste şi exclud, in consecinţă, secţia nr. 12 din New 
York, sint trimise de Marx la New York preşedintelui 
Consiliului federal provizoriu, Friedrich Adolf Sorge ; 
ele sint publicate la 6 aprilie in „La Emancipacion•, 
organul de presă al Consiliului federal spaniol, şi la 
8 mai in „Volksstaat•, organul Partidului muncitoresc 
social-democrat german. 

La această şedinţă Marx dă citire răspunsului primit 
din Noua Zeelandă la o scrisoare a sa, in care se 
anunţă înfiinţarea unei secţii in Canterbury. Marx este 
înscris printre vorbitorii care urmau să ia cuvintul la 
mitingul convocat pentru 18 martie la ..ondra in cinstea 
primei aniversări a Comunei din Paris. Engels face o 
comunicare cu privire la situaţia Internaţionalei tn 
Spania şi Italia ; această comunicare apare in darea 
de seamă asupra şedinţei Consiliului General publicată 
in ziarul muncitoresc „The Eastern Post• din 17 martie. 

Mar� scrie proiectul unor rezoluţii ale mitingului con
sacrat primei aniversări a Comunei din Paris, in care 
caracterizează Comuna „ca zorile marii revoluţii so
ciale•. Rezoluţiile, adoptate în unanimi�ate la 18 mrtie 
la mitingul membrilor din Londra ai Internaţionalei şi 
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17 martie 

18 martie 

19 martie 

26 martie 

27 martie 

al comunarzilor emigranţi, apar, fără a se indica auto
rul, in darea de seamă asupra mitingului publicată in 
ziarul „Eastern Post" din 23 martie şi in „International 
Herald" din 30 martie. 

Engels primeşte din partea secretarului-corespondent 
pentru Irlanda, J. P. Mac Donnel. o informaţie in le
gătură u crearea unor secţii irlandeze la Dublin, Cork, 
Bradford şi in alte oraşe şi cu mişcarea grevistă din 
Cork ; el se intilneşte adesea cu Mac Donnel, cu care 
discută probleme legate de activitatea secţiilor irlandeze. 

Marx refuză repetatele propuneri făcute de redacto
rul revistei burgheze germane „Die Gegenwart", Paul 
Lindau, de a colabora la această revistă. 

Engels ii roagă printr-o scrisoare pe Sorge să-i trimită 
acele numere din ziarele „Woodhull & Claflin's Weekly" 
şi „Le SocialislL • in care slut publicate traducerile in 
limbile engleză şi franceză ale „Manifestului Partidului 
Comunist" 1 el semnalează calitatea nesatisfăcătoare a 
traducerilor, dar recomandă totuşi folosirea lor pentru 
lupta împotriva propagandei bakuniste şi rproulhoniste. 

Marx ii scrie lui Maurice Lachâtre, editorul traducerii 
franceze a primului volum din „Capitalul", o scrisoare 
in care se declară de acord cu propunerea ca această 
traducere să apară in fascicule periodice, deoarece ast
fel „Capitalul • ar fi mai accesibil muncitorilor. 

La şedinţa Consiliului General, Marx informează despre 
persecuţiile politieneşti la care sint supuşi membrii din 
Breslau ai Internationalei. Engels expune conţinutul 
scrisorii primite din partea secţiei din Lisabona care 
făcea cunoscute succesele ei şi anunţa editarea ziaru
lui „O Pensamente Social", care propaga principiile In
ternationalei I 

Engels prezidează o şedinţă a Consiliului General şi ex
pune conţinutul dării de seamă prezentate Consiliului 
General de Consiliul federal spaniol cu privire la acti
vitatea desfăşurată de Internaţională in Spania ince
pind din 1 870. In legătură cu deschiderea în aprilie a 
congresului ordinar al Federaţiei spaniole, Engels pri
meşte sarcina de a scrie o telegramă de salut. Telegrama 
este publicată in numărul din 13 aprilie al ziarului 
„Emancipacion•. 

In Rusia apare prima editie rusă a volumului I al 
„Capitalului •, care reprezintă prima traducere a acestei 
luorăr. i intr-o lună şi jumătate, adică piuă la 15 mai, 
din tirajul total de 3 OOO de exemplare s-au vindut 
aproape 900. 

Engels scrie Consiliului federal spaniol o scrisoare 
in care anuntă că viitorului Congres de la Saragosa al 
Federaţiei spaniole ii vor i trimise mesaje de salut 
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din partea Consiliului General, a Consiliului federal 
britanic şi a secţiei franceze care poartă numele co
munardului căzut, Ferre. Engels propune ca rezoluţiile 
Conferinţei de la Londra din 1871 să fie prezentat� 
spre aprobare congresului. 

tn legătură cu ascuţirea luptei din cadrul Federaţiei 
nord-americane şi cu pericolul acaparării conducerii 
acesteia de către elementele burgheze, Marx urmăreşte 
cu atenţie situaţia din secţiile dm S.U.A. ale Internaţio
nalei, conduce lupta aripii proletare împotriva reforma
torilor burghezi şi mic-burghezi şi corespondeaza cu 
Sorge, de la care primeşte informaţii amănunţite. Marx 
ia cuvîntul la şedinţele Consiliului General, explicind 
esenţa luptei ce se desfăşoară în cadrul Federaţiei şi 
demascind poziţia făţarnică a secretarului-corespondent 
pentru secţiile americane, Johann Georg Eccarius, care 
sprijină în fapt secţia nr. 12 din New York, exclusă 
din Internaţională de Consiliul General. 

Marx primeşte de la N. F. Danielson, traducătorul în 
limba rusă al volumului întîi din „Capitalul", un exem
plar al acestei lucrări în ediţia rusă şi o scrisoare cu
prinzînd informaţii în legătură cu N. G. Cernîşevski şi 
cu fostul membru al Consiliului Ge�eral G. A. Lopatin, 
de a căror soartă Marx se interesează mult. 

Marx trimite editorului Otto Meissner din Ham
burg 42 de pagini din manuscrisul volumului întii al 
„Capitalului" ,  pe care îl pregătise pentru a doua ediţie 
în limba germană. 

Charles Rochat, membru al Internaţionalei, care se 
pregătea să se mute în Relgia, primeşte din partea lui 
Marx îndrumări cu privire .la organizarea muncii în sec
ţiile belgiene ; mai tîrziu Marx poartă cu el o cores
pondenţă regulată şi primeşte informaţii amănunţite cu 
privire la activitatea Internaţionalei în Belgia. 

Engels traduce în limba italiană o scrisoare pe care, 
din iniţiativa sa, Wilhelm Liebknecht a scris-o împo
triva redactorului revistei „Il Libero Pensiero •, demo
cratul burghez Luigi Stefanoni, care răspîndise calomnii 
la adresa Consiliului General ; scrisoarea, trimisă mi
litantului mişcării muncitoreşti din Italia Carlo Cafiero, 
este publicată în ziarul democrat „n G azzettino Rosa• 
din 20 aprilie. 

lntemeindu-se pe scrisorile lui Liebknecht din 19, 28 
şi 30 martie, Marx informează Consiliul General asupra 
rezultatelor procesului de la Leipzig intentat lui 
W. Liebknecht, A. Bebel şi A. Hepner, care fuseseră 
acuzaţi de înaltă trădare ; el participă la discuţiile în 
legătură cu comunicarea făcută de Mac Donnel despre 
persecuţiile la care sînt supuse secţiile din Irlanda ale 
Intenaţionalei. Consiliul General U alege pe Marx în 
comisia însărcinată cu elaborarea unei declaraţii în 
această problemă. 



i44 ate din viaţa şi  aclLvitatea lui K. Marx şi F. Engels 

3 aprilie 
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l6 aprilie 
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Din însărcinarea Consiliului General, Engels scrie un 
mesaj de salut către delegaţii Congresului de la Sara
gosa al Federaţiei spaniole a Internaţionalei. Scrisoarea 
este publicată în „La Emancipacion" din 13 aprilie şi în 
„Volksstaat" din 4 mai. 

Fiind bolnav, Marx nu poate participa la şedinţa Con
siliului General. Mac Donnel citeşte declaraţia scrisă in 
colaborare cu Marx „Teroarea poliţienească în Irlanda„, 
care este adoptată de Consiliul General şi apare sub 
formă de manifest. Consiliul General hotdrăşte în una
nimitate publicarea traducerii franceze a „Războiului 
civil din tFranta" . 

La propunerea lui Engels, revolutionarul polonez 
J6zef Rozwadowski este confirmat ca membru al Con
siliului General, reprezentînd secţia poloneză din Londra. 

Un fragment din lucrarea lui Marx „Mizeria filozofiei" ,  
intitulat „Teoria luptei de clasă", apare î n  ziarul spaniol 
„La Emancipacion • .  

Marx scrie i n  numele Consiliului General o declaratie 
in legătură cu atacurile calomniatoare indreptale împo
triva Internationalei de către B. Cochrane şi H. Fawcett, 
membri ai parlamentului. Declaraţia este aprobată in 
unanimitate la şedinţa Consiliului General din 16 apri
lie şi publicată sub formă de manifest, precum şi in 
organele de presă ale Internaţionalei din Anglia, Spania 
şi Portugalia. 

Marx este informat că in Franţa şi Anglia scrisorile 
sale sint perlustrate. 

Marx citeşte şi  corectează traducerea franceză a lu
crării sale „Războiul civil din Franţa" ; el poartă cores
pondentă cu belgianul E. Glaser de Willebrord, membru 
al Internaţionalei, in legătură cu pregătirea editării 
acestei lucrări in Belgia. „Războiul civil din Franţa" 
apare in iunie la iBruxelles într-un tiraj de 2 OOO d� 
exemplare. 

Engels studiază materialele privitoare la activitatea Ali
anţei secrete a democratiei socialiste în Spania, care i-au 
fost trimise de Lafargue şi  Jose Mesa, membru al Con
siliului federal spaniol. 

Intr-o scrisoare adresată Asociaţiei muncitorilor din 
Ferrara, care aderase la Internaţională, Engels explic< 
principiile organizatorice ale Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. 

Engels scrie pentru ziarul socialist italian „La Plebe„ 
un articol cu privire la greva muncitorilor agricoli din 
Anglia, incepind astfel colaborarea sa permanentă la 
acest ziar. Articolul apare la 24 aprilie sub titlul „Seri 
sori din Londra". 
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Engels ii felicită pe Liebknecht şi Bebe! pentru atitu
dinea lor curajoasă în faţa instanţelor judecătoreşti. 

Engels comunică Consiliului General despre aresta
rea ilegală a socialistului german Th. Cuno de către 
autorităţile italiene din Milano şi expulzarea lui în 
Bavaria ; el consideră acest fapt ca o manifestare a 
complotului guvernelor reacţionare împotriva Inter
naţionalei. 

ln scrisoarea sa către socialistul danez Pio, Engels sub
liniază importanţa deosebită pe care o are atragerea 
micii ţărănimi şi a ţăranilor fără pămint la mişcarea 
muncitorească. 

Marx consacră o bună parte din timpul său revizuirii 
traducerii franceze a volumului intii al „Capitalului". 
ln acelaşi timp el face corectura la cea de-a doua ediţie 
germană. 

ln legătură cu intenţia sa de a scrie o lucrare împotriva 
incercărilor de răspindire a ideilor proudhoniste în rîn
durile clasei muncitoare germane, Engels reciteşte car
tea lui Proudhon „Idee generale de la revolution 
au XIX-e siecle" .  

Fiind bolnav, Marx nu poate să participe la şedinţa 
Consiliului General. Engels face o comunicare cu pri
vire la rezultatele lucrărilor Congresului de la Saragosa 
al Federaţiei spaniole, care apare la 12 mai în ziarul 
„Eastern >ost" ; el comunică, de asemenea, că Asocia
ţia muncitorilor din Ferrara a recunoscut Statutul In
ternaţional ; la propunerea sa, această asociaţie este 
confirmată ca secţie a Internaţionalei. 

Engels ii trimite lui Liebknecht, pentru a fi publiq1t 
in „Volksstaat", un articol al lui Lafargue apărut în 
„Emancipacion" cu privire la uneltirile secrete ale 
bakuniştilor în Spania ; în acelaşi timp ii  recomand. să 
publice corespondenţele lui Lafargue cu privire la Con
gresul de la Saragosa al Federaţiei spaniole, care fuse
seră publicate in „Liberte".  

Intr-o scrisoare trimisă lui Cuno la Seraing (Belgia), 
Engels face cunoscute intrigile bakuniştilor în Spania 
şi Italia şi recomandă desfăşurarea unei propagande ac
tive împotriva bakunismului ; el ii trimite adresele unor 
membri ai Internationalei pentru a stabili legătura cu 
ei şi îl ajută materialiceşte. 

Engels participă la şedinţa Consiliului General de dez
batere a relaţiilor dintre secţiile irlandeze din Anglia 
şi Consiliul federal britanic ; el ţine o cuvintare, !n 
care apără principiile internaţionalismului proletar şi 
demască concepţiile şoviniste ale unor membri englezi 
ai Consiliului. 
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şi 5 iunie 

23 mai 
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1n legătură cu aparitia ln revista marilor industriaşi 
germani „Concordia" a unui articol publicat anonim 
aparţinind economistului burghez Lujo Brentano, care-l 
acuza pe Marx de falsificarea premeditată a materialu
lui citat, Marx scrie redacţiei ziarului „Volksstaat" o 
scrisoare in care rspinge această calomnie. Scrisoarea 
este publicată ln ziar la 1 iunie. 

Engels scrie seria de articole „Contribuţii la problema 
locuinţelor", care sint publicate in „Volksstaat" ince
pind de la 1 iunie 1 872 şi plnă in februarie 1873. In 
aceste articole, îndreptate împotriva reformatorismului 
mic-burghez şi burghez, Engels supune unei critici ni
micitoare sistemul capitalist in ansamblul său şi de
monstrează legitatea istorică a dictaturii proletariatului, 
singura care poate face posibilă satisfacerea tuturor ne
cesităţilor social-economice ale clasei muncitoare. 

Marx este invitat să participe la o şedinţă a cercului 
pentru studierea ştiinţelor sociale, care era format din 
comuna;i emigranţi şi din care făcea şi el parte. 

Marx citeşte la o şedinţă a Consiliului General o decla
ratie scrisă de el, in care demasca lncercările de uzur
pare a numelui Consiliului General intreprinse de o 
serie de elemente mic-burgheze de la Londra, atit en
glezi ci t şi emigranţi, printre care se aflau unele 
persoane excluse din Internaţională şi grupate in aşa
numitul Consiliu federal internaţional. Declaraţia, adop
tată ln unanimitate, este publicată ln numele Consiliu
lui General in organele de presă ale Internaţionalei din 
Anglia, Germania, Delgia, Spania, Portugalia şi Elveţia. 

In legătură cu pregătirea congresului ordinar al In
ternaţionalei, Engels 11 roagă intr-o serie de scrisori pe 
Liebknecht să clarifice relat:le organizat'rice dintre 
Partidul muncitoresc social-democrat german şi Consiliul 
General şi să asigure reprezentarea partidului la congres. 

Marx trimite redacţiei ziarului „Gazzettino Rosa0 scri
soarea „încă o dată Stefanoni şi Intenaţionala", in 
care dezminte calomniile răspindite de Stefanoni la 
adrsa Consiliului General şi a conducătorilor lui ln 
revista „11 Libero Pensiero" .  Scrisoarea ste publicată 
ln ziar aa 28 mai. 

Marx 1i mulţumeşte lui Danielson pentru exemplarul 
trimis din traducerea rusă a volumului intii din „Ca
pitalul• 1 el U roagă să-l informeze despre relatiile lui 
M. . Bakunin cu anarhistul S. G. Neceaev şi ii co
munică de asemenea că intenţionează să refuze reale
gerea sa in noul Consiliu General, intruclt trebuie să 
termine umătoarele volume din „Capiltalul•. La ş edinţa 
CoSiliului eneal, Marx propune a viitoarea şdinţă 
să Ce onsacrată exclusiv problemei convocării următo-
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rului ongrs. La propunerea lui Marx, care a fst susţi
nută de Engels, onsiliul General hotărăşte runoaş
terea CosiliuLui federal provizoriu din S.U.A a singu
l organ conducător l Federaţiei nord-ameriane a 
Internaţioalei. 

La Geneva apare circulara tnchisă a Consiliului Ge
neral „Pretinsele sciziuni din Internaţională",  scrisă de 
Marx şi Engels 1 circulara este trimisă secţiilor şi fede
raţiilor Internaţionalei. 

Concomitent cu activitatea vastă de pregătire a Con
gresului de la Haga, Marx continuă să lucreze intens 
la ediţia franceză a volumului intii din „Capitalul".  

La şedinţa Consiliului General, Marx critica hotarirea 
Consiliului federal belgian prin care se respingea rezo
luţia Conferinţei de la Londra cu privire la activitatea 
politică a clasei muncitoare. 

La propunerea lui Marx, Consiliul General adoptă o ho
tărire prin care congresul ordinar urma să se tină in 
Olanda. La şedinţa Consiliului, Marx tine un discurs 1n 
care subliniază că una din principalele probleme ce vor 
fi puse la congres va fi problema organizatorică, in 
special problema imputerniciri!or Consiliului General. 

Ca urmare a propunerii făcute de Marx şi Engels, po
trivit căreia Consiliul General trebuia să-şi concentreze 
atenţia exclusiv asupra problemelor generale ale pregă
tirii congresului, Consiliul hotărăşte 1n unanimitate să 
treacă toate problemele curente şi pregătirea organiza
torică a congresului in sarcina Comitetului permanent, 
care din acest moment lua numele de Comitetul execu
tiv al Consiliului General. Engels este ales in comisia 
pentru pregătirea rezoluţiei cu privire la locul unde 
urma să se tină congresul şi la ordinea de zi a congre
sului. Rezoluţia scrisă de Engels este publicată in „In
ternational Herald" la 29 iunie, precum ş1 in alte organe 
de presă ale Internaţionalei. 

Marx şi Engels conduc lucrările Comitetului executiv 
de pregătire a congresului 1 ei acordă o deosebită aten
ţie demascării activităţii desfăşurate de organizaţia se
cretă a bakuniştilor din Spania şi luptă pentru unirea 
tuturor forţelor u adevărat revoluţionare 1n jurul 
comitetului. 

Intr-o scrisoare către Sorge, Marx anunţă că congresul 
este convocat pentru 2 septembrie, subliniază importanta 
sa hotăritoare pentru soarta Internaţionalei şi cere ca 
reprezentarea Federaţiei nord-americane la congres să 
fie asigurată. 

Marx şi Engels scriu prefaţa la editia germană a „Ma
nif estului Partidului Comunist",  care apare 1n iulie la 
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Iulie -
august 

2, 9 şl 16 
Iulie 

3 Julie 

5 Julie 

Aprox. 
9 iulie 

Intre 9 
şi 15 iulie 

Leipzig. ln prefaţă Marx şi Engels subliniază cit de 
importantă este experienţa Comunei din Paris, care 1 
arătat necesitatea distrugerii de către clasa muncitoare 
a vechiului aparat de stat. 

La propunerea lui Engels şi în legătură cu pregătirea 
congresului, Consiliul General începe dezbatera modi
ficărilor propuse pentru Statutul general şi Regulamentu) 
de organ.zare. In dorinta de a 1Sigura puritata rîndu
rilor organizaţiei proletare, Marx propune să se acorde 
Consiliului General dreptul de a exclude provizoriu, 
pină la congres, unele secţii din Internaţională. 

Marx duce tratative cu Nobre-Fran:a, secretarul Con
siliului federal portughez, in legătură cu editarea 11 
limba portugheză a volumului întii din „Capitalul" . 
el îi trimite acest volum prin Engels şi totodată ii 
roagă să stringă material cu privire la proprietatea fun
ciară in Portugalia. 

Marx şi Engels participă la discuţiile din cadrul Con
siliului General in legătură cu unele articole din Statut 
şi din Regulament. Consiliul adoptă articolul din Re
gulament propus de Engels privitor la lărgirea tmpu
ternicirilor Consiliului. 

In ziarul „Volksstaat• apar sub semnătura lui Marx, 
in calitate de secretar-corespondent pentru Germania, 
rezoluţiile Consiliului General cu privire la convocarea 
congresului in Olanda şi la ordinea lui de zi. 

La şedinţa Comitetului executiv, Engels prezintă o adresă 
a Consiliului federal portughez prin care acesta se de
clara pe deplin solidar cu Consiliul General. In legătură 
cu datele cunoscute despre activitatea secretă a Alian
ţei in Spania, Engels primeşte din partea Comitetului 
executiv sarcina de a intreba Consiliul federal spaniol 
care sint relaţiile sale cu Alianţa. Marx şi Engels pri
mesc sarcina de a redacta şi de a prezenta Consiliului 
General o propunere a Comitetului executiv cu privire 
la excluderea Alianţei democraţiei socialiste de către 
congresul următor. 

Engels primeşte o scrisoare din partea secţiei din 
Torino, care declara deplina solidaritate a membrilor 
secţiei cu Consiliul General. 

Engels scrie pentru „Volksstaat" articolul „Internaţionala 
tn America•, folosind numeroase extrase făcute de Marx 
din ziarele americane ş1 din scrisorile unor membri ai 
Federaţiei nord-americane a Internaţionalei. Articolul 
este publicat la 17 iulie. 

Marx şi Engels se află la odihnă la Ramsgate. 
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fO iulie 

Mijlocul 
lunii iulie 

18 iulie 

19 Iulie 

21 iulie 

21-22 iulie 

23 iulie 

24 iulie 

27 iulie 

Engels este ales delegat al Asociaţiei culturale a mun
citorilor germani din Londra ientru Congresul de la 
Nottingham al Federaţiei britanice. 

Apare prima fasciculă (cinci coli de tipar) din cea de-a 
doua ediţie germană a volumului întii din „Capitalul" .  

ln calitate d e  secretar-corespondent pentru Italia, En
gels trimite prin redactorul ziarului „La Plebe", Enrico 
Bignami. confirmarea primirii în Internaţională a unui 
număr de patru participanti la mişcarea muncitorească 
din oraşul Imola. El comunică Comitetului pentru elibe
rarea clasei muncitoare din Parma şi secţiei din Flo
renţa condiţiile de primire în Internaţională. 

Comitetul executiv !! 1nsărrineazl pe Marx cu pregăti
rea d1rii de scami a Consiliului General pentru Congre
sul de la Haga ; Engels primeşte sarcina de a întocmi 
raportul financiar. 

Marx scrie apelul „Către minerii grevişti din Ruhr", 
în care arată muncitorilor că ameninţarea proprietarilor 
de mine germani de a importa cărbune din Anglia nu 
are nici un temei, dată fiind situaţia grea în care se 
afla industria cărbunelui din Anglia. Apelul este publi
cat în „Volksstaat" la 27 iulie. 

Engels primeşte de la Dupont, numit, la propunerea sa, 
reprezentant al Consiliului General la Congresul de la 
Nottingham al Federaţiei britanice, ştiri detaliate cu 
privire la desfăşurarea lucrărilor Congresului, care a 
sprijinit Consiliul General în lupta sa împotriva refor
miştilor. 

La şedinţa Consiliului General. Marx şi Engels sprijină 
propunerea lui Vaillant de a include în textul Statutului 
general rezoluţia Conferinţei de la Londra cu privire 
la activitatea politică a clasei muncitoare. Luptind îm
potriva pătrunderii elementelor burgheze în Internaţio
nală, Marx propune ca articolul 9 din Statut să fie 
completat printr-un punct care să stipuleze ca în com
ponenta fiecărei secţii nou primite să intre cel puţin 2-3 
muncitori salariaţi. Propunerea este acceptată. 

Comitetul executiv aprobă scrisoarea adresată de En
gels Consiliului federal spaniol din Valencia în care se 
cereau date în legătură cu activitatea Alianţei secrete 
a bakuniştilor din Spania. 

La şedinţa Comitetului executiv, Marx şi Engels par
ticipă la dezbaterea problemelor legate de convocarea 
congresului. Marx prezintă în numele comisiei pentru 
elaborarea statutului un raport cu privire la statutul 
secţiei franceze Ferre şi la cel al secţiei germane din 
Elveţia. 
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28 iulie 

29 iulie 

SfirşiluJ 
Junii iulie 
prima j11mătatc 
a Junii august 

4 m1g1st 

46 august 

8 august 

Aprox. 
15 aug11sl 

15 august 

Intre 15 august 
şi 12 decembrie 

In lgătură cu apariţia în revista „Concordia• a unui 
nou articol anonim scris de Brentano, Marx trimite o a 
doua scrisoare ziarului „Volksstaat•, care o publică 
la 7 august. 

Iutr-o scrisoare către prietenul său, socialistul german 
Ludwig Kugelmann, Marx subliniază deosebita impor
tanţă pe care o prezintă Congresul de la Haga pentru 
soarta International:i, precum şi participarea la lucră
rile congresului a unei delegaţii din partea Partidului 
muncitoresc social-democrat german. 

Sprijinind iniţiativa lui Dupont, Marx şi Engels 11 ajută 
să organizeze la Manchester o secţie a Internaţionalei 
care să unească pe nun:itorii emigranţi. 

La şedinţa Comitetul.ii executiv, Marx face comumcan 
ln lgătură ;U situaţia Intenaţionalei ln Olanda, Italia 
şi America. Engels citeşte scrisorile primite din partea 
lui Cuno, Mesa, Johann Philipp Becker şi a Consiliulu• 
federal portughez cu privire la lupta dusă împotriva 
bakuniştilor în Belgia, Spania, Elveţia şi  Portugalia. 
Comitetul 11 însărcinează pe Engels să traducă în lim
bile franceză, germană şi engleză apelul din 22 iuli
al Noii federaţii din Madrid. 

Din însărcinarea Comitetului executiv, Engels scrie un 
apel către toţi membrii Internaţionalei, ln care demască 
activitatea organizaţiei secrete a bakuniştilor. După dis
cuţii aprinse, apelul este adoptat cu o majoritate de 
4 voturi în şedinţa din 6 august a Consiliului General. 

La şedinţa Comitetului executiv este aprobat textul scri
sorii adresate de Marx şi Engels secţiilor spaniole ale 
Internaţionalei in legătură cu activitatea de subminare 
dusă de Alianţa secretă a dmocraţiei socialiste din 
Spania. Scrisoarea este publicată in „Emancipacion" 
la 17 auguit. 

Marx primeşte de la Danielson manuscrisul lucrări; 
lui Cernîşevski „Scrisori fără adresă• şi recenziile 
apărute în presa rusă asupra volumului 1ntli din „a
pitalul• .  Marx ii trimite o parte din cea de-a douo 
ediţie germană a volumului 1ntli al „Capitalului " .  

In  numele Comitetului executiv, Engels comunică Noii 
federatii din Madrid că a fost recunoscută ca federaţie 
a Internaţionalei. Comunicarea este publirată în „Eman
cipacion• la 24 august. 

Marx citeşte manuscrisul lui Cernîşevski „Scrisori fărt 
adresă", traduce în întregime în limba germană prima 
scrisoare si conspectează minuţios celelalte scrisori, 
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din care extrage citate ample 1 el ia măsuri ln vederea 
editării manscrisului. 

A doua jumătate Marx şi Engels sint aleşi delegaţi la Congresul de la 
a lunii august Haga - Marx reprezentînd secţia din Leipzig, Engels 

- sectîa din Breslau. 

20 august 

Aprox. 
22 august 

23 august 

24 august 

27 august 

28 august 

Sfîrşltul 
lunii al!gust 

Sfîrşitul 
lunii augl!sl -
începutul lunii 
septembrie 

lmpreună cu alti membri ai Consiliului General, Marx 
şi Engels se intilnesc cu Sorge, care venise la con
gres 1 ei il informează despre situaţia din Consiliul 
General şi din organizaţiile In ternaţionalei din diferite 
tări. 

Engels primeşte de la Osvaldo Gnocchi-Viani, secretarul 
secţiei din Roma, informaţii ln legătură cu starea miş
cării muncitoreşti din Roma, precum şi 'iteva adrese 
pentru a putea coresponda cu secţia. 

Engels trimite secţiilor italiene o scrisoare circulară ln 
care demască incercarea anarhiştilor italieni de a 
uzurpa numele Internaţionalei la conferinţa lor de la 
Rimini (Q august). Scrisoarea ste trmisă secţiilor 
din Torino, Milano, Roma şi Ferrara. 

Engels refuză propunerea lui Liebknecht de a candida 
pentru Reichstag : el 11 informează despre pregătirile 
bakuniştilor in vederea Congresului de la Haga. 

La şedinţa Consiliului General, Marx ia parte la dis
cuţiile in legătură u mărimea cotizaţiei de membru, 
criticind activitatea trade-unionurilor engleze 1 el lşi 
exprimă părerea că sarcina uniunilor profesionale este 
de a servi ca centru organizatoric ln lupta dintre muncă 
şi capital. 

Marx prezidează şedinţa Comitetului executiv. 

Marx este ales delegat al Consiliului General la Con
gresul de la Haga. 

Marx scrie darea de seamă a Consiliului General 
pentru congresul Intenaţionalei : darea de seamă este • 
aprobată In unanimitate la ultima şedinţă a Consiliului 
G eneral. 

Din însărcinarea Comitetului executiv, Engels scrie 
un raport cu privire la Alianţa democraţiei socialiste 
pentru a fi prezentat congresului 1 el pregăteşte, de 
asemenea, raportul financiar al Consiliului General. 

Marx primeşte din partea lui N. Utin, membru al sec
ţiei ruse a Internaţionalei, raportul pe care l-a scris 
pentru Congresul de la Haga cu privire la aşa-numitul 
proces Neceaev şi Ia activitatea lui Neceaev ln Rusia 1 
el predă aceste materiale comisiei lnsărcinate de Con
gresul de la Haga cu cercetarea activităţii Alianţei 
democraţiei socialiste. 
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Sfîrşitul 
lunii august -
lnceputul Junii 
octombrie 

1 septembrie 

2-7 septembrie 

2 septembrie 

3 >eptembrie 

4 >eptembrie 

Marx poartă corespondentă cu socialistul italian La 
Cecilia, care intenţiona să traducă în Jimba italiană 
volumul înlii al „Capitalului". Volumul nu a fost tra
dus, rleoarece editura a refuzat să încheie contractul. 

Marx şi Engels pleacă la Haga (împreun. cu soţia lui 
Marx şi cu fiica sa Eleanor) pentru a participa la cel 
de-al V-lea Congres anual al Internaţionalei. Marx şi 
Engels iau parte la discuţiile preliminare ale delega
ţilor la congres, la care se adoptă propunerea lui Marx 
ca prima şedinţă închisă a congresului să fie consa
crată alegerii comisiei pentru validarea mandatelor 
delegaţilor. 

Marx şi Engels conduc lucrările Congresului de la 
Haga. Ap.rînd principiul partinităţii proletare împotriva 
sectarismului mic-burghez, ei luptă pentru introducerea 
în Statutul Internaţionalei a celei mai importante hotă
rîri luate la Conferinţa de la Londra din 1871 ,  şi anume 
hotarîrea cu privire la necesitatea creării unor partide 
politice de sine stătătoare ale clasei muncitoare în 
vederea cuceriri. dictaturii proletariatului ; ei luptă, 
de asemenea, pentru lărgirea împuternicirilor Consiliu
lui General. 

La şedinţa de zi a Congresului de la Haga, Marx este 
ales membru al comisiei pentru validarea mandatelor 
delegaţilor şi ia parte la lucrările acesteia. La şedinţa 
de seară, Marx tine o cuvîntare asupra sarcinilor aces
tei comisii. 

La şedinţa de zi a congresului, Marx partic ipă la dis
cuţiile în legătură cu împuternicirile delegaţilor ame
ricani. El propune excluderea din Internaţională a 
Alianţei democraţiei socialiste şi cere instituirea unei 
comisii pentru studierea documentelor respective. Engels 
participă la discutarea felului în care trebuie să se 
desfăşoare lucrările congresului. 

In legătură cu discutarea mandatelor delegaţilor 
englezi, Marx susţine la şedinţa de seară, mandatul lui 
Maltman Barry, mmbru al ConsilriuJui General, şi ii 
acuză deschis pe liderii trade-unionurilor engleze de a 
fi vînduti burgheziei. Cu prilejul discutării mandatelor 
delegaţilor spanioli membri ai Alianţei, Marx şi Engels 
demască activitatea bakuniştilor îndreptată împotriva 
Internaţionalei. Marx informează congresul despre pri
mirea unei scrisori de salut din partea secţiei din Porto 
Maurizio (Liguria), care l-a ales pe Marx ca reprezen
tant la congres. 

La şedinţa de dimineaţă a congresului, Marx propune 
în numele comisiei să se anuleze mandatul delegatului 
West, emis de secţia nr. 12 din New York, şi demască 
caracterul burghezo-reformist al acestei secţii. La şe
dinta de seară, în legătură cu discutarea propunerii 
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5 septembrie 

6 septembrie 

1 septembrie 

8 septembrie 

Aprox. 
10 septembrie 

Aprox. 
12 septembrie 

delegati1or Alianţei de a se modifica principiul de 
votare, Engels se pronunţă cu hotărire împotriva siste
mului de a se lua in consideraţie nlllărul total de 
mmbri al organilat:ilor oare au trimis delegaţi. 

La şedinta de dimineată a congresului, Marx ia parte 
la discuţiile in legătură cu crearea unei comisii pentru 
cercetarea activităţii .liantei secrete a democra\iei 
socialiste. 

Marx citeşte în limba germană darea de seamă a 
Consiliului General, care ste aprobată ln unanimitate, 
iar apoi, în perioada septembrie-octombrie, este publi
cată în organele de presă ale Internaţionalei din dife
rite ţări. 

La ş edinta de zi, Marx şi Engels participă la discutarea 
Statutului general. Marx ţine o cuvîntare în care arati 
necsitatea lărgirii împuternicirilor Cons:Jiului General. 
Marx şi Engels votează pentru propunerea de a se 
include în Statut rezolutia Conferinţei de la Londra cu 
privire la activitatea politică a clasei muncitoare. Engels 
ţine o cuvîntare în care argumentează propunerea sa 
şi a lui Marx de a lllwta la New Yuk sdiul Consiliu
lui General ; propunerea este aprobată de congres. 
Luînd cuvîntul Ja şedinta comisiei pentru cercetarea 
activitătii Aliantei democraţiei soci alite, Marx şi Engels 
demască uneltirile bakuniştilor din Spania şi din alte 
ţări. 

La şedinţa de seară a congresului, Engels prezintă un 
raport cu privire la situaţia financiar! a Consiliului 
General ; raportul este aprobat în unanimitate. Marx 
şi Engels sînt aleşi în comisia pentru redactarea şi p
blicarea proceselor-verbale ale congresului. La şedinţa 
închisă a congresului, Marx şi Engels iau parte la dez
baterea raportului comisiei pentru cercetarea activităţii 
Alianţei şi votează pentru excluderea lui Bakunin şi 
Guillaume, conducători ai anarhiştilor. 

Impreună cu majoritatea delegatilor la Congresul de 
la Haga, Marx şi Engels participă la un miting con
vocat Ja Amsterdam de secţia locală a Internaţionalei. 
Marx ţine o cuvîntare asupra bilanţului lucrărilor 
Congresului de la Haga, în oare arată importanta pe 
care o are pentru mişcarea muncitorească rezoluţia au 
privire la activitatea politică a clasei muncitare, rezo
lu ţie inclusă de congres n Statutul general al Inter
naţionalei. Cuvintarea este publicată în „Liberte" la 
15 septembrie şi în „Volksstaat" la 2 octombrie. 

Marx se intîlneşte cu Cuno, care pleacă în America, 
şi discută cu el despre crearea unor secţii ale Interna
ţionalei în Statele Unite. 

Engels se lntoarce din Olanda la Londra ; el se lntll
neşte cu Sorge înaintea plecării acestuia în America. 
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12 septembrie 

Aprox. 
11 septembrie 

11 septembrie 

A doua jumdtate 
a Junii 
septembrie 
decembrie 

21 septembrie 

Sfirşitul Junii 
septembrie -
mijlocul Junii 
octombrie 

Octombrie 

Octombrie 
noiembrie 

Octombrie 
1872 - august 
1873 

Marx scrie o scrisoare des2hisă către redactorul ziarului 
„Le Corsaire" ,  in care dezminte născocirile calom
niatoare răspindite de presa reacţionară la adresa In
ternaţionalei. Scrisoarea este publicată in „Le Corsaire• 
la 15 septembrie şi in „Emancipacion• la 21 septembrie. 

Marx se întoarce din Olanda la Londra. 

Apare prima s erie (ini fasciule) dn ediţia franceză 
a volumului intii al „Capitalului •. Chiar în prima zi 
s-au vindut 234 de exemplare. 

In scrisorile adresate unor membri ai Internaţionalei 
din diferite ţări, Marx şi Engels explică insemndtatea 
hotăririlor Congreslui de la Haga, oare cheamă clasa 
muncitoare la crearea de partide politice de sine 
stătătoare. 

Engels ii trimite lui Sorge textul holăririlor Congre
sului de la Haga, precum şi adresele necesare pentru 
a purta corespondentă u organizatiile Internaţionalei. 

Marx trimite unor membri ai Internaţionalei şi cores
pondenţilor săi fasciculele din volumul intii al „Capita
lului" are toomai apăruseră n limba frnnceză. 

Marx şi Engels redactează şi pregătesc pentru tipar 
rezoluţiile Congresului de la Haga ; rezoluţiile sint pu
blicate in broşură la sfirşitul lunii octombrie şi ia 
„International Herald" la 1 4  decembrie. Primind .in 
partea Consiliului federal portughez o ştire in legătură 
cu grevele de la Lisabona, Engels se adresează Con
siliului federal britanic şi unor trade-unionuri engleze 
cu propunerea de a lua măsuri imediate pentru a îm
piedica aducerea la Lisabona a unor spărgători de 
grevă din Anglia. 

Engels scrie articolul „Despre autoritate• şi ii trimite 
lui Bignami. 

