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V 

Introducere 

Volumul al Il-lea al Operelor lui Karl Marx şi Friedrich 
Engels cuprinde lucrări scrise în perioada septembrie 1844-
februarie 1846. 

La sfîrşitul lunii august 1844 a avut loc la Paris întîlnirea 
dintre Marx şi Engels, care a pus bazele colaborării lor crea
toare în toate domeniile de activitate revoluţionară teoretică 
şi practică. In această perioadă s-a săvîrşit trecerea defini
tivă a lui Marx şi Engels de la idealism la materialism şi de 
la democratismul revoluţionar la comunism. Lucrările cu
prinse în volumul de faţă reflectă procesul de desăvîrşire a 
concepţiei lor materialist-revoluţionare despre lume. 

Volumul începe cu prima lucrare scrisă în comun de Karl 
Marx şi Friedrich Engels : "Sfînta familie, sau critica criticii 
critice. Impotriva lui Bruno Bauer & Co.". In această operă 
polemică, Marx şi Engels se manifestă ca nişte materialişti 
combativi, supunînd unei critici nimicitoare părerile subiec
tiviste ale tinerilor hegelieni. Marx şi Engels au criticat aici 
chiar şi filozofia idealistă a lui Hegel ; apreciind cum se 
cuvine raţionalul din dialectica hegeliană, ei critică latura 
mistică a acestei dialectici. 

In "Sfînta familie" sînt formulate o serie din cele mai 
importante teze ale materialismului dialectic şi istoric. In 
această lucrare Marx se apropie de ideea fundamentală a 
materialismului istoric cu privire la rolul hotărîtor al mo
dului de producţie în dezvoltarea societăţii. Combătînd con
cepţiile idealiste despre istorie care au dominat înainte 
vreme, Marx şi Engels dovedesc că "ideile nu pot niciodată 
să ducă dincolo de cadrul vechii rînduieli a lumii ; întot
deauna ele pot să ducă numai dincolo de cadrul ideilor vechii 
rînduieli a lumii. In general, ideile nu pot înfăptui nimic. Pen
tru infăptuirea ideilor este nevoie de oameni care trebuie să 
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întrebuinţeze forţa practică" (vezi volumul de faţă, pag. 133). 
De o mare însemnătate este teza emisă în "Sfînta familie" 
că masa, poporul este adevăratul creator al istoriei omenirii. 
Marx şi Engels au arătat că cu cît revoluţia care are loc în 
societate este mai cuprinzătoare şi mai adîncă, cu atît mai 
numeroase sînt masele care înfăptuiesc această revoluţie. 
Lenin a subliniat în mo'd deosebit însemnătatea acestei idei 
ş� a c�r�cterizat-o ca fiind una dintre tezele cele mai profunde 
ŞI mar Importante ale materialismului istoric. 

"Sfînta familie" cuprinde conce,pţia aproape complet cris
talizată despre rolul istoric mondial al proletariatului ca 
clasă. In virtutea situaţiei pe care o are în capitalism, "prole
tariatul poate şi trebuie să se elibereze pe sine însuşi" şi să 
desfiinţeze totodată "toate condiţiile neomeneşti de viaţă" 
create de societatea burgheză, căCi : "Nu degeaba trece el 
prin şcoala aspră, dar care •căleşte, a muncii. Nu este vorba 
de ceea ce cutare sau cutare proletar, sau chiar întregul pro
letariat, consideră că este soopul său în momentul de faţă. 
Este vorba de ceea ce pro'letariatul este în realitate şi de 
ceea ce va fi el istoriceşte nevoit să facă în virtutea acestei 
existente" (pag. 40). 

O mare însemnătate are capitolul "Bătălie critică împo
triva materialismului francez", în care Marx, schiţînd pe scurt 
dezvoltarea materialismului în filozofia vest-europeană, arată 
că comunismul este concluzia logică a filozofiei materialiste. 

"Sfînta familie" a fost scrisă sub influenţa puternică exer
citată de concepţiile materialiste ale lui Ludwig Feuerbach, 
care au jucat un mare rol în trecerea lui Marx şi Engels de 
la idealism la materialism ; totodată această lucrare contine 
elemente ale acelei critici a materialismului metafizic şi con
templativ al lui Feuerbach pe care Marx a făcut-o în primă
vara anului 1845 în "Teze despre Feuerbach". Ulterior, sta
bilind locul pe care-I ocupă "Sfînta familie în istoria 
marxismului, Engels a scris : "Cultul omului abstract, care 
alcătuia miezul noii religii a lui Feuerbach, trebuia înlocuit 
cu ştiinţa despre oamenii reali şi despre dezvoltarea lor isto
rică. Această dezvoltare şi depăşire a punctului de vedere al 
lui Feuerbach au fost inaugurate de Marx în 1845 în cartea 
sa «Sfinta familie» " (F. Engels : "Ludwig Feuerbach şi sfîr
şitul filozofiei clasice germane")"'. 

* Vezi şi K. Marx şi F. Engels, Opere alese in două volume, voi. II, 
E.S.P.L.P. 1955, �ditia a II-a, pag. 417. � Nota Trad. 
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In "Sfînta familie" sînt formulate cîteva teze care stau 
la baza economiei politice marxiste. Spre deosebire de socia
liştii utopişti, Marx fundamentează inevitabilitatea obiectivă 
a victoriei comunismului prin aceea că proprietatea privată 
în dezvoltarea ei economică îşi sapă singură mormîntul. 

Volumul cuprinde lucrarea lui Friedrich Engels "Situaţia 
clasei muncitoare din AngUa" , pe care Lenin a considerat-o 
drept una dintre cele mai bune opere ale literaturJi socialiste 
mondiale. Cum a spus ulterior chiar autorul ei, aceasta este o 
lucrare de tinereţe care oglindeşte una dintre primele etape 
ale marxismului în dezvoltare. Engels analizează structura eco
nomică şi politică a Angliei şi arată pe baza exemplului acestei 
ţări, pe  atunci mai dezvoltată decît toate celelalte, o serie de 
legi ale producţiei capita1iste. El dezvăluie adîncimea revoluţiei 
industriale care a con'diţionat apariţia proletariatului industrial 
şi subliniază că interesele muncitorilor sînt ireconciliabile cu 
interesele capitaliştilor. Engels demonstrează că în capitalism 
se formează în mod inevitabil o armată industrială de rezervă 
compusă din şomeri, că crizele economice se repetă periodic 
şi că exploatarea clasei muncitoare şi a maselor de oameni 
ai muncii se intensifică pe măsură ce creşte producţia capi
talistă. Lenin spunea că cartea lui Engels este "un cumplit 
act de acuzare împotriva capitalismului şi a burgheziei". En
gels descrie condiţiile de viaţă şi de muncă insuportabil de 
gre�e ale muncitorilor din Anglia şi arată că însăşi situaţia 
proletariatului îl împinge în mod inevitabil la luptă pentru 
eliberarea sa şi pentru răsturnarea orînduirii capitaliste. In 
lupta de clasă a proletariatului, Engels vde uriaşa forţă a 
dezvoltării istorice şi-i critică pe socialiştii owenişti englezi 
pentru faptul că propovăduiesc dragostea şi frăţia generală. 
Generalizînd experienţa mişcării muncitoreşti din Anglia, 
Engels ajunge la concluzia că grevele şi uniunile sînt, desigur, 
un mijloc eficace pentru organizarea şi educarea clasei mun
citoare, dar un mijloc care nu este în stare s-o elibereze din 
sclavia salariată. Deşi Engels apreciază cartlsmul drept prima 
mişcare politică independentă a proletariatului, el îi critică 
totuşi pe cartişti pentru limitarea scopurilor lor şi elaborează 
teza teoretică extrem de însemnată despre necesitatea unirii 
cartismului cu socialismul. 

Articolele lui Engels "Succesele rapide ale comunismului 
în Germania" şi "Două cuvîntări rostite la Elberfeld", publi
cate în volum, prezintă un interes deosebit, deşi mai poartă 
urmele influenţei concepţiilor filozofice etice ale lui Feuer-
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bach care nu fuseseră încă complet învinse. Aceste lucrări 
cuprind un valoros material biografic cu privire la Marx şi 
Engels şi  oglindesc intensa luncă agitatorică şi organizato
rică depusă de Engels în Provincia Renană în iarna 1844/1845. 
Lenin a caracterizat condiţiile în care s-a desfăşurat activi
tatea lui Engels în felul următor : "In Germania de atunci, 
toată lumea era 'Comunistă, ,afară doar de proletari. Comu
nismul era o formă de exprimare a atitudinii opoziţioniste a 
întregii lumi, şi mai ales a burgheziei ... Principalii propagatori 
ai comunismului erau pe atunci... de fapt nişte burghezi bine 
intenţionaţi, mai mult sau mai puţin înfuriaţi împotriva gu
venului. Şi într-o asemenea situaţie, în mijlocul unei puzderii 
de curente şi fracţiuni aşa-zise socialiste, Engels a ştiut să-şi 
croiască drum spre socialismul proletar" (V. 1. Lenin. Opere, 
ed. a 4-a, vol. 19, pag. 505)*. 

După mutarea lui Engels la Bruxelles, în aprilie 1845, înte
meietorii socialismului ştiinţific au continuat împreună elabo
rarea noilor lor concepţii şi au întreprins totodată noi acţiuni 
pentru a le publica în scopul difuzării lor şi pentru a stabili 
o legătură cu reprezentanţii mişcării proletare şi democratice 
internaţionale. Cu articolul "Recentul masacru de la Leipzig. 
- Mişcarea muncitorească din Germania", scris în septem
brie 1845, începe colaborarea regulată a lui Frie'drich Engels 
la "The Northern Star", ziarul cartiştilor englezi, cu a căror 
aripă revoluţionară Marx şi Engels stabiliseră o strînsă legă
tură în timpul călătoriei lor în Anglia din vara anului 1845. 

In seria de articole intitulate "Situaţia din Germania", 
scrise pentru acelaşi ziar, Friedrich Engels a făcut o analiză 
a structurii de clasă a societăţii germane şi a arătat influenţa 
revoluţiei burgheze din Franţa de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea asupra dezvoltării Germaniei. Engels se manifestă 
aici ca un luptător consecvent pentru o Germanie unită, de
mocratică ; el biciuieşte rînduielile reacţionare din statele 
germane, şi mai cu seamă din Prusia, dominaţia clicii militare 
şi a funcţionărimii, despotismul principilor mari şi mici. Tot
odată Engels a demascat esenţa de clasă a liberalismului 
burghez şi a criticat cu vehemenţă caracterul limitat al demo
craţiei burgheze. 

In introducerea şi în încheierea la "Un fragment al lui 
Fourier !despre comerţ", Engels vorbeşte despre Fourier pre
zentîndu-1 drept unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi 

* Vezi şi V. 1. Lenin, Opere, voi. 19, E.S.P.L.P. 1957, pag. 554. -
Nota Trad. 
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ai socialismului utopic critic.  In articolul "Sărbătoarea naţiu
nilor la Londra" ,  Friedrich Engels proclamă comunitatea de 
interese a proletarilor din toate ţările şi demască cosmopoli
tismul burghez. Aceste două lucrări , ca şi "Declaraţia" lui 
Karl Marx din 18 ianuarie 1846, prezintă un mare interes, 
deoarece au fost primele manifestări publice ale întemeieto
rilor socialismului ştiinţific indreptate împotriva "adevăraţi
lor " socialişti, ale căror concepţii pseudosocialiste mic-bur
gheze au constituit o piedică serioasă în calea dezvoltării 
mişcării revoluţionare proletare şi democratice din Germania. 
In vederea pregătirii terenului pentru crearea unui partid pro
letar, Marx şi Engels au înfiinţat la Bruxelles , în ianuarie 
1846, Comitetul comunist de corespondenţ., al cirui scop era 
strîngerea legăturilor ideologice şi organizatorice dintre co
muniştii revoluţionari şi muncitorii progresişti din Germania 
şi cei din alte ţări, precum şi lupta împotriva diferitelor 
curente, străine proletariatului, din mişcarea muncitorească. 

Lucrările cuprinse în volumul al II-lea al Operelor aparţin 
unei perioade în care procesul de elaborare a marxismului 
nu era încă terminat. Aceasta şi-a găsit expresia şi în termi
nologia folosită de Marx şi Engels. Terminologia marxistă 
ştiinţifică a fost elaborată şi precizată treptat pe măsura crista
lizării şi dezvoltării învăţăturii lor. 

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

La baza prezentului volum stă ediţia în limba rusă scoas. 
sub îngrijirea Institutului de marxism-leninism de pe lîng. 
C.C. al P.C.U.S.  El mai conţine îns. în plus faţă de ediţia 
rusă cîteva articole ale lui Engels,  şi anume : "Descrierea 
coloniilor comuniste de dată mai recentă şi care mai fiinţează 
încă",  un scurt articol despre vizita reginei Victoria în Ger
mania, apoi un articol descoperit le curînd, "Istoricul legilor 
cerealelor din Anglia " ,  ca şi articolul "Date suplimentare cu 
privire la situaţia clasei muncitoare lin Anglia" ,  apărut în 
"Westphilisches Dampfboot " .  In afară de acestea au mai fost 
incluse în volumul le faţă prefata lui Frieclrich Engels la 
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ediţia americană (1887) , precum şi cea la ediţia a doua ger
mană (1892) a "Situaţiei clasei muncitoare din Anglia" ,  mate
riale care înlesnesc studiul lucrării propriu-zise. 

Textul a fost verificat după primele ediţii apărute sau după 
fotocopii ; de asemenea au fost verificate şi textele citate de 
Marx şi Engels, în măsura în care am avut la îndemînă origi
nalele. La fiecare lucrare sînt indicate izvoarele la care s-a 
recurs . 

Textele citate de Marx şi Engels au fost tipărite cu petite, 
pentru a fi mai uşor identificate. Cuvintele şi citatele în limbi 
străine care apar în text sînt traduse în note de subsol. Tra
ducerile articolelor scrise în limbi străine au fost verificate 
sau refăcute. 

Volumul mai couţine adnotiri explicative indicate în text 
prin cifre puse la capătul cuvîntului respectiv, un indice de 
persoane, date despre viaţa şi activitatea lui Marx şi a lui 
Engels, un indice bibliografic şi un indice de ziare şi publi
caţii periodice. 

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

umanismul real nu are în Germania duşman mai primej
dios decît spiritualismul sau idealismul speculativ, care în 
locul omului individual real pune "conştiinţa de sine" sau 
"spiritul" şi care împreună cu evanghelistul propovăduieşte : 
"Duhul este carele dă viaţă, trupul nu foloseşte nimic" .  E 
de la sine înţeles că acest spirit fără trup are spirit numai 
în propria sa închipuire. Ceea ce combatem în critica lui 
Bauer este tocmai speculaţia care se reproduce în chip de 
caricatură. Ea reprezintă pentru noi cea mai desăvîrşită ex· 
presie a principiului creştin-german, care face o ultimă încer
care de a se afirma prin transformarea "criticii" însăşi într-o 
putere transcendentă. 

Expunerea noastră se referă mai ales la "Allgemeine Lite
ratur-Zeitung" 2 a lui Bruno Bauer - avem în faţă primele ei 
opt numere - pentru că aici critica lui Bauer, şi o dată cu 
ea absurditatea speculatiei germane în genere, a atins punctul 
culminant. Critica critică (critica pe care o face "Literatur 
Zeitung") e cu atît mai instructivă, cu cît duce pînă la capăt 
denaturarea realităţii cu ajutorul filozofiei şi face din această 
denaturare o adevărată comedie. Drept exemplu pot servi 
Faucher şi Szeliga. - "Literatur-Zeitung" oferă un material 
a cărui analiz. poate să ajute şi unui public mai larg să-şi 
facă o idee clară despre iluziile filozofiei speculative. Acesta 
este scopul lucrării noastre. 