Engels conduce lupta membrilor Consiliului federal 
britanic şi a membrilor secţiilor din Manchester împo
triva conducerii reformiste a Consiliului britanic, care 
se ridicase impotriva hotăririlor Congresului de la 
Haga. 

Marx şi Engels întreţin o corespondenţă regulată cu 
Sorge, secretarul Consiliului General la New York ; ei 
n informează despre activitatea federaţiilor şi secţiilor 
Internaţionalei din tările europene şi ii ajută in re
zolvarea celor mai importante probleme ; de asemenea, 
ei continuă să poarte corspondentă cu militanţi ai 
Internaţionalei din Spnia, Italia, Germania şi din alte 
ţări, explicind cu acest prilej hotăririle Consiliului Ge
n eral şi ale Congresului de la Haga. 



Date din viaţa ş! activitatea lui K. Marx şi F. Engels 755 

1 şi 5 
octombrie 

lnceputul Junii 
octombrie 

5 octombrie 

Engels ii trimite lui Bignami două articole despre re
zultatele Congresului de la Haga. Articolele sint pu
blicate sub titlurile „Congresul de la Haga• şi „Incă o 
dată despre Congresul de la Haga• in ziarul „La Plebe" 
din 5 şi 8 octombrie. 

Engels scrie pentru „La Emncipacion• articolul „Man
datele imperative la Congresul de la Haga• , 1n care 
demască activitatea de dezorganizare desfăşurată de 
membrii Alianţei la congres. Articolul este publicat la 
1 3  octombrie. 

Engels se inUlneşte cu Mac Donnel şi De Morgan, 
militanţi irlandezi ai Internaţionalei, şi discută cu ei 
probleme Jegate de situaţia sctiilor iP1ande i el tri
mite o dare de seamă asupra Congresului de la Haga 
secţiei nr. 6 din New York, care ii delegase la congres. 

A doua jumătate Engels primeşte de la Cuno o scrisoare şi o copie a 
a Junii proceselor-verbale întocmite la şedintele Congresului 
octombrie de la Haga. 

26 octombrie 

31 octombrie 

Noiembrie 
decembrie 

2 noiembrie 

3 şi 17  
noiembrie 

50 

Sub titlul „«Capitalul» de Marx•, ziarul spaniol „Eman
cipacion• publică prefaţa scrisă de Marx la prima 
ediţie germană a volumului Ini al ,Capitalului" şi 
scrisoarea trimisă de acsta Ji dchâtre d 18 martie. 
In acelaşi număr apare ştirea despre punerea Jn vin
zare a unor fascicule din ediţia franceză a volumului 
1ntii al „Capitalului". 

Engels scrie pentru Consiliul General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor un raport cu privire la 
situaţia Inteaţionalei in Spania şi 11 trimite lui Sorge 
la 2 noiembrie. 

Marx face corectura la traducerea franceză a volumului 
intii al ,,Capitalului". 

Răspunzind rugăminţii lui Bignami, Marx scrie 
articolul „Indiferentismul politic" i aici el demască n 

fata muncitorilor italieni esenta doctrinei anarhiste, 
care propovăduia abtinerea de la lupta politică, şi fun
damentează legitatea istorică a instaurării dictaturii 
proletariatului. Articolul este publicat 1n revista socia
listă „Almanacco Repubblicano per l'anno 1874" 1n de
cembrie 1 873. 

Engels 1i comunică lui Sorge despre formarea unor 
noi sectil italiene ale Internaţionalei la Lodi şi Aquila 
şi 1i trimite adrese pentru a păstra legătura cu Spania, 
Italia şi Portugalia. 

Engels primeşte din partea lui Foreign Sect:on n 
Manchester propunerea de a o reprezenta 1n Consiliul 
federal britanic. 
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7-13 
noiembrie 

14 noiembrie 

Aprox. 
15 noiembrie 

Intre 15 şi 18 
noiembrie 

Aprox. 
16 noiembrie 

16 noiembrie 

25 noiembrie 

Decembrie 

Aprox. 
5 decembrie 

1 decembrie 

Engels trimite scrisori secţiilor Internaţionalei din 
Aquila şi Lodi. Scrisoarea adresată secţiei din Lodi este 
publicată Ja 1 7  noiembrie ln ,1La iPlebe". 

Engels scrie pentru „La Plebe" un articol despre mitin
gul organizat în Hyde Park de membrii irlandezi ai 
Internaţionalei pentru a cere eliberarea fenienilor în
temnrtati ; Engels relevă participarea muncitorilor en
glezi la miting, considerînd-o ca un rezultat al luptei 
duse de Consiliul Gneral pentru realiarea prinipiilor 
intemationalismului proletar. Articolul este publCat la 
17 noiembrie. 

Engels este informat de Bignami că a fost inclus pe 
lista autorilor „Biblioterii socialiste•, care urma să fie 
editată. Acest proiect nu s-a realizat. 

Marx se află ln vizită J.a Jenny şi Charles Longuet Ia 
Oxford, unde face corectura la traducerea franceză a 
volumului lntii din „Capitalul" .  

Engels trimite unor secţii ş i  consilii federale circular\ 
Consiliului General prin care se făcea cunoscut că 
Consiliul General de la New York a intrat în exer
ciţiul funcţiilor sale ; el redactează varianta engleză . 
circularei şi o trimite spre publicare ziarului „Interna· 
tional Herald". 

1ntr-o scrisoare către Sorge, Engels recomandă Consi 
liului General să adopte o hotărîre privitoare la faptul 
că Federaţia jurasiană s-a situat cu de la sine putere 
in afara IntPrnaţionalei, refuzind să recunoască hotărî
ril e Congresului de la Haga, Statutul şi Regulamentul 
Internaţionalei. Consiliul General ia in consideraţie pro
punerea lui Engels în rezoluţia din 26 ianuarie 1873, 
care este publicată în presa Internaţionalei. 

Marx îl roagă pe Dinielson să-i indice o adresă sigură 
pentru a putea continua corespondenta cu el. 

Marx şi Engels primesc din partea unor membri ai Con
siliului federal britanic ştiri detaliate cu privire la 
sciziunea din Consiliul federal britanic, provocată de 
reformiştii care au refuzat să recunoască hotărîrile 
Congresului de la Haga. 

Marx primeşte din partea lui Bruno Liebers, socialist 
olandez, informaţii amănunţite cu privire la Congresul 
Federaţiei olandeze a Internaţionailei, care a refuzat 
să-i sprijine pe anarhişti. 

Engels îl informează pe Sorge în amănunţime despre 
situaţia Internaţionalei din Olanda, Spania, Franţa si 
Anglia. 
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1 1  decembrie 

12 decembrie 

14 decembrie 

20 decembrie 

21 decembrie 

30 decembrie 

Ianuarie -
mijlocul lunii 
februarie 

50* 

Engels scrie pentru „La Plebe" un articol despre si
tuatia din diferite federalii ale Internationalei. Articolul 
este publicat la 14 decembrie sub titlul „Scrisori din 
Londra". 

Primind din partea lui Danielson ş tiri despre incer 
carea nereuşită de evadare a lui .opatin, Marx ii face 
cunoscută intentia sa de a-l ajuta pe ..opatin să-şi 
redobindească libertatea ; el li roagă pe Danielson să-i 
trimită recenzii asupra ediliei ruse a volumului intii 
din „Capitalul", precum şi unele date ln legătură cu 
viata şi activitatea lui Cernişevski, dP5pre care voia 
să scrie un studiu pentru presă. ln aceeaşi scrisoare 
Marx arată că intenţionează să se ocupe in mod spe
cial de studierea materialelor ruse referitoare la rela
ţi ile agrare din Rusia, pentru a-şi desăvirşi teoria cu 
privire la renta funciară . 

Engels ii trimite lui Sorge numărul din 1 4  decembrie 
al ziarului „International Herald", in oare erau publi
cate rezoluţiile Congresului de la Haga, şi îi comunică 
arestarea lui Bignami şi confiscarea de către politie a 
unui număr din „Plebe" in care au fost inserate mate
riale ale Consiliului General. 

Marx se intilneşte cu membri ai Consiliului federal 
britanic şi, la cererea lor, redactează textul unei adrese 
către sectiile, filialele, asociaţiile afiliate şi membrii 
Federaţiei britanice in care demască cirdaşia reformiş
tilor care au ieşit din Consiliul britanic cu membrii 
Alianţei democratiei socialiste. Adresa este publicată 
sub formă de manifest la 31 decembrie. 

La cererea membrilor secţiei internationale din 
Manchester, Engels formulează răspunsul secţiei la cir
culara grupului de reformişti ieşiţi din Consiliu ; in 
ră5puns se subliniază că, refuzînd să se supună hotări
rilor Congresului de la Haga, scizioniştii s-au situat 
in afara rîndurilor Internaţionalei. Răspunsul este pu
blicat sub forma de manifest la 23 decembrie. 

Ziarul „International Herald" publică o scrisoare a lui 
Marx şi Engels care demască calomniile aduse de 
Hales fostului Consiliu General şi conducătorilor lui. 

Consiliul General îl numeşte pe Marx păstrătorul arhi
vei fostului Consiliu, precum şi al proceselor-verbale 
ale Consiliului. 

1 8 7 3  

Engels scrie comunicări asupra activittl \ii Internationalei 
pe continent, care apar în dările de seamă cu privire 
la şedinţele Consiliului federal britanic publicate ln 
„Intemational Herald" din 1 1  ianuarie, 1. 8 şi 15 fe
bruarie. El organizează colecte de bani pentru familiile 
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I anuar ie-mai 

lnceputul 
Junii ianuarie 

2 ianuarie 

4 ianuarie 

6 ianuarie 

Aprox. 
22 ianuarie 

Aprox. 
23 ianuarie 

24 ianuarie 

Aprox. 
25 ianuarie 

membrilor redacţiei ziarului ,,Plebe" arestaţi la Lodi, 
poartă corespondentă pe această temă cu organizaţiile 
Internaţionalei din Spania şi Austria, cu Comitetul 
Partidului muncitoresc social-democrat german şi cu 
Consiliul General, organizează expedierea banilor din 
Anglia. 

Engels conduce activitatea membrilor Consiliului fede
ral britanic, primeşte din partea lor informaţii cu pri
vire la situaţia secţiilor engleze, ii ajută la elaborarea 
documentelor şi corespondentelor pentru ziare şi ii 
pune la curent cu situaţia Jnterndţionalei în diferite 
ţări. El continuă să poarte corespondentă cu Mesa, 
căruia li trimite documente ale Consiliului General, şi 
acordă sprijin material ziarului „Emancipacion•. 

In legătură cu adoptarea legii cu privire la noua re
formă administrativă în Prusia, Engels scrie un articol 
in care analizeaza repartizarea forţelor de clasă în 
Germania. Articolul apar� in ziarul „Volksstaat• la 
15 ianuarie sub titlul „ «Criza„ din Prusia". 

Marx scrie o scrisoare deschisă către redactorul ziaru
lui „Times•, care publicase un articol calomniator. Scri
soarea apare la 3 ianuarie. 

Engels ii informează pe Sorge amănuntit printr-o scri
soare despre sciziunea din Consiliul federal britanic, 
ii trimite apelul Consiliului către toţi membrii Fede
ratiei britanice şi ii comunică situaţia Internationalei 
din Belgia, Portugalia, Danemarca, Franţa şi Italia. 

Consiliul General ii confirmă pe iEngels ca imput>r
nicit pentru Italia, acordîndu-i dreptul de a rezolva pro
blemele litigioase şi de a exclude temporar din Inter
naţională, pînă la cercetarea de către Consiliu, diferiţi 
membri şi seotil 1 mandatul corespunzător şi instruc
ţiunile primite de Engels sint publicate în „La Plebe" 
la 10 mai. 

Engels primeşte din Germania ştiri despre victoria 
obţinută în alegerile suplimentare din Reichstag de către 
Bebel, care se afla în închisoare, şi despre creşterea 
numărului de abonati ai ziarului „Volksstaat• .  

Engels roagă Consiliul federal britanic printr-o scri
soare să organizeze ajutorarea ceasornicarilor din 
Geneva care se aflau in grevă ; scrisoarea este citită 
la şedinţa Consiliului federal din 23 ianuarie. 

Marx scrie postfaţa la cea de-a doua editie germană 
a volumului lntii al „Oapitalului". 

Marx scrie răpunsul la noua :irculară a reformiştilor 
desprinşi din Consiliul federal britanic, în care demasca 
încercările lor de a denatura hotărîrile Congresului de 
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Februarie 

Aprox. 
februarie-martie 

Februarie -
iunie 

Prima jumătate 
a Junii 
februarie 

12 iebruarie 

23-25 iebruarie 

Martie 

Martie-aprilie 

la Haga. Răspunsul este publicat în „lnternational He
rald" la 25 ianuarie, la rubrica comunicărilor oficiale 
ale Consiliului britanic. 

Marx citeşte satirele lui Saltikov-Şcedrin trimise de 
Danielson : „Jurnalul unui provincial la Petersburg• şi 
„Domnii din Taşkent•. 

Marx citeşte cartea lui A. A. Golovaciov „Zece ani de 
reformă, 1 861-1871 " şi începe să studieze cele cinci 
volume ale lucrării lui A. Skrebiţki „Problema ţără
nească sub domnia ţarului Ale1ndru al II-iea•. 

In legătură cu intensificarea activităţii elementelor 
lassalleene din conducerea Partidului muncitoresc so
cial-democrat german şi a redacţiei ziarului „Volksstaat• , 
Engels critică vehement n scrisorile adresate lui 
Liebknecht şi Hepner atitudinea împăciuitoristă a unor 
membri ai redacţiei şi chiar a lui Liebknecht faţă de 
lassalleeni şi faţă de bakunişti ; el avertizează că con
tinuarea unei asemenea politici va duce la ruperea re
laţiilor sale şi ale lui MMX cu acest ziar. 

La rugămintea ui De Morgan, Engels traduce in limba 
engleză o scrisoare adresată de Garibaldi lui De Morgan 
n care este vorba de lupta republicanilor împotriva cle
ricalismului şi monarhiei. Scrisoarea este publicată ln 
„lnternational Herald" din 1 5  februarie. 

Intr-o scrisoare către Friedrich Bolte, membru al Con
siliului General. Marx menţionează că marele merit al 
Congresului de la Haga constă în curăţirea Internaţio
nalei de „elmnte putrede" ; în această scrisoare Marx 
argumentează necesitatea de a adopta o hotărîre care 
să consemneze că federatiile şi secOile care refuză să 
recunoască hotăririle Congresului de la Haga încalcă 
Statutul Internaţionalei şi se situează în afara rînduri
lor ei. 

Intr-o scrisoare către Mesa, Engels 1şi expune părerea 
cu privire la caracterul revoluţiei care se desfăşura în 
Spania, stabileşte tactica proletariatului in aceasta re
voluţie şi revendicările lui concrete ; el arată că sar-· 
cina Ca mai importantă a clasei muncitoare spaniole 
este crearea unui partid politic de sine stătător. 

Engels trimite lui Bignami pentru a doua oară articolul 
„Despr- autoritate•, al cărui text se pierduse în timpul 
arestării lui Bignami. Articolul este publicat în „Alma
nacco Repubbl 'Cano per l'anno 1 874",  in decembrie 1 873. 

Marx duce tratative prin scrisori cu Bignami in legă
tură cu traducerea în limba italiană a volmului inm 
al „Capitalului" şi editarea lui ln Italia ; din cauza 
persecutiilor din partea guvernului, acest proiect nu 
este realizat. 



760 Date din viata ş' activitatea lui K. Marx şi F. Engels 

1 şi 22 martie, 
- 12 aprilie 

J1 martie 

Aprox. 
20 martie 

20 martie 

22 martie 

24 martie 

Sfîrşitul 
Junii martie 

Aprilie 

Aprilie-iulie 

Ziarul spaniol „Emancipacion" publică din volumul 
întii al „Capitalului" lui Marx secţiunea care tratează 
transformarea banilor în capital. 

lntr-o scrisoare către sotia lui .iebknecht, Engels se 
intereseaz. de condiţiile din închisoarea în care se 
aflau Liebknecht şi Bebel şi de posibilităţile de a le 
ameliora situatia. 

Marx se odihneşte citeva zile împreună cu fiica sa 
Eleanor la Brighton. 

lnlr-o scrisoare către Sorge, Engels recomandă ca re
zolutia Consiliului General din 26 ianuarie, care con
semna ieşirea din Internaţională a federaţiilor care nu 
au recunoscut hotăririle Congresului de la Haga, să 
fie aplicată în cazul respectivelor organizatii din Spania, 
Belgia, Anglia şi Federaţia jurasiană. Această hotărîre 
luală de Consiliul General la 30 mai este publicată in 
organele de presă ale Internaţionalei. 

Marx 11  roagă pe Danielson printr-o scrisoare să-i 
comunice care sînt concepţiile lui B. N. Cicerin, spe
cialist în istoria dreptului rus, cu privire la dezvoltarea 
istorică a proprietăţii de obşte 1n Rusia şi să-l pună 
la curent cu evolutia polemicii dintre Cicerin şi isto
ricul slavofil I. D. Beleaev în această problemă. 

La invitaţia Consiliului federal britanic, Marx şi Engels 
paPti0ipă la adunara mmbrilor din Londra ai Inter
naţionalei şi a comunarzilor emigranţi consacrată celei 
de-a doua aniversări a Comunei din Paris. Adunarea 
aprobă o declaraţie compusă din unele capitole ale 
lucrării lui Marx „Războiul civil din Fran ta" .  

Marx continuă redactarea traducerii franceze a volu
mului intîi din „Capitalul" ,  consultîndu-se în unele 
probleme ridicate de traducere cu Lafargue. 

Marx studiază relatiile agrare din Rusia şi citeşte arti· 
colele referitoare la această chestiune publicate ln 
revista „Sovremennik", printre care articolul lui Cer
nişevski „Este grea răscumpărarea pămintului ?" şi 
recenzia lui A. Severtev asupra lucrării lui Cicerin 
„Obştea sătească în Rusia• . 

Din însărcinarea Congresului de la Haga, Marx şi Engels 
lucrează la o broşură cu privire la activitatea secreta 
a bakuniştilor in cadrul Internationalei, în care fac 
bilantul luptei duse timp de cinci ani de Consiliul Ge
neral împotriva organizaţiei bakuniste - Alianta de
mocraţiei socialiste. Broşura apare în limba franceză la 
sfirşitul lunii august sub titlul „Alianta democraţiei so
cialiste şi Asociatia Internaţională a Muncitorilor" şi 
este trimisă tuturor organizaţiilor şi unor membri ai 
Internaţionalei. 
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lnceputul 
lunii aprilie 

5 aprilie 

Aprox. 
12 aprilie - -
24 mai 

A doua jumătate 
a Junii aprilie
mai 

15 aprilie 

Sirşltul 
lunii aprilie 

Mai-iunie 

tncept1tul 
lunli mai 

2 mai 

22 mai -
aprox. 3 iunie 

Sirşitul 
lunii mai 

Răspunzîndu-i la rugăminte, Danie Ison ii trimite lui 
Marx scurte date biografice despre Cernişevski. 

Marx ii trimite lui Meissner ultimele coli din corec
tura editiei a doua germane a volumului intii al „Ca
pitalului" .  

L a  rugămintea redactiei ziarului „lnternational Herald", 
Engels trimite note despre mişcarea muncitorească din 
diferite tări, care sint publicate in ziar la rubric. 
„Noutăti din mişcarea sindicală" in numerele din 12 şi 
26 aprilie, precum şi din 3 şi 24 mai. 

Engels acordă un sprijin permanent secretarului Con 
siliului federal britanic, Samuel Vickery, şi altor mem
bri ai Consiliului in legătură cu pregătirea celui 
de-al II-iea Congres al 'ederatiei britanice convocat la 
Manchester ; el examinează proiectele de rezolutii, 
listele sectiilor care trimit delegati şi alte documente. 

Engels pregăteşte publicara in limba franceză a 
proceselor-verbale ale Congresului de la Haga. Lucra
rea rămîne neterminată. 

Engels face cunoscută Consiliului General situatia presei. 
Internationalei in Spania, Portugalia şi .nglia. 

Engels scrie lui Hepner o scrisoare in care dezvăluie 
caracterul calomniator al unor articole cu privire la 
Internatională, apărute in ziarul lassa1leean „Neuer So
cial-Demokrat" .  Partea principală a scrisorii este publi
cată în „Volksstaat• la 7 mai. 

Deşi starea sănătătii sale s-a inrăutătit simtitor, Marx 
continuă pregătirea editiei franceze a volumului întii 
din „Capitalul" ;  de fapt, el traduce din nou o parte 
din text. 

Marx discută cu Dupont şi Serraillier, membri ai Con
siliului federal britanic, ordinea de zi a celu: de-al II-le
Congres al Federatiei britanice. 

Engels scrie pentru „Volksstaat• articolul „lnternatio
nala şi «Neuer» •, în care combate acuzaţiile calom
niatoare aduse de ziarul „Neuer Social-Demokrat• Con
siliului General. Articolul este publicat in „Volksstaat• 
la 10 mai. 

Marx se află la Manchester in vederea unui consult la  
doctorul Gumpert ; el  se intilneşte cu prietenii săi 
Samuel Moore şi Karl Schorlemmer şi ii vizitează la 
Southport pe Ernst Dronke, fost membru al Ligii co
muniştilor. 

In scrisorile e şi le trimit unul altuia, Marx şi ngels
dezbat problema întăririi reactiunii in 'ranţa şi a in
tensificării activitătii desfăşurate de elementele bona
partiste. 
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30 mai 

lnceputu/ 
Junii iunie 

Intre 10 şi 14 
iunie 

19 20 iunie 

20 iunie 

Iulie 

Iu/ie-octombr ie 

Ca răspuns la rugămintea sa, Marx primeşte de 
la Danielson numeroase materiale privind dezvoltarea 
proprietăţii de obşte în Rusia, precum şi date biblio
grafice. 

lntr-o scrisoare către Marx, .Engels expune planul 
lucrării „DialectLa naturii• ,  în are ntnţionează să 
dea o generalizare dialectică-materialistă a cuceririlor 
obţinute de ştiinţele naturii pe plan teoretic şi să su
pună criticii concepUile metafizice şi idealiste din do
meniul ştiinţelor naturii. Engels începe să strîngă ma
terial şi în decurs de un an scrie oiteva frngmente din 
viitoarea Jucrare. 

La Hamburg apare cea de-a doua ediţie germană a 
volumului întii al ,,Capitalului#.  

Din însărciarea Coniliului GeneraJ, Engels traduce ln 
limbile engleză şi franceză d eclaratia Consiliului din 
3 mai, n care sfnt demasate calomniile aduse de 
anarhişti Internaţionalei. l trimite declaraţia Consi
liului federal britanic, spaniol şi portughez, precum şi 
ziarului „La Plebe" din Italia. 

Engels scrie pentru „Volksstaatu articolul „Din Interna
tionalău, în care caracterizează situaţia de fapt din 
secţiile Internaţionalei din diferite ţări ; articolul apare 
la 2 ilie. 

lntr-o scrisoare către Bebel, Engels schjtează direc
ţiile principale ale tacticii Partidului muncitoresc so
cial-demcrat german în lupta pentru atragerea maselor 
largi muncitoare, critică atitudinea impăciuitoristă a 
unor onducători ai partidului faţă de Jasalleeni şi 
avertizează împotriva goanei pentu obţinerea unui 
succes imediat in problema unirii cu Asociatia gene
rală a muncitorilor germani ; el relevă importanta Con
gresului de a Haga, care a curăţat Internaţionala de 
sectariştii anarhişti 

Neţinînd seama de recomandările medicilor, Marx 
continuă să lucreze în sala de lectură din British 
Musen. 

Engels 11 ajută pe francezul Larocque, membru al 
Internaţionali, emigrat în Spania din cauza persecu
ţiilor la care fusese supus în Franţa, să ia legătura cu 
membrii Intenaţionalei din Spania ; Engels primeşte 
din partea lui informaţii cu privire la situaţia din 
Spania şi la mişcarea muncitorilor din Bordeaux. 

Marx studiază istoria proprietăţii de obşte în Rusia şi 
citeşte lucrările „Vece şi cneaz• de V. I. Sergheevioi, 
,,ln provincie şi în capitală# de F. Skaldin, „Isloria le
gilor civile ruse• de K. A. Nevolin, „Artelurile n 
Rusia veche şi actuală" de N. Kalacev şi altele. 
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25-26 iulie 

lnceputul Junii 
august -
începutul Junii 
septembrie 

12 august 

Slîrşilul 
Junii august 

Slîrşilul 
Junii august -
inceputul Junii 
septembrie 

Septembne -
octombrie 

Prima jumătate 
a Junii 
septembrie 

Intre 25 şi 30 
septembrie 

27 septembrie 

Intr-o telegramă şi o scrisoare către Sorge, Engels se 
dclară de acord cu candidatura lui Serraillier ca re
prezentant al Consiliului General la Congresul Inter
naţionalei de la Geneva şi 11 roagă să-i trimită acestuia 
instruotiuni şi materiale pntru a lua cunoştinţă de ele 
in prealabil. 

Engels se află la cură la Rasgate, insă pleacă pentru 
o zi la Londra pentru a organiza difuzarea broşurii 
„Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţio
nală a Muncitorilor•.  

Marx ii  trimite lui Danielson ultima fasciculă din cea 
de-a doua ediţie gerană a volumului intii al „Capi
talului". 

Marx primeşte de la Danielson o scrisoare in care 
acesta işi exprimă regretul că nu i-a putut trimite in
formaţii biografice complete despre Cernişevski 1 de 
asemenea el 11 înştiinţează că prietenii lui Cernişevski 
consideră prematură iniţiativa lui Marx de a public. 
in presă un studiu despre Cemişevski. 

In scrisorile pe care şi le adresează reciproc, Marx şi 
Engels dezbat utilitatea participării la Congresul de la 
Geneva. Socotind cu neputinţă ca in condiţiile date să 
se ţină un congres cu drepturi depline al Internaţio
nalei, ei ii conving pe Serraillier şi Hepner să nu mai 
p1ece la Geneva. Engels formulează pentru Serraillier 
textul unei scrisori „Către cetăţenii delegaţi la cel 
de-al VI-lea Congres al Asociaţiei Intenaţionale a 
Muncitoriloru, in care sint explicate motivele pentru 
care el nu participă la congres. 

Engels scrie articolul „Bakuniştii la lucru•, in care, 
dind ca exemlu activitatea bakuniştilor in timpul răs
coalei din Spania din vara anului 1 873, dezvăluie in
consistenţa principiilor şi tacticii unarhiste. Articolul 
este publicat in „Volksstaat• la 31 octombrie, 2 şi 5 no
iembrie, i ar la sfirşitul lunii decembrie 1 873 apare ca 
broşură separată. 

Engels face pentru „Volksstaat• o scurtă prezentare in 
limba germană a Jucrării „Alianţa democraţiei socia
liste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor•, care 
este publicată in ziar sub titlul „Cagliostro Bakunin" 
la 19, 21 ,  24 şi 26 septembrie. 

Marx trimite lui Ch. Darwin şi H. Spencer cea de-a 
dua ediţie germană a Qlumului intii al „apitalului" .  

Intr-o scrisoare către Sorge, Marx analizează situaţia 
din Intenaţională şi 1şi exprimă convingerea că Inter
naţionala ca fomă organizată a mişcării muncitoreşti 
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Aprox. 
octombrie 1873-
iebcuarie 1874 

J o;tombrie 

Aprox. 
28 octombrie 
20 noiembrie 

Noiembrie 

Aprox. 
15 noiembrie 

24 noiembrie -

15 decembrie 

In tre 25 şi 28 

noiembrie 

Sfi rşitul Junii 
noiembrie 

s-a perimat din punct de vedere istoric ; el n roagă pe 
Sorge să-i trimită extrase din ziarele americane cu pri
vire la criza economică din S.U.A. 

ln legătură cu lucrarea pe care proiectase s-o scrie 
asupra istoriei Germaniei, Engels consacră mult timp 
studierii unor materiale economice şi istorice, citeşte 
cărti de statistică agricolă, comert şi organizare admi
nistrativă privind PrusiB şi Germania. ln acelaşi timp, 
Engels conspectează minutios lucrările „Descriere isto
rică a comertului, meseriilor şi agriculturii tn princi
palele state comerciale din zille noastre" de Gustav 
von Gilich şi „Istoria agriculturii în Germania" de 
Christian !Eduard Langethal. 

In aceeaşi perioadă, Engels face cîteva schite în 
vederea viitoarei sale lucrări cunoscute sub numele 
„lnsemnări despre Gepmania", în care el dezvăluje 
auzele înapoierii economice a Germaniei şi dă o ca
racterizare pregnantă a reacţiunii, şovinismului şi pru
sacismului care dominau Germania. 

Marx primeşte o scrisoare de la Darwin, care îi mul
tumeşte pentru exemplarul trimis din volumul întîi al 
„Capitalului" .  

Engels se află în Engelskirchen (Germania) d in cauza 
mortii mamei sale. 

Marx, iar după întoarcerea sa din Germania, şi Engels 
se întîlnesc cu Utin, care se afla la Londra şi care le 
comunică date noi în legătură cu activitatea lui 
Bakunin. 

Marx dăruieşte bibliotecii din British Museum cîteva 
fascicule din editia franceză a volumului întîi al „Ca
pitalului". 

lmpreună cu fiica sa iEleanor, Marx .se ·află la cură 1n 
Harrogate ; el pleacă pentru o zi la Manchester pentru 
un cosult la doctorul Gumpert, care îi interzice tem
porar orice fel de activitate. 

Engels se întîlneşte cu Lopatin, care venise pentru 
citeva zile la Londra din Paris pentru a se înlîlni cu 
Marx. 

Engels reface traducerea germană a lucririi „Alianta 
democraţiei socialiste şi Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor", pe care i-o trimisese editura ziarului 
„Volksstaat" ; editia germană apare în 1 874 la Braun
schweig sub titlul „lln romplot împotriva Internaţio 
nalei". 
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Slîrşitul Junii 
noiembrie -
începutul Junii 
deembrie 

lnceputul lunii 
decembrie 

Aprox. 
24 decembrie 

Aprox. 
28 decembrie 

1874 -
lnceputul anului 
1875 

Ianuarie-aprilie 

27 ianuarie 

Slî rşitul Junii 
ianuarie 

Februarie -
lnceputul Junii 
martie 

Engels citeşte manuscrisul traducerii franceze a volu
mului lntii al „Capitalului" de Marx. 

Marx citeşte lucrarea „Considerations et recherches sur 
le rpwbleme social au XIXe siedle" a socialistului bel
gian Cesar de Paepe şi lntr-o scrisoare către Engels 
face observaţii critice referitoare la ea. 

In scrisorile pe care şi le adresează reciproc, Marx 
şi Engels fac un schimb de păreri in legătură cu cartea 
închinată lui Shakespeare de R. Benedix. 

Marx ii comunică lui Lachâtre că intenţionează să in
tensifice lucrul la traducerea franceză a volumului intii 
al „Capitalului". 

Ca răspuns la cererea sa, Marx primeşte prin Kugel
mann ştirea că întoarcerea sa in Germania este posibilă 
numai cu condiţia să renunţe la activ�tatea revolu
ţionară. 

1 8 7 4  
Engels continuă să lucreze la „Dialectica naturii •.  In 
acest timp el scrie peste cincizeci de note şi fragm�nte. 
Marx citeşte şi conspectează lucrarea lui Bakunin 
„Statul şi anarhia" şi face o serie de observaţii in care 
fundamentează tezele cu privire la inevitabilitatea isto
rică a dictaturii proletariatului şi la alianţa clasei 
muncitoare cu ţărănimea ca o condiţie necesară a vic
toriei revoluţiei socialiste. 

Marx strînge şi studiază material pentru a termina lucrul 
la următoarele volume ale „Capitailului" 1 el anaEzează 
problemele legate de proprietatea funciară şi compară 
datele autorilor antici cu cele mai noi studii in acest 
domeniu. 

Într-o scrisoare către Liebknecht, Engels caracterizeaz. 
rezultatele alegerilor din Reichstag de la 10 ianuarie 
1 874 ca un mare succes al muncitorilor germani, care 
s-au prezentat la alegeri ca Ull partid de sine stătător ; 
el 11 înştiinţează pe Liebknecht că intenţionează sa 
scrie o lucrare privind istoria Germaniei. Acest proiect 
a rămas nerealizat. 

Engels depune o sumă de bani pentru fondul electoral 
il lartldului munitoresc sooial-dmocrat german in
stituit de Asociaţia culturală a muncitorilor germani 
de la Londra. 

ln cadrul studiilor asupra problemei agrare legate de 
munca la „Capitalul" ,  Marx se ocupă de fiziologia plan
telor şi teoria lngrăşării artificiale a pămintului şi 
citeşte „lnvăţătura lui J. v. Liebig cu priviTe la săr!-
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Februarie -
mijlocul lunii 
aprilie 

2 1-22 februarie 

Sfirşitul funii 
februarie -
începutul lunii 
martie 

Martie 

Martie aprilie 

13 martie 

Mijlocul lunii 
aprilie - 5 mai 

4 5 mai 

Intre 5 
şi 12 mai 

Aprox. 
mijlocul lunii 
mai 1874 -
mijlocul lunii 
aprilie 1875 

cirea solului şi teoriile economice asupra populaţiei.. .• 
de J. Au, precum şi alte studii de agrochimie. 

Starea sănJtăţii lui Marx se înrăutăţeşte din nou. 

Engels scrie articolul „Alegerile din Anglia", în care 
caracterizează repartizarea forţelor politice în Anglia 
şi dezvăluie rădăcinile sociale ale oportunismului în 
mişcarea muncitorească engleză. Articolul este publicat 
ca editorial în ziarul „Volksstaat" Ja 4 martie. 

Engels scrie articolul „Legea cu privire la armata im
periului", în care demască militarismul guvernului 
Bismarck, care pregătea un război preventiv împotriva 
Franţei. Articolul, format din două părţi, este publicat 
In „Volksstaat" Ja 8 şi 1 1  martie. 

Marx este vizitat de narodnicul rus P. L. Lavrov, re
dactorul revistei „Vpered", venit de curînd la Londra 
de la Zirich, pentru a continua editarea revistei. 

Marx şi Eng1s se întilnesc regulat cu Lopatin ; Marx 
ii dă acestuia scrisorile pe care i le trimisese Danielson 
şi primeşte de la el articolul „Teoria economică a lui 
Marx" de N. Sieber, publicat în revista „Znanie" nr. 1 
din 1874. 

Engels scrie articolul „Gălăgiosul tacitun de la statul
major Moltke şi recen�ul său corspondent din Leipzig", 
ln care continuă critica la adresa militarismuluf german 
şi a reprezentanţilor săi ; articolul ste publicat ln 
„Volksstaat• la 25 martie. 

Marx se află la cură la Ramsgate. 

La rugăminta lui Walery Wr6hlewski, Enge1s citeşte 
apelul scris de acesta şi de revoluţionarul polonez Jan 
Krynski „Apelul migranţilor polonezi adrsat poporu
lui englez". 

După o întrerupere cauzată de boală, ax reia lucrul 
la traducerea franceză a volumului Intli al „Capitalu
lui" şi la 12 mai tril.te la Paris partea din text re 
era gata. 

Engels lucrează la seria de cinci articole intitulată 
„Litera bura din emigraţie",  în are analizază noile 
tendinţe în dezvoltarea mişcării democrate şi prole
tare din Europa. 

In primul articol „Manifstul polonez•, Engels arată 
că rezolvarea problemei sociale şi naţionale din Polonia 
este posibilă numai pe •oale •revoluţionară ş! ubliniază 
încă o dată Insemnătatea principiilor internaţionalismu
lui proletar. Articolul este publicat în „Volksstaat• la 
17  iunie 1 874. 
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A doua jumătate 
a Junii mai -
mijlocul lunii 
iulie 

Iunie 

limie-iulie 

Apro. 
15 iunie 

24 iunie 

1 iulie 

A doua jumătate 
a Junii iulie 

Aprox. 
slî rşitul lunii 
iulie -
septembrie 

Marx lucrează la ultimele trei fascicule ale ediţiei fran
ceze a volumului întii al „Capitalului" .  

Engels scrie al  doilea articol din seria „Literatura din 
emigraţie" - „Programul comunarzilor blanquişti eoi„ 
granti".  Articolul este publicat în „Volksstaat• la 
26 iunie. 

lntr-o scrisoare către Bracke, Engels face o serie 
de observaţii referitoare la programul Partidului mun
citoresc social-democrat german în legătură cu munca 
unei comisii alese la congrsul din 1 873 pentru revi
zuirea acstui program. 

In scrisorile către Liebknecht, Wilhelm Bios şi Hepner, 
Marx şi Engels ii avertizează împotriva pericolului ca 
social-democraţia germană să cadă sub influenta publi
cistului mic-burghez Eugen Diihring şi apreciază ca 
negativă lucrarea acestuia „Istoria critică a economiei 
politice şi a socialismului".  

Engels ste informat de către Liebknecht asupra perse
cuţiilor la care guvernul german supune pe redactorii 
ziarului „Volksstaat".  

Răspunzind la  o scrisoare a lui A. Wegmann, membru 
german al Internaţionalei, emigrat la Rio de Janeiro, 
Engels ii informează despre starea de lucruri din 
Asociaţie. 

In legătură cu pregătirea pentru tipar a celei de a 
treia ediţii a lucrării sale „Războiul ţărănesc german•, 
Engels scrie un adaos la prefaţa pe care o scrisse în 
1 870 pentru editia a doua a acestei �ucrări ; in acest 
adaos, analizînd rolul de avangardă pe care 11 avea 
clasa muncitoare germană în mişcarea muncitorească 
internaţională, el arată necesitatea îmbinării celor trei 
forme ale luptei de clasă a proletariatului : teoretică, 
politică şi economică, şi relevă ca îndatorire stringentă 
a conducerii Partidului muncitoresc social-democrat în
suşirea teoriei revoluţionare şi răpîndirea ei în mase. 