Modul nostru de expunere este determinat, fireşte, de 
caracterul obiectului expunerii. Critica criticii stă în toate pri
vinţele sub nivelul atins de dezvoltarea gîndirii teoretice ger
mane. De aceea, dacă nu insistăm aici prea mult asupra 
acestei dezvoltări, aceasta se justifică prin natura obiectului 
nostru. 
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Mai mult chiar : critica 'Critică ne obligă să-i opunem ca 
atare rezultatele obţinute pînă acum. 

Publicăm deci această polemică înaintea scrierilor de sine 
stătătoare, în care vom înfăţişa - bineînţeles fiecare dintre 
noi separat - părerile noastre pozitive şi totodată punctul 
nostru de vedere pozitiv asupra doctrinelor filozofice şi so
ciale mai noi. 

Paris, septembrie 1844. 
Engels. Marx 
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CAPITOLUL I 

.,Critica critică sub înfăţişarea unui legător de cărţi", 
sau critica critică în persoana d-lui Reichardt 

Critica critică, oricît de ridicată s-ar şti deasupra masei, 
simte totuşi pentru această masă o milă nesfîrşită. Şi critica 
aşa a iubit masa, încît a trimis pe pămînt pe fiul său unul
născut, pentru ca oricine care crede într-insul să nu piară, 
ci să aibă viaţă critică. Critica devine masă şi sălăşluieşte 
pinre noi şi nii vedem mărirea ei, asemenea măririi celui 
unuia născut din tatăl. Cu alte cuvinte, critica devine socia
listă şi vorbeşte "de scrieri despre pauperism u 3• Ei nu i se 
pare un sacrilegiu de a fi asemenea lui dumnezeu, ci se înstrăi
nează de sine însăşi şi ia chipul unui legător de cărţi şi se 
injoseşte pînă la absurdităţi, ba chiar pînă la absurdităţi cri
tice în limbi străine. Ea, a cărei puritate cerească şi feciorel
nică se cutremură la ideea unei atingeri cu masa leproasă 
şi păcătoasă, se stăpîneşte pînă într-atît încît ia cunoştinţă 
de scrierile lui "Bodz" * şi "ale tuturor autorilor care au scris 
despre pauperism" , şi "de ani de zile urmăreşte pas cu pas 
răul vremii " ; ea refuză să scrie pentru specialiştii erudiţi, 
ea scrie pentm marele public, evită orice exprsii neobişnuite, 
orioe "exhibiţie de term\eni latineşti, orice j argon de bPeaslău ; 
toate acestea ea le îndepărtează din scierile altora, căci ar 
fi să cerem într-adevăr prea mult dacă ne-am aştepta ca însăşi 
critica să se supună "acestei reglementări administrative" .  Dar 
nici acest lucru ea nu-l face decît în parte ; cu o uşurinţă 
demnă de admirat, ea se leapădă, dacă nu chiar de cuvintele 
propriu-zise, cel puţin de conţinutul lor, - şi cine va putea 
să-i impute că foloseşte "o mare mulţime de cuvinte străine 
neinteligibile", cînd prin manifestări sistematice ea însăşi do
vedeşte cu prisosinţă că şi pentru ea aceste cuvinte au rămas 

* Pseudonimul lui Charles Dickens : Boz, denaturat de Reichardt. 
- Nota Red. 
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eînţelese ? Dm cîteva mostre de manifestări sistematice de 
acest gen. 

"De aceea are oroare de institutiile cerşetoriei". 
"0 teorie a responsabilităţii în care orice manifestare a gindirii 

umane devine o imagine a sotiei lui Lot•. 
"Pe cheia de boltă a acestei constructii ingenioase într-adevăr bo

gată în convingeri" . 
"Acesta este continutul principal al testamentului politic al lui Stein, 

pe care, încă înainte de a părăsi serviciul activ, acest mare om de stat 
l-a înmînat cîrmuirii şi tuturor lucrărilor ei". 

"Acest popor încă .nu poseda pe atunci nici un fel de dimensiuni 
pentru o libertate atît de largă". 

"Intrucit la sfîrşitul lucrării sale publicistice el parlamentează cu 
destulă siguranţă că nu mai lipseşte decît încrederea" .  

"Intelectului viril, care înalţă statul şi se ridică deasupra rutinei şi  
a fricii meschine, intelectului format prin studiul istoriei şi hrănit cu 
intuirea vie a vieţii publice de stat din alte ţări". 

"Educarea unei prosperităţi naţionale generale". 
"Sub controlul autorităţilor, libertatea a murit în pieptul menirii 

prusiene a popoarelor•. 
"Publicistică popular-organică" . 
"Poporului, căruia şi d-1 Briiggemann îi eliberează certificatul de

botez al majoratului său". 
"0 contradicţie destul de stridentă fată de celelalte precizii care sint 

exprimate in lucrarea consacrată aptitudinilor profesionale ale po
porului" .  

"Egoismul funest spulberă repede toate himerele vointei natioilale" .  
"Patima îmbogăţirii grabnice etc. - iată spiritul de  care era pătruns: 

intreaga perioadă a Restauraţiei şi care s-a adaptat timpurilor moderne 
cu o suficientă cantitate de indiferenţă".  

"Ideea vagă a insemnătăţii politice care poate fi întîlnită în rîndu
rile nationalitătii prusiene tărăneşti se sprijină pe amintirea unei istorii 
mărete". 

"Antipa tia a dispărut, făcînd loc unei stări de totală exaltare" .  
"Fiecare în felul său a mai pus in vedere dorinta sa particulară cu 

ocazia acestei tranziţii uimitoare". 
"Un catehism într-un limbaj onctuos, solomonic, ale cărui cuvinte 

se înalţă lin ca un gîngurit de porumbiţă în sfera patosului şi a aspec
telor tunătoare•. 

"Intregul diletantism al unei neglijente de 35 de ani". 
"Apostrofele vehemen'e pe care unul dintre foştii conducători ai oră

şenilor le arunca în capul acestora ar mai fi fost acceptate, ţinînd seama 
de liniştea sufletească a reprezentanţilor noştri, dacă concepţia lui Benda 
asupra regulamentului municipal din 1808 n-ar suferi de o afectatie ma
homedană a natiunilor referitoare la esenţa şi aplicarea regulamentului 
municipal" .  

Peste tot la d-1 Reichardt îndrăzneala stilistică este înso
tită de îndrăzneala expunerii însăşi. El face tranziţii de felul 
celor care urmează : 

"D-1 Briiggemann... anul 1843... teorie de stat... orice om cinstit ... 
marea modestie a socialiştilor noştri ... minuni naturale ... revendicări care 
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trebuie prezentate Germaniei... minuni supranaturale... Avraam ... Fila
delfia... Mană... Maistru! brutar... dar pentru că vorbim de minuni, Na
poleon a adus" etc. 

După aceste mostre nu mai este de mirare că critica critică 
ne dă încă o "�ămuri,re" aswpu unei fraze pe cme ea însăşi 
o cclifică <reprt "exprimaăe popU[ară". Ci "îşi înnnează 
ochii cu putere organică pentru a p ătrunde haosul" .  Şi aici 
trebuie spus că, <1ipă aceasta, nici cir "exprimarea popu� 
Iară" nu poate să  rmînă de neînţeles pentru critica critică. 
Ea Îllţlege că dful literaţilor e Îl od necesar lll m 
srîmb dacă individu� oare p ăşeşte pe el nu este destul de 
tare ca să-11 îndlfepte, şi .e aceea îi atribuie, fireşte, scriito
ului "ope"aţii matematice". 

Se înţelege de la sine - şi istoria, care dovedeşte tot ce 
se înţelege de la sine, dovedeşte şi aceasta - că critica nu 
devine masă pentru a rămîne masă, ci pentru a elibera masa 
de masivul ei caracter de masă, adică pentru a ridica expri
marea populară a masei la nivelul limbajului critic al criticii 
critice. Atunci cînd critica îşi însuşeşte limbajul popular al 
masei şi tran;formă acest j argon necioplit în subtilităţi mistice 
de genul subtilităţilor dialecticii critic critice, ea ajunge la 
ultima treap tă a înjosirii. 
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CAPITOLUL I I  

"Critica critică" ca "Muhleigner" 4, 
sau critica critică în persoana d-lui Jules Faucher 

După ce critica, prin InJosirea ei pînă la absurdităţi în 
limbi străine, a adus conştiinţei de sine servicii dintre cele 
mai mari şi în acelaşi timp, prin această faptă, a eliberat 
lumea de pauperism, se înjoseşte şi pînă la absurdita tea în 
practică şi în istorie. Ea se apucă de "problemele de actua
litate din Anglia" şi ne iă o schiţă a istoriei industriei en
gleze, schiţă care este autentic critică 5• 

Suficientă sieşi, desăvîrşită şi închegată în sine, critica nu 
poate, fireşte, să recunoască istoria aşa cum aceasta s-a pe
trecut în realitate, căci implicit ar însemna să recunoască 
masa cea ticăloasă în toată masivitatea caracterului ei de 
masă, atunci cînd este vorba tocmai de a elibera masa de 
caracterul ei de masă. De aceea istoria este eliberată de 
caracterul ei de creaţie a masei (van ihrer Massenhaftigkeit) , 
iar critica, ce se comportă liber faţă de obiectul ei, se adre
sează astfel istoriei : tu trebuie să te fi petrecut în cutare şi 
cutare fel ! Toate legile criticii au putere retroactivă ; înain te 
de decretele ei, istoria s-a petrecut cu totul altfel decît după 
aceste decrete. Tocmai de aceea istoria creată de masă (die 
massenhafte Geschichte) , aşa-zisa istorie reală, diferă consi
derabil de istoria critică, care se desfăşoară în faţa noastră 
incepind de la pagina a 4-a din numărul al VII-lea al revistei 
"Li tera tur-Zei tung".  

In istoria reală n-au existat oraşe industriale înainte de 
a fi  existat fabrici ; în istoria critică însă, unde, aşa cum 
se întîmplă şi la Hegel, fiul îl zămisleşte pe tatăl său,  Man
chester, Bolton şi Preston erau oraşe industriale înfloritoare 
într-o vreme cînd nici pomeneală nu era de fabrici. In istoria 
reală, industria bumbacului îşi datorează existenţa mai ales 
maşinii "Jenny" a 1ui Hargreaves şi maşinii "Throstle" (maşină 
de tors acţionată de forţa apei) a lui Arkwright, pe cînd maşina 
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"Muie" 6 a lui Crompton n-a fost decît o perfecţionare a 
maşinii "Jenny" cu ajutorul noului principiu descoperit de 
Arkwright. Istoria critică însă ştie să facă deosebiri ; ea res
pinge cu dispreţ caracterele unilaterale ale maşinilor ,.Jenny" 
şi ,.Throstle" şi decerne coroana maşinii ,.Mule" ,  ca identitate 
speculativă a extremelor. In realitate, inventarea maşinilor 
"Throstle" şi "Mule" a deschis în acelaşi timp posibilitatea 
folosirii forţei hidraulice pentru acţionarea acestor maşini ; 
dar critica critică separă unul de altul principiile pe care 
mîna grosolană a istoriei le-a amestecat, şi nu lasă să apară 
această folosire decît mai tîrziu, ca ceva cu totul deosebit. In 
realitate, invenţia maşinii cu aburi a precedat toate invenţiile 
de care m vorbit mai sus ; în critică însă ea le încununează 
pe toate şi este deci ultima în timp. 

In realitate, legăturile de afaceri dintre Liverpool şi Man
chester, cu însemnătatea pe care au luat-o în zilele noastrer 
au apărut ca urmare a exportului lde mărfuri engleze ; în cri
tică aceste legături de afaceri constituie cauza acestui ex
port, şi atît legăturile de afaceri cît şi exportul sînt o urmare 
a vecinătăţii acestor două oraşe. In realitate, aproape toate· 
mărfurile pe care Manchester le trimite pe continent trec prin 
Hull ; în critică însă ele trec prin Liverpool. 

In realitate, există în fabricile engleze toate treptele de 
salarizare, de la un Şilillg şi jumătate pînă la 40 de şilingi şi 
mai mult ; în critică nu există decît u n  salariu, acela de 
1 1  şilingi. In realitate, maşina înlocuieşte lucrul manual, îr 
critică - gîndirea. In realitate, în Anglia este permisă coali
zarea muncitorilor pentru a obţine mărirea salariului, pe cină 
în critică acest lucru este interzis, căci, atunci cînd vrea să-şi 
permită ceva, masa trebuie să ceară întîi autorizaţia criticii. 
In realitate, munca în fabrici este foarte obositoare şi pro
voacă boli specifice - s-au scris chiar tratate groase ie medi
cină asupra acestor boli ; în critică se consideră că "efortul 
excesiv nu poate să stînjenească munca, pentru că maşina 
este aceea care furnizează forţa" .  In realitate maşina este ' 
maşină, în critică ea are o voinţă, deoarece ea nu se odihneşte, 
nici muncitorul nu se poate odihni şi, prin urmare, el este 
supus unei voinţe străine. 

Dar oate astea nu sînt decît floare la ureche. Critica 
nu se poate mulţumi cu partidele reale (massenhafte Par
teien) existente în Anglia ; ea creează altele noi , creează un 
"partid industrial", lucru pentru care istoria ar trebui să-i fie 
recunoscătoare. In schimb, ea bagă intr-o singură o.lă munci-
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tori industriali şi fabricanţi - face oare să te sinchiseşti de 
astfel de fleacuri ? - şi decretează că, dacă muncitorii in· 
dustriali nu şi-au dat contribuţia la fondul Ligii împotriva le· 
gilor cerealelor 7, aceasta se datorează sărăciei şi nu relei· 
voinţe s au ataşamentului lor faţă de cartism, cum cred imbe· 
cilii de fabricanţi. Ea mai decretează că, dacă se abrogă 
legile cerealelor din Anglia, zilerii agricoli vor fi nevoiţi să 
accepte o scădere de salariu, afirmaţie la care ne-am îngădui 
să remarcăm foarte umil că această clasă oropsită nu se mai 
poate lipsi de nici o leţcaie mai mult fără a risca să moară 
literalmente de foame. Ea decreteză că �n fabricile engleze 
se lucreză 16 ore pe d, u toate că naiva şi necritica lege n· 
gleză a avut grijă să stabHească că ziua de muncă nu ·poate să 
dureze mai )uH de 12 ore. Ea decretează că Anglia trebuie să  
devină marele ateier al  luii, cu toate că, .prin concurenţa lor, 
neariticii americani, germani şi belgieni strică englezilor o piaţă 
după alta. Ea decretează, în sfîrşit, că centralizarea proprie
tăţii şi consecinţele ei pentru clasele de omeni ai muncii nu 
sînt cunoscute în Anglia nici de clasa celor avuţi, nici de 
clasa celor neavuţi, cu toate ·că imbecilii de cartişti îşi închi
puie că le cunosc foarte bine, iar socialiştii cred că au expus 
de mult în amănunt aceste consecinţe, şi cu toate că chiar 
partizani whigi şi tory, cum sînt Carlyle, AJison şi Gaskell, 
au dovedit prin propriile lor lucrări că le cunosc foarte bine. 

Critica decreteză că legea zilei de muncă de 10 ore a lor
dului Ashley 8 este o măsură slabă, bazată pe principiul : calea 
de ijloc e calea de aur, 1ar lordul Ashley Însuşi este o "ima
gine fidelă a activităţii clStituţionale", în timp ae pînă acum 
fabricanţii, cartiştii, pmprietarii funciari, pe scurt tot ce costi
tuie Angl.a rea1ă (die ganze Massenhaftigkeit Englands), au 
văzut în această măsură expresia, ce-i drept foarte atenuată, 
a unui principiu cît se poate de radical, ·căci ea ar pune secu
rea la rădăcina comerţului exterior şi deci la rădăcina s iste
mului industrial, sau, mai bine zis, nu numai că ar pune secu
rea, dar ar şi înfige-o adînc în această rădăcină. Critica critică 
este m,ai bine informată. Ea ştie că p roblema zilei de muncă de 
1 O ore a fost discutată în faţa unei "comisii" a Camerei comu
nelor, pe cînd ziarele necritice ar vrea să ne încre'dinţeze că 
această "comisieu era Camera însăşi, adică "întreaga Cameră 
constituită în comitetu ; dar critica trebuie neapărat să înlă
ture această ciudăţenie a constituţiei engleze. 
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Critica critică, •care generează contrarul ei : pros tia masei, 
generează şi prostia lui sir James Graham şi, printr-o inter
pretae critică a Limbii engleze, î� atibuie cuvinte pe care 
necriticul ministru de intene nu le-a spus niciodată ; şi 
aceasta numai pentru ca prostia lui G raham să pună într-o 
lumină şi mai strălucitoare înţelepciunea criticii. Dacă ar fi s ă  
dăm crezare criticii, Graham ar f i  afirmat că în fabrici maşi
nile se uzează în aproximativ 12 ani, indiferent dacă lucrează 
zilnic 10 sau 12 ore, şi că de aceea o lege care ar introduce 
ziua de muncă de 10 o re 1-ar pune pe capitalist în imposibi
litatea de a reproduce în 12 ani, prin lucrul maşinilor, capi
talul investit în aceste maşini. Critica dovedeşte prin aceasta 
că îi atribuie lui sir James Graham un sofism, căci o maşină 
care lucrează zilnic cu 1/J din timp mai puţin va rămîne, 
fireşte, în stare de funcţionare un timp mai îndelungat. 

O ricît de justă ar fi această observaţie făcută de criti ca 
critică împotriva propriului ei sofism, t rebuie, pe de altă parte, 
să se recunoască - şi aceasta în favoarea lui sir James G ra
ham - că el însuşi a spus că sub regimul unei legi care ar 
introduce ziua de muncă de 10 o re maşina ar trebui să-şi mă
rească viteza în aceeaşi proporţie în care i se va fi redus 
timpul de lucru, cuvinte pe care critica le citează ea însăşi în 
[numărul] VIII, •pag. 32, şi că, în această ipoteză, timpul de 
uzură ar rămîne acelaşi, adică 12 ani. Acest lucru trebuie s ă  
fie recunoscut c u  atît mai mult, c u  cît această recunoaştere 
înseamnă proslăvirea şi glorifi.carea "Criticii" ["der Kritik"], 
fiindcă numai Critica este aceea care nu numai că a creat ea 
însăşi acest sofism, ci l-a şi spulberat. Critica se arată tot atît 
de mărinimoasă faţă de lordul John Russell, căruia îi atribuie 
intenţia de a modifica forma orînduirii de stat şi sistemul elec
toral ; de unde trebuie să conchidem că, una din două, o ri ten
dinţa criticii de a fabrica p rostii este neobişnuit de puternică, 
o ri lordul John Russell a devenit în ultimele opt zile un critic 
critic. 

Cu adevărat grandioasă însă, în meşteşugul ei de a fab rica 
prostii, devine critica abia atunci cînd descoperă că muncitorii 
englezi - care în aprilie şi mai au o rganizat nenumărate mi
tinguri şi au întocmit nenumărate petiţii cu scopul1de a obţine 
introducerea legii zilei de muncă de 10 ore, muncitorii care, 
de la un capăt la altul al districtelor industriale, se aflau într-o 
stare de agitaţie cum nu s-a mai văzut în ultimii doi ani -, 
că aceşti muncitori nu manifestă decît un ,,interes parţial" faţă 
de această problemă, cu toate că se constată că "şi limitarea 
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legală a timpului de muncă îi preocupă pe ei 11• Critica devine 
cu adevărat grandioasă atunci cînd, întrecîndu-se pe sine în
săşi, face descoperirea colosală, strălucită, nemaiauzită că "cea 
mai mare parte a dorinţelor muncitorilor se îndreaptă spre 
abrogwrea �eilm •Ce"eaJe[of, abrogwre care 1le dă iJuzia unui 
ajutor imediat, şi că această situaţie va dura pînă în ziua cînd 
realizarea, devenită sigură, a acestor dorinţe le va dovedi în 
chip pradic illlut@itatea ocestei abrogăr1 11• Şi a•ceasta se sple 
despre mundtrii care la toate mitingurile publioce obişnuiesc 
să aJunge e la tlribună pe O.ratoii CMe pledează pbru abTo
garea legilo r oereareao�r, despre muncitorii care au făcut ca 
Liqa împotriva legilor cerealelor să nu mai indrăznească să 
tină mitinguri publice în nici un oraş industrial englez, despre 
muncitorii care considmă Liga drept s.�ngwml lor duşman i 
caTe în timpu. dezbaJtiJo.r asup"a ziJLei de muncă de 10 me 
au fos•t susţinuţi de conservatori, aşa cum s-a îutînprlat mai 
intotdeauna pînă atunci la dezbaterea unor chestiuni similare. 
Incîntătoare este critica şi atunci cînd găseşte că "muncitorii 
continuă să se lase ademeniţi de promisiunile largi ale cartis
m ului", care nu este decît expresia politi că a opiniei publice 
a muncitorilo r ; cînd, în adîncul spi ritului ei absolut, critica 
îşi d ă  seama că "ambele grupări, gruparea politică şi cea a 
proprietarilor funci ari şi a proprietarilor de fabrici, nu se mai 
confundă şi nu mai coincid 11, în timp ce noi pînă acum n-l 
mai auzit ca gruparea proprietarilor funciari şi a proprietarilor 
de fabrici - dat fiind caracterul restrîns, din punct de vedere 
numeric, al acestor două clase de proprietari şi eqalitatea lor 
în ceea ce priveşte drepturile politi ce (cu exceptia cîtorva 
pairi) - să aibă un caracter atît de larg, şi ca această grupare, 
care de fapt este expresia cea mai consecventă a partidelor 
politice şi reprezintă vîrfuri1e lor, să se identifice în mod abso
lut cu partidele politice. Amuzantă este critica atunci cînd atri
buie ca)pionHor abrogării legilor cerealelor necunoaşterea 
faptului că, ceteris paribus *, o scădere a preţului cerealelor ar 
avea drept urmare necesară o scădere a salariilor şi că deci 
nimic nu s-ar schimba, pe cînd în realrtate a•ceşti domni se 
aşteaptă ca scăderea inevitabilă a s alariilor şi deci a cheltuie
lilor de producţie să aducă o exindere a Pieţei, deci o scădere 
a concurenţei printre muncitori, fapt datoită căruia salariile 
s-ar menţine totuşi, in raport cu preţul cerealelor, la un nivel 
ceva mai ridJcat decît în moment'l de faţă. 

* - celelalte împrejurări rămînînd neschimbate. - Nota Trad. 
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Critica, care, plină de încîntare artistică, creează liber con
trarul ei, absurditatea, aceeaşi critică care acum doi ani ex
clama : "Critica vorbeşte nemţeşte, teologia vorbeşte lati
neşteM 9, aceeaşi critică a învăţat acum englezeşte şi nu
meşte pe proprietarii funciari "Landeigner" (lanld-owners), pe 
proprietarii de fabrici "MilJeigner" (mill-owners) - mill se 
numeşte în engleză orice fabrică ale cărei maşini sînt puse 
în mişcare de forţa aburului sau de forţă hidraulică -, pe 
munitori "Hinde" * (hands), iar în loc de "intervenţie" spune 
interferenţă (interference). Şi în nesfîrşita ei milă pentru limba 
engleză, care e pe de-a-ntregul pătrunsă de p ăcătosul caracter 
de masă (von sundhafter Massenhaftigkeit), catadicseşte s-o 
in'drepte şi s-o dezb are de regula pedantă în virtutea căreia 
englezii pun titlul "sir" înaintea pronumelui cavalerilor şi a 1 
baroneţilor. Masa zice : "sir James Graham", critica - "sir 
GrahamM. 

Transformînd istoria şi limba engleză, critica o face din 
principiu, şi nu din uşurinţă, lucru pe care ni-l va dovedi în
dată temeinicia cu care tratează istoria d-lui Nauwerck. 

• - brate. - Nota Trad. 

2 - ''>arx-Engels - Opere voi. IJ 
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CAPITOLUL IIr 

"Temeinicia criticii critice", 
sau critica critică în persoana d-lui J. (Jungnitz ?) '0 

Disputa nespus de importantă dintre d-1 Nauwerck şi Fa
cultatea de filozofie din Berlin nu putea să rămînă în afara 
atenţiei criticii ; şi ea doar a trecut prin ceva asemănător şi 
de aceea soanta d'lui Nauwerck trebuie să-i servească drept 
fundal , pe care să se contureze cu atît mai izbitor destituirea 
ei de la Bonn 11• Deoarece critica s-a obişnuit să considere 
povestea de la Bonn ca evenimentul cel mai important al se
colului şi a scris chiar "Filozofia destituirii criticii", era de 
aşteptat ca ea să transforme " coliziunea" de la Berlin într-o 
construcţie filozofică asemănătoare, elaborată în amănunt. E a  
dovedeşte apriori că totul trebuia să se petreacă într-acest 
chip, şi nu altfel, şi anume : 

1) De ce Facultatea de filozofie a trebuit s. intre în " co
liziune" cu un fHozof al statului, şi nu cu un logioian sau cu 
un ne tafizician; 

2) de ce această coliziune nu putea să fie atît de dură şi 
nici atît de hotărîtă cum a fost conflictul de la Bonn dintre 
critică şi teologie ; � 

3) de ce această coliziune n-a fost, la urma urmei, decît 
o p rostie, din moment ce în coliziunea ei de l a  Bonn critica 
epuizase dej a toate principiile posibile, orice conţinut posibiL 
şi că de aici înainte istoriei universale nu-i rămînea decît s ă  
plagieze critica ; 

4) de ce Facultatea de filozofie s-a simţit ea însăşi vizată 
in atacurile îndreptate împotriva s crierilor d-lui Nauwerck ; 

5) de ce d-lui N [auwerck] nu i-a rămas altceva de făcut 
decît să se retragă de bunăvoie ; 

6) de ce facultatea a trebuit să-1 apere pe d-1 N [auwerck] 
dacă nu voia să se dezică de ea însăşi ; 
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7) de ce "dezbinarea dinăuntru! facultăţii însaş1 a trebuit 
în mod necesar să se înfăţişeze în aşa fel M încît facultatea să 
dea dreptate atît lui N[auwerck] cît şi cîrmuirii şi în acelaşi 
timp să nu dea dreptate nici unuia dintre ei ; 

8) de ce facultatea n-a găsit în scrierile lui N [auwerckj 
nici un motiv pntru îndep ărtarea 'lui ; 

9) care este cauza lipsei de claritate a votului în ansam
blul lui ; 

10) de ce facultatea, " în calitatea ei de for ştiinWic (!), 
se crede ( !) în drept ( !) să ·cerceteze fondul ·prob'Iemei" ; şi, 
în sfîr.it, 

11) de ce facultatea nu vrea totuşi s ă  scrie aşa cum scrie 
l-1 N[auwerck]. 

Critica consacră acestor importante probleme patru pa
gini de o rară profunzime, şi cu acest prilej demonstrează, 
întemeiat pe logica lui Hegel, de ce totul s-a petrecut aşa cum 
s-a petrecut şi de ce însuşi dumnezeu n-ar fi putut schimba 
nimic. Intr-un alt loc, critica spune că nu cunoaştem încă în 
mod temeinic nici o epocă istorică ; modestia nu-i permite să 
spună că cunoaşte foarte bine cel puţin propria ei coliziune 
cît şi cea a lui Nauwerck, care, ce-i drept, nu sînt epoci, dar 
care, după părerea criticii, fac epocă. 

Critica critică, "depăşind" în sine "momentul" " temeini
ciei" ,  devine "liniştea cunoaşterii" . 
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CAPITOLUL IV 

"Critica critică" ca liniştea cunoaşterii, 

sau "critica critică" în persoana d-lui Edgar 

1. "L'Union ouvriere" de Flora Tristan 12 

Socialiştii francezi afirmă : muncitorul face totul, produce 
totul, şi totuşi nu are nici drepturi, nici proprietate, într-un 
cuvînt nu are nimic. Prin gura-d-lu, Edgar, care este o întru
chipare a liniştei cunoaşterii, critica răspunde : 

.,Pentru a putea crea totul este nevoie de o conştiinţă superioară cou
ştiinţei muncitorului. Propoziţia nu este adevărată decît dacă o inversăm : 
muncitorul nu face nimic, de aceea nu posedă nimic ; şi nu face nimic 
pentru că munca lui rămîne totdeauna o muncă individuală, menită să 
satisfacă nevoile lui strict personale, rămîne o muncă pur cotidiană " .  

Aici critic a  atinge acea culme a abstracţiei d e  unde numai 
propriile ei creaţii mintale şi generalităţi contrare oricărei 
realităţi îi p ar a fi "ceva" sau chiar "totul" .  Muncitorul nu 
creează nimic pentru că nu creeaz ă deoît obiecte " indivi
drule", adică sSiie, tangibi:le, fără s·plrit 'i fără critică ,  
obiecte d e  c are critica pură are oroare. Tot c e  este real, t o t  c e  
este viu este necritic, ţine d e  masă (ist masenhaft) , deci nu 
este "nimic ", şi numai creaţiile ideale, fanteziste ale criticii 
crilice sînt "totur . 

Muncitorul nu creează nimic pentru că munca lui rămîne 
o muncă individuală, menită să satisfacă numai propriile lui 
nevoi, adică pentru că, în actuala ordine a lumii, diferitele 
ramuri, strîns legate, ale muncii sînt despărţite între ele, b a  
sînt chiar opuse una alteia, într-un cuvînt pentru c ă  munca 
nu este organizată. Insăşi teza criticii, dacă luăm această. teză 
in singurul sens raţional pe care îl poate avea, reclamă orga
nizarea muncii. Flora Tristan - analiza lucrării c ăreia a 
prilejuit această strălucită teză - cere acelaşi lucru şi, pentru 
insolenta de a fi luat-o înaintea criticii critice, este tratată 

· de aceasta din urmă " en canaille" *. Muncitorul nu creează 

* - cn dispreţ. - Nota Trad. 



Sfinta familie. Capitolul IV 2 1  

mm1c ; această teză este de altminteri - abstracţie făcînd 
de faptul că muncitorul izolat nu produce nimic întreg, ceea 
ce este o tautologie - complet absurdă. Critica critică nu 
creează nimic ; muncitorul creează totul, şi o face în aşa mă
sură încît şi p rin creaţiile spiritului său face de ruşine în
treaga critică ; muncitorii englezi şi francezi ne oferă cea 
mai bună dov,adă în această priinţă. Mmoitorul il creează 
chiar pe om ; cnticul va rămîne însă pentru totdeauna un 
neom, avînd în schimb satisfacţia de a fi un critic critic . 

.,Flora Tristan ne dă un exemplu de acel dogmatism feminin c1re 
vrea să aibă o formulă şi şi-o făureşte din categoriile existentului". 

Critica nu face decît "să-şi făurească formule din catego
riile existentului 11, şi anume din filozofia hegeliană existentă 
şi din aspiraţiile sociale existente ; formule, nimic altceva de
cît formule ; şi , cu toate invectivele ei împotriva dogmatis
mului, ea se osîndeşte singură la dogmatism, şi chiar la dog
matism feminin. Ea este şi rămîne o b ab ă  ; ea este filozofia 
hegeliană văduvită şi vestej ită, care îşi sulemeneşte şi îşi gă
teşte trupul, uscat pînă la abstracţia cea mai respingătoare, 
şi aruncă ochiade în toate colţurile Germaniei în căutarea 
unui amator. 

2. Beraud despre prostituate 

Din moment ce a binevoit să se ocupe de problemele so
ciale, d-1 Edgar se amestecă şi în "relaţiile de desfrîu" ([nu
mărul] V, pag. 26). 