Marx se află la odihnă în Ryde. ln scr:oorile pe care 
şi le adresează recproc, Marx şi Engels dezbat pro
bleme legate de situaţia intenaţională şi de politia 
internă a Germaniei, Angl:ei, Franţei şi  Italiei. 

Engels scrie al treilea articol din seria „Literatura din 
emigraţie", în care critică poziţia împăciuitoristă a 
redactorului revistei „Vpered 1 •, Lavrov, fată de baku
nişti. Articolul este publicat în „Volksstaat• la 6 şi 
8 octombrie. 



?68 Date din viaa ş; activitatea lui K. Marx şi F. Engels 

Aprox. 28 iulie 

lnceputul lun i i  
august 

4 august 

6-7 august 

Mijlocul lunii 
august 

15 august 

Aprox. 
15-20 august 

19 august -
21 septembrie 

5 septembrie 

12-17 septembrie 

Intre 
22 septembrie 
şi lnceputul 
Junii octombrie 

Aprox. 
3 octombri. 

Aprox. 
20 octombrie 

Intre 20 şi 30 
octobrie 

Liebknecht ii informează pe Engels despre succesul 
lucrărilor Congresului Partidului social-democrat ger
man care a avut loc la Koburg intre 18 şi 21 iulie 1 874. 

Marx incearcă să obţină cetăţenia engleză şi adreseaza 
o cerere in acest sens Minsterului de Interne ; cererea 
este respinsă sub pretextul neloialităţii manifestate de  
Marx faţă de  regele Prusiei. 

lntr-o scrisoare către Sorge, !Marx caracterizează con
diţiile in care se dezvoltă mişcarea muncitorească dia 
diferite ţări ale Europei. 

Insoţit de fiica sa Jenny, Marx ii vizitează pe Engels 
in Eastbourne. 

Engels primeşte o scrisoare de la Sorge, care ii comu
nica ieşirea sa din Consiliul General. 

La recomandarea medicilor, Marx părăseşte Londra, 
plecind la Karlsbad împreună cu fiica sa Eleanor. 

Engels aprobă propunerea lui Bios referitoare la utili
tatea editării la Colonia a unui cotidian muncitoresc 
denumit „Neue Rheinische Zeitung". Planul lui Bios a 
rămas nerealizat. 

Marx se află la cură la Karlsbad ; el se intilneşte 
adesea cu familia Kugelmann. 

După ce s-a odihnit un timp pe insula Jersey, Engels 
se intoarce la Londra. 

Intr-o scrisoare către Sorge, Engels relevă importanţa 
istorică a Internaţionalei I şi işi exprimă convingerea 
că in viilor va apărea in mod inevitabil o organizaţie 
comunistă internaţională a proletariatului, care să se 
sprijine pe principiile marxismului. 

La înapoierea din Karlsbad, Marx se opreşte la Dresda, 
Leipzig, Berlin şi Hamburg. La Leipzig el se întîlneşte 
cu Liebknecht, cu Slos, care tocmai ieşise din închi
soare, şi cu reprezentanţii organizaţiilor de partid din 
Leipzig şi discută cu ei despre situaţia din partid şi 
despre necesitatea luptei impotriva lassalleanismului. 

Marx se înapoiază la Londra. 

RăSpunzind rugăminţii lui Lopatin, care se afla la Pari; 
Engels ii trimite al treilea articol din seria „Literatura 
din emigraţie", pe care Lopatin îl trimite imediat tova
răşilor săi de luptă din Petersburg. 

Marx şi Engels primesc de la Liebknecht şi de la unul 
din redactorii ziarului „Volksstaat\ Hermann Ramm, 
ştirea despre propunerea Asociaţiei generale a munci
torilor germani de a se uni cu Partidul muncitoresc 
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28 octombrie -
18 decembrie 

Slir.�itul anului 
1874 

8 ianuarie 

23 ianuarie 

Slirşitul Junii 
ianuarie 

fnceputul Junii 
februarie 

Februarie -
tnceputul Junii 
martie 

Februarie
aprilie 

social-democrat ; intr-o scrisoare către Marx, Liebknecht 
menţionează că această propunere a fost intimpinată 
deosebit de circumspect. 

Lucrarea lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comu
niştilor de la Colonia" este publicată pentru prima 
dată in Germania, indicindu-se autorul, in „Volksstaat". 

Marx citeşte lucrarea lui Cernişevski „Cavaignac" şl 
studiază din nou cu atentie „Scrisori fără adresă" apă
rute în 1 874 la ZUrich. 

1 8 7 5 
Marx scrie postfaţa la a doua ediţie a lucrării „Dez
văluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia", 
care este publicată la 27 ianuarie in „Volksstaat" 1 
cartea apare in edilie separată in 1 875. 

Marx şi Engels participă la o adunare consacrată ani
versării răscoalei poloneze din 1 863-1864 ; discursu
rile lor sînt publicate după însemnările făcute de 
Engels in „VolkStaat• la 24 martie sub titlul „Pentru 
Polonia". 

Marx termină 1ucrul la ultimele trei fascicule ale tra
ducerii franceze a volumului intîi din „Capitalul" şi le 
trimite la Paris. 

Marx citeşte lucriri ale emigranţilor ruşi primite de la 
Lavrov, iar într-o scrisoare pe care o adresează aces
tuia el menţionează in mod special ca cel mai intere
sant material rubrica din revista „Vpered" - „Ce se 
întînplă in patri:" ş. mai ales nota lui Lopatin „Din 
Irkutk", referitoare la sectele religioase din Rusia ca 
una dm formele de protest al maselor populdre împo
triva autocraţiei ţariste. 

Marx citeşte broşura narodnicului rus Tkacev „Scri
soare deschisă către d-l Friedrich Engels" şi o trimite, 
insotită de aprecierea sa, lui Engels, căruia ii reco
mandă să răspundă. Ca răspuns, Engels scrie al Jatrulea 
şi al cincilea articol din seria „Literatura din emigraţie", 
in care analizează relaţiile sociale din Rusia şi dez
voltarea capitalismului in perioada de după reforma 
agrară in 1 861 şi supune unei critici vehemente con
cepţiile narodnicilor in aceste probleme. Articolele sint 
publicate in „Volksstaat• la 28 martie, 2, 1 6, 18 şi 
21 aprilie. Al cincilea articol, cu o introducre scrisă 
in mod specia1 de Engels, apare în 1 875 la Leipzig, ca 
ediţie separată, sub titlul „Cu privire la problema 
socială in Rusia". 

Engels urmăreşte cu atentie înăsprirea relaţiilor franco
germane şi scrie articolul „Isteria oficioasă de război", 
în oare demască politica agresivă a guvernului Iul 
Bismarck. Aticolul ste publioat ln „Volksstaat• la 
23 aprilie. 
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Indice de nume 

A 

Abeele, Henry van den - anarhist 
belgian, comerciant, in 1 872 de
legat la Congresul de la Haga al 
Asociaţiei In ternationale a Mun
citorilor ; a fost excJus din Inter
naţională ln urma hotăririi Con
siliului General din 30 mai 1 873. 
- 1 55, 1 57, 1 60, 16 1 .  

Ackroyd - vezi Aluoyd, Edward. 

Akroyd, Edward - fabricant englez, 
liberal, membru l parlamentului. 
- 251. 

Albarracin, Severino - anarhist 
spaniol, istitutor, membru al 
Consililui federal spaniol ( 1 872-
1 873); unul dintre c onducătorii 
răscalei din Alcoy din 1 873 ; 
după infringerea a cesteia a emi
grat in Elveţia. - 121 ,  478. 

Aleksei Mihailovici ( 1 629-1 676) -
tar J iusiei ( 1 645-1 676), tatăl 
lui Petru cel Mare. - 401 .  

Alerini, Charles (n. aprox. 1 842) -
anarhist francez, corsican de ori
gine ; membru al scţiei din Mar
silia a Asocaţiei IntemationaJe a 
Muncitorilor, unul dintre organi
zatorii Comunei din Marsilia ( apri
lie 1 871 ) ; după infringerea Co
munei a emigrat in Italia, apoi in 
Spania, unde a propagat anarhis-

mul ; redactor al ziarului „Soli
dari te revolutionnaire• din Bar
celona ; in 1 872 delegat la Con
gresul de la Haga al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; a 
fost exdus din Internaţională in 
urma hotărîrii Consiliului GeneraJ 
din 30 mai 1873. - 1 55-1 61 ,  369, 
370. 

Aleksandrovskaia, Varvara V ladimi
rovna (n. aprox. 1833 ) - implicată 
ln procesul Neceaev ; in 1 871 a 
fost condamnată la deportare ln 
Siberia. - 421 .  

Alexandru I ( 1777-1825) - tar al 
Rusiei ( 1 801-1825). - 602, 626. 

Alexandru al II-iea ( 1 8 1 8-1 881 ) -
tar al Rusiei ( 1 855-1881 ). - 408, 
418, 442, 444, 44-45 1 ,  504, 5 19, 
523, 585, 609, 617, 625. 

Amadeo I ( 1 845-1890) - fiu al lui 
Victor Emanuel al 11-Jea, ·rege al 
Spaniei ( 1 870-1873). - 346, 377, 
442, 472. 

Antonelli, Giacomo ( 1806-1876) -
cardinal italian, cel mai intim sfă
tuitor al papei Pius al IX-Ia, in
tre 1 850 şi 1 870 a condus de fapt 
Vaticanul. - 378. 

Applegarth, Robert ( 1 833-1925) -
dulgher, nul dintre conducătorii 
reformişti ai trade-unionurilor, se-
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cretar general al Uniunii dulgheri
lor şi timplarilor ( 1 862-1 871  ), 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ( 1 865, 1 868-1872) 1 în 
1 869 delegat la Congresul de la 
Basel ; unul dintre conducătorii 
Ligii pentru reformă 1 în 1871 a 
refuzat să semneze Adresa Con
siliului General cu privire l a  
„Războiul civil din Franţa• ; mai 
tirziu s-a retras din mişcarea mun
citorească. - 70, 84, 659. 

Arakceev, Aleksei Andreiev ici 
( 176--134) - om de stat rus, 
omul de incredere al lui Ale
xandru I,  ministru de război ( 1 808), 
organizatorul coloniilor militare 
( 1 817-1 825). - 626. 

Arnaud, Antoine ( 1 831-1885) - re
voluţionar fancez, blnquist, 
membru l Comitetului Central al 
G ărzii naţionale şi  al Comunei din 
Pari5 ; după 1nfrîngerea Comunei 
a emigrat !n Anglia ; membru al 
Consiliului General l Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
( 1 871-1 872) ; în 1872 delgat la 
Congresul de la Haga 1 s-a retras 
din sociaţia Internaţională a 
Mncitorilor in urma hotăririi 
Cngreswlui de a trsfera sediul 
Consiliului General la New York. 
- 70, 84, 1 53,  1 55-157, 1 6 1 .  

Avrial, Augustin ( 1840-1904) -
mcanic francez, proudhonist de 
stinga ; a întemeiat sindicatul 
mecanicilor ; membru l Consiliu
lui federal l scţiilor de la Paris 
ale sociaţiei Internaţionale a 
Muncitorifor ; membru l Comunei 
din Pris ; dup ă  infringerea Co
munei a emigrat 1n Anglia, unde 
a fost un timp membru al secţiei 
franceze din 1 871 .  - 28. 

Ayrton, Acton Smea ( 1 816-1 886) -
m politic englez, liberal, membru 
al parlamentului ( 1857-1 874) 1 
şeful dep artamentului lucrărilor 
publice ( 1 86--1875). - 490. 

51 - Max-ngels, Opere, voi. 18 

B 

Bacave - agent de politie francez 1 
s�a strecurat în secţia Asociatiei 
Intenaţionale a Muncitorilor din 
Narbonne, a sprijinit pe anarhişti 1 
a fost dmascat în 1 873. - 390. 

Bach, Johann Sebastian ( H i85-1750) 
- unul dintre cei mai de seamă 
compozitori germani. - 592. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici 
( 1 814-1876) - publicist şi re 1 olu
ţionar rus, a participat la revo
luţia de la 1 848-1849 din Ger
mania ; n arodnic, unul dinre ideo
logii narhismului ; prim i t  în 
sociaţia Internaţională a Mun
citorilor, a acţionat ca un duşman 
înverşunat al marxismului 1 in 
1 872, la Congresul de la Haga, i 
fost exlus din Asociaţia Interna
ţională a Muncitorilor pentru ac
tivitate scizionistă. - 1 1 ,  1 5-1 9, 
3, 32, 39, 40, 42, 43, 46, (8, 50, 
66, 67, 1 1 9, 121 ,  123, 1 42, 144, 152, 
1 59, 160, 166, 17 1 ,  172, 1 80, 1 85, 
1 87, 269, 322, 323, 325, 328, 335, 
33--341 ,  3346, 349, 353, 356, 
357, 360, 363, 365369, 372, 377, 
378, 381 ,  385, 387, 388, 391 ,  399, 
400-402, 40--41 1 ,  412-41 5, 417, 
419, 421-424, 426, 431 ,  434-(36, 
438, 44-446, 447-449, 452, 464, 
465, 470, 481, 485, 513, 538, 541-
543, 549, 553, 560, 602, 603, 609, 
6 12617, 620623, 626, 630, 635, 
636, 639, 653, 655, 657. 

Banks, Theodor - zugrav, in 1 871 
membru l Comiteului Central l 
scţiilor americane ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; ra• 
dical brghez. - 1 04. 

Barni, Jules-Romain ( 1 81-1878) -
om politic francez, filozof idealis, 
unul dintre organizatorii Ligii 
pentru pace şi libertate ; din 1 872 
deputat n ameră. - 339. 

Barry, Maltman ( 1 842-1 909) - zia
rist englez, socialist, membru al 
sociaţiei Inteaţionale a Mun
citorilr 1 în 1 872 delegat la Con-
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g resnl rlc la l laga ; membru al 
Cons�liului General ( 1 872) şi al 
Con�iliului fderal britanic ( 1 872-
1 873) ; i -a  sprijinit pc larx şi pe 
Engels in lupta lor împotriva 
adepţilor lui Uakunin şi 1 condu
cătorilor englezi reformi5ti ai 
trade-unionnrilor ; dupa dizolva
rea Asocia\iei Intena\ionale a 
Muncitorilor a continuat să acti
veze in cadilll mişcării socialiste 
clin Anglia ; concomitent a cola
b>rat la ziarul conservator „The 
Standard" ; �n deceniul al 1 0-lea a 
�prij init aşa-numita „aripă soria
Jistă" a conservatorilor. - 70, 
1 55, 1 57, 1 6 1 ,  650, 657. 

lastelka, Andre ( 1845-1884 ) - de 
profesiune tipograf, militant al 
mişcării mundtoreşti franceze şi 
spaniole ; mmbru al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; 
adept al lui Bakunin ; in 1 871 
membru al ConsiliuJui General al 
. Socirţiei Internaţionale a Mun
citorilo.r şi delegat [a Conferinţa 
de la Londra. - 1 8, 19, 24, 29, 
355, 357, 369, 387. 

Bauer, Bruno ( 1 809-1 882) - publi
cist german, tinăr hegelian ; s-a 
ocupat de istoria riligiilor ; dupi 
1 866 naţional-liberal. - 628. 

Buuer, Edgar ( 1820-1886) - fratele 
celui de mai sus, publicist, tinăr 
hegelian. - 628. 

Bayard, Pierre du Terrail, seigneur 
d? (aprox . .1475-1 524) - cavaler 
francez ; datorită vitejiei şi  no
blete1 sale a fost numit „Cavilerul 
fără eamă şi prihană".  - 345. 

Buy/e, 'ierre ( 1 647-1 706) - filozof 
franc�z. sceptic, critic al dogmatis
mului religios. - 595. 

Ba7aine, Franţois-Ac11il/e ( 1 81 1-
1 888) - general francez, monar
hbt, din 184 mareşal l Franţei ; 
a condus intervenţia armată din 
Mexic { 1863-1867) ; in timpul 
războiului franco-prusian a co
mandat corpul III armată, ulterior 

armata ele Rin ; în octombrie 1870 
a capitulat la Metz. - 506. 

Bebe/, August ( 1 840-1 913)  - mili
tant de seama al mişcării munci
toreşti germane şi interna�ionalc, 
de profesiune strungar ; din 1 867 
a condus Uniunea general. a 
muncitorilor germani ; membru al 
Internationalei I ;  din 1 867 dn
putat .în Reichstag ; unul dintre 
intemeietorii şi conducătorii so
cial-democra tiei germane, a luptat 
împotriva Ja�alleanismului ; in 
timpul .războiului franco-prusian 
s-a situat pe poziţiile internaţiona
lismului pro�etar ; a sprijinit Co
muna din Paris ; prieten şi tovarăş 
de luptă al  lui Marx şi ngels ; 
militant al Internaţionalei a II-a ; 
in ultimul deceniu al secolului 
trecu� şi Ja începutul primului de
ceniu l acestui sc! a luat atitu
dine împotriva reformismului şi 
revizionismului. ln ultima perioada 
a activităţii sale a comis o serie 
de greşeli cu caracter centrist. -
56, 93, 136, 1 38, 3 1 5, 613, 641 , 643. 

Becker, Bernhard ( 1 826-1 882) -
publicist .german, Jassallean ; pre
şedinte al Uniunii generale a mun
citorilor germani ( 1864-1865) ; ln 
1 872 delegat J.a Congrsul de la 
Haga al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 1 53, 1 55, 1 6 1 .  

Beclier, Joliann Philipp ( 1 809�18861 
- iperier ; militant activ al revo
Luţiei din 1 848-1849 ; a orgnizat 
secţiile Asociaţiei Jn1ema\ionale a 
Muncitorilor din Elveţia şi din 
Germania ; delegat la Conferinţa 
de la Londra din 1 865 şi la toate 
congresele Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor ; redactor al 
revistei „Der Vorbote• ( 1866-
1 871 ) ;  prieten şi tovarăş de Juptă 
al lui Marx şi Engels. - 86, 1 53, 
1 55, 1 57, 1 58, 1 60, 1 6 1 .  

Bees/y, Edward Spencer ( 1 831-1915)  
- istoric şi  om politic englez, 
radical burghez ; pozitivist ; pro
fesor la Universitatea din LonYa ; 
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în 1 870-1871 a luat atitudine în 
presa engleză în favoarea Asocia
ţiei Internaţionale a Mundtorilor 
5i a Comunei din Paris. - 92, 
1 12, 1 13. 

Beethoven, Ludwig van ( 1770-1827) 
- ci! mai de seamă compozitor 
german. - 594. 

Beglielli, Giuseppe ( 1 847-1877) -
ziarist italian, democrat burghez ; 
a luat parte la campaniLle lui 
Garibaldi ; redactor la mai multe 
ziare republicane. - 381 . 

Benedek, Ludwig August ( 1804-
1 881 ) - general austriac, coman
dant suprem al armatei austriece 
in războiul austro-prusian din 
1 866. - 504. 

Bennett, George - membru al Con
siliului federal britanic, delegat al 
secţiei din Halifax ( 1 872-1 873). 
- 31 7. 

Berezo\1 s.i, Anto ni ( 1847 - aproC. 
19 16 )  - revolu\ionar polonez, a 
luat parte la răscoala poporului 
polonez din 186--1 864 ; după în
frîngerea acesteia a emigrat în 
strJinătate ; în iunie 1 867 a să
vîrşit la Paris un atentat împo
triva lui Alexandru al Ii-lea ; a 
fost condamnat d e  Curtea cu juri 
franceză Ja 20 de ani muncă sil
nică. - 519. 

Bergenroth, Gustav ( 1 81 3-1869) -
i>toric, a avut citva timp o func
ţie în agistratura prusiană ; a 
fost concediat în 1 848. - 597. 

Bertrand, F. I. - militnt al mişcării 
muncitoreşti americane ; muncitor 
a o fabrică de ţigări ; german de 
origine ; secretar-corespondent al 
scţiei a 6-a a Asoda\iei Inter
naţionale a Muncitorilo.r din New 
York ; membru al Consili1lui fe
deral ail scţiilor Americii de 
Nord şi al redacţiei lui „Arbeiter
Zitung" ; la Congrsul de la 
Haga din 1 872 a fst ales membru 

In Consiliul General. - 1 62, 666 
667. 

Bervi, Yasi/ii Yasilievici - vezi 
Flerovs.i, N. 

Beust, Friedrich Ferdinand, conte de 
( 1 809-1886) - om de stat reac
tionar din Sa. onia, adversar al 
unificării Germaniei sub hegemo
nia Prusiei şi adept al indepen
dentei micilor sate germane ; In
tre anii 1849 şi 1 866 a ocupat mai 
multe posturi ministeriale în gu
vernul Saxoniei ; ministru de ex
terne ( 1 866-1 871 ) şi cancelar al 
Austro-.UngarJei { 1 867-1871 ) , am
basador al Austro-Ungariei la 
Londra ( 1 871-1 878) şi la Paris 
( 1 878-1882). - 9, 137, 139. 

Biedermann, Karl ( 18 12-190 1 )  -
istoric şi publicist german, liberal 
moderat, mai tirziu na\ional-libe
ral, redactor al ziarului „Nord 
deutsche Allgemeine Zeitung• 
( 1863-1879). - 1 84. 

Bignami, Enrico ( 1 846-1921 ) - mi
litant al mişcarii muncitoreşti şi 
democratice italiene, ziarist ; re
publican, a luat parte la campa
niile lui Garibaldi ; a intemeiat 
secţia din Lodi a Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; re
dador d ziarului „La Plebe• 
( 1 868.1882) ,  din 1 871  a fost în 
corespondentă cu Engels ; a luptat 
pentru cre.rea unui partid munci
torsc independent în I talia ; a 
luat atitudine împotriva anarhis
mului. - 1 68, 313 ,  3 18, 320, 329. 

Bismarc:, Otto, prinţ de ( 1 81 5-
1 898) - om de stat şi diplomat 
al Prusiei şi Germaniei, reprezen
tant al iuncherimii prusiene ; 
ambasador la Petersburg ( 1 859-
1 862) şi la Paris ( 1 862), preşedinte 
al Consiliului de Miniştri din 

Prusia ( 1862-1871 )  ; cancelar al 
Imperiului german { 1 871-1890) ; a 
realizat unificarea Germaniei pe 
cale contrarevoluţionară, duşman 
inveterat 'l mişcării muncitoreşti. 
autorul legii excepţionale lmpo-
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triv a scialiştilor { 1 878 ). - 9, 22, 
43, 87, 1 36, 139, 250, 260, 264, 296-
299, 315, 496, 497, 499, 502, 504, 
524, 537, 569, 583, 602, 606, 609, 
6 1 9-621 ,  623-625, 626-628, 630, 
640, 641 ,  644, 650, 661. 

Blanc, Gaspard - picher francez, 
adept al lui Bakunin ; a luat parte 
la insurecţia de Ja Lyon din 1 870 ; 
după tnfrtngerea omunei din 
Paris a devenit bonapartist. -
1 7-19, 22, 47-49, 196, 346, 355, 
357, 387, 451 .  

Blanc, Jean-Joseph-Louis ( 181 1-
1 882) scialist mic-burghez 
frncez, ziarist şi istoric ; tn 1 848 
membru al guvernului provizoriu 
şi preşedinte al Comisiei de la 
pal1tul Luxemburg ; s.a situat pe 
o poziţie de conciliere intre clase 
şi de pactizare cu burghezia 1 tn 
august 1848 a emigrat tn Anglia 
şi a fost unul dintre conducătorii 
migranţilor mic-burghezi de la 
Londra ; deputat itn Adunarea na
ţională din 187 1 ,  a luat atitudine 
tmpotriva Comunei din Paris. -
407, 445, 629. 

Blanqul, Louis-Auguste ( 1 805-1881 )  
- revoluţionar francez, comunist 
utopist, organizatorul mai multor 
societăţi secrete şi a numeroase 
comploturi ; a luat parte activă la 
revoluţiile din 1 830 şi 1848 ; a stat 
36 de .i in inchisoare şi tn co
loniile de deportaţi. - 527, 528, 
574. 

Blind, Karl ( 1826-1907) - scriitor 
şi ziarist german, dmocrat mic
burghz, tn 1 848-1849 a luat 
parte la mişcarea revoluţionară 
din Baden ; tn deceniul al 6-lea a 
fost unul dintre conducătorii emi
granţilor mic-burghezi germani de 
la Londra ; ulterior naţional-libe
ral ; in impul războiului franco
prusian şi după aceea - şovi
n:st. - 88. 

Bliicher, Gebhardt Leberecht, print 
de ( 1742-1 819)  - general-feld-

mareşal prsian 1 tn 1793-1794 a 
luat Jarte la cmpania tmpotriva 
Republicii F'an ceze ; tn 1 806 şi 
18 13-1815 a comandat truple tn 
timpul războaielor tmpotriva lui 
Napoleon I. - 501 . 

Bohme, Jakob 057--<1 624) - me
seriaş, filozof panteist german, 
precursor al dialecticii idealiste. 
- 592. 

Bolte, Friedrich - militant al miş
cării muncitoreşti mericane, mun
citor Ja 0 fabrică de ţigări, ger
man de origine ; tn 1872 secretar 
al Consiliulli federal l s ecţiilor 
nord- ameriane ale Asoiaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; re
dactor la ,,Arbeiter-Zeitung• ; 
membru al Consiliu�ui General 
ales la Congrsua de la Haga 
{ 1 872-1874) ; in 1 874 a fost exclus 
din ConsiliJ General. - 1 62, 666, 
667. 

Bonan:a anarhist portughez, 
proot catersit. - 368. 

Bonaparte 
lll-lea. 

vezi Napoleon al 

Boon, Martin James - mecanic, 
adept al concepţiilor social-refor
matoare ale cartistului Jmes 
Bronterre O'Brien ; membru al 
Consiliului General al Asciaţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor 
( 1 869-1 872) ,  secretar l Ligii pă
mtntului şi a muncii ; tn 1 872 
membru . Consiliului federal 
britanic. - 70, 84, 650. 

Borrel, Enrico - anarhist spaniol, d� 
meserie croitor, unul dintre înte
meietorii primelor sectii ale Aso
ciaţiei 1nternaţionale a Muncitori
lor tn Spania ; membru al Consi
liului federal spaniol ( 1 870-1871 ). 
- 367, 368. 

Bourbon - dinastie regală, a dom
nit tn Franta ( 1589-1792, 1 8 1 4-
1 8 1 5  şi 18 15-1830), tn Spania 
( 1700-1808, 1 81 4-1870 şi 1 87t-
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1 93 1 ), în Neapole-Sicilia ( 1735-
1 860) şi în Parma ( 1 748-1859). 
- 602, 626. 

Bousquet, Abel - anarhist francez, 
a fost exclus din scţia Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ca 
agent de politie. - 1 59, 1 96, 3 1 6. 

Bove, Clemente - anarhist spaniol, 
de meserie ţesător ; prşedinte al 
sindicatului muncitorilor indus
triali din Catalonia. - 378. 

Bracke, Wilhelm ( 1 842-1880) -
soial-dmocrat german ; a editat 
literatură socialistă în Braun
chweig ; unul dintre întemeietorii 
( 1 869 ) şi conducătoruI parti
dului muncitoresc social-democrat; 
membru al fracţiunii social-demo
crate a Reichstagului. - 535. 

Bradnick, Frederick - membru al 
Consiliului General al  Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitori!or 
{ 187--1 872 ) ; în 1 871 delegat la 
Conferinţa de la Londra ; în 1 872, 
după Congresul de la Haga, s-a 
alăturat aripii reformiste a Consi
liului federal britanic ; a fost ex
clus din Internaţională în urm3 
hotănrii Consiliului General din 
30 mai 1 873. - 50, 70, 84, 201,  
207, 208, 650. 

Bray, John Francis ( 1 809-1 895) -
economist englez, socialist utopist, 
lept l lui .Robert Owen ; a dez
voltat teoria „banilor-muncă". -
305. 

Brentano, Lujo (Ludwig Joseph) 
( 1 844-1 931 )  - economist burghez 
german, adept al economiei poli
tice vulgare, socialist de catedră, 
reformist burghez ; unul dintre 1n
temeietorii cercului pentru politică 
socială ( 1 872). - 90, 1 1 0. 

Dright, John ( 1 81 1-1889) - fabri
cant englez, om politic liberal, 
adept al libertăţii comerţului, unul 

dintre fondatorii Ligii împotriva 
legilor cerealelor ; de l a  începu
tul deceniului al 7-Iea lider al 
aripii stingi a partidului liberal ; 
1n repetate rinduri ministru în 
guvernele liberale. - 69. 

Brismee, Desire ( 1 823-188) 
tipograf, proudhonist, mai Urziu 
bakunist ; în 1865 unul dintre în
temeietorii secţiei din Belgia a 
Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor ; din 1 869 membru al Con
siliului federal belgian 1 în 1 868 
delegat la Congresul de la Bru
xelles, în 1869 viceprşedinte al 
Congresului de la Base! şi în 1872 
delegat la Congresul de la Haga 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
MuncitorLlor ; ulterior membru al 
Comitetului Partidului muncitoresc 
belgian. - 1 55, 1 57, 158, 1 60, 161 ,  
660. 

Brix, Harold Frederik Valdemat 
( 1 841-1881 ) - ziarist, militant al 
mişcării muncitoreşti daneze, so
cialist, unul dintre întemeietorii 
scţiilor Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor de la Copenhaga, 
redactor al ziarului „Socialisten •, 
unul dintre organizatorii şi liderul 
Partidului social-democrat danez. 
- 138. 

Brousse, Paul-Louis-Marie ( 1 854-
1 912) socialist mic-burghez 
francez, medic ; a luat parte la 
Comuna din Paris ; după înfrîn
gerea Comunei a migrat în străi
nătate ; a aderat la anarhişti ; în 
1879 a intrat în partidul muncito
re>c francez ; unul dintre condu
cătorii şi ideologii posibilişilor, 
curent oportunist in mişcarea so
ci alistă franceză. - 326, 389, 476. 

Bruce, Henry Austin (din 1 873) lord 
Aberdare ( 1 815-1895) - om de 
stat englez, l iberai!, ministru de 
interne ( 1868-1873). - 490. 

Brutus, Lucius Junius (m. aprox. 
509 i.e.n.) - potrivit tradiţiei, 1n
temeietorul Republicii romane ; din 
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ordinI lui au fost executaţi fiii 
săi, care luaseră parte la o conspi
raţie împotriva r epublicii. - 306. 

Brutus, Marcus Junius { aprox. 85-
2 i.e.n.) - om de stat roman, 
unul dintre iniţiatorii con.piraţiei 
republicane aristocratice împotrtva 
li Iuliu Celar. - 529. 

Biichner, Georg ( 1 8 1 3-1837) - scri:
tor şi dramaturg german, demo
crat revoluţionar, promotor literar 
al 1uptei împotriva reacţiunii 
feudal- absolutiste ; autorul mani
fstului „Curierul din Hessa" 
( 1 834), prin icare chema ţărănimea 
la răscoală ; a fost nevoit să  p ă
rasească Germania din cauza per
secuţiilor crescinde din partea 
poliţiei. - 628. 

Biickler, Joliann (Schindcrhannes) 
( 1 777-1 803) - bandit din Rhein
hessen. - 564. 

Buri, Thomas ( 1 837,1 922 ) - trade
unionist englez, miner ; secretar 
al Asociaţiei minerilor din Nort
humberland, membru al parld
mentului ( 1 874-1 91 8); a promovat  
polilica partidului libernl. - 491 ,  
494. 

Buii, Isaac ( 1 813-1 879) - avocat şi 
om politic irlandez, 1iberal, m em
bru al parlamentului ; în deceniul 
al 7-lea a dnterveni t în favoar>a 
fenienilor arestaţi ; în deceniul 
l 8-lea a fost unul dintre orga
nizatorii mişcării pentru autogu
vernarea Ir.landei de către un 
parlament şi un guvern irlandez 
(Home Rule). - 491. 

Butlery, G. H. - membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ( 1 871-
1 872). - 50, 70, 84, 650. 

Bii l lner, Hugo - tinichigiu, de na
ţionalitate elveţiană ;  membru al 
Ligii pentru pace şi libertate şi al 
Aliantei democraţiei socialiste. 
- 34 1 .  

c 
Cabet, Etienne ( 1 78---1 856) - jurist 

şi publicLst francez, comunist 
utopist, autorul romanului utopic 
„Călătorie în Icaria" ( 1 840). -
407. 

Caliero, Carlo ( 1 846-1 892) - mili
tant .al mişcării muncitoreşti ita
liene, membru al Asociaţiei Inter
naţionale a Mucito,riJor ; în 1 87 1 ,  
ifiind în corespondenţă c u  Engels. 
a promovat linia Consiliului Ge
neral in Italia ; din 1 872 unul din
tre conducătorii organizaţiilor 
anarhiste italiene ; spre sfîrşitul 
d eceniului al 8-le.a s-a îndepărtat 
de anarhişti ; în 1 879 a editat o 
scurtă expunere a primului volum 
l „Carpitalului" lui Karl Marx, 
în limba italiană. - 12, 1 80, 379. 
385, 3!U . 

Cagliostro, Alessandro (numele lui 
adevărat Giuseppe Balsamo) 
( 1 743-1 795) aventurier şi 
scroc italian. - 1 5. 

Ca/as - tapiţer francez, secretar al 
secţiei din Montpe!Her a Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
a promovat Linia Consiliului Ge
neral 1 în 1 873 a fost arestat şi 
condamnat la un an închisoare. 
- 326, 389, 390. 

Calleja, Inocente - bijutier, mili
tant al mişcării muncitoreşti spa
niole, membru al Consiliului fe
deral spaniol l Asociatiei Inter
nationale a Muncitorilor ( 1 871-
1 872) ; redactor al ziarului „La 
Emancipacion" ( 1 871-1873 ) si 
membru al Noii federaţii de la 
Madri.d ( 1872 şi 1 873 ) ; a luptat 
împotriva influentei anarhiste in 
Spania. - 374. 

Camelinat, Zephirin ( 1 840-1 932) 
militant al mişcării muncitoresti 
franceze, de profsiune lucrător 
în bronz ; unul dintre conducătorii 
secţiilor din Paris ale Asociatiei 
Intern:tionale a Muncitorilor ; a 
luat parte la Comuna din Paris. 
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după infringerea Comunei a emi
grat în \nglia ; dupa amnist ie. 
pa.rticipant arii v la mi5carea so 
1cialista din rranta ; din 1 9W 
membru al Partidului  Comunbt 
Francc1. - 18. 

Campu� - vezi Martinez de Cum
pos, Arsenio. 

Caporus�o. Slcfano - an a rhist ita
lian, de profesiune croitor ; unul 
dintre în temeietorii 5ec[i'i Aso
d a tici ln t„rnationalP a Muncitori
lor din Jeapole şi pre5edintele 
acestei secţii ; în 1 869 delegat la 
Congre.ul de la Base! ; în 1 870 a 
fost exclus din sectie pentru dela
pidare de fonduri. - 378, 379. 

Carl, Conrad ( m. 1 890) - croitor 
german ; la începutul dceniu lui 
al 6-lea a emigrat in S.U.A.; mili
tant l mişcării muncitoreşti ame· 
ricane ; membru al Comitetului 
Central al Federaţiei nord-ameri
cane a Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; a făcu t parte d.n 
redacţia ziarului „Arbeiter-Zei
tung• ; membru al Consiliului Ge
neral ales de Congresul de Ja 
Haga în 1 872 ; în 1 874 a fost 
exclus din .Con;i l i 1 1 !  General pen
tru activitatea sa dizolvantă. -
1 62, 66, 667. 

Castelar y Ripo/J, Emilio ( 1 832-
1 899) - om p alitic spaniol, istoric 
şi criitor, lider al republicanilor 
de dreapta ; din septembrie 1 873 
pină -în ianuarie 1 874 şef al gu
vernului care a pregătit terenul 
pentru restaurarea monarhiei in 
Spania. - 377, 474, 482, 628, 640. 

Cerntşevski, NiliOlai Gavrilovicl 
( 1 828-1 89) - democrat revolu
tionar şi filozof materialist rus ; 
scriitor şi critic literar ; unul din
tre cei mai de samă prcursotl 
i social-democraţiei ruse. - 339, 
46, 407, 442, 444, 445, 538. 

Cervera, Rafael ( 1 82-1 908) - om 
poliic spaniol, republican şi fc. 

deralist, deputa t al cortesului con
stituant ( 1 873). - 478. 

Chalain, Louis-Denis ( n. 1 845) -
militant al mi.carii muncitoreşh 
franceze, de profesiune strungar ; 
membru al Comunei din Paris , 
dupa infrîngerea Comunei a emi
grat în Anglia, unde a fost un 
timp membru al secţiei franceze 
din 1 871 ,  care a luat atitudine 
împotriva Consiliului General ,I 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; mai tirzi u a aderat Ia 
anarhişti. - 27. 

Clmssin, Charles-Louis ( 1 831-1901 ) 
- publcist şi istoric francez, re
publican burghez, membru al LigÎI 
pentru pace şi libertate ; întemeie
torul şi redactorul ziarului „De
mocratie" ( 1 86-1 870). - 422. 

Chuulard - spion fra ncez rare s-a 
sl! curat în organizatiile mu1H i to
reşti ; mPmbru al secţiei franceze 
din 1 871 de Ia Londra ; a fost 
demascat şi e<cius din secţie. 
- 24. 

C/Jerval, Julicn (de fapt Joseph 
Crimer) - agent provocator al 
politiei din Prusia ; a reuşit sa 
se strcoare în rîndurile Ligii co 
munlştllor ; după sciziunea din 
Ligă a condus una dintre comu
nităţile din Paris care a aderat la 
fracţiunea sectară Willich-Schap
per ; unul dintre inoulpatii în 
procesul aşa-numitului complot 
franco-german din februarie 1 852 
de l a  Paris ; a evadat din închi
soare cu ajutorul politiei. - 86 
567. 

C/Jeva/Jey, Henri - anarhist elve
ţian, de profesiune croitor. - 1 8  
355, 356. 