El critică cartea scrisă de Beraud, comisar de poliţie de 
la Paris, despre prostituţie, pentru că înainte de toate îl inte
resează "punctul de vedere" pe care se situează "Beraud 
atunci cînd apreciază situaţia prostituatelor în societate". "Li
niştea cunoaşterii 11 se miră că un om din poliţie se situează 
pe un punct de vedere poliţienesc, şi dă masei să înţeleagă 
că acest punct de vedere este complet fals. Dar nu-i dă să 
înţeleagă care e punctul ei de vedere. Fireşte 1 Cînd critica se 
ocupă de prostituate, nu-i poţi cere s-o facă în public. 

8. Dragostea 

Pentru a ajunge la o deplină "linişte a cunoaşterii" , Cri
tica critică trebuie să încerce· înainte de toate să se descoto
rosească de f.agoste. Dragostea este o pasiune, şi nimic nu-i 
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mai primejdios pentru liniştea cunoaşterii decît p asiunea. De 
aceea, în legătură cu romanele d-nei von Paalzow, pe care 
d-1 Edgar ne asigură că "le-a studiat temeinic", d-sa biruie 
"un lucru copilăros cum este aşa-zisa dragoste" . Dragostea 
este o adevărată grozăvie, care stîrneşte mînia criticii c ri
tice, îi răscoleşte fierea şi o face chiar să-şi piardă minţile. 

,.Dragostea... este o zeiţă crudă, care, ca orice divinitate, vrea ct 
omul să i se dea in intregime, şi nu se declară mulţumită decit atunci 
cînd acesta îi j ertfeşte nu numai sufletul său, ci şi eul său fizic. Cultul 
dragostei este suferinţa, iar apogeul acestui cult este jertfa de sine, sin
uciderea". 

Pentru a transforma dragostea în "moloh " ,  într-un diavol 
întruchipat, d-1 Edgar o transformă mai întîi în zeiţă. Deve
nind zeiţă, adică un obiect al teologiei, ea este, fireşte, su
pusă criticii teoiogiei; de altfel toată lumea ştie că de la 
dumnezeu pînă la diavol nu este decît un p as. D-1 Edgar 
transformă dragostea în "zeiţă" ,  şi chiar într-o "zeiţă crudă", 
făcînd din omul care iubeşte, din dragostea omului, omul dra
gostei, separînd de om "dragostea" ca o esenţă aparte şi atri
buindu-i acesteia ca atare o existenţă de sine stătătoare. Prin 
acest proces simplu, prin această transformare a predicatului 
în subiect, poţi transforma critic toate determinările şi toate 
manifestările fiinţei umane în fiinţe fantastice şi în înstrăi
nări de sine ale fiinţei umane. Astfel, de pildă, critica critic. 
face din critică, ca predicat şi activitate a omului, un subiect 
aparte, şi anume o critică îndreptată spre sine însuşi, ydică o 
critică critică : un "moloh " ,  al cărui cult este j ertfa de sine, 
sinuciderea omului, în primul rînd sinuciderea facultăţii lui 
de a gîndi. 

,,Obiect - exclamă liniştea cunoaşterii -, obiect, iată expresia justă, 
căci, pentru cel ce iubeşte, cel iubit (femininul lipseşte) importă numai ca 
acest obiect exterior al afectiunii celui dintii, obiect in care vrea să-şi 
vadă satisfăcut propriul său simţămint egoist" .  

Obiect ! C e  lucru îngrozitor ! N u  există nimic mai respin
gd.tor, mal profan, cu un mai pronunţat caracter de masă decît 
obiectul - a bas * obiectul ! Cum putea subiectivitatea abso
lută, actus purus * *, critica "pură" să nu vadă în dragoste sa 
bete noire "* *, o întupare a diavolului, cum putea ea să nu 
vadă toate acestea în dragoste, care mai mult ca orice îl învaţă 

• - jos. - Nota Trad. 
•• - actul pur, - Nota Trad . 

... - lucrul cel mai nesuferit. - No ta Trad. 
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p e  om să creadă în 1lumea obiectivă diJn afara lui, care nu nu
mai că face din om un obiect, dar şi in obiect un om 1 

Dragostea, continuă scoasă din fire liniştea cunoaşterii, 
dragostea nu se mulţumeşte să-1 transforme pe om în categoria 
"obiect" pentru alt om ; ea îl transformă chiar într-un obiect 
determinat, real, în acest obi ect rău, individualizat (vezi He
gel, "Fenomenologia" 13, cu privire la categoriile : Acesta şi 
Acela, unde se polemizează şi împotriva categoriei rele 
"Acesta"), exterior, care are nu numai o existentă interioară, 
ascunsă în creier, ci şi una sensibilă. 

Amorul 
Nu stă numai în creier zăvorît. 

Nu, iubita este un obiect sensibil, şi critica critică cere 
ca, atunci cînd se înjoseşte să recuno ască un obiect, acesta 
să fie cel puţin un obiect nesensibil. Dar dragostea este un 
materialis t necritic şi necreştin. 

In sfîrşit, dragostea merge pînă acolo încît transformă un 
om în "acest obiect exterior al afecţiunii" altui om, într-un 
obiect în care îşi găseşte satisfacerea simţămîntul egoist al 
altui om, egoist pentru că îşi caută în alt om propria sa 
esenJă, dar aşa ceva nu trebuie îngăduit. Critica critică e atît 
de liberă de orice egoism, încît găseşte epuizată în propriul 
ei eu tot ali tate a esenţei omeneşti. 

Fireşte că d-1 Edgar nu ne spune prin ce se deosebeşte iu
bita de celelalte "obiecte exterioare ale afecţiunii în care îşi 
găsesc satisfacerea simţămintele egoiste ale oamenil or" . Fer
mecătorul obiect al dragostei, atît de plin de înţelesuri şi de 
conţinut, nu sugerează liniştei cunoaşterii decît schema ca
tegorială : "acest obiect exterior al afecţiunii" , întocmai cum 
o cometă, de pildă, nu sugerează filozofului speculativ al na
turii decît categoria "negativi tate". Făcînd din om obiectul 
exterior al afecţiunii s ale, omul, ce-i drept, după propria măr
turisire a criticii critice, îi  atribuie acestuia "însemnătate", 
dar, ca să zicem aşa, o însemnătate obiectivă, pe cînd însem
nătatea pe care critica o atribuie obiectelor nu este altceva 
decît însemnătatea pe care şi-o atribuie sie însăşi şi care, prin 
urmare, nici nu se afirmă în "existenţa cea rea exterioară", 
ci în "neantul" obiectului însemnat din punct de vedere critic. 

Dacă pentru liniştea cunoaşterii omul real nu reprezintă un 
obiect, în schimb omenirea reprezintă pentru ea un lucru. Dra
gostea critică "se fereşte înainte de toate ca din cauz a per-
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soanei să nu uite lucrul, care nu este altceva decît lucrul în
suşi al omenirii" . Dragostea necritică nu separă omenirea de 
omul individual, de omul ca persoană. 

"Dragostea însăşi, ca o pasiune abstractă, despre care nu se ştie 
de unde vine şi incotro se duce, nu poate prezenta interes pentru o 
dezvoltare interioară " .  

Pentru liniştea cunoaşterii, dragostea este o pasiune ab
stractă în sensul limbajului specula tiv, în care concretul se 
numeşte abstract, i a r  abstractul concret. 

Cum zice poetul : 

De unde vine, cine-i ea 
Era o taină nepătrunsă. 
Pleca, şi urma-i se pierdea, 
Şi vraja-i rlmînea ascunsă 14• 

Pentru abstracţie, dragostea este "fata de · pe meleaguri stră
ine" , fără p aşaport dialectic, şi de aceea poliţia critică o 
expulzează din ţară. 

Pasiunea dragostei nu poate prezenta interes pentru o dez
voltare in terioară, pentru că nu poate fi construită apriori, 
pentru că dezvoltarea ei este o dezvoltare reală care are loc 
în lumea simţurilor şi între indivizi reali. Interesul principal 
al construcţiei speculative stă însă în întrebările "de undeu 
şi "încotro" . "De unde" este tocmai "necesi tatea unui con
cept, dovada şi deducţia lui" (Hegel) . "Incotro" este deter
minarea "prin care fiecare verigă a circuitului speculativ, c a  
element însufleţit al metodei, este î n  acelaşi timp începutul 
unei noi verigi" (Hegel) . Dragostea ar merita deci "interesul u 
criticii speculative numai dacă "de unde" şi "încotro u ,  aplicate 
ei, ar putea fi construite apriori. 

Critica critică combate aici nu numai dragostea, ci tot c e  
este viu, nemijlocit, orice experienţă senzorială, orice expe
rienţă reală în general, despre care niciodată nu se ştie apriori 
"de unde" şi "încotrou.  

Prin victoria sa asupra dragostei, d-1 Edgar s-a afirmat pe 
deplin ca "linişte a cunoaşterii" şi, ocupîndu-se de Proudhon, 
po ate dovedi îndată o mare virtuozitate de cunoaştere, pentru 
care "obiectul" a încetat de a mai fi "acest obiect exterior", 
şi totodată po ate dovedi o şi mai mare antipatie faţă de limba 
franceză. 
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4. Proudlwn 

După spusele criticii critice, nu Proudlwn, ci "punctul de 
vedere p roudhonist" a scris lucrarea "Qu'est-ce que la pro
priete ?" 1 ;  

,.Incep descrierea punctului de vedere proudhonist cu o caracterizare 
a scrierii sale" (a punctului de vedere) ,.«Ce este proprietatea ? » " .  

Deoarece numai scrierile punctului d e  vedere critic a u  d e  
ia sine caracter, caracterizarea critică începe în mod necesai 
prin a imprima un anumit caracter scrierii lui Proudhon. D-1 
Edgar il1primă acestei scrieri un ·caracter prin aceea că o 
traduce. El îi imprimă, fireşte, un c aracter rău, pentru că o 
transformă într-un obiect al "Criticii". 

S crierea lui Proudhon este deci supusă unui dublu atac 
din p artea d-lui Edgar : unul tacit, în traducerea lui caracteri
zantă, iar atul făţiş exprimat, în note[e sale marginale critice. 
Vom vedea .că d-1 Edgar dă do.adă de o forţă nimicitoare mai 
m are atun ci cind tr·aduce decît atunci cînd comentează. 

Traducere caracterizantă nr. 1 

,.Nu vreau (zice Proudhon tradus în mod critic) să dau un sistem 
al noului ; nu vreau decît desfiinţarea privilegiului, desfiinţarea sclaviei ... 
dreptate, nimic altceva decît dreptate, iată părerea mea" . 

Proudhon cel caracterizat se mărgineşte la a voi şi a fi 
de p ărere, pentru că "bunăvoinţa" şi "părerea" neştiinţifică 
sînt atribute caracteristice ale masei necritice. Proudhon cel 
caracterizat adoptă atitudinea smerită care şade bine masei 
şi subordonează ceea ce vrea faţă de ceea ce nu vrea. El nu 
pretinde că vrea să dea un sistem al noului ; el vrea ceva 
mai puţin, el nu vrea nimic altceva decît desfiinţarea privi
legiului etc. Pe lîngă această subordonare critică a voinţei pe 
c are o are faţă de vlinţa pe care nu o are, primele lui cuvinte 
se disting îndată p rintr-o specifică lipsă de logică. Autorul, 
:are îşi începe lucrarea spunînd că nu vrea să dea un sistem 
al noului, trebuie să ne spună, fireşte, ce anume vrea să dea, 
fie că este vorba de idei vechi sistematizate sau de idei noi 
nesistmatizate. Dar Proudhon cel c aracterizat, care nu vrea 
să dea un sistm al noului, vrea el oare să dea desfiinţarea 
privilegiilor·? Nu. El o vrea numai. 
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Adevăratul Proudhon spune : "Je ne fait p as le systme ; 
je demande la fin du privilege " * etc. Eu nu creez nici un sis
tem, eu cer etc. Cu alte ouvim.te, a!evăra1tul Proudhon declară 
că nu urmăreşte ţeluri abstract ştiinJifi.ce, ci formulează faţă de 
societate revendicări practice imediate. Şi 1evendicarea pe care 
o formulează nu e arbitrară. Ea e motivată şi justificată prin 
întreaga lui expunere ; ea este rezumatul acestei expuneri� 
căci : "Justice, rien que j ustice ; tel est le resume de mon 
discours" * *. Cu teza sa : "Dreptate, nimic altceva decît drep
tate, iată părerea mea " ,  Proudhon cel caracterizat se încurcă 
cu atît mai rău cu cît el mai crede multe alte lucruri, şi, după 
spusele d-lui Edgar, "crede" ,  de pildă, că filozofia n-a fost 
destul de practică, "crede" că spulberă afirmaţiile lui Charles 
Comte etc. 

Proudhon cel critic se întreabă : "Inseamnă oare că omul' 
este dator să fie veşnic nefericit ? " ,  adică se întreabă dacă ne
fericirea este menirea morală a omului. Adevăratul Proudho. 
este un francez uşuratic şi se întreabă dacă nefericirea este o 
necesitate materială, o fatalitate. (L'homme doit-il etre eter
nellement malheureux ? ** *) . 

Adevăratul Proudhon, omul din masă (der massenhaite 
Proudhon) , spune : 

"Et sans m'arreter aux explications ă toute fin des entrepreneurs de 
reformes, accusant de la detresse generale ceux-ci la lâchete et l'impe
ritie du pouvoir, ceux-la les conspirateurs et les emeutes, d'autres l'igno
rance et la corruption generale " etc.•••• 

Pentru că expresia a toute fin este o expresie rea, a masel 
(massenhafter Ausdruck) , care nu se găseşte în dicţionarele 
germane de masă (massenhafte Wărterb.icher) , Proudhon cel 
critic omite, fireşte, determinarea mai precisă a "explicaţiilor" . 
Acest termen este luat din j urisprudenta franceză, care este 
şi ea legată de masă, i ar explications a toute fin înseamnă 
explicaţii peremptorii. Proudhon cel critic aduce j igniri "re-

• - "Eu nu creez nici un sistem ; eu cer desfiinţarea privilegiului • 
- Nota Trad. 

•• - .,Dreptate, nimic altceva decît dreptate ; iată concluzia expune
rii mele" .  - Nota Trad. 

••• - Omul trebuie să fie oare veşnic nefericit ? - Nota Trad. 
•••• "Şi fără să mă opresc asupra explicaţiilor peremptorii ale fabri

canţilor d' reforme, dintre care unii aruncă vina mizeriei generale asu
pra laşităţii şi nepriceperii cîrmuitorilor, alţii asupro conspiratorilor şi a 
r.scoalelor, iar ceilalti asupra ignoranţei şi asupra corupţiei generala� 
.tc. - Nota Trad. 
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formiştilor" ,  adică unui partid socialiSt francez 16 ; adevă
ratul Proudhon j igneşte pe fabricanţii de reforme. Adevăratul 
Proudhon distinge diferite categorii de entrepreneurs de re
formes. Unii, ceux-ci, spun cutare lucru, alţii, ceux-la, spun 
cutare lucru, în sfîrşit alţii, d' autres, spun cutare lucru. Proud
hon cel •c1itlic însă pune 1pe aceiaşi reformişti "să acuze cînd 
una, cînd alta u ,  ceea ce dovedeşte în orice caz nestatornicia 
lor. Adevălfatul Proudhon, care se ·călăuzeşte după practica 
masei din Franţa, vo.rbeşte despre "Jes conspirateurs et les 
emeutes " ,  adică întîi de conspiratori şi pe urmă de acţiunile 
lor, răscoalele. Dimpotrivă, Proudhon cel critic, care pusese 
în aceeaşi oal ă diferitele categorii de reformişti, clasifică pe 
rebeli şi zice deci : con1piratori .i rebeli. Adevăratul Proul
hon vorbeşte despre ignoranţă şi despre "corupţia generală" .  
Proudhon cel critic transformă ignoranta în prostie, "corup
ţia" în "depravare " şi, în calitatea sa de critic critic, sfîrşeşte 
prin a face din prostie un fenomen general. El însuşi dă ime
diat o pildă în această privinţă, punînd cuvîntul general la 
singular, şi nu la plural. El scrie : l'ignorance et la corruption 
generale, dar vrea să spună : ·prostia generală şi depravarel 
generală. Potrivit gramaticii franceze necritice, el ar fi  trebuit 
să scrie : l ' ignorance et la corruption generales. 