Cicero (Marcus Tu/Jius) ( lO41 
i.e.n. ) - om de stat roman, scrii
tor şi orator, filozof eclectic. -
498. 

Cincinnatus (Lucius Quincli11s) (se
colul al V-lea i.e.n.)  - pa trician 
roman, consul (460 î.e.n.), dictator 
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(458 şi 439 1.e.n.). Potrivit legendei 
a d5 o viată simplă şi şi-a cul
tivat singur pămîntul. - 500. 

Clallin, Tennessee Celeste ( 1 845-
1 923) - feministă burgheză ame
ricană ; a incercat să folosească 
organizalia Asoaiatiei Internalio
nale a Muncitorilor din S.U.A. 
pentru interesele ei ; împreună cu 
sora ei Victoria Woodhull a editat 
ziarul „Woodhull & .Claflin's 
Weekly". - 1 00. 

Claris, A. - publicist francez, anar
hist ; a luat parte l a  Comuna din 
Paris ; după .infringerea Comunei 
a emigrat in Elveţia, unde a făcut 
parte in seclia de propagandă 
anarhistă şi in mişcarea socialistă 
revolutionară ; redactor-şef al 
publicatiei „La Revolution So
ciale" ( 1 871-1872 ) .  - 365. 

Cobbett, William ( 1 762-1 835) - om 
politia şi publi.cist englez, de o ri
gine tărănească ; reprezentant 
marcant al r adicalismului mic
burghez ; a luptat pentru demo
cratiera regimului politic din 
Anglia ; din 1 802 a editat săp
tăminalul „C>bbett's Weekly Po
liUal Register• .  - 547. 

Cochrane-Baillie, Alexander Dun
das Ross Wishart ( 1 8 1 6-1890) -
om politic şi literat englz 1 con
servator,  membru oal parlamen
tului. - 65-68, 70, 75, 76. 

Coenen, Philippe - cizmar, mili
tant al mişcării muncitoreşti bel
giene, secretar de redactie al zi a
rului „De Werker• din Anvers 1 
in 1 868 d!lgat la Congrsul de 
la Bruxelles şi in 1 87 1  delegat 
la Conferinţa de la Londra ale 
Asocialiei Intena.onale a Mun
citorilor 1 la Congresul de la 
Haga din 1 872 i-a sprij init pe ba
kunişti 1 ulterior, unul dintre in
temelet>rii Partidului socialist 
belgian. - 1 55, 1 57, 1 60, 1 6 1 .  

Cognon, Emile - anarhist frncez, 
de profesiune gravor 1 a trăit in 

Elvelia ; m embru al Consiliului fe
deral r>mand ; in 1 870 a fost ex
clus din Asocialia Internalională 
a Muncitorilor. - 355. 

C6rdova y L6pez, Francisco - zia
rist spaniol, republican burghez, 
din 1 868 membru al Aliantei de
mocraliei so cialiste de la Ma
drid. - 367. 

Costa, Andrea ( 1 851-1 9 1 0 )  - mili
tant ul mişcării muncitoreşti şi 
socialiste italiene 1 in deceniul al 
8-lea unul dintre conducătorii 
organizatiilor anarhiste din Italia ; 
intre anii 1 877 şi 1 879 s-a în
depărtat de anarhism şi  a luptat 
pentru crearea unui artid p>litic 
muncitoresc indpendent 1 a fost 
unul dintre o rganizatorii Partidu
lui s>cialist din Italia ( 1 892), a 
!acut parte din aripa a refor
mistă ; in 1 882 deputat in parla
ment. - 385, 391 .  

Cournet, Frederic-Etienne ( 1 839-
1 885) revolutionar francez, 
blanquist, membru al Comunei 
din Paris 1 dup ă infringerea Co
munei a emigrat in Ag)ia 1 
membru al Consiliului General al 
AsociaUe: Internalionale a Mun
dtorilor ( 1 871-1872 ) ; in 1 872 
delegat la Congrsul de la Haga 1 
fo u rma hotăririi  congresului de 
a transfera sediul Consiliului Ge
neral la New York s-a retras din 
Asocia lia Internali>nală a Munci
torilor ;  in deceniul al 9-lea unul 
dintre conducătorii organizaliei 
blanquiste din Franţa. - 50, 70, 
84, 1 27, 1 53, 1 55-157, 1 6 1 .  

Cremer, William Randa// ( 1 838-
1 908) - mLlitant al trade-unionu
rilor şi l mişcării pacifiste bur
gheze, ·reformist ; unul dintre în
temeietorii şi conducătorii Uniu
nii dulgherilor şi timplarilor, 
mmbu al trade-oouncilului (Con
sliul trade-unionurilor) in Lon
dra, al Ligii nationale englez& 
pentru indepndenţa Poloniei, al 
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Ligii pămînlului şi a muncii, l 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ş: 
sretar general al acesteia 
( 1 864-1866) ; in 1865 a participat 
la Conferinţa de la  Londra şi în 
1 866 la Congresul de a Geneva 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Munoitorilor ; mmbru al Com1te
itului exeutiv al Ligii pentru re
formă ; adversar l tacticii re
voluţionare, a pactilat cu bur
ghezia in perioada luptei penii u 
reforma electorală ; ulterior Jibe
ral ; m embru al parlmentului 
( 1885-1895 şi 1 900-1 908). - 493. 

Crescio - ziarist italian, redactor 
al ziarului „L'Avvenire Soci,ale" 
din Piacenza. - 385, 469. 

Cuno, T11eodor Friedrich ( 1 847-
1 934) - militant al mişcării mun
citoreşti germane şi intenaţionale, 
scialist ; 1n 1871-1872 a fost 
permanent în corespondentă cu 
Engels ; a luptat act.v împotriva 
anarhismului din Italia ; organiza
tor al secţiei din Milano a socia
ţiei Interna.nale a Muncitorilor ; 
în 1872 delegat la Congresul d e  
la  Haga ; a făcut parte din omi
;ia de examinare a activităţii A
lianţei democraţiei socialiste ; 
după congrs a emigrat în S.U.A„ 
unde a activat in cadrul Asocia
ţiei Intenaţionale a Muncitorilor ; 
mai tirziu, unul dintre liderii or
ganizaţiei muncitoreşti americane 
„Cavalerii muncii" ; a olaborat 
la ziarul „New Yorker Volkszei
tung•. - 77, 78, 154, 1 55, 157-
161.  318, 335, 380. 

Cyrille, Victor - anarhist francez, 
de profesiune funotionar comer
cial ; a luat parte la Comuna din 
Paris ; după înfrîngerea acesteia 
a emigrat în Italia, Elveţia ş. 
Belgia ; n 1872 delegat la  Con
grsul de la Haga al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; ul
terior a devenit agnt d e  poli
tie. - 1 55, 160, 161 .  

D 

Dante, Aligheri ( 1265-132 1 )  - scrii
tor italian ; unul dintre cei mai 
mari poeţi ai lumii. - 68, 590. 

Dave, Victor ( 1 845-1922) - nar
hst olandez, ziarist, unul dintre 
conducătorii Alianţei secrete a 
dmocraţiei ocialiste, membu 
al Consiliului federa1 belgian l 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilu ; în 1872 delegat la Con
gresul de la Haga, a ficut parte 
din minoritatea anarhistă a con
gresului ; în 1873 a participat la 
evenimente!e revoluţ.onare din 
Spania ; în timpul primului război 
mondial, pacifist. - 153-159, 1 60, 
1 6 1 .  

David, Edouard - militant a l  miş
cării muncitoreşti americane, de 
naţionalitate francez 1 la Congre
sul de la Haga din 1872 l Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncito
rilor a fost ales în Consiliul Ge
neral, dar nu a acceptat. - 1 62. 

Days, Alfred - în 1873 membru al 
Co;i,liului federal belgian ; a par
ticipat la congresul Federaţiei bri
tanice din Manchester. - 669. 

Delallaye, Pierre-Louis (n. 1820) -
mecanic francez ; din 1864 mm
bru al sociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; a luat parte l a  Co
muna din Paris ; după îniringerea 
Comunei a emigrat în Anglia ; 
membru al Consiliului General al  
Asoiaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ( 1 87 1-1872 ) ; în 1871 de
legat la Conferinţa de la Londra. 
- 50, 70, 84, 650. 

Dentraygues, Emile (pseudonim 
Swarm) (n. aprox. 1 837) - func
ţionar a căile ferate franceze, 
mmbru al sect:ei din Toulouse a 
Asociaţiei Intenaţionale a Mun
citorilor ; în 1872 delegat la Con
gresul de la Haga ; ln procesul 
de la Toulouse lmpotriva mem
brilor sociaţiei Internaţioale a 
Muncitoilor ( 1 873) şi-a trădat to 
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vardşii .  - 1 53, 1 55, 1 57, 1 60, 1 61 .  
32 1 ,  322, 325-327, 390. 

Dereure, Simon ( 1 838-1 900) - mi
litant al mişcarii muncitore5ti 
francze şi internationale, blan
quist ; de profesiune cizmar ; 
membru aJ sectiei din Paris a A
sociat:ei liternation ale a Munci
torilo r ; a făcut parte din reclac\ia 
ziarului „La Marseillaise" ; mem
bru al Comunei din Paris ; după 
infrîngerea Comunei a emigrat in 
S.U.A. 1 m 1 869 delegat la Con
gresul de la Base! şi in 1 872 la 
Congresul ele la Haga ale Aso
ciaţiei Interna\ionale a Munci tori
lor ; membru al Consiliului Gene
ral ales în 1 G72 la Congresul de 
la Haga ; din 1 882 membru al 
Partidului muncitoresc f.a.ncez. -
153, 1 55-159, 1 60, 1 6 1 ,  666, 667. 

De Wollers - membru al Consiliu
lui Ge:ieral al  Asoia tiei luterna
tion ale a Muncitorilor ( 1 871-
1 872 ) .  - 70. 

Diderot, Denis ( 1 7 1 3-1 784) - filo
zof francz, reprezen tan t al mate
r.iialismului mecanicist, ateu ; ilu
minit, unul dintre icleologii bur
gheziei franceze revoluţionare, 
fondator şi  redactor principal al 
En ciclopedi ei franceze. - 595. 

Dietzgen, Joseph ( 1 828-1 888) - so
ciail�democrat german ; de profe
siune muncitor tăbăcar, filozof 
autodidact „care a descoperit în 
mod independent materialismul 
ialectic" (Lenin ) ; în 1 872 dele
gat la Congrsul de la Haga al 
Asocia\iei Interna\ionale a Mun
citorilor. - 157. 

Dobroliubov, Nikolai Aleksandro
vici ( 1 83---1 861 ) - remarcabil 
demo crat revoluţ:onar rs, criti c 
ILterar şi filozof materialist ; unul 
dintre cei mai de seamă pre
cursori i social-democraţiei ru&c. 
- 538. 

Dolgov, Niholai Stepanovici (n.  
1 844) - revolutionar rus,  narod-

nic, a luat parte la tulburdrile 
stuclen\e5li din 1 869 ; membru al 
organizatiei lui Neceaev ; in de
ceniul al 8-lea a fost in legă
tură cu organizaţia revolutionard 
;ecretd „Zemlea i Volea" . - 4 1 4. 
4 1 5. 

Dollius, Jean ( 1 800-1887) - mare 
fabriicant alsacian, filantrop bur
ghez, primar al oraşului Mulhouse. 
- 228. 

Du Bauy, Marie-Jeanne, contesd 
( 1 743-1 793) - favor it. a regelui 
Franţei Ludovic al  XV-�a. - 53i. 

Ducpeliaux, Edouard ( 1 804-1 868) -
publicist şi Statistician belgian, 
filan trop burghez ; inspector ge
neral al închisori.Jar şi al institu
tiilor de binefacere din Belgia. -
237. 

Dulame, Jules-Armand-Stanislas 
( 1 798-1381 ) - om ele stat şi a
vocat francez, orleanbt, unul clin 
tre căldii Comunei din Paris ; mi
nistru al  lucrărilor publice ( 1 839-
1840 ), ministru de interne ( 1848-
1 849), n in i„tm de justiţ 'e  ( 1 871-
1 873, 1875-1876, 1 877-1879) 5' 
prim-ministru ( 1 876, 1 877-1 879 1 .  
- 9, 34,  56,  1 37, 1 39, 322. 

Dumont - vezi Faillet, Eugene
Louis. 

Dupont, Anthime J. M. (n. 1842) -
revoluţionar francez, a aderat la 
blanquişti . de profesiune funcţio
nar de bancă ; membru al Comu
nei din Paris. - 67. 

Dupont, Eugene ( aprox. 1 831-18BI 
- muucitor francez. constructor 
de instrumente muzicale ; în 1 843 
a luat parte la instuectia din iu
nie de la Paris ; din 1 862 a trăit 
la Londra ; membru al  Consiliului 
Gen eral al  Asociatiei Interna\io
nale a Muncitorilor (noiembrie 
1 864-1872), secretar-corespondent 
pentru Franta ( 1 865-1 871 ) ;  în 
J 865 a participat la Conferin \a  
de  la Londra şi  în  1 866 la Con
gre,ul ele la Genev a ; în 1 867 pre-
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şedinte al Clngresului de la Lau
sanne, in 1 868 delegat la Congre
sul de la Bruxelles, in 1 871 la 
Conferinţa de la Londra şi  in 1 872 
a Congrsul de •la Haga ; a pro
movat Jinia lui M·arx in Interna
ţională ; in 1 870 a plecat Ia Man
chster, unde a infiinat o serţ;e 
a Asocia1iei Internafonale a Mun
citorilor ; membru al Clnsiliului 
Ider·al bri tanic al  Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ( 1 872-
1 873 ) ; in 1 874 s-a stabilit in 
S.U.A. - 50, 66,  67,  70,  84, 1 53, 
1 55, 1 57, 1 60-1 G2, 1 70, 1 8 1 ,  1 82,  
2 1 0, 430, 650. 

Durand, Gustave-Paul-Emile (n .  
1 835) muncitor giuvaergiu 
francez, agent de politie ; d upi 
infringerea Comunei din Paris a 
·plecat Ja ondra, unde s-a dat 
drept emigrant ; in 1 871 - se
retarul secţiei franceze din 1 871 ; 
in 1 371 a .fost demascat şi exclus 
din .5ociatia Interaţională a 
Murucitorilor. - 24, 29. 

Dufon - vezi Stefan al Vl-ka, Du
fon. 

Duval, Theodor - militant al  mi5-
cări i  muncitoreşti elveţiene, de 
profesiune tîmplar ; membru şi  

·unul dintre întemeietorii AJian
tei publ ice a democratei socia
!i&te ; în 1 870 s-a îndepărtat de 
bakunişti ; membru ·al Consiliului 
edernl romand ; a luptat împo

triva influentei lui Bakunin ; în 
1 872 d elga1 la Congresul de la 
Haga al  Asociaţiei InternaţionaJe 
a Muncitorilor. - 1 53, 1 55, 1 57, 
1 58, 1 60, 1 61 .  

E 

Eastwick, Edward Bacf.Jiouse ( 1 8 1 4-
1 883) - diplomat şi orientalist 
nglez, conserva tor, membru al  
parlamentului ( 1 868-1 874). - 68. 

Eberhardt - anarhist belgian, de 
profsiiune croito r ; în 1 872 dele
gat la Clngresul de la Haga al 

Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor, făcea parte din minori
tatea anarhistă a Congrsului ; ln 
urma hotăririi Consiliului Genral 
din 30 mai 1 873 a fost e<Oiu; din 
As'ciaţia Internaţională a Mun
ciilorilor. - 1 53, 1 55, 1 57,  1 6 1 .  

Ecaterina a II-a ( 1729-1 796) - im
păriteasă a Rusiei ( 1 762-1796). 
- 450, 564, 602. 

Eccarius, Johann Georg ( 1 8 1 8-
1 889 ) - emitor din Turingia, pu
blicist ; emigrant la Londra, mm
bru al Ligii celor drepti, apoi al 
Lgii comuniştilor, unul dintre 
condu cătorii Asodatiei culturale 
a munc1torilor g ermani de la 
Londra ; membru al Consiliului 
General al sociaţie: Internaţio
nale a Mucitorilor f 1 864 - mai 
1 872), secretar general al Con
siliului ( 1 867-1 871 ) . secretar<o
rspondent pentru America ( 1 870-
1 872), delgat la toate congresele 
şi  confrinţele Asociaţiei In terna
ţionale a Muncitorilor ; mai tirziu 
s- a alăturat conducătorilor refor 
mişti ai trade-un ionurilor engleze 
- 50, 7 1 ,  84, 1 53, 1 55, 1 57, 467, 
493, 650 . 

Elpilin, Miimii Konslanl inovici 
( 1 835-1 908) - la începutul de
ceniului al 7-lea a luat parte 
l a  mişcarea revoluţionară din 
Rusia ; a emigrat apoi in Elveţia ; 
mai tirziu s-a dovedit a fi aqent 
al poliţiei secrete ţariste. - 339. 

Enqels, Friedrich ( 1 820-H l95). 
50, 63, 64. 7 1 ,  79, 84, 98, 125, 
1 27-129, 1 53, 1 55, 1 60�1 62, 1 70 
1 73, 1 8 1 .  182, 1 89, 1 90, 1 9J, 1 96, 
1 98, 1 99, 273, 277, 278, 284, 288 
3 1 2, 3 1 9, 32 1 ,  329, 5 1 5, 544, 551 ,  
566, 571 ,  583, 584, 60 1 ,  6 1 1, 629, 
631 ,  641 ,  650, 651 ,  656, 662, 664. 

Enişerlov, Glleorglli Pelrovici (n. a 
prox. 1 849) - student la Institu 
tul tehnologic din Petersburg ; 1 
luat parte Ja tulburările studn
ţeşti din 1 868-1 869 ; implicat in 
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pocesul Neceaev, a fst •achitat 
din lipsă de dovzi. - 416. 

Estevanez y Murphy, Nico/ds ( 1 838 
-1914 )  - om politia ş: scriitor 
sniol, republican ; a participat 
Oiv la revoluţia din 1 868-1874 ; 
în 1 873 guvenator l Madridu
lui ; după înfrîngerea revoluţiei 
a migrJt în Portugalia, iar mai 
Urziu ln Franţa. - 371 .  

F 

FaiJlet, Eugene-Louis (pseudonim 
Dumont) (n. 1 840) - militant al 
mişcării muncitorşti franceze, a 
luat parte la Comuna din Paris ; 
în 1 872 a fost delgatul secţiilor 
din >aris şi Rouen la Congresul 
de Ja Haga al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ; mai tlr
ziu mmbru al Partidului munci
toresc francez. - 1 53, 1 55, 157, 
1 58, 160, 1 6 1 .  

Fanelll, Giuseppe ( 1 826-1 877) -
militant al mişcării burghzo-de
mocratice italiene ; a luat parte 
la revoluţia din 1848-1849 din 
Italia şi la ampania lui Gari
baldi din 1 860 ; adept al lui iaz
zinl ; de la mijloul deceniului al 
7-lea - prieten intim al lui Ba
kunin, membru în conducerea A
lianţei democraţiei socialste ; în 
1 868 a întemeiat ln Spania pri
mele sect.i ale Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor şi ale 
grupelor Alianţei ; ln 1869 a fost 
delegat a Congresul de la B ase! 
al Asociaţiei Intenaţionale a 
Muncitorilor ; din 1 865 deputat 
în parlamentul italian. - 1 85, 
346, 367, 371 ,  378, 391 .  

Farga Pellicer, Rafael ( 1 840-1 890) 
- anarhist spaniol, tipogr>af şi 
ziarist ; unul dintre organizatorii 
Aliantei democraţiei socialiste, 
prcum şi unul dintre întmeie
torii primelor secţi! le Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor 
din Spania ; mmbru ln condu
cerea Alianţei secrete a lui Ba-

kunin, redactor al ziarului „La 
Federacion" ( 1 869-1873) ; delgat 
la congresele de la Bs el ( 1869) 
şi de la Haga ( 1 872) ale Asooia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
ln urma hotărîrii Consiliului Ge
neral din 30 mai 1 873 a fost ex
clus din Asociaţia Internaţională 
a Munitorilor. - 155-157, 160-
161 ,  367, 370, 376, 377, 475. 

Farkas, Carol ( 1 843-1 907) - mili
tant l mişcării muncitorşti şi 
socialiste, metalurgist ; popagan
dist al marxismului ; membru al 
Asociaţiei lnternaţ.ona,Je a Mun
citorilor, unul dintre organiatorii 
şi conducătorul Asociaţiei gene
rale a lucrătorilor din Timişoara ; 
in 1 872 delegat la Congrsul de 
la Haga al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor ; în 1 880, u
nul dintre întemeietori! Partidului 
muncitoresc ungar şi in 1890 al 
Partidului social-democrat ungar. 
- 1 53, 1 55, 1 57, 1 58, 160, 1 6 1 .  

Faucher, Julius ( 1 820-1 878) - pu
blicist german, Unăr hegelian ; 
adept al libertăţii comerţului ; în
tre anii 1 850 ş! 1 861 emigrant în 
Anglia ; autorul unor lucrări cu 
privire la problma Jouinţelor ; 
mai tîrziu - membru al partidu
lui progrsist. - 237. 

Favre, Jules-Gabriel-Claude ( 1 809-
1 880) - aVocat şi om politia 
francez, unul dintre conducătorii 
republicanilor burghezi moderaţi ; 
ministru de externe in quvernul 
apărării naţionale ( 1 870-1871 ), 
călău al Comunei din Paris şi 
unul dintre iniţiatorii luptei im
potriva Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 9, 34, 87, 137, 
139, 361 . 

Fawcett, Henry ( 1 833-1 884) - eco
nomist englez, discipol al lui John 
Stuart Mill, whig. - 68, 69, 70. 

Ferdinand al I-iea ( 1 81 0-1 859) -
rege l Siclliei şi Neapolului 
( 1 830-1859), poreclit „regele-bom-



b ă• pentru că a bombardat Mes
sna ln septembrie 1 848. - 1 9 1 .  

Ferre, Charles-Theophile ( 1 845-
1 87 1 )  revoluţionar francez, 
blanquist 1 ln deceniul al 7-lea a 
luat parte activă la mişcarea re
publiană din Franţa ; membru al 
Comunei din Paris şi al omisiei 
acsteia pentru securitatea pu
bică ; substitutul prourorului 
Cmunei 1 a fost impuşcat de ver
saillZi. - 2 1 ,  56, 358. 

Peuerbach, Ludwig ( 1 80--1 872) -
lzf materialist german, ultimul 
rprezentant al filozofiei clasice 
gne din perioada imediat 
prmergătoare marxLsmului ; ideo
log al celor mai radicale pături 
democratice ale burgheziei ger
mane din anii premergători revo
Luţiei de la 1 848 ; luptind impo
triva idealismului hegelian, el a 
rpins ş: dLalectioa acestuia, din 
care auză n-a putut depăşi limL 
tele materialismului metafizic pre
m arxist ; în ultimii ani ai vieţii 
ale a 1nceput să se intereseze 
de literatura socialistă ; in 1870 a 
aderat la Partidul muncitoresc so
cial-democrat. - 628. 

Fichle, Johann Gotllieb ( 1762-1814)  
- filozof idealist subiectLv ger
man, reprezentant al filozofiei 
clasice germane, la inceput adept 
entuiast al revoluţiei franceze ; a 
susţinut un program burghezo-d'
mocratic u caracter iluminist, dar 
mai tirziu a d evenit adversar al 
ideilor şi instituţiilor revoluţiei 
fran0ze ; intre anii 181 1 ş.  18 12  
rctor a l  Universităţii din Berlin ; 
cu cele patru „Cuvintări către 
n aţiunea germană" ale sale a 
contribuit la formarea conştiin
ţei naţionale burgheze din Ger
mania, care la data rspectivă era 
în snţă progresistă. - 626. 

Flerovskl, N. (pseudonimul lui 
Bevi, Vasilii Vasilievicl) ( 1 829-
1 918)  - economist şi sociolog 
rus, lumLnist şi democrat ; re-
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przntnt l sociali:mului narod
nic utpic, autorul cărţii „Situatla 
clsei muncitoare din Rusia". -
403. 

Florinskl, Ivan Ivanovlcl (n. aprox. 
1 845) - audient la Acadmia de 
agronomie din Petrovskoe-Razu
movskoe ; a făcut parte din or
ganizaţia lui Neceaev 1 ln 1871 
a fost condamnat la şse luni 1n
chisoare. - 4 1 6. 

Fluse, Pierre - proudhonist bel
gian, de mserie ţesător ; mem
bru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; in 1 868 delegat la 
Congrsul de la Bruxells, in 1 871 
la Conferinţa de la Londra ş: ln 
1 872 la Congresul de la Haga ale 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; i-a sprijinit pe adeptil 
lu i Bakunin. - 1 53, 1 55. 1 57, 1 60, 
1 6 1 .  

Fornaccieri - militant a l  mişcării 
muncitoreşti americane, de naţio
nalitate italiană ; membru al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor als 
la Congresul de la Haga din 1 872. 
- 1 62, 666. 

Fourier, Francois-Marie-Charles 
( 1 772-1837) - socialist utopist 
francez de seamă. - 246, 247, 305, 
407, 5 13. 

Franca - vezi Nobre-Fran;a, Jose. 

Francisc al CC-Jea ( 1768-1835) -
impăTat al „Sfintului imperiu ro
man de nat:une germană" ( 1 792-
1 806 ) ; sub numele de Franisc I, 
Impărat al Austriei [ 1 804-
1 835 ). - 523. 

Frankel, Leo ( 1 844-1896) - mili
tant de seamă a l  mişcării mun
citoreşti ungare şi internaţionale 1 
membru al Comune: din Paris, 
membru al Consiliului General 
al Asociatlei Internaţionale a 
Muncitorilor ( 1 871-1872), secre
tar- corespondent <pentru Austro
Ungaria 1 in 1 87 1  delegat l a  



Conferinţa .de la Londra şi în 
1 872 la Congresul de la Haga 
ale Asociat' ei Internaţionale a 
Muncitorilor ; unul dintre în te
meietorii �artidului muncitore;c 
ungar ; tovarăş de luptă al lui 
M1n: şi Engels. - 50, 70, 84, 
127, 1 53, 1 55-157, 160-162, 18 1 , 
4 JO, 650. 

I ran1 Josepli I ( 1 830-1 9 1 6) - im
DJ r,1t al Austrie· ( 1 84�1 91 6). -
I JJ. 

Frederic al 11-Jea (denumit de isto
riografia burghezd - cel Mare) 
( 1 712-1786) - rege al Prusiei 
( 1 740-1 786) - 295, 522, 592, 602, 
619. 

Frederic WiJ/lm al Ii-lea ( 1 744-
1 797) - rege 111 Prusiei ( 1786-
1797 ). - 523. 

Fred Jr ic W illielm al III-iea ( 1770-
1 840) - rege al Prusie: ( 1 797-
1 840 ), unul dintre initiatorii 
. Snntei Alian te" .  - 594, 626, 
627. 

Frederic Will1elm al IV-iea ( 1 795-
1 861 ) - •rege al Prusiei ( 1 840-
1 861 ), a reprimat .sînqeros revo
lwt'a de la 184�1849 din Pru
sia. - 295, 630. 

Iriedlânder, Hll!O - social-demo
'Ornt ; dn 1 872, .delegait al secţiei 
din Zilrich Ila Congresul de la 
Haga al Aiociatiei Internaţion ale 
a Munci torilor. - 1 53, 155, 1 57, 
1 60 ,  l lH .  

Fus/er, Louis - membru al secţiei 
din San; (atalonia ) a Asociaţiei  
Internationale a Muncitorilor ; 
de miserie dogar. - 376. 

G 

Gambei/a,  Leon ( 1838-1 882) - om 
de stat francez, republican bur
ghez, membru al nuvernului 
apărdrii naţ'onale ( 1 870-1871 ), 
a reprimat cu cruzime mişcarea 
revolu ţionară comunardă din 
provincii le  Fran tei ; fn 1 871 a In-

temeia! ziarul „La RepubJique 
fran;aise" ; prim-min 's lru şi m1-
niitru de extene ( 1 881-1 882 ). 
- 363, 606, 628, 640. 

Gambuzzi, Carlo ( 1 837-1 902) -
avocat italian ; la începutul de
ceniului al 7-lea adPpl al lu' 
Mazzini, ulterior anarhist ; unul 
dintre conducătOrii Alianţei se
crete a democraţiei socialiste şi 
ai  altor organizaţii anarhiste din 
l lalia. - 341 ,  378. 

Garibaldi, Giuseppe ( 1 807-1882) -
democrat şi revoluţionar Halian, 
condu cd1lorul m i5cării le elibe
rare na tională din ltalia ; a luat 
parte la revolut' a din Italia din 
1 84�1849 ; 1n deceniile a l  6-lea 
şi J 7-lea a fost în fruntea luptei 
poporului italian pentru eliberarea 
natională şi unificarea Italie' pe 
cale revolutionard ; în războiul 
franco-prusian a luptat de partea 
Frantei ; a omandat amata din 
.osgi formată din unităţi ale 
Girz'i naţionale, precum şi din 
franctirori francezi şi străini ; ln 
deceniul al 8-lea a luat atitu
dine în favoarea Comunei din 
Paris ; a sulutat înfiinţarea sec
f i 'tlor Asociaţiei Internaţiona1e a 
Muncitorilor din Italia. - 385, 
465, 469. 

Garrido y Tortosa, Fernando ( 1 821-
1 883) - republican şi federalist 
b11Ighez lpaniol. socialist utopist, 
deputat în Cortesuri ( 1 869-1873). 
- 367. 

Gavrişev, Gheorq/ii Ia..ovlevici 
(n .  nprox. 1 8-16 )  - aud ient la Ac.i
clemia de agronomie din Pelrov 
"koe-Rawnov5..oe ; i f<1 cut parte 
rl ' n  orqaniza\ia lui Nec0aev ; !n 
n-1 a fost condamnat la pal! u 
1 1 1 11 ;  închi>oare. - 4 1 4. 

GP 'e//, Paul Johamen ( 1 842-1928) 
mili tant al mişcJrii muncito 

· • 's t i  ş '  �ocialisle daneze ; în 1 871 
11 nul dintre ornanizalorii sectiilor 
\sociaţiei Intenationale a Muil

d lorilor d 'n  Danemarca ; in 1876 
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unul dintre întemeietorii şi con
ducătorul Partidului social-demo
crat danez ; în 1 877 a emigrat în 
America ; m ai tirziu s-a retras din 
m:Şcarea nuncitore1scă. - 1 38. 

Gerhard!, Hendrik (aprox. 1 829-
1 886) - croitor ; militant al miş
cării muncitoreşti olandeze ; mem
bru al Consiliului federal olan
dz al Asociatiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; în 1 872 deleg1•t la 
Congresu l de la Haga ; a aderat 
la bakunişti. - 1 55-1 57, 1 6 1 .  

Gcrlach, Ernst Ludwig von ( 1 795-
1 877) - jurist prusian, om poli tic 
react' onar, unul dintre întemeie
torii ziiarului „Neue Preussische 
Zeitung ".  - 297. 

Gladstone, Robert ( 1 81 1-1872) -
comerciant englez, filantrop bur
ghez, văr al >lui WiJliam Glad
stone. - 60. 

Gladstone, ' il/iam Ewart ( 1 809-
1 898) - om de stat englez, tor. 
apoi peelist ; în a doua j umătate 
a secolului al XIX-iea lider al 
partidulu. liberal : miniitru de fi
nante ( 1 852-1 855 5i 1 859-1 866) 
şi prim-ministru ( 1 868-1 874, 
1 880-1885, 1 886 ;i 1 892-1 894), 
a promovat o politică colonială 
e;pansion'stă, mai ales în Africa. 
- 90-93, 1 1 0-1 1 8, 1 40,  1 9 1 ,  1 92, 
489, 490, 493, 650. 

Gluci„ Cristoph Willibald ( 1 7 1 4-
1 787) - compozitor dramatic ; 
dversar al formei rigide a ope
rei baroce de Curte ; linta spre 
rprezeJtarea şi forma muzicală 
realistă, are corespun dea idea
lului de umani tate al burgheziei 
prerevolu tionare. - 593. 

Goethe, Jolwnn Wolfgang von 
( 1 749-1 832) - cel ma. de seamă 
scriitor şi gînditor german ; unul 
dintre cei mai mari scriitori ai 
li tcraturii universale. - 285, 593. 

Gondres, Eugene - agent de po
litie frnncez, s- a strecurat în sec
tia rl!n Na rbonne a Asodatiei 

In terna\ionale a Muncitorilor ; a 
fost demascat în 1 873. - 390. 

Gorceakov, Aleksandr Mihailovici. 
prinţ ( 1 798-1883) - om de stat 
ş:  di plomat rus, ambasador la 
Viena ( 1 854-1 856), ministru de 
externe ( 1 856-1882). - 621 , 621, 
625. 

Grant, James ( H l02 1 379) - ziar:.t 
şi 5Tiitor Pngle1 radical, redac
torul ziarului „The Moning Ad 
verti5er" ( 1 850-1 871 ). - 250. 

Greg, Robert Hyde ( 1 795-1875) -
fabricant  englez, l ibcr-schimbht 
liberal. - 250, 253. 

Greii - ofiter de pol i t ie  prusian, 
la în cepu tul dPceniului al 6�1ea 
al secolului al  XIX-iea unul din
tre conducătorii agenturi i  pr 1 -
siene de la Londra. - 567. 

Gromeka, Stepan Stepanm iu 
( 1 823-1 877) - publi cist rus, li
beral moderat ; in  t impul ri>coa
lci poporului polonez din 1 863-
1 864 a fost rpreşedintele comiii>i 
pentru problemele ţirc111P)t: d i rt 
Polonia,  apoi guvenator h 
Siedlce. - 445. 

Grosse, Eduard - emigrant ger
man în S.U.A ., lassallean, membru 
al Asoci atiei Internationale a 
Muncitorilor. - 1 05. 

G11esde, Mathieu-Basile, numit Ju. 
Ies ( 1 845-1 922) - militant al  
mişcăr ' i  muncitoreşti şi socialiste 
franceze şi in ternationale, la în
ceput republican burghez ; i n  
prima jumătate a deceniului a1 
8-lea a aderat la anarhi;ti ; ulte
rior, unul din tre întemeietori 
partidului muncitoresc francPt  
( 1 879) ş i  propagandist al ideilo · 
marxiste în Franta ; timp de ma 
mu lt '  ani a fo>t conduc;ttorul a r · 
pii revolutionare a mL5tiril s -
cialiste franceze ; în timpul pr' 
mului război mondial - soc' ' 
şovinist. - 325-327, 33J -:, , l 



78i Indice de nume 

Guillaume, James ( 1 844-1916) -
istitutor elveţian 1 anarist, ba
kunist ; mmbru al Asociaţiei In
ternaţ:onale a Muncitorilor 1 . in 
1 866 a participat la Congresul de 
la Gneva, ln 1 867 la cel de la 
Lanne, in 1 869 a cel de la 
Base! şi ln 1 872 la cel de �a Haga 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; unul dintre orga
nizatorii AI:anţei dmocraţiei so
cialiste, redactor al ziarelor „Le 
Progres•, „La Solidarite" şi al lui 
„Bulletin de la Federation juras
sienne• ; �a Congresul de la Haga 
a fost exclus din Asociaţia In
temat:onală a Muncitorilor pen
tru activitate dizolvantă ; in 
timpul primului război mondial -
social-şovinist. - 1 8, 28, 40, 46, 
1 5�157, 1 59-1 6 1 ,  1 66, 1 72, 1 77, 
180, 1 83-184, 335, 353, 35-357, 
359, 365, 388, 391 ,  422, 426, 465. 

H 

Hales, Jolln (n. 1 839) - ţesător ; 
mlitant al trade-unionur:Ior en
glze ; membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
n al e  a Muncitorilor ( 1 866-1872) 
şi scretar al acestui Consiliu (mai 
1 871-mlie 1872), membru al Co
mitetului executiv al Ligii pentru 
rwormă, a făcut parte din Liga 
pămlnlului şi a muncii ; delgat 
la Confer.nţa de la Londra d in 
1 871  şi la Congrsul de la Haga 
din 1 872 ale Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; de la in
ceputul anului 1 872 a fost in 
trun1ea aripii reformiste a Con
sil.ului federal britanic ; a Juptat 
impotriva lui Marx şi a adepţilor 
lui, !nceroind să acapareze con
ducerea organizaţiilor din Anglia 
ale Asociaţie: Internaţionale a 
Muncitorilor ; in urma hotăririi 
Consiliului General din 30 mai 
1 873 a fost exclus din Asociaţ.a 
Internaţională a Muncitorilor. -
50, 71 ,  79, 85, 1 97-199, 201 ,  205, 
207, 208, 301 ,  302, 3 1 7, 493, 650, 
658. 

Hales, William - mmbru l osi
liului General al Asociaţiei Inter
naţ.onale a Muncitorilor ( 1869-
1 872). - 50, 7 1 ,  84, 650. 

Halliday, Thomas (n. 1 835) - unul 
dintre fruntaşii itrade-unionur.Jor 
engleze, secretarul Uniunii ine
rilor. - 494. 

Handel, Georg Friedrich ( 1 68� 
1 759) - compozitor german de 
seamă din epoca barocă ; din 
1 7 1 2  a locuit la Londra, unde a 
compus, ln prima per!oadă, opere 
în maniera italiană ; Jn ultmele 
decnii ale vieţii sale a creat ora
torii solmne care se adresau n e
mijlocit poporulu.. - 593. 

Hansard, Thomas Curson ( 1 776-
1 833) - editor englez ; a publi
cat rapoartele asupra şedinţelor 
parlamentului ; după moartea sa, 
rapoartele s-au publicat in conti
nuare sub numele s ău. - 90-
94, 1 1 6, 1 1 7. 

Hansemann, David Justus ( 1 790-
1 864) - mare capital:st german, 
unul dintre conducătorii burghe
ziei liberale renane ; din martie 
pină in septembrie 1 48 ministru 
de finante al Prusiei, a dus o po
litică trădătoare de onciliere 
cu forţele contrarevoluţionare. -
240. 