Proudhon cel caracterizat, care vorbeşte şi gîndeşte alt
fel decît Proudhon cel adevărat, a parcurs, bineînţeles, o altă 
cale de dezvoltare intelectuală. El "i-a consultat pe maeş
trii ştiinţei, a citit sute de cărţi de drept şi de filozofie etc . ;;i 
s-a convins în cele din urmă că noi n-am priceput nici odati 
sensul cuvintelor dreptate, echitate, libertate " .  Adevăratul 
Proudhon a crezut că a înţeles de la început (j 'ai cru d'abord 
reconnaître *) ceea ce Proudhon cel critic a înţeles "în cele 
din urmă" .  Transformarea critică a lui d' a bord în en fin ** 
este necesară, pentru că masei nu-i este permis să creadă că 
a înţeles ceva "de la început " .  Adevăratul Proudhon poves
teşte fără ocol cît de mult l-a zguduit acest rezultat straniu 
al studiilor sale şi că el a refuzat să creadă acest lucru. El 
s-a hotărît deci să facă o "probă de verificare" şi s-a între
bat : "E cu putinţă ca toată omenirea să se fi înşelat vreme 
atît de îndelungată asupra principiilor aplicării moralei ? Cum 
şi de ce s-a înşela t ?" etc. El şi-a spus că exactitatea observa
ţiilor sale depinde de răspunsul la aceste întrebări. El a ajuns 

* - am crezut că am înţeles de la inceput. - Nota Trad. 
** - in sfîrşit. - Nota Trad. 
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la concluzia că în morală, ca şi în toate celelalte ramuri de 
cunoştinţe, erorile "constituie trepte ale ştiinţei" .  Dimpotrivă, 
Proudhon cel critic se încrede imediat în prima impresie pe 
care o fac asupra lui studiile sale de economie politică, stu· 
diul dreptului şi alte studii similare. Se-nţelege, masei nu-i 
este îngăduit să procedeze într-un chip temeinic ; ea ridică 
neapărat la rangul de adevăruri incontestabile primele rezul
tate ale studiilor ei. Ea are "de la început o părere gata for
mată, înainte de a se fi măsurat cu contrarul ei" ; iată de ce 
� ,se constată" mai tîrziu "că n-a ajuns nici la început atunci 
c ind ea crede că a ajuns la sfî rşit".  

De aceea Proudhon cel critic continuă să raţioneze în 
chipul cel mai incoerent şi  mai  inconsistent : 

, .Cunoaşterea legilor morale nu este completi de Ia inceput : de 
�ceea ea poate să fie citva timp suficientă pentru progresul social ; dar 
pînă la urmă ea ne va duce pe o cale greşită " .  

Proudhon cel critic n u  motivează de ce o cunoaştere in
completă a legilor morale poate să fie suficientă pentru pro
gresul social fie chiiar numai o singură i. Adevăratul Prod
non însă s-a întrebat mai întîi dacă şi de ce toată om�nirea 
a putut să se înşele vreme atît de îndelungată, şil numai după 
ce a găsit răspunsul că toate erorile constituie trepte ale 
ştiinţei, că cele mai incomplete judecăţi ale noastre cuprind 

O sumă de adevăruri c are sînt suficiente pentru un anumit 
număr de inducţii, ca şi pentru o sferă determinatâ din viaţa 
practică, şi că dincolo de acest număr şi de această sferă ele 
duc în teorie la absurd şi în practică la ruină, numai după 
aceasta el poate să spună că chiar o cunoaştere incompletă a 
1egilor morale poate să fie c îtva timp suficientă pentru pro
9resul social. 

Proudhon cel critic spune : 

,.Dar dacă o nouă cunoaştere a devenit necesară, se iscă o luptă 
aprigă intre prejudecăţile vechi şi ideea cea nouă". 

Cum se poate isca o luptă împotriva unui adversar c are 
nu există încă ? Şi deşi Proudhon cel critic ne-a spus, ce-i 
-drept, că o idee nouă a devenit necesară, el n-a spus totuşi c ă  
ea a şi apărut. 

Adevăratul Proudhon spune : 

,.De indată ce cunoaşterea superioară a devenit neapărat necesară, ea 
niciodată nu se lasă aşteptată" ; ea este prezentă. "Atunci incepe lupta• .  
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Proudhon cel critic afirmă că "menirea omului este de 
a se instrui pas cu pas " ,  ca şi cum omul n-ar avea cu totul 
altă menire, şi anume aceea de a fi om, şi ca şi cum autoin
struirea 1 1pas cu p as "  ar insemna neapărat un p as înainte. 
Eu pot să merg pas cu pas şi să ajung totuşi exact la punctul 
de la care am plecat. Proudhon cel necritic nu vorbeşte de 
"menirea" omului, ci de condiţia (condition) , necesară pentru 
om, de a se instrui, nu pas cu pas (pas a pas) , ci treptat (par 
degres) . Proudhon cel critic îşi spune sie însuşi : 

"Printre principiile care stau la temelia societăţii, există unul pe
car! ea nu-l intelege, pe care ea l-a denaturat din ignorantă şi care est
pricina tuturor relelor. Şi totuşi oamenii respectă acest principiu" şi "îl 
vor, căci altfel ar fi lipsit de influenţă. Acest principiu, adevărat ÎD 
esenja lui, dar fals in felul cum îl concepem noi ... în ce constă el oare ? "  

I n  prima frază, Proudhon cel critic spune că principiul a 
fost denaturat şi rău înţeles de societate, ceea ce înseamnă 
că în sine el este just. In fraza a doua, el mărturiseşte înc: 
o dată că acest principiu este adevărat Îh esenţa lui, şi totuşi 
reproşează societăţii că vrea şi respectă 1 1acest principiu " .  
Adevăratul Proudhon, dimpotrivă, nu critică faptul c ă  acest 
principiu este respectat şi dorit, ci faptul că este respectat ş) 
dorit aşa cum l-a falsificat ignoranta noastră. (11Ce principe . . .  
tel que notre ignorance l 'a fait, est honon�" *) . Proudhon cel 
critic consideră că esenţa principiului sub forma lui falsă este 
adevărată. Adevăratul Proudhon însă găseşte că esenţa prin
cipiului falsificat este rodul concepţiei noastre false, dar că 
obiectul (objet) lui este adevărat, întocmai cum esenţa alchi
miei şi a astrologiei este rodul fanteziei noastre, pe cînd 
obiectul lor - mişcarea corpurilor cereşti şi proprietăţile chi
mice ale corpurilor - este adevărat. 

Proudhon cel critic îşi continuă monologul : 

"Obiectul cercetării noastre este legea, determinarea principiului so
cial. Oamenii politici, adică oamenii ştiinţei sociale, sînt stăpîniţi de idei 
cu totul nelămurite ; cum insă la baza oricărei erori se află o realitate, 
vom găsi în cărţile lor adevărul pe care 1-au adus în lume f.ră ştirea lor • .  

Proudhon cel  critic raţionează în chipul cel  mai  aventu
ros cu putinţă. Din faptul că oamenii politici sînt neştiutori 
şi nelămuriţi, el deduce într-un mod cu totul arbitrar că la 
b aza oricărei erori e află o realitate, ,uu de care avem cu 

• - "Acest principiu... aşa cum 1-a făcut ignoranta noastru, este 
respectat. - Nota Trad. 
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atît mai puţine motive să ne îndoim cu cît fiecare eroare are 
la bază o realitate în persoana celui care comite eroarea res
pectivă. Din faptu.l •că la baza orkă1rei eroi se află o eali
tate, el trage în continuare concluzia ·că în cărţile oameui·lo' 
politici se găseşte adevărul. Şi pînă la urmă spune că a::est 
adevăr a fost adus în lume de oenii podibid. Dacă ei 1-ar fi 
adus în lume, n-ar rrbi trebi să'1 căutăm în cărţile lor. 

Adevăratul Proudhon spune : 

"Oamenii politici nu se înţeleg (ne s'entendent pas) între ei ; deci 
eroarea lor este o eroare subiectivă, care îşi are temeiul în ei înşişi" 
(donc c'est en eux qu'est l'erreur) . Neînţelegerea lor reciprocă dovedeşte 
unilateralitatea lor. Ei confundă "părerea lor privată cu judecata sănă
toasă" , şi "cum• - potrivit deducţiei precedente - "orice roare are ca 
obiect o realitate adevărată, în cărţile lor trebuie să se găsească adevă
rul, pe care ei I-au pus acolo fără să ştie" ,  dar nu I-au adus în lume. 
(Dans leurs livres doit se trouver la verite, qu'a leur insu ils y auront 
mise) . 

Proudhon cel critic se întreabă : "Ce este dreptatea ? Care 
este esenţa, caracterul şi semnificaţia ei ? " ,  ca şi cînd drep
tatea ar putea avea o semnificaţie aparte, distinctă de esenţa 
şi de caracterul ei. Proudhon cel necritic se întreabă : care 
este principiul, caracterul şi formula ei (la formule) ? Formula 
exprimă principiul ca principiu al demonstraţiei ştiinţifice. In 
limba franceză a masei (In der massenhaften franzosischen 
Sprache) există o deosebire esenţială între termenii "formule " 
şi "signification " * . In limba franceză critică, deosehirea dis
pare cu totul. 

După consideraţiile sale cu totul lipsite de orice temei, 
Proudhon cel critic îşi face curaj şi exclamă : 

, .Să încercăm să ne apropiem ceva mai mult de obiectul nostru " .  

Proudhon cel necritic, care a ajuns d e  mult la obiectul său, 
încearcă, dimpotrivă, să ajungă la determinări mai precise 
şi mai pozitive ale obiectului său (d' arriver a quelque chose 
de plus precis et de plus positif) . 

Pentru Proudhon cel critic, "legea" este o "determinare 
a ceea ce e drept " ,  pentru cel necritic o "declarareu (decla
ration) a acestuia. Proudhon cel necritic combate părerea că 
legea ar crea dreptul. Dar expresia o "determinare a legii " 
poate tot atît de bine să însemne că legea este determinată, 
cît şi că ea determină ; mai sus Proudhon cel critic a vorbit 

* - "semnificaţie" .  - Nota Trad. 
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el însuşi în acest din urmă sens despre determinarea princi
piului social. De _altfel, adevăratului Proudhon nu-i şade bine 
să facă distincţii atît de subtile. 

După toate aceste deosebiri dintre Proudhon cel caracte
rizat  în mod critic şi Proudhon cel adevărat, nu este de mi
Tare că Proudhon nr. 1 încearcă să demonstreze cu totul alt
:eva decît Proudhon nr. II. 

Proudhon cel critic 

,.încearcă să demonstreze cu ajutorul experientei istoriei• că, ,.atunci 
:ind ideea pe care ne-o facem despre ceea ce e echitabil şi despre ceea 
:e e conform cu dreptul este falsă, este evident• (şi , cu toată această 
evidenţă, el încearcă totuşi să demonstreze) ,.că toate aplicările ei în 
lege trebuie să fie proaste şi toate instituţiile noastre defectuoase " .  

Adevăratul Proudhon este departe de a voi s ă  demon
streze ceea ce este evident. El spune dimpotrivă : 

,.Dacă ideea pe care ne-o facem despre ceea ce e echitabil şi des
pre ceea ce e conform cu dreptul ar fi greşit determinată, dacă ar fi in
-completă sau chiar falsă, este evident că toate aplicările noastre legisla
tive ar fi proaste " etc. 

Ce vrea, aşadar, să demonstreze Proudhon cel necritic 1 

,.Această ipoteză - continuă el - a denaturării dreptăţii în con
cepţia noastră şi, in consecinţă, in acţiunile noastre ar fi un fapt dove
dit dacă părerile oamenilor despre noţiunea de dreptate şi despre 
aplicările ei n-.ar rămîne constante, dacă in diferite epoci ar fi suferit 
anumite modificări, intr-un cuvint dacă ar fi avut loc un progre� 
în ide�" . 

Or, "ceea ce istoria ne atestă prin mărturiile cele mai 
strălucite este " tocmai această lipsă de constantă, această 
schimbare, acest progres. Proudhon cel necritic citează apoi 
aceste mărturi.i strălucite ale istoriei. Dublura sa critică, care 
pe baza experienţei istoriei demonstrează cu totul altă teză, 
prez�ntă acum însăşi această experienţă într-un chip cu totul 
diferi t.  

După adevăratul Proudhon, căderea imperiului roman a 
fost prezisă de "înţelepţi u (les sages) ; după cel critic ea a fost 
prezisă de "filozofi " .  Fireşte, Proudhon cel critic consideră 
că numai filozofii pot fi înţelepţi. După adevăratul Proudhon, 
"drepturile romanilor erau consfinţite printr-o practică juri
dicău sau "printr-o justiţie milenară" (ces droits consacres 
par une justice dix fois seculaire) , după Proudhon cel critic 
existau la Roma "drepturi consfinţite printr-o dreptate mi
lenară" . 
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După acelaşi Proudhon nr. I, la Roma se raţiona astfel : 

,.Roma... a învins prin politica şi prin zeii ei, orice reformi adus! 
cultului şi spiritului public dr fi o nebunie şi o profanare" (pentru Proud
hon cel critic sacrilege nu înseamnă, ca in limba franceză a masei, pro
f<marea lucrurilor sfinte sau pingărirea lor, ci pur şi simplu profanare) ; 
,.dacă Roma şi-ar propune s. elibereze popoarele, ea ar trebui să renunţe 
ia dreptul ei " .  Şi Prouahon nr. 1 adaugă : .,Astfel Roma avea de partea 
ei atît faptul cit şi dreptul". 

După Proudhon cel necritic ,  la Roma se raţiona mai apro
fundat. Acolo faptul se preciza : 

,.Sclavii constituie sursa cea mai fecundă a bogăţiilor Romei ; el ibe
rarea popoarelor ar insem1a deci ruina finanţelor ei". 

Cît priveşte dreptul, Proudhon cel ne:ritic adaugă : . .  Pre
tenţiile Romei îşi găseau o justificare în dreptul ginţilor (droit 
des gens) " .  Acest fel de a demonstra dreptul de cotropire co
respunde întru totul concepţiei juridice romane. Vezi pan
dectele masei (die massenhaften Pandekten) : jure gentium 
servitus invasit * (Fr. 4 D. l . l .) .  

După Proudhon cel critic, "idolatria, sclavia şi moliciu
nea alcătuiau temelia instituţiilor romane " ,  a tuturor institu
tiilor fără nici o. deosebire. Adevăratul Proudhon spune : "Ido
latria în religie, sclavia în stat şi epicurismul în viaţa privată" 
{în limba franceză profană epicurisme nu este echivalent cu 
molesse, moliciune) "alcătuiau temelia instituţiilor" .  In această 
s tare de lucruri care domnea la Roma, " apare" ,  după Proud
hon cel mistic, " cuvîntul domnului n ,  iar după Proudhon cel 
adevărat. raţionalistul, "un om care îşi zicea cuvîntul dom
nului " .  După adevăratul Proudhon, acest om spune preoţilor 
. .  vipere " (viperes) , după Proudhon cel critic el se arată mui 
galant cu ei şi-i numeşte "şerpi" . La adevăratul Proudhon 
el vorbeşte, după maniera romană, despre " avocaţi " , pe cînd 
la Proudhon cel critic, adoptînd maniera germană, el vorbeşte 
despre "jurişti" .  

Proudhon cel critic, după c e  a caracterizat spiri tul revo
lutiei franceze drept spirit de contradicţie, adaugă : 

,.Aceasta este suficient ca să ne convingem că noul, care luase lo
cul vechiului, nu avea ca atare nimic metodic şi cumpănit " .  

El trebuie să repete în mod mecanic c ategoriile favorite 
ale criticii : "vechiul" şi "noul " .  El trebuie să pretindă absur-

• - "Sclavia s-a r5spîndit prin dreptul ginţilor• (,.Corpus iuris ci· 
''ilis ") .  - Nota Trad. 
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ditatea ca "noul " s ă  aibă ca atare (an sich) ceva metodic şi 
cumpănit, aşa cum cineva ar avea, să zicem, o infecţie ca 
atare (an sich) . Adevăratul Proudhon spune : 

"Aceasta e suficient pentru a dovedi că starea de lucruri care a luat 
locul celei vechi nu avea în sine (in sich) nimic metodic şi cumpănit".  

Proudhon cel critic, antrenat de amintirea revoluţiei fran
ceze, revoluţionează într-o asemenea măsură limba franceză, 
încît traduce un fait physique * prin : "un fapt al fizicii " ,  un 
fa it intellectuel ** prin : "un fapt al intelectului " .  Prin această 
revoluţionare a limbii franceze, Proudhon cel critic reuşeşte 
să pună fizica în posesiunea tuturor faptelor care există în 
natură. Dar dacă, pe de o parte, el înalţă peste măsură ştiin- • 
ţele naturii, pe de altă parte el le înjoseşte tot atît de mult, 
deoarece le contestă intelectul şi face distincţie între un fapt 
al intelectului şi un fapt al fizicii. El face de asemenea inu
tile orice studii viitoare în domeniul psihologiei şi al logicii, 
ridicînd faptul vieţii spirituale de-a dreptul la rangul de fapt 
al intelectului. 

Deoarece Proudhon cel critic, Proudhon nr I, nici nu b ă
nuieşte măcar ce vrea s ă  dovedească prin deducţia sa istorică 
adevăratul Proudhon, Proudhon nr. II ,  se înţelege de la sine 
că pentru el nu există nici conţinutul propriu-zis al acestei 
deducţii, şi anume dovada schimbării concepţiilor juridice şi 
a realizării neîntrerupte a dreptăţii prin negarea dreptului po
zitiv istoric. 

,.La societe fut sauvee par la negation de ses principes... et la  vio
Jation des droits les plus sacres" ***. 

Astfel adevăratul Proudhon demonstrează cum prin nega
rea dreptului roman s-a ajuns la extinderea noţiunii de drept 
în concepţia creştină, prin negarea !dreptului de cucerire -
la dr!ptul comunelor, pmn negarea întregului drept feudal de 
către revoluţia franceză - la actula ordine de dreprt, care e 
cu mult mai largă. 

Critica critică nu putea în nioi un caz s ă-i lase lui Proud
hon gloria de a fi descoperit legea rea1izării m. principiu 
prin negarea lui. Sub această formă conştientă, ideea aceasta 
a fost o adevărată revelatie pentru francezi. 

* - un fapt fizic. - Not a  Trad. 
** - un fapt al vieţii spirituale. - Nota Trad. 

*** - ,.Societatea a fost salvată prin negarea principiilor sale ... şi prin 
violarea celor mai sfinte drepturi•. - Nota Trad. 

3 - Marx-Engels - Opere voi. l i  
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Notă marginală critică nr. 1 

După cum prima critică a oricărei ştiinţe se află în mod 
necesar sub influenţa premiselor ştiinţei pe care o combate, 
aşa şi lucrarea lui Proudhon "Qu'est-ce que la propri�te ?" 
este o critică a economiei politice din punctul de vedere al 
economiei politice. - De partea juridică a cărţii, parte care 
critică dreptul din punctul de vedere al dreptului, nu este 
nevoie să ne ocupăm aici mai îndeaproape, pentru că ceea ce 
interesează în mod deosebit in această carte este critica eco
nomiei politice. - Depăşirea lucrăii lui Proudhon d�n punct 
de vedere ştiil�ific se rea�izează deci prin critica economiei 
politice, incliiV a econmiei <politice aşa cum apare în con
cepţia •lui Proudhon. Acest lucru a deveit posibil numai da
tolită aportului a1dus de Proudhon însuşi, după ·Um critica 
fomulată de P1oudhon a avut drpt prmise critica făcută de 
fiziocraţi sistemului �T,can.tilist 17, critica făcută de Adam 
Smith fi'ioora�i.lor 18, citica făcută de Ricardo lui Adam Smith, 
precum şi lucrărHe •lui Fouier şi Saint-Simon. 

Toate raţionamentele economiei politice au drept premisă 
proprietatea privată. Economia politică consideră această 
premisă fundamentală ca un fapt indiscutabil, pe care nu-l 
mai supune nici unui alt examen şi despre care nu ajunge 
să vorbească decît "accidentellement" *, după cum mărturi
seşte naiv Say. Iată însă că Proudhon supune baza economiei 
politice, proprietatea privată, unui examen critic, şi anume 
primului examen hotărît, necruţător şi în acelaşi timp ştiin
ţific. Acesta este marele progres ştiinţific pe care Proudhon 
l-a realizat, un progres care revoluţionează economia politică 
şi care pentru prima oară face posibilă o adevărată ştiinţă a 
economiei politice. Lucrarea lui Proudhon "Qu'est-ce que la 
propriete ?"  are pentru economia politică modernă aceeaşi 
însemnătate pe care o are pentru p olitica modernă lucrarea 
lui Sieyes "Qu'es:;ce que le tiers etat ** ? "  

Dacă celelalte forme ale proprietăţii private, d e  exemplu 
salariul, comerţul, valoarea, preţul, b anii etc. , nu sînt consi
derate de Proudhon ca forme ale proprietăţii private, cum s-a 
făcut, de pildă, în "Deutsch-Franzosische Jahrbiicher" (vezi 
"Schiţă a unei critici a economiei politice" 19  de F. Engels) , 
ci sint folosite de el ca premise ale economiei politice in 

• - în mod întîmplător. - Nota Trad. 
•• .,Ce este starea a treia 1" .  - Nota Trad. 
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polemica împotriva economiştilor, aceasta corespunde întru 
totul punctului său de vedere, j ustificat i storiceşte, pe care 
l-am expus mai sus. 

Economia politic ă  care acceptă relaţiile proprietăţii pri
vate ca relaţii umane şi raţionale se găseşte într-o contradic
ţie permanentă cu premisa ei fundamentală, proprietatea pri
vată, contradicţie analogă cu aceea a teologului care dă 
intotdeauna reprezentărilor religioase o interpretare ome
nească şi care tocmai prin aceasta păcătuieşte întotdeauna 
împotriva premisei s ale fundamentale : caracterul supraome
nesc al religiei. Astfel, în economia politică, salariul apare la 
început ca partea p roporţională din produs care revine 
muncii. Salariul şi beneficiul la capital se află unul faţă de 
celălalt în raporturile cele mai amicale, reciproc favorabile 
şi în aparenţă cît se poate de umane. Mai tîrziu se vădeşte 
că ele se află, dimpotrivă, în raportul cel mai ostil, într-un 
raport invers. La început valoarea pare a fi raţional 'determi
nată prin cheltuielile de producţie ale unui lucru şi prin uti
litatea lui socială. Pe urmă însă se constată că valoarea este 
o determinare pur întîmplătoare, care nu se află în nici un 
raport cu cheltuielile de producţie sau cu utilitatea socială. 
La început se consideră că mărimea salariului se stabileşte 
printr-un acord liber consimtit între muncitorul liber şi capi
talistul liber. Pe urmă însă se vădeşte că muncitorul este ne
voit să lase s ă  i se stabilească salariul, după cum capitalistul 
este nevoit s ă-1 fixeze •la un ivel cît mCJi coborît. In locul 
libertăţii părţilor contractante a intervenit cons trîngerea. Tot 
astfel stau lucru1ile ·CU .comerţul şi ·cu toa te celelalte re1aţii 
ec11omico�politice [nationalokonoische] . Economiştii simt 
şi ei uneori aceste 1Contradicţii, şi dezvăluirea acestora consti
tuie conţinutul principal al cont'overselor lor. Dar atunci cînd 
den conştienţi de existenţa aostor .contradicţii, economiştii 
atac ă ei înşişi proprie tatea privată sub una din formele ei par
ţiale, acuzînd cutare sau cutare forme parţiale că falsifică sala
riul raional în sine, ·aliică în încipuirea lor, valoarea raţio
nală Jn sine, comerţll raţional în sine. AStfel Adam Smith se 
dedă uneoi la atacui împotiva ·Capitaliştilor, Destutt de 
Tracy îmotriVa b ancherilor, Simonde de Sismondi împotriva 
sistemuluri industria!!, Rricado împotriva propietăţii funci are, 
iar aproape toţi economişii modei împotriva .capitaliş.lor 
neindustriali, in peSoana cărora proprietatea apare numi în 
calitate de consumator. 

3* 
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Prin urmare, uneori - mai ales atunci cînd atacă vreun 
abuz special - economiştii subliniază cu titlu de excepţie 
aparenţa de uman în relaţiile economice, dar de cele mai 
multe ori ei consideră aceste relaţii tocmai în ceea ce le 
deosebeşte în mod categoric de ceea ce este uman, adică în 
sensul lor strict economic. Inconştienţi de existenţa acestei 
contradicţii, ei se zbat înăuntrul ei. 

Proudhon a pus capăt o dată pentru totdeauna acestei 
inconştienţe. El a luat în serios aparenta umană a relaţiilor 
economice şi a opus-o cu hotărîre realităţii lor inumane. El 
a silit aceste relaţii să fie în realitate ceea ce sînt în imaginea 
pe care şi-au făcut-o despre ele înseşi, sau, mai bine zis, să 
renunţe la această imagine despre ele înseşi şi să mărturi
sească că în realitate nu au nimic uman. Şi de aceea, pe de
plin consecvent cu sine însuşi, el a arătat că nu cutare sau 
cutare formă aparte de proprietate privată, cum pretinseseră 
ceilalţi economişti,  ci proprietatea privat ă  pur şi simplu, în 
universalitatea ei, falsifică relaţiile economice. El a făcut tot 
ce critica economiei politice poate să facă fără a părăsi punc
tul de vedere al economiei politice. 

D-1 Edgar, care vrea să caracterizeze punctul de vedere 
al scrierii "Qu'est-ce que la propriete ? " ,  nu spune, fireşte, 
absolut nimic nici despre economia politică, nici despre ca
racterul distinctiv al scrierii în chestiune, care se deosebeşte 
tocmai prin aceea că a făcut din problema esenţei proprietăţii 
private problema vitală a economiei politice şi a ştiinţei drep
tului. Pentru critica critică, toate acestea sînt de la sine înţe
lese. Proudhon, spune ea, n-a adus nimic nou prin negarea 
proprietăţii private. El n-a făcut decît să divulge o taină pe 
care critica critică o trecuse sub tăcere pînă atunci. 

.,Proudhon - continuă d-1 Edgar, imediat după traducerea lui ca
racterizantă - găseşte deci în istorie ceva absolut, o temelie veşnică, un 
dumnezeu care călăuzeşte omenirea : dreptatea". 

Lucrarea franceză a lui Proudhon, publicată în 1840, nu 
se situează pe punctul de vedere al dezvoltării germane din 
1 844. Este punctul de vedere al lui Proudhon, un punct de 
vedere pe care îl împărtăşesc mulţi autori francezi cu con
vingeri diametral opuse lui şi care oferă deci criticii critice 
avantajul de a fi caracterizat dintr-o singură trăs ătură de 
condei punctele de vedere cele mai opuse. De altfel ajunge 
să aplici în mod consecvent legea stabilită chiar de Proudhon, 
şi anume legea îfăptuirii dreptăţii prin negarea ei, pentru 
a te putea descotorosi şi de acest absolut în istorie. Dack 
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Proudhon nu merge pînă la capăt şi nu trage această con
cluzie, aceasta se datoreşte numai nenorocului de a se fi 
născut francez, şi nu german. 

Prin ideea de absolut în istorie, prin credinţa sa în arep
tate, Proudhon a devenit pentru d-1 Edgar un obiect teologic ; 
şi critica critică, care este ex professo * critică a teologiei, 
poate acum să-I ia în primire pentru a perora cu acest prilej 
pe tema "ideilor religioase" .  

"Ceea c e  caracterizează orice idee religioasă este faptul că stabi
leşte sub formă de dogmă o stare în care pînă la urmă nl dintre cei 
doi poli opuşi rămîne victorios şi singurul adevărat " .  

Vom vedea cum critica critică religioasă stabileşte sub 
formă de dogmă o stare în care pînă la urmă unul dintre cei 
doi poli opuşi, şi anume "Critica" în calitate de adevăr unic, 
dobîndeşte ictoia sup:a celuilalt p. opus, "masa" .  Proud
hon însă, luîld dreptatea masei drept ceva absolut, dreprt n 
dumnezeu al istoriei, a comis o nedreptate cu atît mai mare 
cu cît critica cea dreaptă îşi rezervase în mod expres rolul 
acestui absolut, al acestui dumnezeu al istoriei. 

Notă marginală critică nr. 2 

"Ponind de la faptul existenţei mizeriei, a sărăciei, Proudhon ajunge 
la vederi unilaterale ; în acest fapt el vede ceva care vine în contradic
tie cu egalitatea, cu dreptatea ; şi acest fapt îi funizează armele. Astfel 
acest fapt devine în ochii lui un fapt absolut, justificat, pe cînd cel al 
existenţei proprietăţii private devine nejustificat".  

Liniştea cunoaşterii ne spune că în faptul existenţei mi
zeriei Proudhon găseşte ceva care vine în contradicţie cu 
dreptatea, prin urmare el consideră că acest fapt este nejusti
ficat ; iar în fraza următoare ne asigură că în ochii lui acest 
fapt devine absolut, justificat. 

Economia politică de pînă acum, ponind de la faptul 
bogăţiei, pe c are mişcarea proprietăţii private o creează, chi
purile, pentru popoare, ajunge la consideraţii care fac apolo
gia proprietăţii private. Pro:dhon poneşte de la faptul 
contrar, )e care economia politică îl voalează prin s ofisme, 
şi anume faptul sărăciei create de mişcarea proprietăţii pri
vate, şi ajunge la 'consideraţiile sale care neagă proprietatea 
privată. Prima critică a proprietăţii private porneşte, fireşte, 
de la faptul în care esenţa plină de contradicii a acestei pro� 

* - de specialitate. - Nota Trad. 
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prietăţi private se manifestă în forma cea mai palpabilă, cea 
mai flagrantă şi de-a dreptul revoltătoare pentru sentimentul 
omului : de la faptul s ărăciei, al mizeriei. 

"Critica, dimpotrivă, îmbină ambele fapte - sărăcia şi proprietatea 
intr-unul singur : ea descoperă legătura intimă dintre ele, face din ele 
un tot întreg şi cercetează apoi premisele existentei acestui tot întreg ca 
atare" .  

Critica, care pînă acum n-a priceput nimic din faptul pro
prietăţii şi din cel al sărăciei, opune, "dimpotrivă" ,  propria 
ei faptă, săvîrşită numai în închipuirea ei, faptei reale a lui 
Proudhon. Ea îmbină amîndouă faptele într-unul singur şi, 
după ce a făcut din amîndouă unul singur, descoperă existenţa 
unei legătu. intene între ele. Critica nu poate tăgădui că şi 
Proudhon constată existenta unei legături intime între faptul 
sărăciei şi cel al proprietăţii, deoarece tocmai în virtutea 
acestei legături el cere desfiinţarea proprietăţii pentru a des
fi inţa mizeria. Proudhon a mers chiar mai departe. El a adtat 
in amănunt cum mişcarea capitalului produce mizeria. Dimpo
trivă, critilca critică nu se ocupă cu asemenea fleacuri. Ea des
coperă că sărăcia şi proprietatea privată sînt poli opuşi, ceea 
ce este, de altfel, o părere destul de răspîndită. Ea face din 
sărăcie şi din bogăţie un tot întreg şi "cercetează apoi premi
sele existenţei acestui tot întreg ca atare" ; este o cercetare 
cu atît .ai superfluă, cu cît critica însăşi a creat chiar acum 
acest "tot întreg ca atare " ,  şi de aceea însăşi această creare 
este premisa existenţei lui. 