Harcourt, W. E. - miner 1 delegat 
al Australiei la Congresul de la 
Haga al Asociaţiei Internaţionale 
a Munctorilor ( 1 872 ). - 1 57, 1 6 1  

Hardenberg, Karl August, prinţ de 
( 1 750-1822) - om de stat ş.  di· 
plomat prusian, ministru de e: 
terne ( 1 804-1 806 şi 1 807) ; pen
tru a consolida statul prusian a 
introdus un şir de reforme bur
ghze ciuntite ( 1 8 1 0-1 8 1 3 ) ; după 
Congrsul de la Viena partizan 
al politic.i reacţionare duse de 
Sfinta Alianţă. - 295. 

Harris, George - militat al miş
cării muncitoreşti engleze, &dept 
al concepţilor soc.al-refomatoare 
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.le arlistului Jams Bronterre 
O'Brein ; membru al onsiliului 
General al  Asociaţiei Internatio
nale a Muncitor:lor ( 1 869-1 872), 
secretar-financiar al Consiliului 
( 1 870-1871 ). - 650. 

Hasenclever, Wilhelm ( 1 837-1889) 
- social-dmocrat german, lassal
Jean, preşdinte al Uniunii gene
Tale a muncitorilor germani 
{ 1 871-1875). - 469. 

Hasselmann, Wilhelm (n.  1 844) -
unul dintre conducător.i organi
aţiei lasalleene Uniunea gene
rală a muncitorilor germani ; re
dactor al lui „Neuer Social-De
okrat• ( 1 871-1875) 1 din 1 875 
membru l Partidului muncitoresc 
c.alist al Germaniei 1 in 1 878 
1nul dintre conducătorii grupei 
anarhiste ; in 1880 a fost exclus 
din partid. - 469. 

laussmann, Georges-Eugene, baron 
( 1 809-189 1 )  - om politic fran
cz, bonapartist ; a luat parte la 
lovitura de stat de la 2 decembrie 
1 85 1 ,  prefect al  departamentului 
Seine ( 1853-1870 ) ; a condus lu
crările de reconstrucţie a Par.
ului. - 217, 265. 

Haxthausen, August, baron de 
( 1 792-1866) - consilir de stat 
prusian şi autor al mai multor 
lucrări consacrate descrierii ră
măşiţelor s.stemului de obşte in 
Telatiile agrare din Rusia ; prin 
nceptiile sale politice - reactio
n ar, adept l iobăgiei. - 560. 

Hebert, Jacqu•es-Rene ( 1757-1794) 
- ziarist şi om politic din timpul 
Tevolutiei burghze franceze de la 
sfirşitul seclului al XVIII-iea, 
conducătorul arip:i stingi a iaco
binilor. - 528. 

Heddeghem - vezi Van Hedde
ghem. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
( 1770-1831 )  - filozof german 
(idealist obiectiv), cel mai de 
seamă reprezentant l filozofiei 

clsice germane ; a elaborat mul
tilateral dialectica idealistă ; 
ideologul burghziei germane. -
270, 297, 590, 629. • 

Heim - ln 1 872 delegatul scţiilor 
austriece la Congresul de la 

Haga al sociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 1 53, 1 55, 1 57, 
160, 1 6 1 .  

Heine, Heinrich ( 1 797-1856) 
poet revoluţionar german de 
seamă, duşman al  absolutismului 
şi al reacţiunii feudal-clericale ; 
prieten intim al familie: Marx. 
- 548. 

Henric al Ill-lea ( 1 55 1-1589) 
irege al Franţei ( 1574-1589). 
595. 

Henric al IV-lea ( 1 553-1 610)  
rege al Navarrei ( 1 572-1610)  şi al 
Franţei ( 1 589-1610 ) ; întemeieto
rul dinastie. de Bourbon ; a in
tărit absolutismul regal ln Franţa 
şi a pus capăt războaielor reli
gioase dintre hughenoţi şi cato
lic:. - 595. 

Hepner, Adolf ( 1846-1923) - so
cial-democrat german, redactor 
la ziarul „Volksstaat• ; in 1 872 
delegat la Congresul de la Haqa 
al Asociatiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; ulterior a emigrat 
în S.U.A. ; in tipul primului 
Tăzboi mondial - social-şovinist. 
- 1 53, 1 55, 1 57, 160, 16 1 ,  322 

Herder, Johann Gottfried ( 1744-
1 803) - filozof german, scriitor 
şi teoretiian al l.teraturii, re
przentant al iluminismului bur
ghez al  scolului al XVIII-iea ; 
unul dintre intemeietorii curen
tului literar progresist ,,Sturm 
und Dra9 " .  - 593. 

Herman, Alfled - sulptor 1 mili
tant al mişcării muncitoreşti bel
giene, unul dintre organizatorii 
secti ' lor din Belgia ale Asocia
ţiei Intenaţionale a Muncitorilor, 
membru al Consiliului General 
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şi scretar- corspondent pentru 
Belgia ( 1 871-1 872) ; în 1 868 dele
gat la Congresul de la Bruxelles ; 
in 1 87 1  la Conferinţa de la Lon
dra şi în 1 872 la Congresul de la 
Haga ale Asoc:a�iei Internaţionale 
a Muncitorilor ; la acest din urmă 
congrs a aderat la minoritatea 
anarhis t5 .  - 50, 70, 84, 1 55, 1 57, 
1 60, 1 61 .  650. 

Hcr7en, Alcksandr Alt_ksandrovici 
( 1 839-1906) - fiziolog rus, fiu 
al lui Aleksandr lvanovici Her
zen. - 88. 

Herzcn, Alcl,sanlr Ivanovici ( 1 8 1 2-
1 870) - democrat revoluţionar 
rus de seamă, filozof m a tPrialist, 
publicist şi scriitor ; in 1 847 a 
Pmigrat în s trdin atate, unde a în
fii1tat o tipograf:e rusă şi a edi
tat almanahul „Polearnaia zvezda" 
şi ziarul „Kolokol", care au avut 
un rol important în lupta împo
triva iobdgiei şi autocraţiei ţa
r's te. - 1 1 , 88, 41 1 ,  423, 440, 44!, 
444, 445, 558, 560. 

Hess, Moses ( 1 812-1 875 ) - publi
cist gNm1n ; pe a mijlocul dece
niului al 5-lea unul dintre princi
palii reprezentanţi ai „adevdratu
lui • sociali5m; în deceniul al 7-lea 
lns5al!ean ; în 1 868 a participat la 
,Congrsul <le la Bruxelles şi în 
1 869 la cel de la Base! ale Aso
ciaţiei In tPrnationale a Muncito
rilor. - 567, 628. 

Hills, Edmrmd - în 1 872 secretar 
al Consiliului federal britanic al 
Asociaţiei Intenaţiona.le a Munci
toriJor ; a luat atitudine împotriva 
aripii reformi>tP a acestuia. - 209. 

llinr/,eldey, Karl Ludwig Friedrich 
\ on ( 1 805-1 856) - funcţionar su
perior prusian, din 1 848 prefectul 
politiei din Berlin, din 1 853 şeful 
departamentului politiei din Mi
n i„terul de Interne. - 295, 567. 
568, 569. 

Hirsch, Wilhelm - funcţionar co
mercial din Hambur g ; la ln"epu-

tl deceniului al 6-lea agent de 
p'liţie prusian la Londra. - 567. 

Hmelnifki, Bogdan ( 1 59--1657) -
hatman al cazacilor, conducătorul 
mişcării de eliberare din Ucraina 
împotriva stipin!rii străine ( 1 648-
1 654 ). - 616. 

Hoffbaucr, En51 ( 1 836-1 905) - ofi
ţer de artilerie prusian, autorul 
mai multor lucrări despre artforie. 
- 507. 

Holmann, Got t/Je/J (pseudonim „Fii
selier August Kutschke") ( 1 844-
1 924) - autorul unor rintece sol
dl ţeşti naţionaliste. - 237. 

Hale, James - publiciit burghe. 
englez, autorul unei lucrări cu 
privhe la condi\iile de locuit ale 
clasei muncitoare. - 237. 

Hoplner, Eduard von ( 1 797-1 858) 
- general prusian, scriitor militar. 
- 594. 

Houl, van dcr - în 1 872 delegat al 
scţiilor din Amsterdam la Con
gresul de la Haga al Asociatiei 
Internaţionale a Muncitorilor. 
1 53, 155, 1 57, 1 6 1 .  

Howell, George ( 1 833-1 910 )  
zidar, u.nul dintre liderii refo r
mişti ai trade-unionurilor engleze. 
fost cartist, secretar al Consiliului 
trade-unionurilor din Londra ( 161 
şi 1 862) ; a partidpat ' ia adunarec1 
publică de la St. Martin's Hali din 
28 septembrie 1 864 ; membru al 
Cosiliului General al .Asociaţiei 
Internaţionale a Munci tarilor ( oc
tombri e 1 864-1869) ; în 1 865 a 
participat la Conferinţa de la Lon
dra a Asociatiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; secretar al Ligii 
pentru reformă şi al Comitetului 
pa,lamentar al Congresului trade
nnionurilor din Anglia. - 493. 

Hubcr, Viclor-Aime ( 1 800-1 869) -
publicist german şi cercetător al 
i1toriei literaturii, conservator. 
- 237, 247. 
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Hugo, Vktor { 1 802-1 885) - scriitor 
francez, unul dintre < ei mai de 
seamă reprezenlanti ai  romanlh
mu1ui progresist. - 4 !5. 

Jlurliman - membru al Consiliulu · 
General al Asociaţiei Inlerna\ i J
nale a Mundlorilor ( 1 871-lBiL ) , 
delegat al Asocia\iei elve\iene din 
Londra. - SO, iO, 84, GSO. 

Hurry, F. - membru al Consiliului 
federal bri tanic al Asociatiei In
ternaţionale a Mund lorLlor ( 1 872-
1 873) ; a Juat  atitudine împotriva 
aripii reformiste a acestuia. - 209. 

Jacobi, Pavel Ivanovici - revol u
ţionar rus, de profesiune medic ; 
emigrant politic, prieten intim a 1 
lui ltkunin ; la începutul dece
niului al 8-lea a propagat ideile 
anarhiste în I talia. - 381 . 

Iglesias Posse, Pablo ( 18S0-192S) -
tipograf ; militant al mişcării  mun
citoreşti spaniue, socialist, publi
cist proletar, membru al Consiliu
lui federal spaniol al  Asociaţiei 
Internaţionale a MuncitoriJor 
( 1 071-1372) ; redactor al ziarului 
„La Emancipacion" ( 1 871-1 87:i) şi 
embru al Noii iedera\ii din Ma
drid ( 1 872-1 873) ; a luptat impo
triva .influentei anarhiste ; in ! Big 
unul dintre întemeietorii Partidu
lui muncitoresc socialist spaniol ; 
mai tirziu unul dintre conducă tori ; 
aripii reformiste a acestuia. - 374. 

Isabella a II-a ( 1 830<1 904) - re
gină a Spaniei ( 1 833-1 368). -
536. 

llzenplitz, Heinrich August Friedric/1, 
conte de ( 1 799<1 883) - om d e  
stat prusian, ministru al comerţu
lui (decembrie 1 862 - mai 1 873 ) .  
- 298. 

Ivanov, Ivan Ivanovici (m. 1869) -
audient la Acadenia de agronomi ' 
din Petrovskoe-Razumovskoe ; a 
luat parte la mişcarea s tud0nteasct 

52* 

din deceniul al 7-lea ; membru al  
organizaţiei lui  Neceaev ; a fost 
omorit de Neceaev. - 4 1 1 ,  4 11, 
41 4, 417 - 420, 423, 43S. 

l 
lmpăratul Germaniei 

helm I. 

lmpăratul Austriei 
Joseph I. 

vezi W i i-

vezi Franl 

lmpăratul Rusiei - vezi Alexandm 
al II-iea. 

J 

Jacoby, Joliann ( 1 805-1877) - me
dic din K>nigsberg, publicist şi 
om politic german, demouat con
vins ; in 1 848 membru al preparla
mentului şi unul dintre conducă
torii aripii itingi di.11 Adunarea na 
ţională prusiană ; în 1 849 membru 
al Adunării naţionale de l a  Frank
furt şi deputat în a doua Camerî 
( extrema stingă ) ;  adversar al po
liticii lui Bismarck ; din 1 872 mem
bru al Partidului muncitorest so
cial-demoorat. - 604, 643. 

Ja/\"O, Juan - anarhist spaniol, unul 
dintre inlemeielorii grupelor 
Alianţei democraţiei socialiste din 
Spania, preşedinte al  secţiei din 
(adrid a Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor. - 367. 

Joliannarl, Jules ( 1 843-1 888) -
muncilor litourtf francez ; mcm 
hru al Consiliului General al 
Asocia\iPi Inlernation.le a Mun
citorilor ( 1 868-1 869 şi 1871-1 872 ), 
;ecretar-corespondenl pentru I talia 
( 1 868 şi 1869) ; în 1 870 a întemeiat 
la Saint DPn i; o secţie a Asocialic1  
Interna\ionale a Muncittrilor ; 
membru al Comunei din Pan., 
blanquisl ; dup. infringerea Co 
munci a emigrat la Londra ; h 
1 872 delegat la Congresul de la 
J Iaqa al Asociatiei Interna\ion lle 
a Muncitori lor. - SO, iO, 84, 1 51 
I SS, 1 S7, 1 60, 1 61 ,  6SO. 
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Jukovski, Nikolai Ivanovici ( 1 833-
1 895) - anarhist rus, din 1 862 emi
grant in Elveţia, secretar l secţiei 
din Geneva a Alinţei dmocraţiei 
socialiste ; ln 1 872 s-a retras din 
Asociaţia Internaţională a Mun
citorilor in semn de p otest 1mpo
triva excluderii lui Bakunin. - 2 1 ,  
1 60, 341 . 

Jung Hermann ( 1 830-1901 )  - de 
profesiune ceasornicar ; militant al 
mişcJrii muncitoreşti internaţionale 
şi elveţiene, a luat parte la revo
luţia din 1 848-1 849 din Germa
nia ; emigrant Ja Londra ; membru 
al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internationale a Munci
torilor şi secretar-corespondent 
pentru Elveţia (noiembrie 1 864-
1 872) ; casier al Consiliului Ge
neral ( 1 871-1872) ; in 1 875 vice
preşedinte al Conferinţei de la 
Londra, in 1 866 preşdinte al 
Congresului de la Geneva, in 
1 868 al celui de la Bruxelles, tn 
1 869 al celui de la Basel şi tn 
1 871  al Conferinţei de la Londra 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; membru al Consi
liului federal britanic ; pînă l a  
Congresul de la Haga din 1 872 a 
promovtt in Internaţlonală linia 
lui Marx ; in toamna anului 1 872 
a aderat la aripa reformistă a 
Consiliului federnl britanic ;  după 
1 877 s-a retras din mişcarea 
muncitorească. - 50, 56, 7 1 ,  83, 
85, 127, 198, 199, 201 ,  207, 208, 
300, 467, 650. 

K 

Kant, Immanuel ( 1724-1 804) - în
temietorul filozofiei clasice ger
mane. „Principiul de bază al filo
zofiei lui Kant este concilierea 
materialismului cu idealismul, un 
compromis intre amindouă, o lm
pletire într-un singur sistem a 
louă orientări filozofice diferite, 
contradictorii" (Lenin). Scrierile 
sale cu privire la ştiinţele natu
rii, datlnd din prima perioadă a 

activităţii sale, şi in special ip
teza sa cu privire la originea lumii 
conţin elemente de materilism 
şi ale unei dialectici spontane_ 
Ideea dezvoltată de Kant in 179. 
cu pivire la necesitatea nei 
păci veşnice între popoare re
prezintă punctul culminant l 
gindirii sociale din acea vreme. 
- 593. 

Karakozov, Dmilri V lad1mirovici 
{ 1 840-.1 66) - revoluţionar rus 
şi narodnic, membru al societăţii 
revoluţionare secrete „Organiza
ţia" ; in aprilie 1866 a săvirşit 
un atentat împotriva lui lexan
dru al II-iea ; a fost spînzurat. -
407, 416. 

Karl August ( 1 757-1 828) - mar
duce de Saxa-Weimar. - 593. 

Katkov, Mihail Nikiforovici ( 181--
1 887) - publicist reacţionar ru, 
rdactor al lui „Moskovske V
domosti • ( 1 850-.1 855 ). - 4 1 1 .  

Kavanagh, S .  - a luat parte la 
mişcarea muncitorescă meri
cană, de naţionalitate irlandeză ; 
membru al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale i 
Muncitorilor ales la Congrsul 
de la Haga din 1 872. - 162, 
666, 667. 

Keen, Cliarles - militant al mişcă
rii muncitoreşti engleze ; în 187' 
membru al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale � 
Muncitorilor. - 70, 650. 

Kepler, Johannes ( 1 571-1630) 
astronom german de seamă, 
descoperit legile mişcării plane
telor. - 592. 

Klimin, Innokenti Feodorovicl 
(n. 1 847 ) - audient la Academl& 
de agronomie din PetrovskoeRa
zumovskoe ; a făcut parte din 
organizaţia lui Neceaev ; ln 1671 
a fost condamnat la un n lnchl
soare.- 414, 416. 
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Kolacevi:ki, Andrei Nikolaevici 
( 1848-1888) - nobil rus ; din 
166 a fost supravegheat de po

liţia secretă ; dat in judecată in 
legătură cu afacerea Neceaev, a 
fost achitat. - 416. 

Kosciuszko, Tadeusz Andrzej Bo
nawentura ( 1 746-1 817)  - luptă
tor polonez pentru libertate ; a 
luat parte la războiul de inde
pendenţă l coloniilor engleze 
din America de Nord ( 1 776-
1 73) ; ln 1 783 a primit gradul 
de g eneral ; ln 1794 conducăto
rul luptei de eliberare a poporu
lui polonez. - 521 .  

Krupp, Alfred ( 1 812-1887) - mare 
indstriaş german, proprietarul 
unei turnătorii de oţel şi fabrici 
de armament, care a livrat tu
nuri şi arme multor state din 
Europa. - 109, 252. 

Kryiiski, Jan ( 1 81 1-1890 ) - revo
luţionar polonez, emigrant la 
Londra, membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ( 1 865-
1867), scretar al organizaţiei re
voluţionar-demooratice Lud Pol
si ; redactor al revistei so
cialiste poloneze „WiciM ( 1 875). 
- 519. 

Kugelmann, Ludwig ( 1 830-1902) -
medic german, a luat parte la 
revoluţia din 1 848-1849, membru 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; in 1 867 delegat 
la Congrsul de la Lausanne şi 
in 1872 la Congrsul de la Haga 
ale Asciaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; prieten al familiei 
Marx. - 153, 155, 157, 160, 161 .  

Kupper, F .  - i n  1 872 secretarul 
german al secţiei pentru străină
tate din Manchester a Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor ; a 
Sprijinit pe Marx şi · Engels in 
lupta lor impotriva reformiştilor 
englzi. - 204. 

Kuznetov, Aleksei Kirilovici ( 1 845-
1 928) - revoluţionar rus şi na-

rodnic, a făcut parte din rgani
zaţia lui N eceaev ; in 1 871 a fost 
condamnat la 10 ani muncă 
silnică 1 mai Urziu a aderat la 
socialiştii-revoluţionari ; a luat 
parte la revoluţia din 1905, aflin-
du-se la Cita. 421 .  

L 

Lafargue, Paul ( 1 842-191 1 )  - mili
tant al mişcării muncitoreşti fran
ceze şi internaţionale, publicist ; 
membru al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; secretar-corespon
dent pentru Spania ( 1 866-1869) 
unul dintre intmeietorii sec
ţiilor din Franţa ale Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
( 169-1870), din Spania şi Portu
galia ( 1 871-1872) 1 1n 1 872 dele
gat la Congrsul de la Haga al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; unul dintre întemeie
torii Partidului muncitorsc fran
cez ; discipol şi tovarăş de lupta 
al lui Marx şi  Engels. 153 
155, 157, 158, 160, 161 ,  1 63, 1 8  
1 84, 1 87, 320, 374, 377. 

Landeck, Bernard (n. 1 832) - biju
tier francez, membru al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncito
rilor şi al secţiei franceze din 
1 871, care a luat atitudine impo
triva Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Mucito
rilor. - 28, 83, 661 .  

Langelhal, Christian Eduard ( 1806-
1 878) - botanist şi autorul unor 
scrieri despre agricultură ; profe
sor la lma. - 596. 

Lanza, Giovanni ( 1815-1882) - om 
de stat italian, liberal burghez 
ministru de finanţe ( 1 858-1859), 
ministru de interne ( 1864-1 865) 
prim-ministru şi ministru de interne 
( 169-1873). - 139, 650. 

Larroque (Larocque), Jean (pseudo
nim Latraque) - a luat parte la 



Comuna din Paris, membru al 
Com:itctului Central al Gărzii na
tional e ; unul dintre conducătorii 
ecţiei din Bordeaux a Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncito
rilor ; în 1 873, fiind dat ·în jude
cată, a fugit în Spania, unde, ca 
lmputernicit al Consiliului Gene
ral, a continuat să conducă acti
vitatea secţiilor din Bordeaux 
ale Asociaţiei foternaţi-0nale a 
Muncitorilor. - 318. 

Lu,ker, [duard ( 1 829-1884) - om 
politic german, membru al Reich
stagului, unul dintre întemeieto
rii şi conducătorul Partidului 
naţional-liberal, eare sprijinea 
politica reacţionară a lui Bis
marck. - 93, 498. 

I. <sa/le, Ferdinand p 825-1864) -
. publicist german mic-burghez, 
avocat, în anii 1848-1849 a 
participat 'la mişcarea democra
tică din !Provincia renană ; Ja în
ceputul deceniului al 7-Jea a 
aderat la mişcarea muncitorească, 
i mul dintre ·întemeietorii Uniu
nii generale a muncitorilor ger
mani ( 1 63 ) ; a sprijinit poHtica 
unificări „de sus" a Germaniei 
sub hegemonia IPnsiei, a iniţiat 
curentul oportunist în mişcared 
muncitorească germană. - 69, 
280, 604, 630-632, 640-641 .  

Laurel, C.F. - a activat în cadrul 
-nişcării muncitoreşli americane ; 
de naţionalitate suedeză ; mem
u al Consiliului General al 
\sociaţiei [nternaţionale a Mun
citorilor, ales la Congresul de la 
Haga din 1 872. - 162, 666, 667. 

Lavrov, Piotr Lavrovici ( 1 823-1900 ) 
- publicist şi sociolog rus, unul 
dintre ideologii n11rodnicilor, filo
zof eolcctic ; membru al Aso
datiei In ternaţionale a Muncito
rilor ; a l u at parte .la Comuna din 
Paris ; redactor al revistei „Vpe
red ! • ( 1 873-1876) şi al 7iarului 
Vpered ! "  ( 1 875-1 876). - 53-t 

SJ-54l. 

Law, Harriet ( 1 832-1 897) - mili
tantă a mişcării ateiste din An
glia, membră a Consi:iului Gene
ral ( 1 867-1 872 ) ; în 1 872 membră 
a s ecţiei din Manchester a Aso
cialiei Internaţionale a Munci
torilor. - 50, 70, 84. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste 
( 1807-1874) - publicist şi om 
politic kancez, unul dintre cou
ducătorii democraţilor mic-bur
ghezi ; redactor al ziarului „La 
Reforme" ; în 1 848 ministru d? 
interne in guvernul provizoriu şi 
membru al comisiei executive ; 
deputat în Adunarea naţionali 
constituantă şi în cea legis'lativă ; 
s-a situat in fruntea prtiduJui 
Muntelui (Montagne) ; dupi de
monstraţia de ·la 113 iunie 1849 a 
emigrat în Anglia. - 445 . 

Leiran:ais, Gustave ( 1 826-1 901 ) 
revoluţionar francez, institutor, 
proudhonist de stinga ; a luat 
parte la revoluţia din 1 848 ; de 
la sfîrşitul deceniului :al 7-lea 
membru l Asociaţiei Intena
ţionale a Muncitorilor ; membru al 
Comunei din Paris ; după infrîn
gerea ,Comunei a emigrat in l
veţia, unde a aderat •la anarhişti. 
- 30, 3 1 ,  46, 54. 

Leibniz, Gottlried Wilhelm, baron 
de ( 1 646-1 716)  - filozof german 
idealist, matematician de seamă, 
istoric şi diplomat ; întemeietorul 
Academiei ide Ştiinţe din Berlin 
şi primul ei preşedinte. - 50, 
592. 

Le Moussu, A. - gravo r ; militant 
al mişcării mu::itoreşti franceze ; 
a luat parte la .Comuna din Pa
ris ; după înfrîngerea Comunei 
a emigrat la Londra ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor şi 
secretar-corespondent pentru sec
ţiile franceze din America 
( 1 871-1872 ) ; în 1 872 delegat la 

Congresul de la Haga al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncit„. 
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rilor ; a sprijinit lupta dusă de 
Marx şi Engels împotriva baku
niştilor. - 50, 7 1 ,  85, 1 27, 1 53 
1 55, 1 57, 1 60�162, 319, 320, 329, 
430, S50. 

Leo, Andre (de fapt Lcodile Clmmp
seix) ( 1 829-1900) - scriitoare 
şi publicistă franceză, a sprijinit 
Comuna din Paris ; după înfrîn
gerea Comunei a emigrat în El
veţi a ; adep t ă  a lui Bakunin. -
21,  358. 

Lessing, Gollhold Eplzraim ( 1729-
1 781 ) - critic literar şi c ritic de 
artă, poet şi iluminist, întemeie
torul esteticii rea.sie şi a•l lite
raturii naţionale germane cla
sire ; duşman al absolutismului. 
- 538, 593. 

Lessner, Friedriclz ( 1 825-191 0)  -
militant al mişcării muncitoreşti 
germane ·şi internaţionale, de 
profesiune croitor, membru al 
Ligii comuniştilor, a participat la 
revoluţia din 1848-1849 ; în 1852, 
în procesul comuniştilor de la 
olonia, a fost condamnat � a  trei 
ani închisoare ; dttpă 1856 emi
grant la  Londra ; membru al A5o
ciaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la !Londra şi al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor 
( noiembrie 1864�1872) ; în 1 865 
şi 1 871 a participat la conferin
ţele de la Londra ; în 1 867 la 
Congresul de la Lausanne, în 
1868 la  c el de la Bruxelles, în 
1869 la cel de la !3asel şi în 1872 

,la cel de la Haga ale Asocia ţiei 
Internaţionale a Munci lori!or ; 
membru al Con ;:liului federal 
britanic, a luptat artiv pentru 
promovarea în Interna\ional<l a 
liniei lui Marx ; mai tirziu unul 
dintre întemeietorii Partidului 
muncitoresc independent din An
glia ; prieten şi tovariş de luptă 
al lui Marx şi Engels. - 50, 70, 
84, 155, 1 57, 16 1 ,  1 9 1 .  209, 650, 
669. 

Leviele, E. - a activat în c adr 1 
mişcării muncitoreşti american , ·  
de naţionalitate franceză ; mem
bru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun 
citorilor, ales Ja Congresul de la 
Haga din 1872. - 1 62, 666. 

Lewal, Jules-Louis ( 1 823-1908) -
general şi teoretician militar 
francez. - 582. 

Liebig, Justus, baron de ( 1803-
1873) - chimist german, deschi
zător de drumuri in chimia orga
nici şi analitică, precum şi în 
aplkarea ei in af1r!cn llura. --
23�. 597. 

Lieblrnec11t, Wilhelm { 1 826-1900 ) 
- eminent militant al mişcv 
muncitore5ti germane şi interna
ţionale ; participant la revoluţia 
din 1848-1849, membru al Ligii 
comuniştilor ; membru al Inter
naţionalei I. l u p titor activ împo
triva lassalleanismului, pentru 
victoria principiilor Internaţior 1-
lei in mi5carea muncitoreaqc.t 
german! ; delegat la Congre" 
de la Basel al Intena\ion a l „ ·  
( 1 869) ; din 1867 deputat î n  Reich
stdg ; unul dintre întemeietor"i  
5i  conducătorii social-democra
tiei germane ; redactor al ziaru
lui „Volksstaat" ( 1869-1876) ; în 
unele probleme s-a situat pe o 
poziţie împăciuitoristă ; în timp1i 1 
războiului franco-prusian cltn 
1870-1 871 şi al Comunei din 
Paris s-a ri dicat împotri\ a planu
rilor expansioniste ale iuncheri
mii şi burgheziei prusiene ; prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx 
şi Engels. - 56, 86, 136, 1 38, 354, 
377, 604, 6 13, 638, 641 , 643. 

Lilzutin, Ivan Nildlici (n. apro {. 
1848) - a l u a t  parte Ia tulbur d 
rile studen\�ti d i n  1 SG9 ; a înte
meiat la Petersburg un cerc care 
avea legături cu Jeceaev ; m 
1871 a fost codamnat la un an 
şi patru luni închisoare. - 416  
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Loclmer, Georg (n. aprox. 1 824) -
timplar ; militant al mişcării 
muncitoreşti germane şi interna
ţionale, membru al  Ligii comu
niştilor, al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani de la Lon
dra şi  al Consiliului General al 
sociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor (noiembrie 1864-1872) ; 
in 1865 şi 1 871 delegat la confe
rinţele de la Londra ale Aso
ciaţiei Internaţionale a Munci
torilor ; prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. 
5.0, 70, 84, 650. 

Longuet, Cl!arles ( 1 839-1903) 
ziarist francez, proudhonist, mem
bru al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ( 1 866-1867 şi 1871-1 872) ; în 
1866 secretar-corespondent pen
tru Belgi a ;  în 1867 delegat la 
Congrsul de la Lausanne şi in 
1 868 la cel de la Bruxelles, în 
1871 la Conferinţa de la Londra şi 
în 1872 la Congresul de ll Haga 
ale Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; membru al Comunei 
din Paris ; după înfrîngerea Co
munei a emigrat în Anglia ; 
ulterior a aderat la posibilişti. un 
curent oportunist din Partidul 
muncitoresc francez. - 50, 70, 84, 
1 53, 1 55, 1 60, 1 6 1 ,  650. 

Lorenzo, Anselmo ( 1 841-1 915) 
tipograf spaniol ; unul dintre or
ganizatorii secţiilor din Spania 
ale sociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, membru al Consiliu
lui federal spaniol ( 1 87...1 872) ; 
în 1871  delegat la Conferinţa de 
la Londra a Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor ; în 1 872 se
cretar al Consiliului federal spa
niol al sociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; a luat atitudine 
împotriva bakuniştilor. 1 2 1 ,  
1 4--1 50, 186, 1 87, 1 98, 199, 367, 
373, 374. 

Lostau, Baldomero (n. aprox. 1 45) 
- republican şi federalist spa-

niol, de iprofesiune mecanic ; a 
luat pare la revolutia din 186--
1 874 ; membru al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ; in 
1871 a fost ales in cortesuri. 
376. 

Loyola, lgnatiu de ( 1 491-1 556) 
nobil spaniol, intemeietorul ordi
nului iezuiţilor, cea mai reacţio
nară organizaţie a bisericii cato
lice. - 408. 

Lucain (pseudonim, adevăratul său 
nume nu este unoscut) - în 1 872 
delegatul francez Ja Congresul d„ 
la Haga ; a făcut p arte din co
msia pentru cercetarea activi
tăţii Alianţei demooraţiei socia
liste. - 1 54, 1 55, 1 57, 1 59-1 61 ,  
320, 335. 

Lucralt, Benjamin ( 1809-1897) -
tîmplar ; unul dintre liderii re
formişti ai trade-unionurilor ; 
membru al Consiliului GeneraJ al 
Asociaţiei Intenaţionale a Mun
citorilor ( 1864-1 871 ) ; in 1868 
delegat la Congresul de la Bru
xelles şi  în 1869 la cel de l a  
Base! ale Asociaţiei Intenaţionale 
a Muncitorilor ; membru al Co
mitetului executiv al Ligii pentru 
reformă ; n 1 87 1  a luat atitudin" 
împotriva Comunei din Paris şi a 
refuzat să semneze Adresa Con5i
liului General cu privire la „Răz
boiul civil din 'ranţa• ; s-a 
retras din Consiliul General, care 
l-a condamnat ca renegat. - 7. 

Ludovic al XIV-iea ( 1 63--1715)  -
rege al Franţei ( 1 643-17 15), su
pranumit „regele soare•, a intărit 
absolutismul regal în Franţa. 
2 1 .  

Ludovic a l  XV-iea { 1 7 1 0-1774) 
rege al Franţei ( 1 7 1 5-1774). 
536. 

Ludovic Bonaparte 
Jeon al 111-Jea 

VeZi Napo-
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Ludovic-Filip, 
( 1773-1850) 
( 1 830-1848). 

duce de Or!eans 
rege al Franţei 
527, 602. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napo
leon al III-iea. 

Ludwig - social-democrat german, 
in 1 872 delegat al secţiei din 
Mainz la Congresul de Ja Haga 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. 1 55, 1 6 1 .  

M 

Macdonald, Alexander ( 1 821-188 1 )  
- unul dinrtre lidrii reformişti ai 
trade-unionurilor engleze, secre
tarul Uniunii naţionale a mine
rilor ; din 1 874 membru al parla
mentului ; a sprijinit politica 
partidlui liberal. - 491 ,  491. 

Mac Donnel, J. ·p. (n. aprox. 1 845) 
- militant J mişcării muncito
reşti irlandeze, membru al Con
siliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor şi 
seoretar-corespondent pentru Ir
l anda { 1 87 1-1872) ; ln 1 87 1  de
legat a Conferinţa de la Londra 
şi n 1 872 la Congresul de la 
Haga ale Aoci aţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; ln 1 872 membru 
al Consiliului federal britanic ; tn 
1 872 a emigrat ln S.U.A., unde a 
activat ln mişcarea muncitorească 
americană. - 50, 70, 84, 1 27, 1 53, 
155-157, 160, 161 ,  181,  191 , 3 1 9, 
650. 

Maclarlane, Helen - olaboratoare 
la revistele „The Democratic Re
view" ( 1 849-1850) şi „The Red 
Republican• ( 1 850), editate de 
liderul cartiştilor revoluţionari 
George Julian Harney ; a tradus 
dn limba engleză ,,Manifestul 
Partid.lui Comuni&t". - 97. 

Machiavelli, Niccolo ( 1469-1 527) -
om politic italian, istoric şi scri
itor, ideolog al burgheziei italiene 
ln perioada apariţiei relatiilor 

capitaliste ; a preconizat forma 
de stat absolutistă. - 368. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice-
Maurice, conte de, duce de Ma
genta ( 1 808-1 893 ) - general şi 
om politic reacţionar francez, din 
1 859 mareşal al Franţei, bonapar
tist ; ln timpl războiului franco
prusian a comandat corpul I ar
mată, ipoi armata din Châlon. A 
fost făcut prizonier la Sdn � 
comandant suprem al armatei ver
sailleze ; unul dintre călăii Co
munei din Paris, preşedinte al 
celei de-a treia Republici ( 1 873-
1 879). - 502. 

Malon, Benoit ( 1 84 1-1893) - so
cialist mLc-burghez francez, mem
bru J Asociaţiei Internaţionale 
Muncitorilor 1 ln 1 866 delegat la 
Congresul de Ja Geneva al Aso
ciaţiei Intenaţionale a Muncito
rilor ; deputat in Adunarea naţio
nală din 1 87 1  ; şi-a depus man
datul ; membru al Comitetului 
Central al Gărzii naţionale şi al 
Comunei n Paris ; după infrln
gerea Comunei a migrat ln 
Italia, apoi 1n Elveţia, unde a 
aderat la anarhişti ; ulterior unul 
dintre conducătorii şi id0ologii 
posibiliştilor. - 20, 2 1 ,  27, 30, 3 1 ,  
44, 46, 1 59, 1 72, 365, 388, 390, 526. 

Maiou, Jules ( 1 81 0-1 886) - om 
de stat belgian, membru al parti
dului catolic, ministru de finanţ
( 1 844-1 847, 1 870-1878), prim-mi
nistru ( 1 871-1878). - 9, 139. 

ManteuIIel, Otto Theodor, baron d� 
( 1 805-1 882) - om de stat pru
sian, reprezentant al birocratier 
nobiliare reacţionare, ministru dp 
interne (noimbrie 1 848-decembriP 
1 850), prim-ministru şi ministru 
de e."1erne ( 1 850-1 858). - 295 
296, 496, 630. 

Marcliand, Louis - bakunist fran
cez, a fst .rimis de Comuna din 
Paris la  Bordeaux ; după lnfrln
gerea Comunei a emigrat ln El-
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veţia, unde a fost secretarul Aso
ciaţiei emigranţilor şi a colaborat 
la ziarul „La Revolution Sociale"; 
la cererea secţiei din Bordeaux a 
ost exclus din A5ociaţia Inter
naţională a Muncitorilor. - 1 59. 

Marguerite - revoluţionar francez, 
blanquist ; a luat parte la Co
muna din Paris ; după înfrînge
rea Comunei a emigrat la Londra; 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mu n
citorilor ( 1 871-1 872). - 50, 70. 

Marselau, NicoJa Alonso - anar
hist spaniol. unul dintre condu
cătorii organizaţiei spaniole a 
Alianţei d emocraţiei socialiste, re
rlactor 1! ziarului „La Razon" de 
la Sevilla ( 1 871-1 872) ; în 1 872 
delegat la ,Cong,resul de la Haga 
l Asociaţiei I qternaţionale a 
Muncitorilor ; în urma hotăririi 
Consiliului General din 30 mai 
1 873 a fost exclus din Asociaţia 
Internation ală  a Muncitorilor. -
1 53, 1 5 5-1 57, 1 60-1 6 1 ,  376. 

Martin, Constant - revolutionar 
francez, blanqulst, a luat parte la 
Oomuna din Paris ; după înfrîn
gerea Comunei a emigrat la 
Londra ; membru al Consiliului 
General al Li\sociatiei Internaţio 
nale a Muncitorilor ( 1 871-1 872) ; 
în 1 871 delegat la Conferinţa de 
la Londra. - 50, 70, 84, 650. 

Martinez de Campos, Arsenio 
( 1 831,1 900 ) - general spaniol 
şi om politic .reacţionar, !n 1 873 a 
reprimat insurncţia cantonaliştilor 
din Catalonia şi Valencia ; în 
1 874 căpitan-general al Noii 
.castLlii. a cndus lovitura de stat 
�anarhistă din 24 decembrie 1 874, 
care l-a a<lns Ja putere pe Alfons 
al XII-iea ; ministru de război 
( 1 881-1 883). - 482-484. 

' iartinez, Franco - 1anarhist spa
niol. de me>erie vop.itor, membru 
al Consiliului feder!!l spaniol al 
.\sociatiei Internaţionale a Mun
citorilor. - 1 21 .  374. 

Marx, Karl ( 1 8 1 8-1 883 ) .  - 29, 50, 
54, 70, 84-94, 93, 1 09-1 1 5, 1 1 7, 
1 27, 1 54-157, 1 60-1 62, 1 66, H i7, 
1 70, 1 81 ,  1 84, 1 99, 2 1 5, 2 1 6, 220, 
232, 235, 270, 278, 290, 292, 293, 
322, 325, 369, 370, 430, 466, 570, 
57 1 ,  573, 60 1 ,  604, 605, 608, 613,  
62-63 1 ,  640-644, 650,  656,  659, 
662, 663. 

Marx-Aveling, Eleanor ( 1 855-1 898) 
- fiica cea mai mică a lui Karl 
Marx, în deceniile al  9-lea şi al 
1 0-lea mili tantă a mişcării mun
oitoreşti engleze şi in tenaţionale; 
din 1 884 soti a lui  Edward Ave
ling. - 228. 

Maurer, Georg Ludw ig, cavaler de 
( 1 790-1872) - istoric german ; a 
cercetat orinduirea socială a Ger
maniei vechi şi medievale. - 81.  

Maurice, Zevy - membru al Con
si1iului General al Asociaţiei In

ternationale a Muncitorilor ( 1 866-
1 872), secretar-corespondent pen
tru Ungaria ( 1 870-1 871 ). - 50, 
70, 650. 

Mavrifki, Vasilii Abramovici ( aprox. 
1 850-1 9 1 0 )  - student al semi
narului de teologie le la Kiev ; 
implicat dn procesul Noceaev, a 
fost scos de sub urmărirea j udi
ciară din Jipsă de dovezi ; ulte
rior preot şi autor le lucrări de 
teologie. - 41 O. 

Mayo, Henry - militant al mişcării 
muncitoreşti engleze, membru al 
Consiliului !General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
( 1 87 1 -1 872) şi al Consiliului fe
deral britanic '(din 1 872), în ca
drul căruia a 1aderat la aripa 
•reformistă ; a luat atitudine in 
potriva hotăririlor 10ongresului de 
la Haga ( 1 872) ; rn urma hotărîrii 
Consiliului General din 30 mai 
1 873 a fost exclus din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor. 
50, 70, 84, 201 ,  207, 208, 650. 

Mazzini, Giuseppe ( 1 805-1 872) 
revoluţionar italian democrat bur-
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9hez, unul dintre conducătorii 
mişcării de elib -rare naţionalei 
din I talia ; în 1849, şeful guvPr
nului pr0vizoriu al Republicii 
romane, in 1 850, unul dintre în
temei etorii Comitetului Central 
al Democraţiei europene cu se�iul 
la Londra ; în 1 864, la înfiinţarea 
Asocia\iei Internaţionale a Mun
citorilor, a încercat s-o supun<l 
influenţei sale ; în 1 871 a luat 
atitudine Jmpotriva Comunei din 
Paris şi a Consiliului General ; a 
stat in calea dezvoltării unei miş
cări muncitorşti independente 
!n Italia. - 66, 88, 36 1 ,  385, 445, 
465. 

Mecinikov, Lev Ilici ( 1 838-1 888) -
geograf, sociolog şi publicist rus ; 
tn 1 860 a luat parte la campania 
lui Garibaldi ; colaborator la re
vistele „Kolokol" şi „Sovre
mennik" ; in a doua jumătate a 
deceniulLi al 7-lea, adept al lui 
Bakunin. - 388. 

fondez, Juan - anarhist spaniol. 
muncitor agrJcol. - 376. 

Men/:e, Heinrich Theodor ' on 
{ 1 819-1892) - geograf german, 
a prelucrat „Atlasul geografic 
1portat:v pntru istoria evului me
diu şi a epocii ontemporane" a 
lui K. v. Spruner. - 591, 592. 

Mesa y Leompart, Jose ( 1 840-1904) 
- socialist spaniol, de meserie 
tipograf ; unul dintre organizatorii 
secţiilor din Spania ale Asociatiei 
Internaţionale a Muncitorilor, 
membru al Consiliului federal 
spaniol ( 1 871-1 872 ); redactor al 
ziarului „La Emancip acion" ( 1871-
1 873) şi mmbru al Noii fede
.raţll din Madrid ( 1 872-1 873) ; a 
luptat .activ impotriva anarhismu
Jui ; unul dintre primii propaga
tori ai marxismului în Spania ; în 
1 879, unul dintre întemeietorii 
Partidului muncitorc socialist 
spaniol ; a tradus în spaniola 
•numeroase Jucrări ale lui Marx 
şi Engels. - 187, 1 89, 321, 368, 
369, 374. 

Metternich, C/emcns -Venle/ Lotl1a 
print de ( 1 773-1859) - om de 
.Lat şi dL!lomdt austrioc reacţio 
nar ; ministru de extene ( 1 809-
1 811 ) şi canceliar ( 1 821-1848) 
unul dintre întemeieto.rii Sfintei 
Alianţe. - 60 1 .  

Mickiewkz, Adam ( 1 798-1855) -
cel mai de seamă poet polonez. 

- 61 0. 

Mieroslawski, Ludwig ( 1 814-1878) 
- revoluţionar polonez, istoric şi 
militar, a luat parte la răscoalele 
poloneze din 1830-1 831 şi 1 846 ; 
Jn 1 848 a fost în fruntea răcoalei 
de la Poznan, iar in 1 849 a con
dus lupta insurgen\ilor din Si
cilia ; apoi, în 1 849, a comandat 
armata rev.lu\ionară din Baden
Palatinat ; in deceniul al 6-lea a 
avut legdturi cu cercurile bona
partiste ; în timpul răscoalei po
loneze d;n 1 863-1 864 a fost 
numit di< taior al guvernului 
naţional polonez ; după infrîng. 
rea ri;coalei a emigrat în Fran\.. 
- 574. 

Mi/J,e - social-democrat german, de 
profesiune tipograf ; în 1 872 l !
legat al sec\iei de la Berlin l" 
Congresul de la Haga al Asocia
ţiei Intenaţionn'e a Muncitorilo . 
- 1 55, 157, l G l .  

Mill, John Stuart ( 1 806-1 873 ) -
economist burghez şi filozof po
zitivist englez ; �pigon al eco
nomiei politice alasice burgheze 
Fiul �ui James Mii!. - 69. 

,1iJJot, T. - emigrant francez în 
S.U.A„ de profesiune legător de 
cărţi ; membru al Comitetului 
Central al secţiilor americane a·le 
Asocia\iei Internaţionale a Mun
citorilor ; militant al radicalis 
mului burghez. - 104. 

Milner, George - militant al mi5-
carn muncitoreşti engleze, de 
naţionalitate irlandeză ; adept al 
concepţiilor so c[ al-reformatoare 
ale cartistul 1 i  James Bronterre 
O'Brien, membru al Ligii na\ionale 
pentru reformi, al Ligii pămin-
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tu.lui şi a muncii şi al Consiliului 
General al Asociatiei Internatio
nale a Muncitorilor ( 1 868- 1 872 ) ; 
în 1 871 delegat la Conferinta de 
la Londra ; din toamna anului 
1 872, membru al Consiliului fede
ral britanic. - 50, 70, 84, 1 98, 
2 1 0, 650. 

Mitchell, J. - membru al  Consiliu
lui federal britanic ( 1 872-1873); a 
luat atitudine împotriva aripii sale 
rformiste. - 2 1 0. 

Mohammed (Muhammed, Mahomed) 
Abu/ Kasim ibn Abdullah { aprox. 
570-632) - întemeietor al Isla
mului. - 34, 442. 

Moliere, Jean-Baptiste Poquelin 
( 1 622-1 673) - dramaturg fran
cez de seamă. - 1 1 1 . 

Moltke, Helmuth, Karl Bernhard, 
conte de ( 1 800-1 891 )  - ofiţer 
prusian, ulterior general-feldma
reşal. autor de lucrări militare, 
reactionar, unul dintre ideologii 
militarismului şi şovinismului pru
sac, şef al Marelui stat-major al 
armatei prusiene ( 1 857-1 871 ) şi 
apoi al armatei germane ( 1 871-
1 888) ; comandant suprem efectiv 
in timpul războiului franco-pru
si an. - 1 36, 482, 498-502, 506-
508. 

Montoro, Peregrin (pseudonim Da
man) - anarhist spaniol, ţesător; 
membru al Consiliului federal 
spaniol al Asociaţiei Internatio
nale a Muncitorilor ( 1 872-1873). 
- 121, 369, 374. 377. 

Mora, Angel - membru al Consi
liului federal spaniol ( 1 870-1 872 ), 
de profesiune timplar ; redactor la 
ziarul „La Emancipacion" ( 1 871-
1 873 ) şi membru al  Noii federatii 
din Madrid ( 1 872-1 873 ) ; a luptat 
impotriva influentei anarhiste ; 
din 1 879 membru al Partidului 
muncitorec socialist spaniol. 
367, 373. 

Mora, Francisco ( 1 842-1 924) - so
cialist spaniol, de profesiune ciz-

mar ; unul dintre orgaiatoril 
sectiilor din Spania şi Portugalia 
ale Asociaţiei Internaţionle a 
Muncitorilor ; membru al Consi
liului federal spaniol al socia
tiei Internationale a Muncitorilor 
( 1 870-1 872), rdactor Ja ziarul 
„La Emancipacion" ( 1 871-1 873) 
şi membru al Noii federatii din 
Madrid ( 1 872-1873 ) ; a luptat 
activ impotriva influentei anar
histe 1 a fost in coresponden,ţă cu 
Marx Şi Engels ; în 1 879, unul 
dintre organizatorii Partidului 
muncitoresc socialist spaniol. -
1 49, 1 50, 1 87, 367, 368, 372, 373, 
374, 385, 464. 

Morago Gonzales, Tomas - anar
hist spaniol, de profesiune gravor; 
unul dintre .întemeietorii şi li
derul Alianţei Democraţiei socia
liste din Spania ; membru in con
ducerea Alianţei secrete a de
mocratiei socialiste şi al Consiliu
lui federal spaniol al Ascîatiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
( 1 870-1 871 ) ;  in 1 872 delegat la 
Congresul de la Haga ; in urma 
hotărîrii Consiliului General din 
30 mai 1 873 a fost exdus din 
Asociaţia Internaţională a Munci
torilor. - 1 49, 1 55-157, 1 60-
1 6 1 ,  1 86, 367-371 ,  376, 377, 465. 

Morley, Samuel ( 1 809-1 886) - in
dustriaş şi om politic englez, li
beral, membru al parlamentului 
( 1 865, 1 868-1 85). - 3 1 5, 493. 

Mottershead, Thomas - tesător en
glez ; membru al Consiliului Ge
neral al Asociatiei Internaţionale 
a Muncitorilor ( 1 869-1 872), secre
tar-corespondent pentru Dane
marca ( 1 871-1872); in 1 87 1  de
legat la Conferinţa de la Londra 
şi în 1 872 la Congresul de la 
Haga ale Asociatiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; situindu-se p. 
pozitii refomiste, a luat atitudine 
in Consiliul General şi în Con
siliul federal britanic împotriva 
liniei promovate de Marx ; in 
urma hotărîrii Consiliului Gene-
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rl din 30 mai 1873 a fost exclus 
n Asociaţia Internaţională a 
Muncitorilor. - 50, 84, 1 53, 1 55, 
1 57, 201 ,  205, 207, 208, 493, 650. 

Mozart, Wolfgang Amadeus ( 1756-
1 791 } - compozitor austriac, unul 

dintre cei mai de seamă compo
zilori din .istoria muzicii ; îm
preună cu Joseph Haydn a 
intemeiat muzica clasică vieneză. 
- 593. 

iiiberger, ArJur ( 1 847-1907) -
medic, publicist mic-burghez ger
mn, Proudhonist. - 268, 279, 
281-290. 

Muller, Wilhelm ( 1 820-1892) -
istoric german, profesor la Tl
bingen. - 626. 

Mundella, Anthony John ( 1 825-
1 897) - om de stat şi fabricant 
nglez, din 1868 membru al par
lmentului ; a fost în repetate rin
duri ministru. - 93. 

Muraviov-Amurski, Nikolai Niko
Jaevici, conte ( 1 809-1 881 )  - ge
neral şi om de stat rus, guver
nator general al Siberiei răsări
tene ( 1 847-1861 ). - 440. 

Muraviov-Apostol, Scrghei lvanovicl 
1 179.1 826) colonel rus, 
unul dintre conducătorii decem
briştilor. - 615. 

Muraviov, Mihail Nikolaevici, conte 
( 1796-1866) - om de stat rus ; 
Părător lnverşunat l intereselor 
moşierilor iobăgişti ; în 1 863, în 

timpul răscoalei din Polonia, a fost 
numit guvernator general al Po
loniei cu puteri excepţionale ; din 
cauza reprimării crunte a răs
coalei a fost poreclit „călăul • .  -
418, 440. 

1urray, Charles - cizmar ; lider al 
trale-unionurilor engleze. a luat 
parte Ja mişcarea cartistă ; mem
bru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
"i lorilor ( 1 870-1 872) şi al Consi-

liului federal b ritanic ( 1 872-
1 873); adept al lui Marx şi EngJs; 
în deceniul al 9-lea adept al Fe
deraţiei social-democrate lnteme
iate de Hyndman. - 50, 70, 85, 
191 ,  209, 650. 

N 

Napoleon I Bonaparte ( 1769-1821 ) 
- împărat al Franţei ( 1 804-1 814 
şi 1815 ). - 238, 585, 593, 606, 618, 
626 . 

Napoleon al III-lea (Ludovic Bona
parte) ( 1 80-1873) - nepotul lui 
Napoleon I, p reşedintele celei 
de-a doua Republici { 184-1 852); 
împărat l Franţei ( 1 852-1870). -
1 8, 23, 48, 87, 133, 134, 1 96, 228, 
249, 261 ,  264, 296, 451 ,  504, 523, 
572, 618,  619,  625, 643. 

Neceaev, Serghei Ghennadievici 
( 1 847-1882) - revoluţionar-con
spirator rus, ln 1868-1869 a luat 
parte Ja mişcarea studenţească 
din Petersburg ; în 1869-1 871 a 
avut legături strînse cu Bakunin ; 
a întemeiat organizaţia secretă 
„Narodnaia rasprava• ( 1 869) ; în 
1 872 a fost extrădat guvernului 
rus de către autorităţile elveţiene ; 
a murit în fortăreaţa Petropa
vlovsk. - 1 5, 1 6, 338, 342, 358, 
398, 400, 402, 405, 407, 40-421 ,  
422, 423, 426, 431 ,  435, 436, 441 ,  
537, 540, 541 ,  552. 

Negreskul, Mihail Feodorovici 
(aprox. 1843-1 871 )  - participant 
activ la mişcarea studenţească 
din deceniul al 7-lea ; în 1 869 a 
fost arstat, fiind impl:cat în pro
cesul Neceaev ; ln 1 870 a fost 
eliberat din motive de boală. 
4 1 7. 

Nikolaev, Nikolai Nikolaevici (n. 
aprox. 1 850 ) - membru al o rga
nizaţiei lui N eceaev, a luat parte 
la asasinarea studentului Ivanov ; 
Jn 1 871  a fost condamnat la ş apte 
ani şi patru luni închisoare şi 
deportare în Siberia. - 42042 1 .  
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Nicolaie I ( 1 796-1 855) - împdrat 
al Rusiei ( 1 825-1855). - 443, 450, 
523, 585, 602, 6 1 5617, 627, 6JO,  
631 .  

Nobre-Fran;a, Jose unul dintre 
organizatorii primelor secţii ale 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor din Lisabona ; în 1 872--
1 873 a fost în corespondentă cu 
Marx şi Engels. - 3 1 6. 

o 
Oberwinder, Heinrich ( 1 846-1 914)  

- ziarist austriac ; la începutul 
deceniului al  7-lea lassallean, a 
aderat apoi la eisenachieni ; in 
1 869 delegat la Congresul de la 
Base! al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ; redactor la ziarele 
muncitoreşti „Volkstimme" şi 
„Volkswille" ; la sfirşitul deceniu
lui al 8-lea s-a Ietras din mişcarea 
muncitorească. - 318.  

O'ConrUJ, Daniel ( 1 775-1 847) -
avocat şi om politic burghez irlan
dez, lider al aripii drepte liberale 
a mişcării de eliberare naţională 
din I rlanda (R epeal Association). 
- 494. 

O'Connor, Feargus Edward ( 179--
1 855) - unul dintre liderii aripii 
stingi a mişcării cartiste ; înte
meietor şi redactor l ziarului 
„The Northern Star" ; după 1 848 
reformist. - 80. 

Odger, George ( 1 820-1 877) - ciz
maI ; unul dintre liderii reformişti 
ai trade-unionurilor engleze; unul 
dintre întemeietorii Consiliului 
trade-unionurilor din Londra şi 
secretarul acestuia ( 1 862-1 872) ; 
membru al Ligii naţionale engleze 
pentru independenta Poloniei, 
membru al Ligii pămîntului şi  a 
muncii şi al Ligii reprezentantei 
muncitoreşti, membru al Consi
liului General al Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor ( 1 864-
1 871 ) şi preşedinte al acestui Con
siliu ( 1 864-1 867) ; în 1 865 a parii-

cipat la Conferinţa de la Londrf 
;;1 m 1 866 la Congresul de la 
Geneva ale Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; membru 
al Comitetului executiv al Ligii 
pentru reformă ; în peiioada lup lei 
pentru reforma electorală din An
glia a ajuns la un compromis cu 
burghezia ; în 1 871  a l u at atitu
dine împotriva Comunei din 
Paris şi a refuzat să semneze 
adresa Consiliului General cu pri
vire la  „Războiul civil din Fran
ţa• ; s-a retras din Consiliul Ge
neral, care l-a condamnat ca re
negat ; ulterior a ponit o 
campanie de calomnii împotriva 
conducerii Asociaţiei foternatio
nale a Muncitorilor şi a partici
panţilor la Comuna din Paris. -
7, 1 3, 493. 

Ogariov, Nikolai Platonovici ( 1 8 13-
1 877) - poet şi publicist rus, 
democrat revoluţionar, prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Aleksandr 
Ivanov:ci Herzen. - 41 1 ,  418. 

Ollivier, Emile ( 1 825-1 913)  - om 
politic francez, republican burghez, 
moderat, la sfîrşitul deceniului a l  
7-lea bonapartist ; prim-ministrn 
(ianuarie-august 1 870). - 1 34, 306. 

Otto - numele a trei regi germani 
din dinastia de Saxonia, din care 
au făcut parte Henric l, Otto I. 
Otto al II-iea, Otto al III -iea şi 
Henric al II-iea (Gl9-1024) ; din 
962 totodată împăraţi (i , ,Sfintu
lui imperiu roman de naţiune ger
mană" ).- 589. 

Owen, Robert ( 1 771�1 858) - so
cialist utopist englez. - 246, 247. 
305, 445, 513.  

p 
Pages, V iclor (n. aprox. 1 850 ) -

cizmar ; membru al Consiliului fe
deral spaniol ( 1 871-1 872 ) ,  redac
tor la ziarul „La Emancipacion" 
( 1 871-1 873 ) 5i membru al Noii 
federatii  din Madrid ( 1 872 şi 1 873); 
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a luptat împotriva influentei anar
histe din Spania. - 187, 374. 

Palladino, Carmelo ( 1 842-1 8961 -
avocat italian, anarhist italian, 
unul dintre conducătorii Aliantei 
screte a dmocratiei socialiste ; 
unul dintre întemeietorii organiza
tiilor anarhiste din I talia, membru 
l seotiei din Neapole a Asocia
tie: IJJternationale a Muncitorilor. 
- 379. 

l'ulmerston, Henry John Temple, vi
conte ( 1 784-1 865) - om de stat 
englez ; la începutul activitătii sale 
tory, din 1 830 unul dintre liderii 
aripii drepte a whigilor ; secretar 
de stat pentru problemele militare 
( 1809-1828), ministru de externe 
( 1 830-1 834, 1 835-1 841 şi 1 846-
1 851 ) , ministru de interne ( 1 852-
1 855) şi prim-ministru ( 1855-
1 858 şi 1 859-1 865). - 572. 

Paa Miimii - vezi Ba/,unin, Millail 
Aleksandrovici. 

Pape, Fletcller - în 1872 membru 
al Consiliului federal britanic al 
\sociatiei Internaţionale a Mun
citorilor ; a aderat la aripa refor
mistă a acstuia ; în urma hotărîrii 
Com,iliu lui Generdl din 30 mdi 1 873 
a fost exclus din Asociatia Inter
national. a Munci torilor. - 300. 

Pauly, Hipolito - tiponraf, memhru 
l Consiliului federal spaniol al 
Asociatiei lnterna\ionale a 1unc i
torilor ( 1 871-187!), redactor la 
ziarul „La Emancipacion" ( 1 871-
1 873) şi membru al Noii federatii 
din Madrid 0 872-1873) ; a luptat 
impotriva inflnentei anarhiste în 
Spania. - 1 78, 374. 

Pavia y Rodriguez de Allmquerque, 
Manuel ( 1 827-1 895) - general şi 
om politic spaniol, in 1 873 a co
mandat trupele republicii împo
triva carliştilor, a reprimat insu
rectia cantonaliştilor din Andalu
zia ; căpitan-general al Noii Casti
iii ( 1 873-1 874), a condus lovi-

tura de stat din 2-3 ianuarie, 
care a adus la putere pe Serrano , 
din 1 880 senator. - 479, 482, 483, 
565. 

Pavlov, Platon VasiliC\ ici ( 1823-
1895) - isoric rs, organizatorul 
primelor şcoli duminicale din 
Kiev şi Petersburg ; in 1 862 a fost 
expulzat din Petersburg din cauza 
leg.turilor sale cu organizatiile 
revolutionare. -· 445. 

Pene, Henri de ( 1 830-1888) 
ziarist francez, monarhist, fondato
rul şi redactorul-şef al ziarului 
„Paris-Journal" { 1 868-H l88). - 54. 

Pereire, Isaac ( 1 806-1 880) - ban
cher francez, bonaparti.t, deputdt 
în Corps legislatif ; ln 1 852, îm
preună cu fratele său :mile Pe
reire, a întemeiat banca pe actiuni 
Credit mobilier. - 263. 

Perron. Charles Eugene ( 1 837-1 919 )  
- elvetian, pictor pe email, ul
terior cartograf ; bakunist ; in 1 867 
delegat la Congresul de la Lau
sanne şi .în 1868 la cel de la 
Bruxelles ale A>ociatiei Jnterna
tionale a Muncitorilor ; membru 
in biroul central al Ali antei demo
cratiei soci aliste ; în 1869 redactor 
la „:galite", unul dintre redacto
rii publicatiei „Solidarite" şi con
duc! torul Federatiei jurasienc · 
mai tirziu s-a retras din mişcar'a 
muncitorească. - 21,  143. 

l'esle/, Pavel Jvanovici ( 1 793-1826) 
- unul diitre cei mai de seamă 
reprezenrtanti ai mişcării decem
briste ; întemeiPtorul 5i conducă
torul niuni. din sud. - 446, 450 
6 1 5. 

Pctraşevski (Buteşevici-Petraşevski), 
Mihail Vasilievici ( 1 821-1 866) -
revolutionar rus, sociali;t utopist 
în 1 845 organizator l cercului 
raznocintilor progresi5ti ruşi din 
Petersburg ; în 1849 a fost aresfat 
şi condamnat la muncă silnică pe 
vi ată. - 440. 
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Petru I ( 1 672- 1 725) - din 1 682 tar 
al Rusiei, din 1 721 împărat al în
tregii Rusii. - 40 1 ,  446, 522, 556, 
602, 623. 

Petru al III-iea ( 1 728-1762) - tar 
al Rusiei ( 1 761-1762). - 564. 

Petru cel Mare - vezi Petru I. 

PlJnder, Karl ( aprox. 1 8 1 8-1876) -
pictor miniaturist ; din 1 845 emi
grant la Londra ; membru al Aso
ciaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra, membru al 
Organului Central al Ligii comu
niştilor şi al Consiliului General 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (noiembrie 1 864-
1 867 şi 1 870-1872), prieten şi to
varăş de lupt. al lui Marx şi 
Engels. - 50, 70, 84, 650. 

Pieiri, Joseph-Marie ( 1 820-1 902) 
- om politic francez, bonapartist, 
prefect al politiei din Paris ( 1 866-
1 870). - 28, 83, 342. 

Pihl, S. F. - în 1 372 delegat al 
secţiei din Copnhaga la Con
gresul de la Haga al socia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
- 1 53, 1 55, 1 57, 1 58, 1 60, 1 6 1 .  

Pino, Miguel - nair&t spaniol, d e  
mserie mecanic ; 1ntemeietorul 
grupuJul din Malaga al Alianţei 
democraţiei socialiste. - 371 .  

Pio, Louis Albert Fra:ois ( 1841-
1 894) - propagandist al marxis
mului ; în 1 871  unul dintre organi
zatorii secţiilor din Danemarca ale 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor 1 redactor al ziarului „So
cialisten• ; in 1 876 unul dintre 
fntemeietorii Partidului social-de
mocrat danez ; în 1 877 a emigrat 
ln America. - 1 38. 

Pius al IX-iea ( 1792-1 878) - papă 
{ 1 84--1 878). - 1 39. 

Pi y Margall, Francisco ( 1 824-1901 )  
- o m  politic spaniol, conduc.to
rul republicanilor federalişti de 

sting a ; a ost influenţat e ideile 
socialismului utopic • avcat ş' 
literat ; a luat parte la revolutiile 
burgheze ( 1 854-165 i 1 -
1 874), ministru de interne ( 1 3  fe
bruarie-1 1 iunie 1 873}, preşedinte 
temporar al  guvernului rpublca. 
( 1 1  iuni-1 8  iulie 1 873� - 47. 
479, 482, 628. 

Pogodin, Mihail Petrovici ( 180-
1 875) - dstoric, scriitrr şi publi
cist rus. - 520. 

Pompadour, Jeanne-Antoinette Pot
son, marchiză de ( 1 721-1764) -
favorită a regelui Franţei Lud
vie al  XV-lea. - 56. 

Potter, George ( 1832-1 893} - dul
gher, unul dintre conducătorii r
formişti ai trade-unionurilor in 
Anglia 1 membru al Cnsiliului 
trade-Dionurilor din LoJdra, nul 
dintre conducătorii Uniunii mu
citorilor din construcţii ; fondato
•rul şi editorul ziarului „B
Hive", n care promova în moi 
sistmatic o pol:tică e cmpro
mis u burghezia liberală. - 49.. 

Prijov, Ivan Gavrilovici ( 1 82-1 885) 
- publicist rus, a participat l. 
cercurile Jui Necaev ; in 1 871 . 
fost .condamnat a 12 ani muncă 
silnică şi deportare pe viată în 
Siberia. - 4 1 5, 41 --421 .  

Proudhon, Pierre-Joseph ( 1 809--
1 865) - publicist francez, sociolo� 
şi economist, idolog l micii 
burghzii, unul dintre intmeie
tori.i teoretici ai anarhsmului. -
2 1 5, 2 17, 219-235, 240, 268-27'. 
27--281 ,  283, 28--288, 20, 0., 
306, 307, 629, 638. 

Pugaciov, Emelian Ivanovici ( aro.. 
1 742-1 775) - conducătorul 
lei m a i  mari răscoale anfiiobă
giste a ţăranilor şi cazacilor n 
Rusia în secolul al XVIII-lea. -
446, 450, 564. 

Pyat F�lix ( 181 0-1 889} - publiois,. 
dramaturg -şi om politic frncz 
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dmocrat mc-burghez : a luat 
parte J.a revoluţia din 1848 1 ln 
1849 a migrat tn Elveţia, poi ln 
Belg.a şi Anglia : adversar al u
ni işcări muncitoreşti indepen
dente 1 tillp de mai multi ani tn 
şir a dus o cmanie de defăi
mare Împotriva lui Marx ş: a 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor, folosindu-se in cest 
p de secţia francză de la 
Londra ; deputait in Adunarea na
ţională din 1871 ; mmbru al Co
munei din Paris 1 după infrJngerea 
Comunei a migrat in Anglia. -
23. 

R 

Ranvler, Gabriel ( 1 828-1879) - re
voluţionar franc., blanquist, 
mmbru al Comunei din Paris ; 
după ifringera Cllunei a e
migrat tn Angla ; membru al 
onsiliului Geral al Asociaţiei 
Internaţionale a Munitorilor 
( 1 871-1872) ; fo 1872 delegat la 
ongresul de la Haga ; 1n urma 
hotărlrii congrsului de a muta 
sediul Consiliului General la  
New York s a  retras din Ase>cia
ta lllternaţională a Muncitorilor. 
- 50, 70, 84, 1 53, 1 55-1 57, 161 ,  
22, 327. 

Razln, Stepan Tlmoleevici (m. 167 1 )  
- conducătorul celei a i  mari 
Tscoale antiiobăgiste a ţăranilor 
şi a azacilor din Rusa din s
olul l XVII-lea. - 401 , 407, 
432. 

Regele bombi - vezi Ferdinand al 
II-lea. 

Regele Prusiei - vezi Wilhelm I. 

Regis, V ltale (seudonim Etienne 
Pecliard) - revolut:onar ita.in, 
membu al secUei italiene n 
ondra a Asociaţiei Internaţionle 
a Mu1Citorilor 1 a lut arte la 
Comuna din Paris 1 membru al 
Consiliului General ( 1 871-1872) 1 
ln 1873 a partidpat la eveni-

53 - Marx-ngels, Opere, voi. 18 

mentele revoluţionare din Spa
ia - 50, 70, 381 .  

Reschauer, eJnrlch (n. 1838 ) -
eriitor şi Zarist bughz astriac, 
liberl. - 283. 

Ricardo, David ( 1772-1 823) - eco
nomist nglz ; opera sa ce>nsti
tuie 1punctul cuJminant al eono
miei cice burgheze. - 307. 

Uichard, Albert ( 184-1925 ) - zia
rist francm, unul dintre condu
cătOTd scţiei din Lyon a Aso
ci.1ie. Internatlon.e a Munci
torilor ; membru al Alianti se
crete a dmocraiei socialiste 1 in 
1 870 a luat parte la insurecţia de 
la Lyon ; după ifrlngerea Co
munei dll Paris, onapartist 1 in 
deceniul al 9-la a aderat la alle
mlliştl, un curellJt oportunist din 
mişarea socialistă francză. -
17-19, 22, 3, 47, 48, 196, 327, 
341 ,  346, 353, 355, 357, 387, 451 .  

Rigault, Raoul ( 184-1 87 1 )  - re
voluUolar francz, adept al lui 
Blanqui ; membru al Comunei din 
Par�. prşdintele Comisiei pen
.ru securiitatea publică 1 din 26 a
priHe 1 871  prim-prcuror l Co
munei ; a lat parte la luptele de 
stdă ; Ja 24 mai 1871 a fost 
împucat de versaillezi. - 21, 
358. 

Riley, Wiliiam Harrison (n. 1835) -
zrist egl:, republian, socia
lst, redator şi ditor al ziarulu� 
„The ln•ternatioal Herald•, mem
bru U Consiliului federal bri
mO l soaţiei Internaţionale 
a Munciorilor ( 1872-1873) 1 a 
�uat atitudine Ipotriva aripii re
omste a Coniliului. - 209, 210. 

Rlpman, Pedor Peodorovicl (. a
prox. 12) - audient la Aade
mi•a de agronomie din Petrovskoe
Rlmovskoe, a part1cipat 11 
cerurile lui Ncaev ; tn 1 871 a 
fst coat la un an lnchi
soare. - 4 1 4. 
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Roach, John - militant al mişcării 
munQitoreşti engleze, membru al 
Consiliului General al Asociatiei 
Internaţionale a Muncitorilor 
( 1 871-1 872 ) ; in 1 872 delegat l a  
Congrsul de l a  Haga ş; secre
tar-corespondent al Consiliului fe
deral britanic ; a aderat la aripa 
sa reformistă ; a luat atitudine 
impotriva hotăririlor Congresului 
de la Haga ; in urma hotăririi 
Consiliului general din 30 mai 
1 873 a fost exclus din Asociaţia 
Intenaţională a Muncitorilor. -
50, 70, 84, 1 55-157, 1 6 1 ,  201 .  
206-208, 650. 

Robert, Fritz - institutor elvetian, 
bakunist ; in 1 868 delegat la Con
gresul de la Bruxells şi in 1 869 
l a  ei de la Base! ale Asociatiei 
Internationale a Muncitorilor ; a 
f.ăcut parte din red acţia zarului 
„Solidarite " .  - 1 8, 40, 356. 

Roberts, Henry (m. 1 876) - arhi
tect englez, filantrop burghez, a 
s tudi·at condiţiile de locuit in 
diferite ţări. - 237. 

Robesplerre, Maximilien-Marie-Isi
dore de ( 1 758-1794) - conducă
torul i a cobinilor ln timpul revo
lu t:ei franceze, şeful guvernului 
revoluţionar ln timpul „Terorii" 
( 1 793-1 794). - 532, 629. 

Robin, Paul (n. 1 837 ) - institutor 
francez, bakunist, din 1 869 unul 
dintre conducătorii Aliantei de
mocratiei socialiste ; membru al 
Consiliului General ( 1 870-187 1 ) ;  
in 1 869 delegat Ia Congresul de 
la Base! şi in 1 87 1  la Conferinta 
de la Londra ale Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor. - 19,  
28, 29, 357. 

Rochat, Charles - militant al miş
cării muncitoreşti franceze, mem
bru al Consiliului federal din Pa
ris l Asociatiei Internationale 
a Muncitorilor ; membru al Con
siliului General al Asociat:ei In
ternationale a Muncitorilor, secre
tar-corespondent pentru Ol1nda 

( 1 871-1872) ; in 1 87 1  delegat la 
Conferinta de la Londra a Aso
ciatiei Internaţionale a Muncito
rilor. - 50, 70, 84, 650. 

Romanov - dinastie de tari ruşi 
( 1 6 1 3-1 917) .  - 418, 432, 450, 451 .  

Roon, Albrecht Theodor Emil, conte 
de ( 1 803-1 879) - om de stat 
şi mmtar prusian, din 1 873 gene
ra�-feldmareşal, reprezentant al 
castei militare prusiene ; minis
tu de război ( 1859-1873) şi mi
nistru al marinei ( 1 861-1 871 ) ;  a 
reorganizat armata prusian ă ; 
prim-ministru al Prusiei (ianuarie
noiembrie 1 873). - 298. 

Rossell, Vicente - anariist spaniol, 
de profesiune tesător ; membru al 
Consiliului federal spaniol ( 1 872-
1 873 ) 1 in urma hotăririi Consi
liului General din 30 mai 1 873 a 
fost exclus din Asociaţia Interna
t:onală a Muncitorilor. - 1 2 1 .  

Rozwadowski, Josef ( n .  1 846) - re
volutionar polonez, in 1 863-1 864 
a luat p arte Ja răscoala de elibe
rare din Polonia ; comunard, şeful 
stJtului-major l generalului Wr6-
blewski in timpul Comunei din 
Paris ; după infringera acesteia 
a emigrat in Anglia ; in 1 872 
membru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internationale a Mun
citorilor. - 50, 70, 84. 

Rubau Donadeu, Jose - litograf, 
anarhist spaniol, unul dintre înte
meietorii şi conducătorul Aian
ţei democraţiei socialiste in Spa
nia. - 367. 

Riihl, J. - muncitor german, mem
bru al Asociaţiei culturale a mun
citorilor g ermani de la Londra, 
m embru al Consiliului General al 
Asociaţiei Internationale a Mun
citorilor ( 1 870-1 872). - 50, 70, 
84, 650. 

Rurik (m. 879) - conducător al nor
manzilor (varegi ) ; in 862 a cuce
rit Novgorodul. - 418. 
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s 
Sacaze, Francois ( 180--1 884) 

funcţionar j udecătoresc francez, 
monarhist ; din 1871  deputat al 
Adunării nat" onale. - 34, 68, 361 .  

Sadler - membru al Consiliului 
General al Asociaţiei Internaţio
nale a Muncitorilor ( 1871-1872). 
- 50, 70, 4, 650. 

Sienz, Valentin - socialist spaniol, 
funcţionar comercial ; membru al 
Consiliului federal spaniol al Aso
c'.aţiei Internaţionale a Muncitori
lor [ 1 871-1872) ; redactor la zia
rul „La Emancipacion" ( 1 871-
1 873) şi membru al Noii fede
raţii din Madrid { 1 872-1873) ; a 
luptat împotriva influenţei anar
histe în Spania. - 374. 

Sagasta, Prixedes Mateo ( 1 827-
1 903) - om de stat spaniol, l'.der 
al partidului liberal, ministru de 
interne ( 1871-1872), ministru de 
externe ( 1 874),  prim-ministru 
( 1 881-1883, 188-1890 ; 1892-
1895, 1 897-1899, 1 901-1 902). 
139, 186, 372, 377, 486, 650. 

Saint-C/air, E. P. - militant al miş
cării muncitoreşti americane, de 
naţionalitate irlandeză ; membru 
al Consiliului General al Asoc.a
ţiei Internaţionale a Muncitorilor, 
ales la Congresul de la Haga din 
1872. - 162, 666. 