Cercetînd premisele existenţei "acestui tot întreg ca 
atare" ,  critica critică caută deci aceste premise, într-o manieră 
cu adevărat teologică, în afara acestui tot întreg. Speculaţia 
critică se mişcă în afara obiectului de care pretinde că se 
ocupă. In timp ce întreaga opoziţie dintre sărăcie şi bogăţie 
nu este altceva decît mişcarea celor două laturi ale ei, în timp 
ce chiar natura acestor două laturi conţine premisele existen
ţei întregului tot, critica critică se dispensează de studierea 
acestei mişcări reale care formează întregul tot, pentru ca în 
felul acesta să p o ată declara că critica critică, ca linişte a 
cunoaşterii, se ală deasupra celor două extreme ale opoziţiei 
şi că activitatea ei, după ce a creat "întregul tot ca atare" ,  
este singura în stare să suprime abstracţia creată d e  ea. 

Proletariatul şi  bogăţia sînt poli opuşi. Ca atare, ei consti
tuie un tot întreg. Ambii sînt generaţi de lumea proprietăţii 
private. Problema este de a şti ce poziţie determinată ocupă 
fiecare dintre aceste două elemente în aceast ă  opoziţie. Nu 
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este suficient s ă  le declarăm ca fiind două laturi ale unui 
tot întreg. 

Proprietatea privată, ca proprietate privată, ca bogăţie, 
este silită să-şi menţină propria ei existenţă şi deci existenţa 
polului ei ops : proletariatul. Ea este latura pozitivă a opo
ziţiei, proprietatea privată satisfăcută în sine însăşi. 

Dimpotrivă, proletariatul, ca proletariat, este silit să se 
desfiinţeze pe sine însuşi, deci şi polul său opus care-I condi
ţionează, care-I face să fie proletariat : proprietatea privată. 
El este latura negativă a opoziţiei , neliniştea dinăuntru! ei, 
proprietatea privată suprimată şi care se suprimă singură. 

Clasa posedantă şi clasa proletariatului reprezintă aceeaşi 
înstrăinare de sine a omului. Dar prima clasă se simte satisfă
cută şi afirmată în aceaStă înstrăinare de sine, ea vede in 
înstrăinare propria ei putere şi posedă în ea aparenţa unei 
existente umane ; cea de-a doua se simte anihilată în această 
înstrăinare şi vede în ea propria ei neputinţă şi realitatea 
unei existente inumane. Această clasă reprezintă, ca să folo
sim o expresie a lui Hegel, în oropsire revolta împotriva 
acestei oropsiri, revoltă spre care ea este necesarmente îm
pinsă de contradicţia dintre natura ei omenească şi condi
tiile ei de viaţă, care sînt o negare făţişă, categorică şi atot
cuprinzătoare a acestei naturi. 

Inăuntrul acestei opoziţii, proprietarul privat reprezintă 
deci partea conservatoare, iar proletarul partea distructivă. 
De la primul porneşte acţiunea îndreptată spre menţinerea 
opoziţiei, de la cel 1de-al doilea acţiunea îndreptată spre des
fiinţarea ei. 

E drept c ă, în cadrul mişcării ei economice, proprietatea 
privată duce la propria ei suprimare, dar numai pe calea unei 
dezvoltări independente de ea, inconştiente, care are loc îm
potriva voinţei ei şi care e determinată de natura lucrurilor, 
numai prin aceea că generează proletariatul ca proletariat, 
mizeria conştientă de mizeria ei spirituală şi fizică, dezuma
nizarea conştientă de dezumanizarea ei, şi care de aceea tinde 
să se desfiinţeze pe sine însăşi. Proletariatul aduce la îndepli
nire sentinţa pe care proprietatea privată o pronunţă împo
triva ei însăşi generînd proletariatul, după cum aduce la înde
plinire sentinţa pe care munca salariată o pronunţă împotriva 
ei însşi producînd bogăda altora şi propia i mizerie. Repur
tînd victoria, proletariatul nu devine nicidecum latura abso
lută a societăţii, căci el repurtează victoria numai desfiinţîn-
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du-se pe sine şi polul s ău opus. O dată cu victoria proleta
riatului dispare atît proletariatul cît şi polul său opus care-I 
condiţionează : proprietatea privată. 

Dacă autorii socialişti atribuie proletariatului acest rol 
istoric mondial, ei n-o fac nicidecum pentru că ar considera, 
cum pretinde critica critică, că proletarii sînt nişte zei. Ba 
chiar dimpotrivă. Pentru că în proletariatul gata format este 
practic terminată desprinderea 'de orice uman, chiar şi de 
aparenta de uman i pentru că în condiţiile de viaţă ale prole
lariatului sînt întrunite toate condiţiile de viaţă ale societăţii 
actuale, ajunse la punctul culminant al inumanului i pentru 
că în proletariat omul s-a pierdut pe sine însuşi, dar în ace
laşi timp nu numai că a căpătat conştiinţa teoretică a acestei 
pierderi, dar este şi direct silit să se revolte împotriva acestui 
inuman, împins fiind de mizerie - această expresie practică 
a necesităţii -, de mizeria absolut neîndurătoare, care nu 
mai poate fi înlăturată, care nu mai poate fi înfruUseţată, -
iată de ce proletariatul poate şi trebuie să se elibereze pe 
sine. Dar el  nu se poate elibera pe sine fără a desfiinţa pro
priile sale condiţii de viaţă. El nu poate desfiinţa propriile 
sale condiţii de viaţă fără a desfiinţa toate condiţiile inumane 
de viaţă ale societăţii actuale, sintetizate în propria sa situa
ţie. Nu degeaba trece el prin şcoala aspră, dar care c ăleşte, a 
muncii. Nu este vorba de ceea ce cutare sau cutare proletar, 
sau chiar întregul proletariat, consideră că este scopul s ău 
în momentul de faţă. Este vorba de ceea ce proletariatul este 
in realitate şi de ceea ce va fi el istoriceşte nevoit să facă 
in virtutea acestei existente. Ţinta şi acţiunea sa istorică îi 
sînt dinainte trasate, în modul cel mai limpede şi irevocabil, 
de p ropriile sale condiţii de viaţă, precum şi de întreaga 
organizare a societăţii burgheze contemporane. Nu este ne
voie să vorbim aici amănunţit despre faptul că o p arte consi
derabilă a proletariatului englez şi francez este dej a pătrunsă 
de conştiinţa sarcinii ei istorice şi lucrează în permanenţă 
la dezvoltarea şi limpezirea definitivă a acestei conştiinţe. 

"Critica critică" se consideră cu atît mai puţin obligată 
să recunoască acest lucru, cu cît s-a proclamat pe sine însăşi 
unicul element creator al istoriei. Ea este aceea care a dez
văluit opoziţiile istorice şi de la ea emană activitatea menită 
să ducă la desfiinţarea lor. De aceea prin gura lui Edgar, care 
constituie întruchiparea ei, ea ne face cunoscută următoarea 
declaraţie : 
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. ,Cultură şi  lipsă d e  cultură, posesiune şi neposesiune, aceste contrarii, 
dacă nu se urmăreşte profanarea lor, trebuie să revină înlru lotul criticii". 

Posesiunea şi neposesiunea au primit consacrarea metafi
zică de contrarii critice-speculative. De aceea numai mîna 
criticii critice poate să le atingă fără să comită un s acrilegiu. 
Capitaliştii şi muncitorii nu trebuie să se amestece în relaţiile 
lor reciproce. 

D-1 Edgar, departe de a bănui că cineva s-ar putea atinge 
de concpţia lui critică dspre opoziţie, că această concepţie 
sfîntă ar putea s ă  iie profa.ată, pune în gura advesaului s ău 
o obiecţie pe care numai el sdngur putea să şi-o aducă . 

.,Este oare cu putinţă - întreabă adversarul imaginar al criticii cri
tice - să foloseşti alte noţiuni decît noţiunile, deja existente, de liber
tate, egalitate etc. 1 Eu răspund - luaţi aminte la ceea ce răspunde d-1 
Edgar - că limba greacă şi limba latină au dispărut de îndată ce a fost 
epuizată sfera ideilor la a căror exprimare serveau aceste limbi".  

Acum este limpede de ce critica critică nu ne oferă absolut 
nici o idee în limba germană. Limba ideilor criticii critice n-a 
apărut încă, cu toate că d-1 Reichard prin felul său critic de 
a folosi cuvintele străine, d-1 Faucher prin felul său de a folosi 
limba engleză, iar d-1 Edgar prin felul său de a folosi limba 
franceză au făcut mult pentru a pregăti noua limbă critică. 

Traducere caraclerizanlă nr. 2 

Proudhon cel critic spune : 

"Cultivatorii şi-au împărţit pămîntul ; egalitatea a consfinţit numai 
posesiunea 1 cu acest prilej ea a consfinţit proprietatea".  

După Proudhon cel critic, proprietatea funciară a apărut 
concomitent cu împărţirea pămîntului. Trecerea de la pose
siune la proprietate se realizează la el prin formula "cu acest 
prilej " .  

Adevăratul Proudhon : 

"Agricultura a pus temelia posesiunii funciare . . .  Nu era suficient să 
se asigure muncitorului roadele muncii sale dacă nu i se asigurau în 
acelaşi timp şi uneltele de producţie. Pentru a apăra pe cel slab împo
triva abuzurilor celui tare . . .  s-a simtit nevoia de a se stabili între po
sesori linii de demarcaţie permanente" .  

Prin urmare, cu acest prilej egalitatea a consfinţit înainte 
de orice posesiunea. 
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,.Cu fiecare an se constata că, o dată cu înmulţirea populaţiei, creş
tea lăcomia şi cupiditatea coloniştilor ; s-a crezut că prin crearea unor 
bariere noi şi de nebiruit se va putea pune frîu ambiţiei. Astfel pămîn
tul a devenit proprietate, ca urmare a nevoii de egalitate . . .  Fără îndoială 
că, din punct de vedere geografic, împărţirea n-a fost niciodată egală ... 
dar principiul a rămas totuşi acelaşi ; egalitatea consfinţise posesiunea� 
egalitatea a consfinţit şi proprietatea • .  

Proudhon cel  critic spune că 

,.vechii întemeietori ai proprietăţii, absorbiţi de grija pentru satisface
rea nevoilor lor, au scăpat din vedere faptul că dreptul de proprietat
implică dreptul de a înstrăina, de a vinde, de a dona, de a dobîndi şi 
de a pierde, ceea ce distruge a egalitatea de la care plecaseră" .  

Adevăratul Proudhon nu spune că,  absorbiţi de grija pen
tru satisfacerea nevoilor lor, întemeietorii proprietăţii ar fi . 
scăpat din vedere această evoluţie a proprietăţii. Se poate 
spune mai curînd că n-au prevăzut-o ; dar, chiar dacă ar fi 
putut s-o prevadă, tot nevoia momentului ar fi învins. Adevă
ratul Proudhon este de altminteri prea mult un om l masei 
(zu massenhaft) pentru a opune "dreptului de proprietate" 
dreptul de a înstrăina, de a vinde etc., adică pentru a opune 
genului speciile sale. Bl 1pune "dreptul de a-şi păstra par
tea de moştenire" "drepuli de a o înstrăina etc. " ,  ceea ce 
constituie o opoziţie reală şi n progres real. 

Notă marginală critică nr. 3 

,.Pe ce îşi întemeiază Proudhon demonstraţia lui cu pnv1re la im
posibilitatea proprietăţii ? De necrezut : pe acelaşi principiu al egali
tăţii ,. 

Dacă d-1 Edgar ar fi reflectat puţin, s-ar fi convins că e 
un lucru de crezut. D-1 Edgar nu poate să nu ştie că d-1 Bruno 
Bauer a pus la baza tuturor consideraţiilor sale " conştiinţa de 
sine infinită" şi a considerat acest !priclipiu ca fi��d totodată 
şi principiul creator al evangheliilor, care prin infinita lor 
lipsă de conştiinţă s-ar părea că se află în contradicţie directă 
cu conştiinţa de sine infinită. Tot astfel Proudhon consideră 
egalitatea ca principiu creator l proprietăţii private, care se 
află în contradicţie directă cu egalitatea. Dacă d-1 Edgar va 
compara o clipă egalitatea franceză cu conştiinţa de sine ger
mană, va găsi că acest din urmă principiu exprimă în ma
nieră germană, adică în formele gîndirii abstracte, ceea ce 
primul exprimă în manieră franceză, adică în l imbajul poli
ticii şi al intuiţiei ginditoare. Conştiinţa de sine este egalita-
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tea omului cu el însuşi în gîndirea pură. Egalitatea este 
conştiinţa de sine a omului 'dobîndită în elementul practicii, 
adică conştiinţa pe care o are un om despre alt om ca egal al 
s ău şi atitudinea unui om faţă de alt om ca egal al său. Egali
tatea este expresia franceză care dsemnează unitatea esenţei 
omeneşti, conştiinţa generică şi comportarea generică a omu
lui, identitatea practică dintre om şi om, adică raportul social 
sau omenesc al omului fată de om. De aceea, după cum în 
Germania critica distructivă, înainte de a ajunge, în persoana 
lui Feuerbach, la intuirea omului real, se străduia să distrugă 
cu ajutorul principiului conştiinţei de sine tot ce este deter
minat şi existent, tot astfel critica distructivă din Franţa se 
străduia să obţină acelaşi rezultat cu ajutorul principiului 
egalităţii . 

.,Proudhon se supără pe filozofie, ceea ce in sine nu constituie un 
lucru pe care să i-l putem reproşa. Dar de ce se supără ? Filozofia. 
afirmă el, n-a fost destul de practică pînă acum ; ea s-a înălţat in sfe
rele senine ale speculatiei şi de acolo oamenii i s-au părut prea mici. 
Eu însă cred că filozofia este suprapractică, adică ea n-a fost pînă acum 
decit expresia abstractă a stărilor existente, a fost în permanenţă pri
zoniera premiselor lor, premise pe care le-a acceptat ca absolute" .  

Părerea că filozofia este expresia abstractă a stărilor exis
tente aparţine la origine nu d-lui Edgar, ci lui Feuerbach, 
primul care a definit filozofia ca empirism speculativ şi mistic 
şi a demonstrat acest lucru. Dar d-1 Edgar ştie să dea acestei 
păreri o întorsătură originală şi critică. Şi anume : în timp ce 
Feuerbach ajunge la concluzia că filozofia trebuie să p ără
sească inălţimi1e 1peculaţiei şi să coboare în adîncimile mize
riei omeneşti, d-1 Edgar, dimpotrivă, ne învaţă că filozofia 
este suprapractică. S-ar părea însă mai degrabă că filozofia, 
tocmai pentru că nu era decît expresia transcendentă şi abs
tractă a stărilor existente, datorită acestui caracter transcen
dent şi abstract al ei, datorită deosebirii ei imaginare de lume, 
a trebuit s ă-şi închipuie că stările existente şi oamenii reali 
au rămas mult mai prejos 'decît ea ; pe de altă parte, deoarece 
în realitate filozofia nu se deosebea de lume, ea se găsea in 
imposibilitatea de a pronunţa asupra acesteia o sentinţă ade
vărată sau de a exedta ,aţă de ea o putere reală de distin
gere, ceea ce înseamnă că nu putea să intervină în mod 
practic, ci trebuia să se mulţumeasc ă  cel mult cu o practică 
in abstracta. Filozofia nu era suprapractică decît în sensul că 
plutea deasupra practicii. Critica critică, pentru care omeni
rea formează o singură masă lipsită de spirit, ne oferă o do-



44 Karl Marx şi Friedrich Engels 

vadă cît se poate de izbitoare a faptului cît de infinit de mici 
apar în ochii speculaţiei o amenii reali. Vechea speculaţie este 
de acord cu critica critică în această privinţă. Citiţi, de pildă, 
următoarea frază din "Filozofia dreptului" a lui Hegel : 

.,Din punctul de vedere al nevoilor, obiectul concret al reprezen
tării este ceea ce numim om ; prin urmare, aici, şi în iond numai aici, 
este vorba de om în acest sens • .  