Saint-Germain, Claud�-Louis, conte 
de ( 1707-1 778) - general fran
cez, min�stru de război ( 1 775-
1 777). - 502. 

Saint-Martin, de - avocat francez 
adept al lui Bakunin. - 390. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouv
roy, conte de ( 1 760-1 826) - so
cialist utopist francez. - 305, 
513, 629, 639. 

Salt, sir Titus ( 1803-1876) - fa
bricant englez. - 250. 

Sauva, Arsene - socialist fancez, 
de profesiune croitor ; adept al 
lui Cabet, unul dintre conducătorii 

53* 

coloniilor icariene din S.U.A. ; a 
luat 'Parte la Comuna din Paris ; 
după înfringerea acesteia a emi
grat In S.U.A. ; în calitatea sa de 
delegat la Congresul de la Haga 
al Asociat' ei Internaţionale a 
Munci toriJor din 1872, a sprijinii 
minoritatea anarhisld ; în dece
niul al 8-lea a luat parte la miş
carea soc:alistă din S.U.A. -
1 53, 1 55, 1 57, 160, 161 ,  176. 

Sax, Emil ( 1 845-1927) - economist 
burghez austriac. - 237-255, 
259, 261. 

Schappr, Karl [ 1 812-1870) 
unul dintre conducătorii Ligii ce
lor drepţi şi ai Asociaţie: cultu
rale a muncitorilor germani de 
la Londra, membru al Organului 
Central al Ligii comuniştilor, a 
luat parte la revoluţ:a din 184--
1849 ; în 1850, după sciziunea din 
Liga comuniştilor, împreună cu 
Willich, oonducator al fracţiunii 
sectare îndreptate împotriva lui 
Marx ; în 1856 s-a apropiat din 
nou de Marx ; in 1865 membru 
al Consiliului General al Asoc:a
tiei Internaţionale a Muncitoril)r 
şi partidpant la Conferinţa de 
la Londra. - 568. 

Scheu, Heinrich [ 1845-1926) - so
cial-democrat austriac ; ln 1872 
delegat la Congresul de la Haga 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; in 1 875 a emtgrat 
ln Anglia. - 1 55, 157. 

Schiller, Friedrich von ( 1759-1 805 ) 
- reprezentant de seamă al poe
z1e1 clasice g ermne ; a creat 
opere care au stimulat dezvol
tarea conşti 'nţei naţioale a po
porului german şi spiritul de 
luptă tmpotriva tiranici feudale. 
- 93, 405, 593. 

Scl1inderhannes - vezi Bilckler, 
Johann. 

Sch/Ozer, August Ludwig von 
( 173-1809) - :storic şi  statisti
cian. - 593. 
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Scl111eider, Eugene ( 1 805-1875) -
mare ndustriaş francez, pro
prietar de uzine metalurgice din 
Creuzot. - 252. 

Schubart, Joliann Christian ( 1 734-
1787) - om de ştiin tă, specialist 
ln problme de agronomie. -
593. 

Schulze-Delitzsch, Franz Hermann 
( 1 808-1883) - economist mic
burghz şi om politic german 1 a 
militat pntru unificarea Germa
niei sub h€gmonia Prusle. ; unul 
dinte intemeieorii Uniunii na
ţionale ; ln deceniul al 7-lea unul 
dintre conducătorii partidului pro
grsst 1 a încercat să abată mun
ctrii e la lpta ;revolutionară 
prin organizarea de societăţi coo
peratiste. - 256, 283, 631 .  

Schumacher, Georg (n. 1 844) -
social-dmocrat german ; de pro
fsiune tăbă�r. mai tlrziu patron1 
ln 1 872 . delegat al secţie. din 
Solingen la Congrsul de la Haga 
al Asociaţiei InternaUonale a 
Muncitorilor 1 membru 1n Relch
stag ( 1 884-1898) ; a făut parte 
din aripa oportunistă a social
democrati€.. - 155, 157, 1 6 1 .  

Schwarzenberg, Felix, prinţ de 
( 1800-1852) - om de stat şi di
plomat austriac ; după înăbuşirea 
revoluţiei de la Viena din oc
tmbrie 1848 - prim-ministru ş. 
mnstru de externe. - 630. 

Scl1weitzer, Jol1ann Baptist von 
( 1 834-1875) - avocat din Frank
urt pe Main ; editor şi redactor
şef al ziarului „Social-Demokrat• 
( 164-1867) 1 preşed:nte al Uniu
nii generale a muncitorilor ger
mani ( 1 867-1 871 ) ;  lasallean, a 
susţinut politica lui Bismarck de 
unificare „de sus" a Germaniei 
sub hegemon· a PrlSiei 1 a lncr
at să lmpiedice pe munitorii 
germani să adere la AsociaUa 
Internaţională a Muncitorilor 1 a 
luptat .mpotriva Partidului munci-

torc social-dmocrat 1 în 1872, 
după dscoperirea legăturilor sale _ 
cu guvenul prusian, a ost x
clus din Uniuna generală a mun
citorilor germani. - 1 02, 105. 
328, 354. 

Scl1witzguebel, Adhemar ( 1844-
1 895) - bakunist elveţian, de 
profs:une gravor 1 mbru al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; unul dintre conducă
orii Alianţei secrete a demcra
ţiei sc:allste şi al Federaţiei ju
rasiene ; in 1 872 delgat ia Con
grsul de Ja Haga al Asodaţiei 
Internationale a Muncitorilor ;  in 
urma hotărlrii Consil.ului ne
ral din 5 Ianuarie 1 873 a fost x
dus din Asociaţia Internaţională 
a MuncLtorilor ca membru al Fe
deraţiei jurasiene. - 40, 1 55-
161,  172, 177, 1 84, 355, 465. 

Selchow - om de stat >usian, mi
nistru al agriculturii {dmbrie 
1 862-ianuarle 1873). - 298. 

Sentiion, Gaspard (m. 1 903) - me
d:o 1 anarhist spaniol, unul dintre 
întmeietorii şi conducătorii 
Alianţei democraţiei scialiste in 
Spania, dn 1 869 delgat la Con
grsu·! de la Base! a Asoc.aţiei 
Intenaţionale a Muncitorilor ; ln 
urma hotărlrii Cosiliului Gn
ral tdin 30 mal 1 873 a fot exlus 
din ociaţia Internaţională a 
Munc:·torilor. - 367, 377. 

Serno-Solovievici, Aleksandr Alek
sandrovicl ( 1 838-1869) - revolu
Uonar şi dmocrat rus, dept al 
lui Cemîşevski ; la încputul de
ceniului l 7-lea a luat Parte fo 
mişcarea revoluţionară din Ru
sia 1 după aceea a emigrat la 
Geneva 1 mmbru al Asociaţiei 
IntenaUonale a Munc:torilor ; a 
activat fn cadrul micării muni
toreşti elvetiene. - 89. 

Serraillier, Auguste (n. 1840) - lu
crător de calapoade ; membru al 
Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a MundtorHor 
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( 1 86-1872), secretr-orspon
nt pentru Belgia ( 1 870) şi pn
u Franţa ( 1 871-1 872) ; 1n sep
tmbrie 1870, după căderea celui 
<le-al doilea Imperiu, a fost tri
mis la Paris a imputernitt al 
os.liului General ; membru al 
Comunei din Paris 1 lin 1 871  dele
at la Conferinţa de la Londra 
)i dn 1872 la ongrsul de la 
Haga ale Asociaţiei Internaţio
nae a Muncitorilor 1 in 1873 
membru al Consiliulu. fderal 
britanic, tovarăş de Juptă l lui 
Marx. - 27, 50, 54, 70, 84, 127, 
1 53, 1 55, 1 57, 161-162, 170, 181 . 
318, 322, 38, 389, 430, 650, 669. 

Serrano y Dominguez, Francisco ( din 
1858) conte de San Antonio (din 
1 862) duce de la Torre ( 1 8 10-
1885) - general şi om de stat 

spaniol, min.stru de război ( 1843 ), 
a luat parte la lovitura de stat 
din 1 856 ; prim-ministru ( 1 86� 
1 869, 1 871 ,  1 874), rgent al Spa
niei ( 1 869-1871 ). - 536. 

Sexlon, George - sociiist englz, 
de profsiune medic ; membu al 
onsiliulu: General al Asciaţiei 
Inernaţionale a Muncitorilor 

' (mai-august 1 872), delgat la 
Congresul de la Haga al Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor; 
în onsil.ul federal britanic 
(1872-1873) a luat atitudine im
potriva elementelor reformiste. -
4, 1 55, 1 57, 16 1 .  

Sliaw, Robert ( m .  1869) - militant 
al mişcării muncitorşti englze, 
de profesiune zugrav 1 a parti::
pat la adunarea publică de la 
St. Martin's Hall din 28 septembrie 
1 864 ; membru al Cosiliului Ge
nenl al Asociaţiei Internaţionale 
a Munc.torilor ( 1 864-1869), la 
a cărei aliv'.tate a partiicipat 
in Plin 1 a Jropagat idel1e 
sociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor 1n trade-un.onii, casier 
al Consiliului ( 1 867-188) ; se
cretar-corsondent pentu S.U.A. 
{ 1867-1869) ; ln 1865 a participat 

la Conferinţa de la Londra şi ln 
1 868 la Congrsul de la Bruxel
les ale Asociaţie. Internationale 
a Muncitorilor. - 13. 

Skaldin (pseudonimul lui Elenev, 
Feodor Pav Jov icl { 182-1 Y02) -
scriitor şi public:st u�. reprezen
tant al liberalismului burghz 
din deceniul al  7-lea ; a olaborat 
la revista „Otecestvennle Za
piski",  autorul Unoscutei cărţi 
„ln fundul provinciei ş: in capi
tală" ; mai ti�iu reaotionar. -
563. 

Smltl1, Adam ( 1723-1790) - eco
nomist englez, unul dintre rpre
zentanţii cei mai de seamă ai 
economie. politice clasice bur
ghze. - 1 1 1 . 

Sorge, Friedrich Adolf ( 1 828-1906) 
- socialist ; 1n 1 849 a luat parte 
la insurecţia din Baden-Palatinat ; 
apoi a migrat in S.U.A. ; mmbru 
al As>ciatiei Internat.onale a 
Muncitorilor ; organizatorul sc
ţiilor americane ;  in 1872 delgat 
la Congrsul de la Haga ; mem
bu al Consiliului General din 
New York şi secretar general al 
acesht' a ( 1 872�1874) ; prieten şi 
tovarăş de lUJptă il lui Marx şi 
nge1s. - 1 53, 1 55, 157, 160, 161 ,  
1 89, 663-668. 

Soria Sania Cmz, Federlco ( 181 --
1 891 ) - general spaniol 1 in 1 872 
a luat parte la războiul împotriva 
:arliştilor ; 1n 1873 a reprimat 
insurecţia cantonaliştlor din An
daluzia 1 guvernator militar al 
Cadizului ( 1 874-1875). - 479. 

Speyer, Carl (ll. 1 85) - timJar ; 
1n deceniul al 7-lea a fost scre
tarul sociaţiei cutturale a mun
citorilor g erman: de la Londra ; 
din 1 872 mmbru al Cosiliului 
General al Asociatiei Internatio
naJe a Muncitorilor de la on
dra, iar mai Uiu ln S.U.A. ; in 
1 872 deleg.t la Congresul de la 

Haga. - 1 62, 666, 667. 
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Splingard, Rocl1 - in 1872 d elega
tul belgian la Congresul de la 
Haga al Asoc"aţiei Internationale 
a Muncitorilor ; a făcut parte din 
Comisia pentru cercetarea acti
vităţii Alianţei democraţiei so
cialiste ; anarhist ; in urma ho
tăririi Consiliului General din 
30 mai 1873 a fost exclus din 
Asociaţia Internaţională a Munci
tor:Jor. - 1 55, 157, 1 59, 1 6 1 ,  335. 

Stahl, Friedrich Julius ( 1 802-1861 ) 
- jurist şi om politi c german de 
orientare ultrareacţionară, unul 
dintre întemeietorii partidului 
onservator prusian. - 297. 

Sie/an al Vl-lea, Dufon ( aprox. 
1 30-1355) - rege al Serbiei 
( 1 331-1 355) din dinastia Ne
mania ; in timpul domniei sale, 
Serbia a cunoscut cea mai mare 
expansiune teritorială ; in 1 346 a 
luat titlul de ţar al sirbilor şi 
rome:Jor (grecilor).  - 610, 614. 

Stefanoni, Luigi ( 1842-1905) 
scriitor şi publicist italian, de
mocrat mic-burghez, raţionalist, a 
luat parte la campaniile lui Ga
ribaldi ; fondatorul şi redactorul 
revist'i „II Libero Pensierou, a 
spr.jinit pe bakunişti. - 46, 86, 
89, 354. 

Stein, Heinrich Friedrich Karl, ba
ron ( 1757-1 831 ) - om de stat 
prusian, intre anii 1804 şi 1 808 a 
ocupat o serie de funcţii impor
tante ; a luat parte la lupta de 
el:berare a poporului german im
potriva dominaţiei lui Napoleon I; 
unul dintre iniţiatorii unor re
forme burgheze în Prusia. - 295. 

Slepney, CoweJJ William Frederick 
( 1820-1 872) - membru al Ligii 
pentru reformă, membru al Con
siliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor ( 1865-
1872) şi cas·er al Consiliului 
( 186-1870), in 1868 delegat la 
Congresul de la  Bruxells, in 1869 
la Congresul de la Basel şi in 
1871 la Conferinta de la Londra 

ale sociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; in 1872 membru a l  
Consiliului federal britan.c. -
so, 70, 84, 650. 

Slieber, dr. Will!elm ( 1 81S-1882 ) 
- consilier de poliţie prusian, 
şef al poliţ.ei politice din Prusia 
( 1850-1860) ; martor principal şi 
unul dintre organizatorii proce
sului comuniş tilor de la Colonia 
din 1852 ; in timpul războ.ului 
frano-prusian, şeful poliţiei mi
litare, precum şi al spionajului şi 
contraspionajului german din 
Franţa. - 139, 264, 342, 567, 569. 

Stirner, Max (pseudonimul lui Cas
par Scl1midt) ( 1 806-1 856) - fi
lozof şi scriitor german, tinăr he
gelian, unul dintre ideologii in
dividualismului burghz şi ai 
anarhismului. - 628. 

Strousberg, Betl1el Henry ( 1 823-
1884) - om de afaceri german ; 
a fost in fruntea unui consorţiu 
de căi ferate ; in 1873 a dat fali
ment. Lui i-a fost concesionat1 
în 1868 de către guvernul romin. 
la insistenţele lui Carol I de Ho
henzollern, construirea unei reţele 
de căi ferate in Rominia ; această 
concsiune, care a costat statul 
romin cu 27 450 OOO de lei aur 
mai mult decit oferta altui con
cern, a provocat, mai als după 
falimentul lui Strousberg, un mare 
scandal politi c ; in 1 878 Germa
nia a ond.ţion at recunoaşterea 
independen(ei Rominiei de răs
cumpărarea obligatiunilor con
cernului condus de Strousberg, 
ceea ce clasele dominante au 
acceptat, stirnind indignarea ma
selor. - 263. 

Strult, Edward, mai tirziu baron 
Belper (1801-1880) - om politia 
liberal englez, cancelarul ducatu
lui Lancaster ( 1 852-1 854), mem
bru al parlamentului. - 250. 

St. Simon - vzi Saint-Simon. 
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Sveatski, V Jadimir Ivanov ici (n.  
aprox. 1 847 ) - a participat la  
cercurile lui Neceaev d:n Pe
tersburg ; implicat in procesul 
Neceaev, a fost achitat ln 1 871 .  
- 414. 

Swarm - vezi Denlraygues, Emile. 

Taylor, Alfred - muncitor englez, 
membru al Consiliului General al 
Asociatiei Internaţionale a Mun
citor:lor ( 1 87 1-1 872) şi al Con
siliului federal britanic ( 1 872). -
50, 70, 84, 650. 

Terzaglii, Carlo (n. aprox. 1 845) -
avocat italian, secretar al Asocia
tiei muncitoreşti „Eliberarea pro
letariatulu: • din Torino ; in 1 872 
a fost dmascat ca agent al po
litiei italiene. - 1 72, 363, 380-
383. 

Theis7, Albert-Frederic-Felix ( 1839-
1 880) - gravor ; proudhonist 
francz, membru al Comunei din 
Paris ; după infringerea Comunei 
a emigrat la Londra ; in 1 872 
membru şi casier al Cons:liului 
General al Asociatiei Internatio
nale a Muncitorilor. - 24, 28. 

Tl!iers, Louis-Adolphe ( 1 797-187i) 
- istoric şi om de stat francez, 
orlean:st ; ministru de interne 
( 1 832-1 834 ), prim-ministru ( 1 836, 
1840), preşedinte al republicii 
( 1 871-1873) ; călăul Comunei din 
Paris. - 24, 47, 50, 55, 1 37, 1 40, 
1 96, 316, 389. 

Tkaciov, Piolr Nikitici ( 1 84-1885) 
- publ:cist rus, a luat parte la 
mişcarea revoluţionară împotriva 
absolutismului ţarist ; unul dintre 
ideologii narodnicilor. - 538-
542, 544-553, 555, 558, 56--564. 
584. 

Tolrnrzewicz, J6zef ( 1 841-1919)  
revoJutionar polonez, ziarist ş!  
scriitor ; din 1 863 emigrant 1n 
Franţa şi Elveţia ; membru al  

sectiei polonze din Zlrich a 
Aociaţiei Internat:onale a Mun
citorilor 1 a luptat împotriva ln
cercărilor lui Bakunin de a-şi 
exercita influenta asupra migran
ţilor polonezi. - 365. 

Tolain, Henri-Louis ( 1 828-1 897) -
gravor francez, proudhonist de 
dreapta, unul d'ntre conducătorii 
secţiei de la Paris a Asociatiei 
Internationale a Muncitorilor ; m 
1 865 delegat la Conferinţa de la 
Londra, in 1 866 delegat Ia Con
gresul de la Geneva, in 1867 la 
cel de la Lausanne, in 1 868 la cel 
de la Bruxells şi ln 1 869 delegat 
la Congrsul de la  Base! ale Aso
ciatie: In ternaţionale a Mut1cito 
rilor 1 deputat In Adunarea na
tională din 1 871 ; 1n timpul Co
munei din Paris a trecut de par
tea versaillezilor ; ln 1 871 a fo�t 
exclus din Asociatia Intern at:o 
n ală a Muncitorilor. - 67. 

Tomas, Francisco (aprox. 1850-
1 903) - zidar ; membru al Con
siliului federal spaniol al Asocia
ţiei Internaţionale a Munc'torilor 
( 1 872-1873 ) ; unul dintre condu
cătorii organizatiei anarhiste din 
Spania ; ln urma hotărlrll Con
s.liului General din 30 mai 1873 
a fost exclus din A sociatia In
ternaţională a Muncitorilor. -
121,  478. 

Toni/ova, Elisavela Hristianovna 
(n. aprox. 1 839) - implica tă ln 
procesul Neceaev, a fost achitată 
in 1871  ; ln deceniul al 9-lea a 
făcut parte din cercul narodovo 
lişt:lor din Saratov. - 410. 

Townshend, William - muncitor 
englez, membru al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Interna\ionale 
a Muncitorilor ( 1 869-1872), a 
activat in cadrul mişcăr:i socia
iste din deceniul al 9- lea. - 50, 
70, 84, 650. 

Treitschke, Heinricl1 Gotthard von 
( 1 834-1896) - istoric şi publi
cist reacţionar german ; tn 1 886 
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a fost numit .storiograiul statu
lui prusian. - 570. 

u 
Us, Vasi/i - hatman al cazacilor ; 

unul din tre conducătorii ţăranilor 
şi azacilor in ti)u.l răscoa.ei 
lui Stlpan Razin. - 407. 

Usenskl, Plotr Gavrllovlci ( aprox. 
1 847-1881 ) - a participat la 
cercurile lui Neceaev de la Mos
cova, a luat parte la asasinarea 
studentului lvanov 1 1n 1871 a fost 
condamnat la 1 5  ani muncă sl
nică şi deportare in Siberia. -
410, 413, 415, 418-421. 

Utln. Nikolai Issaakovlcl ( 1 845-
1883) - revoluţionar rus, a luat 
parte la mişcaea studentească. 
membru al organizatiei „Zemlea 
i vola" ; lin 1863 a i-at In 
Anglia, .poi ln Elvetla 1 unul din
tre organizatorii secţiei ruse a Aso
ciatiei lnternatlonale a Muncito
rilor 1 membru al redactiei ziarului 
,Narodnoe D elo" ( 1868-1870). 
unul dintre rdactorii ziarului 
„galite" ( 1 870-1871 ), a .ptat 
împotr iva lui Bakunin şi a adep
ţilor lui ; l 1 871 delgat la n
ferinta de la Londra a Asociatiei 
Internationale a Muncitorilor 1 pe 
la mijlcul dceniului l 8-lea 
s-a retras din mişcarea revoln · 
tionară. - 27, 140, 365, 36, 422, 
62. 

v .  
Valllanl. Edouard { 184-1915) 

;ocialist francz, Ianquist 1 mem
bru al Comunei din Paris ; mem
bru al Consiliului General al 
Asciaţiei Internaţionale a Mun
:itorilor ( 1 871-1872), delgat la 
Congresul de la Lausanne ( 1 867). 
la Conferinţa le la Londra ( 1 7 1 )  
$ i  la Congresul e l a  Haga ( 1 872) ; 
tn urma hotăririi congresului de 
a muta sdiul Consiliului Genral 
la New York s-a retras din Aso-

ciatia lnternationala a Muncito
rilor 1 a activat in cadrul mişcă
rii socialiste din Franţa, unul din-
tre intemeietorti Partidului 
scialist francez {1901 ) ;  ln 
timpul primului război mondial 
�ocial-şovinist. - 50, 70, 4, 153, 
1 55-157, 161 .  533. 

Van Heddeghem (pseudon'.m Wal
ter) (n. aprox. 1847) - g.t de 
.politie ; s-a strecurat in secUile 
idin Paris ale sociaţiei Intrna
tionale a Muncitorilor ; m 1872 
del gat la Congrsul de la Haga ; 
a făt arte din Comis:a ntu 
cercetarea activitătii Alianţei de
mocraţiei socialiste : in 1 873 a 
fost dmscat. - 1 54-157, 159-
1 61 ,  321, 322. 

Varlin, Louis-Eugene ( 1 839-1871 ) 
legător de cărţi, proudhonist de 
stînga, unul dintre conducătorii 
sectiilor din Franta ale Asociaţiei 
lnternationale a Muncitorilor ; în 
1865 delgat la Conferinţa de la 

Londra, dn 1 866 delegat la Congre
sul de la enewa şi 1n 1 69 la cel 
tie la Bsel ale Asociatiei Inter
naţionale a Muncitorilor ; membru 
i Comitetului Central al Gărzii 
nationale şi I Comunei din Paris : 
la 28 mai 1871 a fost impuşcat de 
versaillezi. - 28. 

Velarde, Jose Maria - general 
spaniol. din aprilie pînă in sep
tembrie 1873 căpitan-general al 
Cataloniei. - 478. 

Vermersch, Eugene ( 1 845-1878) 
ziarist mic-burghez france. a luat 
.parte la mişcarea republicană 1 ln 
timpul Comunei din Paris a edi
tat ziarul „Le Pere DucMne• ; 
după infrlngerea Comunei a emi
grat .n Anglia, unde a editat zia
rul „VermerschJournal•, in care a 
calomnidt pe comunarzi, Aociaţia 
lnternatlonală a MuncHorilor şi 
Cosiliul General. - 68, 528. 

V�sinler, Pierre ( 1826-1902) - pu
blicist mic-burghez francez 1 a fost 
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excls din Consiliul General ( 1 866) 
şi din Asciaţia Internaţională a 
MlC'torilor ( 1 868) din cauză că a 
df ămat Consiliul Genral 1 mm
bru al Comunei din Pars 1 după 
infringerea Comunei a emigrat in 
Anglia 1 scretar l secţiei fran
cze din 1 871 şi membm l Con
siliului federal mondial, care a 
luat atitudine llmpotriva lui Marx 
şi a Consiliului General al Aso
ciaţiei Internationale a Muncitori
lor. - 28, 83, 661. 

Vichard, Paul - militant al mişcării 
muncitoreşti franceze ;  a luat parte 
la Comuna din Paris ; in 1 872 
delegat al secţiei franceze de la 
Londra la Congresul de la Haga 
al Asociatiei Internaţionale a 
Muncitorilor ;  a făcut parte din 
Comisia pentru cercetarea activi
tiţii Alianţei democraţiei so
cialiste. - 1 4, 1 55, 157, 160, 161.  
335. 

Vlckery, Samuel secretar al  
Consiliului federal britanic ( 1 872-
1 873), a luptat activ împotriva 
arÎlpii reformiste a actuia ; l n  
1873 preşedinte l Congresului 
Fderaţiei britanice din Man
chester. - 205, 210. 

Victor Emanuel al ll-lea ( 1 82--1 878) 
- duce de Savola, rege al Sardl
niei ( 1849-1 861 ) şi rge l Italiei 
( 1861-1878). - 9. 

V ilmarl, Raimond (pseudonim W il
mol) - revoluţionar francez, a 
luat parte la Comuna din Paris ; 
in 1 872 delegat al secţiilor din 
Bordeaux la Congrsul de la Haga 
al Asociaţiei Internaţionle a 
Muncitorilor ; in 1873 a emigrat 
la Buenos Airs, unde a propa
gat principiile Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor. - 153, 155, 
157, 160, 161.  

Vinis, Garcia Jose - anarhist spa
niol, student la medicină 1 unul 
dintre organizatorii Alianţei de
mocraţiei socialiste ln Spania 

( 1 868) 1 in 1873 a luat .parte la eve
nimentele revoluţionare. - 367, 
377, 475. 

Vogel von Palckenstein, Eduard 
( 1797-1885) - general german ; 
1n timpul războiului franco-pru
sian guvernator general al re
giunii de coastă a Germaniei. -
1 35, 136. 

Vogt, Gustav ( 1 82-<1901 ) - econo
mist elveţian, german de origine ; 
pacifist burghez, unul dintre orga
nizatorLi Ligii păcii şi a libertăţii ; 
fratele lui Karl Vgt. - 1 1 ,  340. 

Vogt, Karl (1817-1895) - naturalist 
german, materialist vulgar, demo
crat mic-burghez 1 !n 1 848.1849 
membru al Adunării naţionale de 
la Frankfurt ( aripa stingă) ; in 
iunie 1849 unul dintre cel cinci 
regenţi ai imperiului 1 in 1 849 a 
emigrat din Germania ; in dece
niile al 6-lea şi al 7-lea aqent 
plătit al lui Ludovic Bonaparte ; 
unul dintre participanţii cei mai 
activi la cmpania de calomnii 
lasată împotriva revoluţionarifor 
proletari ; a fst demascat de 
Marx 1n pamfletul său „Domnul 
Vogt". - 86-88, 22, 568. 

Voigts-Rhetz, Julius von ( 1 822-
1904) - general prusian, a luat 
parte la războiul franco-prusian ; 
din 1 873 director al departamentu
li de război, ulterior inspector 
general al artileriei. - 581 .  

Voltaire, Pran;ois-Marie Arouel de 
( 1694-1778) - filozof deist fran
cez, scriitor satiric, istoric 1 emi
nent reprezentant al iluminismului 
burghez din scolul al XVJil-lea ; 
a luptat lmpotriva absolutismului 
şi catolicismului. - 299, 595. 

w 
Wagner, Ado/ph ( 1 835-1917)  

economist burghz german, dept 
al conomiei politice vulgare, re
prezentant al aşa-numitei şcoli a 
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dreptului social în etonomia po
litică, socialist de catedră ; înte
meietorul partidului creştin social 
( 1 878). - 264. 

W akefield, Edward Gibbon ( 1 796-
1 862) - om de stat englez, eco
nomist ; a elaborat teoria bur
gheză a colonizării. - 92, 1 13. 

Waldersee, Friedrich Gustav, conte 
de ( 1 795-1864) - general prusian 
şi teoretician militar, ministru de 
război ( 1 854-1858). - 594. 

Walter - v ezi Van Heddeghem. 

Ward, Osborne - militant al mişcă
rii muncitoreşti americane, mem
bru al secţiei din Brooklyn a Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitori
lor ; a fost influenţat de refor
miştii burghezi ; la Congresul de 
la Haga al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor din 1 872 a 
fost ales membru al Consiliului 
General, dar n-a acceptat. - 162. 

Weerth, Georg ( 1 822-1856) - pri
mul poet al proletariatului ger
man, publicist, membru al Ligii 
comuniştilor ; in 1 848-1849 re
dactor al foiletonului ziarului 
„Neue Rheinische Zeitung•. - 594. 

Weiler, G.A. - emigrant german, 
membru al ConsiJiului federal bri
tanic al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ( 1 872-1873 ) ; i-a 
sprijinit pe Marx şi Engels 1n 
lupta lor împotriva reformiştilor 
englezi ; mai Urziu membru al 
Federaţiei social-democrate înte
meiate de Hyndman. - 210. 

West, William - radical burghez 
american, membru al Comitetului 
central al Federaţiei nord-ameri
cane a Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, secretar l secţiei a 
1 2-a ( New York), care a fost ex
clusă din Asociaţia Internaţională 
a Muncitorilor de Congresul de la 
Haga. - 100, 1 0 1 ,  1 04, 396, 659, 
660. 

Weston, John - dulgher, mai lirziu 
antreprenor ; adept al lui Owen ; 
membru activ al Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale 
a Muncitorilor ( 1 864-1872) ; in 
1865 delegat la Conferinţa de la 
Londra ; membru al Comitetului 
executiv al .Ligii pentru reformă ; 
unul dintre conducătorii Ligii pă
mîntului şi a muncii ; in 1 872 
membru al Consiliului federal bri
tanic. - 50, 70, 82, 84, 650. 

Wieland, Christoph Martin ( 1733-
1 813)  - poet şi scriitor geTman 
din perioada iluminismului bur
ghez din secolul al XVIII-iea. -
593. 

Will!elm I ( 1797-1888) - rege al 
Prusiei ( 1 861-1 888), împărat al  
Germaniei ( 1 87 1-1888). - 55, 
1 36, 497. 

Willich, August ( 1 810-1878) - lo
cotenent prusian ; a demisionat 
din armată din cauza convinge
rilor sale politice ; membru l Li
gii comuniştilor, in 1 849 coman
dantul unui corp de voluntari in 
timpul insurecţiei din Baden-Pa
latinat ; in  1 850, după sciziunea 
din Liga comuniştilor, împreună 
cu Schapper, conducător al frac
tiunii sectare îndreptate împotriva 
lui Marx ; in 1853 a emigrat in 
S.U.A.; in timpul războiului civil 
din America ( 1 861-1865), general 
ln armata statelor din Nord. -
567, 568. 

Wilmot - vezi Vi/mart, Raimond. 

Woodhull, Victoria ( 1 838-1927) 
feministă burgheză americană ; in 
1 871-1872 a încercat să pună 
mina pe conducerea Federaţiei 
nord-americane a Asociaţiei Inter
naţionale a Muncitorilor organi
zind secţii formate din elemente 
burgheze şi mic-burgheze ; a con
dus secţia a 12-a, care a fost ex
clusă din Asociaţia Intenaţională 
a Muncitorilor de Consiliul Gene
ral şi de Congresul de la Haga. -
1 00, 1 02, 1 05. 659. 
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Wr6blewski, Walery ( 1 836-1908) -
democrat revolutionar polonez, 
unul dintre conducătorii răscoalei 
din 1863-1864 pentru eliberarea 
poporului polonez 1 general al Co
munei din Paris ; membru al Con
siliului General al Asociatiei ln
ternationale a Muncitorilor 5i 
secretar-corespondent pentru Po
lonia ( 1 87 1-1872) ; delegat l a  
Congresul de l a  Haga ( 1 872) ; a 
luptat activ împotriva bakuniştilor. 
- 50, 7 1 ,  85, 127, 1 54, 1 55, 1 57, 
1 60, 161 ,  1 70, 519, 650. 

Wyss, O. - secretarul francez al lui 
Foreign Section din Manchester a 
Asociatiei Internationale a Mun
citorilor ; i-a sprijinit pe Marx şi 
Engels 1n lupta lor împotriva re-

formiştilor englezi ; mai tîrziu a 
emigrat 1n S.U.A. - 204. 

y 
Yarrow, F. J. - militant al trnde

unionurilor engleze, Umplar le 
mobilă fină 1 membru l Consiliu
lui General al Asociatiei Intem a
tionale a Muncitorilor ( 1866-1868 
şi 1872). - 50, 70, 650. 

z 
Zirclzer, P. - ln 1 872 membru al 

lui Foreign Section din Manchester 
a Asociatiei Internaţionale 
Muncitorilor ; a luat atitudin e im 
potriva aripii reformiste din Con
siliul federal britanic. - 204. 

Personaje din literatură, biblie şi mitologie 

Achate - erou din „Eneida" de Vir
gil, 1nsotitorul credincios al lui 
Enea ; numele său a devenit sim
bolul prietenului devotat. - 68, 
357. 

Ahile - potrivit legendei cel mai 
curajos dintre eroii greci care au 
luat parte la războiul troian, unul 
din personajele principale din 
„Iliada" lui Homer. - 539, 548. 

Antoniu - sfînt creştin, potrivit 
traditiei, a trăit ca pustnic 1n de
şertul Nubiei. - 374. 

Aymon, fiii lui - eroi ai poemului 
„Cei patru fii ai lui Aymon sau 
Renaut de Montauban", cei patru 
frati Alard, Richard, Guichart ş! 
Renaut, poem din primele timpuri 
ale evului mediu. - 392. 

Brăsig (unchiul Brisig) - personaj 
din romanul lui Fritz Reuter „Ut 
mine Stromtid " .  - 279. 

Daman (Moros) - personaj din ba
l ada lui Schiller „Chezăşia". -
528. 

Daniil - personaj din Vechiul 
Testament. - 445. 

Dogberry - personaj din comedia 
lui Shakespeare „Mult zgomot 
pentru nimic" 1ntruchipează pe 
micul slujbaş, 1nfumurat, ignorant 
şi  mărginit. - 68. 

Don Quijote - eroul principal al  
romanului satiric cu acelaşi nume· 
ii lui Cervan tes. - 137. 

Eckart cel credincios - erou 1! 
legendelor populare germane din 
evul mediu ; simbolul paznicului 
de 1ncredere. - 540. 

Fa/staf, sir John - personaj comlc 
din operele lui Shakespeare 
„Henric al IV-iea" şi „Nevestele 
vesele din Windsor" - tipul laşu
lui l ăudăros, al p alavrag:ului şi 
betivului. - 35 1 ,  477. 

Hamlet - eroul principal l trage
diei cu acelaşi nume de Shake 
speare. - 528. 
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Jon Bull - denumirea ironică dată 
Angliei după aparitia satirelor po
litice ale lui Jonathan Swift 
( 1667<1745) şi John Arbuthnot 
( 1666--1735) 1 in przent folosită 
mai ales pentru dsemnarea re
prezentanţilor burgheziei en
gleze. - 489. 

Karl Moor - personajul principal 
din tragedia Jui Schiller „HotW . -
405, 430. 

Karlchen Missnick - personaj creat 
de umoristul german David Ka
lich 1 tipul semidctulu. şi l co
pilului răsfăţat. - 539, 4, 548, 
550, 551. 

Levialhan - Peşte uriaş legendar 
din Vechiul Testament. - 31.  

Monte-Cristo - eroul principl al 
romanului cu acelaşi nume de 
Alexandre Dumas. - 30. 

Nemesis - lin mitologia greacă eiţa 
răzbunării. - 541 .  

Petru - personaj din Noul Tsta
ment. - 378. 

Robert Macaire - tipul afaceristlui 
abil şi viclean creat de renumitl 
actor francez Frederic Lemaitre şi 
imortalizat în caricaturile lui 
Honore Daumier. - 430. 

Rodolphe, pcinl de GeroJstein IGe
ol>tein) - personaj din 1ma
nul „Les mysters de Prs" d� 
Eugene Sue. - 430. 
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A 

Afganistan. - 62 1 .  

Agger, fluent l riului Sig. 
252. 

A/cald de Henares, oraş la est de 
Madrid. - 1 88, 195, 3 1 3, 383. 

Alcoy, oraş In stul Spaniei, la 
nord de Alicante. - 321, 392, 
471 ,  474, 476, 478, 479, 487. 

Algeclras, port in sudul Spanie!. 
- 3. 

Alger. - 500, 577, 581 .  

Alicante, orş în sud-stul Spaniei. 
- 476479. 

Alsacia. - 80. 

Alsacia-Lorena. - 135, 499, 593. 

America. - 10, 32, 2, 43, 66, 97, 
99-105, 127, 1 59, 1 64, 168, 203, 
208, 301 ,  302, 391,  396, 409, 442, 
457, �. 494, 571 ,  596, 597, 6 13, 
659, 693. 

America de Nord. - 39, 1 56, 6 1 1 .  

America d e  Sud. - 595. 

Amsf!rdam. - 166. 

Amur, rgime în sud-stl Sibriei. 

Anglia. - --10, 1 8, 26, 32, 33, 36, 
3, 46, 48, 60, 65, 66, 7-76, 
7981, 97, 107-109, 1 13, 1 4 1 ,  1 64, 
168, 1 9 1 ,  1 94, 195, 202, 204, 209, 
226, 227, 236, 237, 245, 24--255, 
2--262, 265, 289, 295, 305, 307, 
314,  3, 362, 364, 396, 466, 473, 
49--495, 51 9-521 ,  545, 559, 589, 
592, 595, 597, 606, 61 1 ,  612, 6 14, 
6 1 6, 617, 625, 630, 644, 649. 

Anvers. - 597 . 

Ardenl, pla·tou 1n nod-stul Fran
ţei şi sud-estul Belgiei. - 596 . 

Arhanghelsk, gubernie 1n Rusia ţa-
ristă (R.S.FS. Rusă). - 559. 

Asia. - 616. 

Asia centrald. - 519, 624, 625 . 

Astrahan, ort la delta fluviului 
Volga. - 407. 

Australia. - 10, 1 4 1 ,  1 68, 624. 

Austria. - 8, 10, 38, 50, 63, 70, 77, 
4, 87, 88, 127, 137-139, 158, 1 68, 
203, 208, 264, 301 , 302, 444, 520, 
523, 524, 566, 572, 573, 585, 590, 
592, 594, 601 ,  604, 608, 6 1 4-618, 
23, 626, 628, 630, 644, 650, 661.  

Austro-Ungaria. 137. 

- 2� B 

Andaluzia, regiune în sudul Spa- Badalona, oraş la nord de Barce-
nle.. - 479-485. Iona. - 195, 392. 
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Barcelona, oraş ln nord-estul Spa
me1. - 17, 143-144, 149, 150, 
1 77, 1 84, 1 85, 195, 313, 3 1 9, 353, 
367, 369, 376, 377, 426, 464, 4G5, 
47 1 ,  475, 481 ,  483, 486, 487. 

Base/. - 1 7, 36, 133, 1 48, 1 51 ,  353, 
357, 360, 367, 378, 379, 567. 

Belgia. - 9, 32, 50, 70, 84, 1 2 1 ,  158. 
168, 205, 270, 363, 396, 499, 596, 
604, 608, 614, 615, 622, 623, 644, 
650. 

Belgrad. - 532. 

Belper, oraş la sud-est de Man
chester. - 250. 

Berlin. - 80, 90, 1 64, 165, 199, 2 1 7, 
226, 284, 294, 512. 574, 585, 597, 
602, 624, 628, 629. 

Berna. - 1 1 .  340, 341 ,  344, 367, 462. 
5.p, 

Beziers, oraş ln sudul Franţei, pe 
ţărmul Mării Mediterane. - 159, 
196, 316, 326, 390. 

Blei, oraş la nord-vest de Berna. 
- 44. 

Birhenl!ead, oraş ln nord-vestul 
Angliei. - 210. 

Boemia (Cehia ). - 609, 610, 614, 
623. 

Bollington, local:tate la sud-est de 
lanchester. - 250. 

Bologna, oraş ln Italia de nord. -
321 ,  383, 465. 

Boston, capita1a statului Masa-
chusetts (S,U.A. ). - 567. 

Braunschweig. - 135. 

Bremen. - 135, 622. 

Breslau (Wroclaw). - 629. 

Brest, port ln vstul Franţei. - 19, 
133, 357. 

Bretagne. - 622. 

Bruxelles. - 1 1-13, 26, 60, 319, 320, 
340, 360, 391 , 394, 412, 462, 602, 
629, 658, 662, 667. 

Buco" ina. - 615. 

Buenos Aires. - 141 .  

Buhara, oraş ln R.S.S. Uzbekă. -
- 621. 

Bury, oraş .a nord de Manchster. 
- 250. 

c 
Cidiz, port in sudul Spaniei. -

195, 3 1 3, 367, 373, 375, 383, 47--
481, 483, 485. 

California. - 624. 

Cartagena, port ln Spania. - 480, 
482, 484, 485. 

Catalonia, regiune ln nord-estul 
Spaniei. - 1 89, 376, 606. 

Caucaz. - 415. 

Chicago. - 1 40, 1 62. 

China. - 621 , 624. 

Cleveland, ţinut ln nord-estul An
gliei. - 107. 

Colonia. - 328, 498, 567, 569, 628, 
629. 

Como, oraş situat la extremitatea 
de sud a lacului Como. - 77. 

Constantinopol (Istanbul). - 616, 
621 ,  624-625. 

Copenhaga. - 138, 667. 

Copley, localitate ln Anglia, comi
talul York. - 250. 

C6rdoba, oraş ln sudul Spaniei. -
195, 313, 314, 316, 367, 392-
394, 480, 667. 

Corgemont, localitate ln cantonul 
elveţian Berna. - 45. 

Cork, oraş ln sudul Irlandei. - 649. 
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Courtelary, localitate in cantonul 
e1vetian Berna. - 45, 359. 

Cracovia (Krak6w). - 522, 573, 620. 

Creusot (Le Creusot), oraş la sud
vest de Dijon. - 252. 

Cumberland, comitat in Anglia. -
108. 

D 

Danemarca. - 50, 70, 84, 1 4 1 .  1 58, 
1 68, 208, 301 , 59 1 ,  608, 615, 623, 
628, 644, 650. 

Danzig (Gdansk). - 620. 

Denia, oraş la sud-est de Valencia. 
- 195, 313, 383. 

Derbyshire, comitat in centrul An
gliei. - 1 08. 

Dublin, capitala Irlandei. - BI , 
494, 649. 

Dunărea. - 624, 625. 

Diippel (Dybbl), localitate in sudul 
Iutlandei. - 570. 

Durllam, comitat ln nordul Angliei. 
- 1 08. 

E 

Egipt. - 222. 

Eisenach, oraş ln R. D. Germană. 
- 138. 

Elvetia. - 8, 9, 1 1 , 1 6, 20, 23, 32, 
50, 65, 69, 7 1 ,  85, 87, 121 ,  123, 
125, 127, 129, 140, 148, 1 58-1 59, 
162, 1 68, 198, 203, 208, 30 1 ,  302, 
354, 364, 375, 385, 39 1 ,  395-397, 
464, 465, 467, 478, 526, 559, 606, 
608, 613, 614-61 5, 623, 63 1 ,  644, 
650. 

Essen. - 252. 

Europa. - 7, 1 0, 46, 55, 66, 75, 84, 
96, 99, 1 12, 123, 133, 134, 136, 
138-140, 165, 1 9 1 ,  294, 307, 346, 
349, 358, 388, 410,  413, 422, 442, 
443, 457, 462, 464, 494, 499, 513, 

520-524, 537, 538, 542, 554, 561 ,  
563, 572-575, 59 1 ,  595, 601 , 602, 
603, 6 1 1 ,  616, 620, 621625, 627, 
640, 644, 651 ,  663. 

F 

Fenicia, regiune de coastă ln Siria 
la vest de Liban. - 596. 

Ferrara, oraş in nordul Italiei. 
- 72. 

Finlanda. - 622. 

Flandra. - 596. 

Fleuns, localitate ln Belgia, la nord 
de Charleroi. - 593. 

Florenţa. - 382, 383. 

Franta. - 9, 1 1 , 17,  1 8, 20, 23, 28, 
33, 38, 39, 43, 47, 48, 50, 56, 60, 
63, 67, 70, 79, 83, 84, 93, 99, 1 2 1 .  
1 27, 133, 134-136, 1 58, 1 59, 1 68, 
1 80, 181 ,  203, 247, 249, 252, 262-
264, 288, 292-296, 301 , 302, 3 1 6, 
3 1 8, 320, 322, 324, 325, 327, 362, 
385, 387-389, 391 ,  395, 443, 447, 
464, 482, 501,  505, 51 1 ,  520, 523, 
524, 527, 530, 571,  573-579, 583, 
585, 589-591 ,  593-595, 602605, 
606, 61 1613, 616, 623626, 628, 
632, 643, 644, 650, 660, 661 .  

G 

Galitia, regiune istorică situată pe 
versantul nordio al Carpaţilor 
Orientali. - 614, 615, 617, 620. 

Galway, comitat in Irlanda. - 494. 

Geneva. - 12, 1 5-1 8, 20, 2 1 ,  27, 
28, 97, 1 1 9, 125, 142, 1 57, 1 58, 
1 69, 1 76, 3 1 8, 325, 341 ,  348, 351, 
353-355, 356, 367, 399, 402, 406, 
409, 41 0, 412-415, 417, 422, 434, 
455, 456, 462, 463, 662. 

Germania. - 1 0, 1 8, 27, 33, 38, 43, 
46, 48, 50, 56, 63, 70, 77, 84, 87, 
90, 97, 1 09, 134, 136, 137, 1 59, 
1 68, 203, 208, 2 1 5, 235, 237, 246, 
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2-24, 262, 269, 277, 288, 292, 
301, 315, 35, 362, 364, 443, 49, 
476, 501 ,  502, 509, 51 1-514, 523-
525, 533, 539, 561 ,  570, 572, 574-
578, 582, 585, 58--597, 601, 604, 
606, 609, 611 ,  612, 615-621,  622, 
624, 626, 628-631 ,  640, 641 .  643, 
650. 

Giessen, oraş pe rlul Lahn. - 597. 

Girgenti (Agrigento), orş pe ţăr
mul de sud al Sidliei. - 173. 

Glauchau, loalitate în Germania. 
- 315. 

Gracia, suburbie la nord de Bar
celona. - 195, 313, 392, 393. 

Granada, oş în sudul Spaniei. -
314, 480, -485. 

Grange, localitate la nord de Berna. 
- 5. 

Grecia. - 450. 

Grodno, gubernie în Rusia tarlstă 
(R. S. S. Bielorusă). - 563, 616. 

Guise, oraş la nord-st de Saint
Quntin. - 247. 

H 

Haga. - 126, 127, 129, 151 ,  1 53, 
156, 163, 1 66, 1 67, 171 ,  172, 179, 18--
181, 1 86, 188, 1 89, 1 97, 200, 203, 
300, 322, 323, 328, 365, 376, 377, 
384, 388, 393, 395, 466, 468, 667. 

Halilax, oraş In nordul Angliei. 
317. 

Hamburg. - 135, 318, 622. 

Hampshire, coitat în sud-�stul 
Angliei. - 247. 

Hanovra, în treut rgat. - 621 .  

Hanovra, oraş ln Germani-a. - 135, 
226, 512. 

Hessen. - 597. 

Hyde, orş a sud-est de Manches
ter. - 250. 

I 

lena. - 569, 570. 

Ierusalim. - 533. 

Imperiul Cisleitl1ai - vzi Aus
tria. 

India. - 10, 519, 561, 616, 621, 624, 
625. 

Indianapolis, capitala satului In-
diana (S.U.A.). - 228. 

Indlile Occidentale. - 1 40. 

Indille Orientale - vezi India. 

Irlanda. - 50, 70, 79, 80, 84, 127 . 
129, 140, 141,  168, 192, 561, 73, 
591 ,  649, 650. 

Italla. - 9, 1 1 ,  17, 32, 46, 50, 7 1 .  
77, 84, 127, 139, 147, 148, 180. 185, 
208, 321 ,  341, 342, 354, 363, 364, 
378, 380, 383, 385, 386, 391, 395. 
450, 464, 465, 469, 574, 589, 590, 
601 ,  604, 60-608, 623, 644, 650, 
65 1 ,  655, 665. 

Japonia. - 442. 

Java. - 561 . 

J 

Jemmapes (Jemappes), oraş ln Bel
gia, a vst de Mons. - 593. 

Jerez de la Frontera, or.ş în su
dul Saniei. - 591. 

Jura, lant muntos are formazl 
grani'ta dintre Elveta şi Frnta. 
- 1 47, 1 74, 175, 353, 354, 369, 
383, 465, 654. 

K 

Herault, dpartament ln sudul Kansas City, oraş pe fluv11 i-
Fentei. - 325, 326. soi. - 228. 
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Kazan. - 444. 

Kiev. - 410, 616. 

Koblenz. - 498, 499. 

Koniggrltz (Hradec Krilove). --
506. 

Konigsberg (Kaliningrad). - 620. 

Kronstadt, fortăreaţă pe insula Kot
lin, lingă Leningrad. - 622. 

Lituania (R.S.S. Lituaniană). 45U 
586, 616, 620. 

Liverpool. - 2 1 7. 

Loara, fluviu ln Franţa. - 578. 

Locarno. - 380, 381, 400. 

Lodelinsart, localitate la nord de 
Charleroi. - 364. 

Lodi, oraş la sud-est de Milano. -
190, 313, 317, 318, 329. 

Kursk, gubenie in Rusia ţaristă Loja, oraş 1n sudul Spaniei, la vest 
(R.S.F.S. Rusă). - 58b. de Granada. - 486. 

L 

La C/iaux-de-Fonds, oraş la sud
vest de Base!. - 1 7-20, 22, 45, 
46, 354-359, 422. 

Lancashire, comitat in nord-vestul 
Angliei. 560. 

Lausanne. - 12, 21 ,  32, 207, 358, 
462. 

Leeds, oraş in comitatul Yorkshire, 
- 226, 250. 

Leicestershire, comitat in centrul 
Angliei. - 21 o. 

Leipzig. - 138, 1 99, 604. 

Le Locle, localitate in cantonul el
veţian Neuohâtel. - 1 6, 44, 45, 
353, 359, 422. 

Le Mans, oraş la nord-vest de 
Tours. - 578. 

Lenne, afluent al rîului Ruhr. 
252. 

Lerida, oş in Catalonia. - 313, 
393. 

Levant, regiune pe coasta orien
tală a Mării Mediterane, uprin
zînd : Turcia, Asia Mică, R.A.U 
şi Siria. - 595. 

Lisabona. - 1 86, 314, 316, 321 ,  368, 
377, 532. 

54 - Marx-ngels, Opere, voi. 18 

Lombardia. - 1 90. 

Londra. - 8, 9, 23, 25, 28, 66, 76, 
83, 86, 91 ,  93, 97, 1 07-1 1 0, 1 4 1 ,  
1 6 1 ,  1 62, 1 67, 1 70, 180, 1 8 1 ,  186, 
1 9 1 ,  194, 202, 217,  252, 253, 257, 
258, 270, 274, 292, 317, 326, 353, 
357, 358, 360, 380, 383, 387, 394, 
423, 441 ,  445, 494, 519, 526, 534, 
567, 568, 571, 595, 661-663, 667. 

Lorena. - 615. 

LOtzen {Gizycko). - 135. 

Lilbeck. - 622. 

Lvov. - 620. 

Lyon. - 1 7-19, 22, 33, 38, 47, 133, 
327, 341 ,  346, 348, 353. 

M 

Madrid. - Q6, 99, 1 2 1 ,  149, 1 50, 158, 
1 65, 1 86, 321 . 367, 368, 370-373, 
374, 378, 464, 479, 481 ,  484. 

Mainz. - 9, 95, 498, 499. 

Mi/aga, )Ort in sudul Spaniei. 
367, 37 1 ,  480, 483, 484. 

Mallorca, insulă din grupul insulelor 
Baleare din Marea Mediterană. -
370, 655. 

Malorusia - vezi Ucraina. 

Manchester. - 80, 1 94, 200, 210, 2 1 7, 
259, 260, 265, 396, 467. 
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Manci111ia. - 624. 

Mantua, oraş in llalia de nord. -
1 72. 

Marea Ballica. - 597, 615, 62 1-624, 
625. 

Marea Britanie. - 75, 1 40. 

Marea Caspică. - 624. 

Marea Mediterană. - 624. 

Marea .\'eagră. - 606, 616, 624, 
625. 

Narea Nordului. - 596, 597. 622. 

Marsilia. - 1 8, 133, 1 57, 335, 387. 

Mars-la-Tour, !orali tate în Fran ta. -
512. 

Massachusett5, stal în S.U.A. - 507. 

Mec<lenburg. - 1 35, 294, 622. 

Medlock, riu în Anglia. - 265, 266. 

Megen, oraş la vest de Nij megui. -
603. 

Metz. - n9, 506. 

Middlesbrough, port in nord eslu 1  
Angliei. - 300. 

Milano. - 77, 173, 380, 384, 465. 

Minsk. - 616. 

Mirandola, localitate la nord-vcsl 
de Bologna. - 321 .  

Mongolia. - 624. 

Mon tpellier, oraş la vest de Marsi
li a. - 326, 363, 389. 

Morava. - 609. 

Morpe th, oraş ln Anglia, la nord 
de Newcastle. - 248, 494. 

Moscova. - 1 0, 4 10, 4 13, 4 1 6, 417, 
421 ,  444, 557, 6 1 4-616, 619. 

Moulier, local itate ln cantonul el
veţian Berna. - 45, 359, 395. 

-, 

Mull1ous', 1raş in estul Frnntei. -
253, 261 . 

Milnchen. - 226. 

Munţ ii Metalici. - 252 . 

Munfii Urali. - 41 1 .  44 1 ,  624. 

Murcia, orş în provincia :u ece-
la�i nume din sud-stul Spaniei . 
- 480, 484. 

N 
Narbonne, port in sudu·! Franţei. 

390. 

Neapole. - 9, 1 7, 1 29, 1 73, 1 9 1 .  
3 4 1 ,  353, 379, 384, 465. 

Ncuc11âtel (Neuenburg}, oraş in ::l
vetia. - 19, 27, 28, 4, 45, 129 
3 59, 385, 395, 397, 465, 467. 

.\'cwcastle-upon-Tyne, ora� 
nord- estul Angliei. - 8 . 

ln 

Nc1\'-0rleans, oraş la varsarea flu
viului Missi ssippi. - 1 05. 

New York. - 1 0, 52, 97, 99, 1 03, 
1 05, 1 57, 1 62, 1 64, 167, 170, 176, 
1 8 1 ,  202, 208, 293, 3 19, 323, 37, 
466, 532, 662-664. 

Nikolaev>k, port la gurile Amuru
lui. - 442. 

Nimwegcn (Nij1n.r1en), oraş ln 
Olanda. - 603. 

Nisa. - 296. 

Nollingham, oraş în centrul An
gliei. - 207, 209, 300. 

Noua Zeelanda, grup de insule ln 
Oceanul Pacific. . 1 4 1 .  

Niirnberg. - 642. 

o 
Ode>u. - 557, 61 1. 

Olanda. - 50, 70, 84, 1 4 1 .  1 59. 
1 68, 1 95, 208, 302, 396, 596, 603. 
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608, 612 ,  614, 6 1 5, 622, 623, 628, 
644, 650. 

Oldenburg. - 135, 622. 

Olmiitz (Olomouc), oraş pe Mo
rava. - 630. 

0.'ten, oraş la vst de Zurich. -
468. 

Oporto (Porto), port in Portu�alia. 
314. 

p 
Pa/alinatul superior. - 603. 

Palestina. - 596. 

Palma, oraş in insula Mallorca. -
367, 370, 655. 

Paris. - 8, 1 0, 19, 33, 57, 66-68, 
93, 1 35, 226, 261, 327, 329, 356, 
381 ,  385, 390, 519,  532, 567, 571 , 
614,  623, 628, 629. 

Parma, oraş in Italia de nord. 
1 06. 

Peninsula Iberică. - 368. 

Peninsula Scandinavică. - 615. 

Perm, oraş în U.R.S.S„ Ia nord-vest 
de Sverdlovsk. - 423. 

Perpignan, oraş la sud-est de Tou
louse. - 390. 

Persia (Iran). - 616, 621 . 

Pesta, parte a Budapestei situată 
pe malul stîng l Dunării. -
1 37, 532. 

Petersburg (Leningrad). - 80, 398, 
4 12413, 416, 421 . 423, 445, 557, 
597, 614 ,  615, 6 1 9-62 1 ,  623. 

Pezenas, orş la sud-vest de Nî
ms. - 322, 390. 

Piacenza, oraş Ia sud-est de Mi
lano. - 469. 

Podolia, gubernie în Rusia ţaristă 
(R.S.S. Ucraineană). - 616. 

54* 

Polonia. - 7 1 ,  80, 85, 1 27, 1 68, 203, 
301 , 302, 440, 443-445, 449, 519-
525, 556, 561, 563, 571-574, 585, 
586, 602, 6 1 1 ,  616, 617, 619 620, 
650. 

Pomerania (Pomot7e). - 1 35 

Portugalia. - 9, 1 4 1 ,  1 58, 1 68 1 85, 
203, 208, 301 , 302, 3 1 4, 318, 368, 
3Ci9, 589, 667. 

Posen (Poznan). - 524. 

Provinci. renan. sau Prusia re
nand. - 606, 629. 

Prusia. - 18, 86, 1 35, 262, 263, 
294-299, 450, 507, 508, 509-5 1 5, 
51 9-524, 567, 568-570, 576-
579, 585, 601, 602, 61 4-6 1 6  619, 
620, 622-624, 626, 630, 631 .  

Pru�ia occidentali. - 620. 

Pmsia orientali. - 597. 

Prusia renană. - 606, 629. 

Pskov, gubernie in Rusia aristă 
(R.S.F.S. Rusă). - 586. 

Puerto de Sania Maria, oraş pe 
coasta de sud-vest a Spaniei. 
486. 

R 

Ravenna, orş In Italia de nord. -
1 73, 380. 

Regatul Unit - ve. Marea Brita
nie. 

Regen, afluent al Dunării. - 603. 

Reval - vezi Revel. 

Revel (Tallin) . - 622. 

Riga. - 622. 

Rimini, port la Adriatica. - 1 29, 
1 5 1 ,  1 72, 1 73, 1 77, 317, 382, 384, 
385. 

Rin. - 134, 296, 499, 52 1 ,  593, 596. 
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Roma. - 46, 77, 173, 326, 364, 389, 
589, 602, 656. 

Romagna, ţinut în nordul Italiei. 
- 383. 

Rominia. - 450. 

Rouen. - 1 33. 

Rusia. - 1 5, 50, 70, 80, 84, 1 27, 
294, 337, 358, 366, 398, 39-
402, 402-407, 409-413, 417, 22, 
426, 430, 432, 434-436, 440, 441 ,  
443-448, 450, 504, 505, 519, 520, 
522-525, 537-539, 544, 546, 549, 
550, 552, 554-566, 572, 573, 584, 
586, 601 ,  602, 606, 610, 6 1 1 ,  614-
621 ,  622-626, 628, 630, 631 ,  644-
645, 650. 

s 
Sabadell, or.aş la nord-vest de Bar

celona. - 392. 

Sadovd, localitate în nordul Cehiei, 
la nord-vst de Hradec Krâlove. 
- 496, 504, 509, 524, 578. 

Saint-Blaise, oraş la nord-est de 
Neuchâtel. - 45. 

Saint-Imier, localitate în cantonul 
elvetan Berna. - 45, 1 95, 302, 
359, 385, 391-392, 395, 396, 478. 

Saint-Louis, oraş în statul Mis
souri, pe fluviul Mississippi. 
1 05. 

Salaanca, oraş la  nord-vst de 
Madrid. - 480. 

SaJiord, localitate la sud-vst de 
Manchester. - 260. 

Saltaire, localitate în Anglia, o
mitatul York. - 250. 

Salzburg. - 1 35. 

Sanllicar de Barrameda, or.aş la 
nord de Câdiz. - 478, 479, 483, 
485-487. 

San Roque, oraş a nord de Gibral
tar. - 483. 

Sans, oraş a vest de Barcelona. -
376, 392. 

San Sebastian, port pe coasta de 
nord a Spaniei. - 318, 378. 

Saragosa, or� in nord-stul Spa
niei. - 56, 57, 62, 1 49, 1 86, 313, 
372-374, 377, 383, 653-655. 

Satory, cîmpie lingă Versailles. -
358. 

Savoia, ţinut între lacul Geneva, 
Ron şi Arc. - 296, 346. 

Saxonia. - 284, 512, 597. 

Scandinavia. - 595. 

Sch/eswig. - 80. 

Schleswig-Holstein. - 1 35, 621 -
623. 

Scoţia. 1 08. 

Sedan. 
5 1 1 .  

1 8, 1 35, 498, 504, 509, 

Seraing, centru industrial în par
tea de sud-vest a Liege-ului. 
227 . 

Serbia. - 6 1 1 ,  614, 621 .  

Sevilla, oraş în Sud-estul Spaniei. 
- 1 25, 1 50, 367, 375, 479, 480, 

483, 485, 486. 

Siberia. - 1 1 , 398, 399, 4 1 1 ,  4 1 7, 
423, 440-443, 559, 624. 

Sicilia. - 465. 

Sieg, afluent al Rinului. - 252. 

Silezia (Slask). - 512.  

Smolensk, gubernie în Rusia taristă 
(R.S.F.S. Rusă). - 586, 620. 

Sonvilier, localitate !n cantonul el
veţian Berna. - 2-30, 46, 47, 
1 48, 3 1 7, 325, 354, 359, 362-364, 
369, 380, 388, 395, 465. 
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Spania. - 8, 1 1 ,  1 7, 32, 50, 56, 63, 
71 ,  84, 121 ,  1 25-128, 1 43, 1 47-
1 50, 1 58, 1 62, 1 68, 1 77, 1 86, 1 89, 1 94-
1 96, 1 98, 204, 205, 208, 302, 3 1 4-
31 6, 342, 354, 366. 367-371 ,  373, 
384, 385, 392, 393, 395, 46-465. 
470, 471 ,  476, 481 , 485, 488, 536, 
565, 589, 590, 602, 604, 606-608, 
61 4, 628, 644, 650-657. 

Spichern, localitate la sud de Saar
brilcken. - 512. 

Staiiord, oraş la sud de Manchster. 
494. 

Staiiordshire, comitat în centrul 
Angliei. - 1 08, 1 09. 

St. Gallen, oraş In Elveţia. - 226. 

Statele Unite ale Americii. - 39, 
50-53, 69, 7 1 ,  99, 1 05, 1 4 1 ,  61 1-
61 4, 61 5, 61 6, 650, 659. 

Stoclilwlm. - 597. 

Strasbourg. - 499. 

Stuttgart. - 642. 

S.U.A. - vezi Statele Unite ale 
Americii. 

Suedia. - 521 ,  G02, G08, 644. 

T 

Tambov, oraş la sud-est de Mos
cova. - 423. 

Tarifa, looalitate la sud-vest de 
Gibraltar. - 483. 

Tataren-Sund (Strîmtoarea Tătară ), 
brat de mare intre coasta de est 
a Asiei şi insula Sahalin. - 624. 

Tirol. - 606. 

Toledo, oraş la sud-vest de Ma
drid. - 1 95, 313, 383. 

Torino. - 38, 1 78, 380-382, 

Toulouse, or.aş In sudul Franţei. 
325-327, 390. 

Trarbach, oraş pe Tiul Mosela. -
603. 

Triest. - 616, 623. 

Tuia, oraş 1a sud de Moscova. -
421 .  

Turcia. - 504, 522, 523, 566, 615. 

Turion, localitate la nord-vest de 
Manchester. - 250. 

Tdrile baltice 
baltice 

Ţ 

vezi Provinciile 

Tdrile de Jos. - 50, 70, 84, 1 4 1 ,  
1 59, 168, 195, 208, 302, 396, 596, 
603, 608, 612, 614, 615, 622, 623, 
628, 644, 650. • 

u 
Ucraina (R.S.S. Ucraineană). - 449, 

450, 61 6, 619. 

Ungaria. - 1 0, 50, 63, 70, 1 27, 137, 
1 57, 1 68, 203, 301 , 450, 574, 608, 
609, 61 5, 623, 650, 667. 

V 

Va/ ie Ruz, vale In oantonul elve
ţian Neuchâtel. - 44. 

Valea Ruhrului. - 1 07. 

Valencia, oraş în estul Spaniei. 
1 22, 1 27, 1 49, 1 50, 1 78, 1 86-187, 
1 95, 313, 323, 367-369, 373, 374, 
383, 394, 472, 480486, 653-655. 

Valmy, loalitate la sud-vest de 
Verdun. - 593. 

Varşovia. - 585, 61 6. 

Velicorusia. - 561 ,  586. 

Veneţia. - 572. 

Venn (Holies Venn), lanţul de 
nord-vest al Masivului şStos re
nan. - 596. 
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Verdun. - 596. 

Verona, oraş 1n Italia de nord. -
77. 

Versailles. - 20, 55, 68, 1 36, 293, 
529, 602. 

Viechtach, oraş la st de Regens
burg. - 603. 

Viena. - 1 37, 138, 199, 217,  245, 
3 1 8, 520, 585, 602, 604, 613, 629. 

Vi/na (Vilnius), - 616. 

V istuia vl ista), - 444, 521 ,  571.  

V ii oria, oraş la sud-est de Bilbao. 
• - 313, 333. 

\ oge/,berg, lanţ de munţi in Ger
mania, între Lahn şi Fulda. -
597. 

Volga. - 624. 

Volinia, gubernie in Rusia ţaristă 
(R.S.S. Ucraineană). - 616. 

Voronej, gubernie in Rusia arstă 
(R.S.F.S. Rusă).  - 586. 

Vosgi, lant de munti pe malul stîng 
al Rinului. - 252, 499. 

w 
W ales. - 1 08, 494. 

Warwick (Warwickshire), comital 
ln Anglia. - 75. 

Westfalia. - 597. 

Westrich, regiune intre Kaiserslau
tern, Pirmasens şi Hamburg. -
603. 

Wupper, ailuent al Rinului. - 252 . 

y 
York (Yorks/Jire), ;Omitat in An· 

glia. - 75, 1 08, 251 . 

z 
Ziirich. - 57, 365, 396, 61. 



Indice bibliografic 
cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels 

La lucrările citate de Marx şi Engels au fo't indicate, în m1sura ia 
care acest lucru a putut fi stabilit, editiile presupuse c. ar fi fo;t 
fo losUe de ei. In unele cazuri, în special acolo unde izvoarele biblio
grafice nu sini precizate, nu se men !ionează edilia. Leg ile şi documen
tele sini indicate numai atunci oind se citează din ele. Une!e izv oare 
n-au pu tu t fi identificate. 

I. Opere şi articole ale unor autori cunoscuţi şi anonimi 

Addre>s of lhe Polislt reiugees Io  the English people. London 1 874. 
51 -522. 

Addre.s and provisional ru/es of I/ie \Vorl. inq Men's lnlernal ional A5so
ciation, stablished S.ptember 28, 1 86i, al a public meeting held al 
St. artin's Hali, Long Acre, London 1864. - 90. 

Allgemeine Stalulen und Verwaltungs-Verordnungen der Internationalen 
Arbeiterassozialion. Amtliche deutsche Ausgabe, revidiert durch den 
Generalrath. Leipzig 1 871 .  - 5 1 -53, 72, 73, 169, 200, 206, 208, 665. 

Annales de l'Assemblce nalionale. T.7. du 15 Janvier au 22 Fevrier 
1872. Paris 1 872. - 49. 

Asociacion Inlernacional de Jos Trabajadores. Estracto de las acta! 
del sgundo congreso obrero de la Federacion regional Espatola, 
celebrado en Zaragoza en !os dias 4 al 1 1  de Abril de 1872, segu• 
laS aotas y las notas tomadas per la comision nombrada al efecto n 
el nismo. o.0. 1 872. - 1 50. 

Asociacion Inlernacional de Jos Trabajadores. Organizacion de las ses
cions obreras de la Federacion regional Espaiola adoptada par el 
congrso obrero de Barcelona en Junia de 1870, y reformad a per la 
conferencia regional de Valencia celebrada en Setiembre de 1871 . Bar
celona o.J. - 383. 

Association Inlernalionale des T ravaiJ/eurs. Compte-rendu du IVe Con
grs intemational, tenu A Bâle, en Septembre 1869. Bruxelles 1 869. 
- 31 ,  40, .4 1 ,  52. 
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Association Intemationale des Travail/eurs. Declration de la Section 
fran.aise federaiste de 1871, siegeant â Londrs. Londrs 1871 . -
26, 27. 

Association Intemationale des Travailleurs. Resolutions du Congres ge
l enu a a Haye du 2 au 7 septmbre 1872. Londres 1872. -
169-171,  208. 

Association Internationa/e des T ravailleurs. Statuts et reglements. Lon
drs 1866. - 37. 

Amc Communeux. Londrs 1874. - 527, 529-533. 

Bakounine, M. : Risposta d'un �nternazionale a Giuseppe Mazzini. Milan0 
1871 .  ln : II GazzettiO Rosa, Milllo, dn 16 August 1871 .  - 66. 

Bakunin, Mihail : Federalime, Socillisme et Antith.ogisme. Propo
sition 11obivee au Comite Central de la Ligue de [a aix et de la 
Liberte. Bem 1867-1868. - 339. 

- LeUrs a un fran;ais sur la arise aduelle. Neuchrtel 1 870. - 482. 
BaHyHHH.  rocy;apcTse1rnocTb H aHapxm1. KeHeBa 1873. - 601-645. 

- H apo:Hoe :eto. PoMaHoB. lyraJeB m lecTeb? longon 1862.-445 
- 551. 

- H aJaJio peBOIIOQHH. leTo 1869. - �02,  � 0 3  - 406, 432. 

- HecHOibHO IOB K MOIO;lM 6paTbHM B PoccHH.  KeHeBa Mat 1869. 
400-403, 410 ,  418, 426 ,  431 . 

- locTOHOBHa pesomoQHOHHoro nonpoca. Mat 1869. - 401 - 404,  432. 

Beschliisse der Delegirtenkonlerenz der Internationalen Arbeiterassozia
tion, abgehalten zu London vom 17. bis 23. Sept.br 1871. Separat
tabdruck aus dem „Volkstaat", Leipzig [1871]. - 103, 361 . 

Bray. Jf olm} F[rancis] : Labour's wrlgs and labour's remdy ; or, 
the age f might and he age of right. Leeds 139. - 305. 

British Federation ol the Intemational Working Men's Association. 
Address o! the British Fderal Council o the branches, sctios, affi
Hated societies, al m.bers of the Federation. [London 1873). - 300. 

Circu/aire a toutes Ies Jederations de l'Association Internationale des 
Travailleurs. Snvilier 1871. - 29, 31, 32, 35, 36, 2, 359, 360, 362, 
363. 

Congres ouvrier de J'Association Internationale des Travailleurs, tenu a 
Geneve du 3 au 8 septmbre 1866. Geneve 1866. - 27, 38. 

Conseil lederaliste universel de /'Association Internationa/e des Travail
Jeurs et des societes republioaines socalists adherents. London 
1872. - 82. 

cngels, Friedrich : Die Bakunisten an der Arbeit. Denkschrift iber den 
Au�staud n Spainin im Solller 1873. In : Iutenationals aus dm 
Volksstatt ( 1 871-75). Berlin 1894. - 565. 

- Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung 
und auth�ntischen Quellen. Leipzig 1845. - 221 ,  248, 250, 265. 289. 
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- .Die Lage der rbeitenden Klase in England. Nach eigner An
schauung und authentischen Quellen. 2. durchgesehene Aufl. Stuttgart 
1892. - 473. 

- Zl' Wohnungsfiage. [H. 1 .] Separatabdruck aus dm „Vol!sstaăt• ,  
Leipzig 1872. - 275, 290. 

- ur Wolmungsfrage. H. 2 : Wie die Bourgeoisie die Wohnungsfrage 
" !Ost. Sonderabruck aus dm „Volksstaat", Le�pzig 1872. - 513. 

[lepo«c:uu] Ilonomem1e pa601ero m1acca B Poccuu.  C .-IleTep6ypr 1869. 
�03, 559. 

Gladstone, William Ewart : Two letters to the Bari of Aberdeen, on the 
state prosecutions of the neapolitan government. London 1859. - 191.  

Goethe, Johann Wollgang von :  Faust. Eine TragOdie. - 285. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich : Wissenschaft der Logik. Hrsg. von 
Lopold von Hennig. Th. 1. Abt. 2. In : Werke. VoHst. Ausg. durch 
nn Verein von Fruln des Verewigten. Bd. 4-5. BerJin 1834. - 270. 

Heine, Heinrich : Kobes I. - 548. 

- Romanzero. Drittes Buch. Hebrăische Melodien. Dsputation. - 529. 

Hirsch, Wilhelm : Die Opfer der Moucharderie. Rechtfertigungsschrift. 
In : Beletristisches JUrnal und New-Yorker Crimil-Zeitung, New York, 
Nr. vom 1., 8., 15. ud 22. April 1853. - 567. 

Hollbauer, {Ernst] : Die deutsohe Artillerie n den Schlaliten bei Metz 
it Berikksihtigung der allgemeinen Verhăltnisse in denselben unter 
Benutzung der officiellen Berichte der deutschen Artillerie„. Th. 1-2 
Berlin 1872. 507. 

Homer : Ilias. - 549. 

Huber, V{ictor] A[ime] : Sociale Fragen. IV. Die latente Msociation. 
Nordhausen 1866. - 247. 

lnauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation vezi Address 
and provisional rules„. 

lnternationale et revolution. A propos du congrs de 1a Haye par des 
refugLes de la Commune, ex-membres du Conseil General de flnter
nationale. Londres 1872. - 270, 530. 

Lassalle, Ferdinand : Ds System der erworbenen Rehte. Eine VersOhnung 
des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie. Th. 1-2 Leipzig 1861. 
Th. 1 .  - 279, 280. 

la«po«: PyccRo: coQHaihHo-peBOIOQHOHHO: MOIOAJRH. Ilo noBony 
6pomropl: 3a;a1u peBOIOQHOHHO: nponaraHAl B Poccm1. JloHAOH 1 87�. 
-540-542, 544, 551. 

Lelran;ais, G{ustave] : Etude sur le mouvement communalSte A Paris, 'n 
1871. Neuchâtel 1871. - 54. 

Leo, Andre [Champseix, Leodile} : a gueme ocile. Disours prononce 
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Tabel de măsuri şi monede 
Măsuri 

1 picior (foot) = 12 toli 
1 milă germană 
1 deseatină 

Monede 

1 liră sterlină (pound sterling, i )  
1 şiling (shilling, sh.) 
1 penny (penny, pence, d.) 
1 franc (fr.l ' 
1 centim ă (ct.)  
1 liră (1 . )  
1 oentesimo (ital.) 
1 rublă 
1 real (span.) 
1 ducat (Dukate) (monedă d e  aur n Europa, 

initial In Italia )  
1 gulden ( austr.) 
1 groş (Gr.) ( pină n 1873 ) 

30,480 cm 
7420.440 m 

1 , 0925 ha 

20 şiJingi 
12 pence 

4 farthing 
1 00 centime 

1 00 cen tesimi 

1 t aler (Tlr.) (monedă prusiană 
1 dolar (dollar, $ )  

30 groşi de argint pînă ln 1873). 
= 1 00 centi 
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