In toate celelalte cazuri, atunci cînd speculaţia vorbeşt. 
despre om, ea nu are în vedere concretul, ci nu!ai abstractul, 
ideea, spiritul etc. Exemple care ilustrează în chip izbitor felul 
cum exprimă filozofia stările existente ne-a dat d-1 Faucher în 
a sa descriere a stărilor actuale din Anglia şi d-1 Edgar în 
prezentarea stării actuale a limbii franceze . 

.,Astfel şi Proudhon este practic : găsind că noţiunea de egalitate 
stă la baza dovezilor în favoarea proprietăţii, el porneşte de la aceeaşi 
noţiune pentru a combate proprietatea •. 

Proudhon procedează aici exact aşa cum procedează cri
ticii germani : pornind 'de la ideea de om, idee care, după cum 
găsesc ei, stă la baza dovezilor existenţei lui dumnezeu, com
bat tocmai existenţa lui dumnezeu . 

.,Dacă consecinţele principiului egalităţii sînt mai puternice decît 
egalitatea însăşi, este cazul să ne întrebăm : cum vrea să ajute Proud
hon acestui principiu să dobîndească o tărie atît de neaşteptată 1" 

După d-1 B [ runo ] Bauer, la baza tuturor ideilor religioase 
stă ·conştiinţa de sme. Tot ea ste, dpă părerea lui, pinc�piul 
creator al evangheiiilor. De oe atuni consecinţele principiului 
conştiinţei de sine au fost mai putendee decît principiul însuşi ? 
Pentru că, ni se răspunde în maniera germană, conştiinţa de 
sine este într-adevăr principiul creator al ideilor religioase, 
dar numai ca conştiinţă de sine ieşită din sfera ei proprie, 
aflată în contradicţie cu sine însăşi, exteriorizată şi înstrăi
nată. Conştiinţa 'de sine reintrată în propria ei sferă, conştiinţa 
de sine care se înţelege pe sine însăşi şi-şi concepe propria 
sa esenţă, înseamnă deci dominaţia asupra creaţiilor propriei 
ei exteriorizări. Exact în aceeaşi situaţie se află şi Proudhon, 
cu deosebirea, bineînţeles, că l vorbeşte franţuzeşte, în timp 
ce noi folosim limba gerlană, şi că de aceea exprimă în ma
niera franceză ceea ce noi exprimăm în maniera germană. 

Proudhon îşi pune el însuşi întrebarea : de ce egalitatea, 
care ca principiu creator raţional stă la baza instituţiei pro-
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prietăţii, iar ca ultim temei raţional stă la b aza tuturor dove
zilor în favoarea proprietăţii, de ce egalitatea nu există to
tuşi, ci, dimpotrivă, există negaţia ei, proprietatea privată ? 
De aceea el supune unui examen faptul proprietăţii în sine şi 
demonstrează "că în reali tate proprietatea, ca instituţie şi ca 
principiu, este imposibilă" (pag. 34) , că adică se contrazice 
pe sine însăşi şi se suprimă singură în toate punctele, că ea 
este - exprimată în maniera germană - existenţa egalităţii 
exteriorizate, aflate în contradicţie cu sine însăşi şi înstrăi
nate de sine însăşi. Adevărata stare de lucruri din Franţa, ca 
şi constatarea acestei înstrăinări, îi  arată lui Proudhon, pe 
bună dreptate, necesitatea suprimării efective a acestei în
străinări. 

Negînd proprietatea privată, Proudhon simte nevoia de a 
justifica totodată istoriceşte existenţa acesteia. Ca toate pri
mele încerc ări de acest gen, consideraţiile lui Proudhon au şi 
ele un caracter praatic, adică el presupune că generaţiilP 
trecute au căutat în mod conştient şi deliberat să înfăptuiască 
în instituţiile lor egalitatea, care este pentru el expresia esen
ţei omeneşti. 

,.Revenim mereu la aceeaşi chestiune... Proudhon scrie în interesul 
proletarilor" .  

Ceea ce-l îndeamnă să scrie nu este interesul criticii satis
făcută de sine, nici vreun interes abstract sau artificil, ci un 
interes de masă, real, istoric, un interes care va duce dincolo 
de o simplă critică, un interes care va duce la criză. Proudhon 
nu numai că scrie în interesul p roletarilor, dar este el însuşi 
proletar, ouvrier *. Lucrarea lui este un manifest ştiinţific al 
proletariatului francez şi are deci cu totul altă importantă 
istorică decît elucubratiile literare ale unui critic critic 
oarecare. 

, .Proudhon scrie în interesul acelora care nu au nimic. A avea şi a 
nu avea sînt pentru el categorii absolute. A avea înseamnă pentru el 
lucrul suprem, pentru că, în acelaşi timp, a nu avea stă în faţa lui ca 
obiect suprem al reflexiei. Fiecare om trebuie să aibă, dar nu mai mult 
decît celălalt, susţine Proudhon. Dar nu trebuie uitat că din tot ce am 
mă interesează numai ceea ce am în mod exclusiv, ceea ce am în plus 
faţă de altul. In condiţii de egalitate, atît avuţia cît şi însăşi egalitatea 
devin pentru mine ceva indiferent". 

D-1 Edgar afirmă că a avea şi a nu avea sînt pentru Proud
hon categorii absolute. Critica critică vede peste tot numai 

* - muncitor. - Nota Trad. 
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categorii. Astfel, pentru d-1 Edgar a avea şi a nu avea, sala
riul, retribuirea, mizeria şi nevoia, munca pentru satisfacerea 
nevoii, - toate acestea nu sînt pentru el nimic altceva decît 
categorii. 

Dacă so cietatea ar trebui să se elibereze numai de eate� 
goriile a avea şi a nu avea, este cert că orice dialectician, 
chiar şi unul mai slab decît d-1 Edgar, i-ar face ei cît se poate 
de uşoară "biruirea" şi "suprimarea" acestor categorii 1 De 
altfel d-1 Edgar consideră că lucrul acesta este atît de lipsit 
de însemnătate, încît nici nu găseşte că ar fi cazul să explice 
măcar, în opoziţie cu Proudhon, ce anume sînt categoriile a 
avea şi a nu avea. Deoarece însă a nu avea este nu numai 
o c ategorie, ci o reali tate foarte tristă, deoarece în zilele 
noastre omul care nu are nimic nu este nimic, deoarece el 
este lipsit de mijloace de existenţă în general şi cu atît mai 
mult de mijloace care să-i asigure o existenţă omenească, 
deoarece a nu avea este o stare de completă separare a 
omului de condiţiile obiective ale existenţei sale, pe bună 
dreptate a nu avea îi apare lui Proudhon ca obiect suprem al 
reflexiei, şi aceasta cu atît mai mult cu cît înaintea lui şi a 
autorilor socialişti în general s-a reflectat mai puţin asupra 
acestui subiect. A nu avea este spiritualismul cel mai despe
rat, cea mai deplină irealitate a omului, cea mai deplină reali
tate a neamului, este o posesiune foarte pozitivă, posesiunea 
foamei, a frigului, a bolilor, a crimelor, a înj osirii, a îndobito
cirii, a tot ce este contrar omului şi naturii. Dar orice obiect 
din care cercetătorul, pe deplin conştient de importanţa aces
tuia, face pentru prima oară un obiect al reflexiei apare im
plicit ca obiect suprem al reflexiei. 

Dorinţa lui Proudhon de a suprima pe a nu avea şi vechea 
formă de a avea este cu totul identică cu dorinţa lui de a su
prima raportul practic - înstrăinat al omului faţă de esenta 
lui obiectivă, de a supima expesia economica-politică [natio
naJOkonomischer Ausdruck] a înstrăinării 'de sine a omului. 
Dar întrucît orirtica pe c are o face el economiei poliie con
tinuă să rămînă în •cadrul 'P;em.isllor ·economiei polilice, re
dobîndirea lumii ohlective ai apare 'la Proudhon sub foma 
economico,politk ă [naionalokonom1sche Form] a posesiunii. 

Proudhon nu opune noţiunii a nu avea noţiunea a avea, 
cum pretinde critica critică, ci, dimpotrivă, opune vechii 
forme de a avea - adic ă proprietăţii private - posesiunea. 
El proclamă posesiunea o "funcţie socială" . Or, ceea ce pre
zintă "interes " într-o funcţie nu este de "a exclude " pe celă-
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]alt, ci de a pune în acţiune şi de a realiza forţele proprii, for
ţele esenţei proprii. 

Proudhon n-a reuşit să expună această i dee într-un mod 
adecvat. Ideea "posesiunii egale" exprimă în termenii eco
nomiei politice, adică tot într-o formă înstrăinată, faptul că 
obiectul, ca existenţă pentru om, ca existenţă obiectivă a 
omului, este în acelaşi timp existenţa determinată a omului 
pentru un alt om, relaţia umană a oulu� faţă de alt om, com
portarea socială a omului faţă de om. Proudhon suprimă 
înstrăinarea economiko-plitică [nationalăkonomische Ent
fremdung] , rămînînd în cadrul ,acestei înstrăinări. 

Traducere caracterizantă nr. 3 

Proudhon cel criti c p osedă şi un proprietar critic, după a 
cărui 

"proprie mărturisire cei care au fost nevoiţi să muncească pentru el au 
pierdut ceea ce şi-a însuşit el " .  

Proudhon cel adevărat spune adevăratului proprietar : 

.,Ai muncit 1 N-ai pus oare niciodată pe alţii să muncească pentru 
tine ? Cum se explică deci că, muncind pentru tine, ei au pierdut ceea 
:e tu te-ai priceput să dobindeşti fără a munci pentru ei ?" 

După Proudhon cel critic, prin "richesse naturelle" * Say 
inţelege "posesiuni naturale " ,  cu toate că Say, pentru a înlă
tura orice cofuzie, declară în mod expres în compendiul l a  
a l  său "Traite d'economie politique" c ă  prin richesse nu în
ţelege nici proprietate, nici posesiune, ci o "sumă de valori u .  
Fireşte, Prou'dhon cel critic î l  corectează p e  Say î n  acelaşi 
mod în care şi el, la rîndul său, este corectat de d-1 Edgar. 
Astfel, după cum afirmă Proudhon cel critic, din faptul că 
pămîntul este mai uşor de însuşit decît apa şi aerul, Say "de
duce imediat dreptul de a transforma în proprietate ogoarele " .  
Say, dimpotrivă, departe de a deduce din posibilitatea mai 
mare a însuşirii pămîntului un drept de proprietate asupra 
acestuia, spune desluşit : "Les droits des proprietaires de 
terre - remontent a une spoliation" ** ("Traite d'economie 
politique" ,  edition III, t .  I, p. 136, nota) . De aceea, după Say, 
este nevoie de " concursul legislaţiei u şi de "dreptul pozitiv" 

* - bogăţie naturală. - Nota Trad. 
** - .,Drepturile proprietarilor funciari au la origine jaful•. - Nota 

Trad. 
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pentru statonicirea dreptului de p roprietate funci ară. Ade
văratul Proudhon nu spune că, din faptul însuşirii mai uşoare a 
p ămîntului, Say ar deduce "imediat "  dreptul de prop.!etate 
funciară ; el îi reproşează că pune posibilitatea în locul drep
tului şi confundă problema posibilităţii cu p roblema dreptului : 

"Say prend la possibilite pour le droit. On ne demande pas pour
quoi la terre a ete plutot appropriee que la mer et les airs ; on veut 
savoir, en vertu de quel droit l'homme s'est approprie cette richesse" *. 

Proudhon cel critic continuă : 

"La aceasta rămîne numai să adăugăm că, o dată cu însuşirea unei 
porţiuni de pămînt, se însuşesc şi celelalte elemente, ca aerul, apa, fo
cul : Terra, aqua, aere et igne interdicti sumus• **. 

Departe de a fi adăugat "numai" aceasta, adevăratul 
Proudhon spune, dipotrivă, că în treacăt (en passant) " atrage 
atenţia "  asupra însuşirii aerului şi apei. La Proudhon cel critic, 
formula romană a izgonirii din ţară apare în cursul rationa
mentului într-un chip inexplicabil. El uită să spună cine sînt 
.ceşti "noi" la care se referă interdicţia. Adevăratul Proudhon 
se adresează celor c are nu posedă : 

"Proletari, . . . proprietatea ne izgoneşte din societate, terra etc. inter
dicti sumus" .  

Proudhon cel critic polemizează c u  Charles Comte î n  felul 
următor : 

"Charles Comte consideră că, pentru a trăi, omul are nevoie de 
aer, de hrană, de îmbrăcăminte. Unele dintre aceste lucruri, cum sînt 
aerul şi apa, fiind inepuizabile, rămîn totdeauna proprietate colectivă, 
pe cînd altele, existînd în cantitate mai mică, devin proprietate privată. 
Charles Comte îşi sprijină deci demonstraţia pe noţiunile : limitat şi ne
limitat. El ar fi ajuns, poate, la alte concluzii dacă adopta drept cate
gorii principale noţiunile : indispensabil şi neindispensabil " .  

Cît de copilăroasă este polemica lui Proudhon cel critic 1 
El îi sugerează lui Charles Comte să renunţe l a  categoriile 
pe care îşi sprijină demonstraţia şi să sară la alte categorii, 
prntru a ajunge nu la propriile lui concluzii, ci, "poate ", la 
co ncluziile lui Proudhon cel critic, 

* - "Say confundă posibilitatea cu dreptul. Nu se pune întreba
re a de ce a fost mai curînd însuşit pămîntul decît marea sau aerul, ci 
în virtutea cărui drept şi-a însuşit omul această bogăţie" .  - Nota Trad. 

** - "Ne este interzis accesul la pămînt, apă, aer şi foc" (o parafra-
7 are a formulei izgonirii în Roma antică). - Nota Trad. 
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Adevăratul Proudhon nu-i face lui Charles Comte aseme
nea sugestii ; el nu-l expediază cu un . ,poate" ,  ci îl bate cu 
propriile lui categorii. 

Charles Comte, spune Proudhon, porneşte de la faptul că 
aerul, hrana şi, în unele clime, îmbrăcămintea sînt indispen
sabile omului nu pentru ca să trăiască. ci pentru ca să nu în
ceteze să trăiască. Pentru a se conserva, omul are deci mereu 
nevoie (după Charles Comte) să-şi însuşească diverse lucruri. 
Aceste lucruri nu există toate în aceeaşi cantitate. 

"Lumina corpurilor cereşti, aerul, apa există in cantităţi atît de mari, 
incit omul nu poate să le înmulţească sau să le împutineze în propor
ţii simţitoare ; fiecare poate deci să-şi ia din toate acestea atît cît îi 
trebuie, fără a prejudicia cu ceva satisfacerea nevoilor celorlalţi" 20• 

Prouclhon porneşte chiar de la propriile definiţii ale lui 
Comte. Mai întîi el îi demonstrează că pămîntul este şi el un 
obiec t de primă necesitate, a cărui folosinţă trebuie deci să 
fie accesibilă oricui, în limitele specificate de Comte, şi anu
me "fără a prejudicia satisfacerea nevoilor celorlalţi" .  De ce 
dar a devenit pămîntul proprietate privată ? Charles Comtc 
răspunde : pentru că nu este nelimitat. El ar fi trebuit însă să 
tragă concluzia inversă : deoarece este limitat, pămîntul nu 
p o ate fi însuşit. lnsuşirea aerului sau a apei nu cauzează 
nimănui vreun prejudiciu, pentru că acestea se găsesc tot
deauna în cantitate suficientă, pentru că sînt nelimitate. Dim
potrivă, însuşirea arbitrară a pămîntului prejudiciază satisfa
cerea nevoilor celorlalti tocmai pentru că pămîntul este limi
tat. De aceea folosinţa lui trebuie reglementată în interesul 
tuturor. Argumentatia lui Charles Comte constituie un argu-
ment împotriva tezei sale. 

· 

. ,Charles Comte, aşa conchide Proudhon• (şi anume Proudhon cel 
critic) . "porneşte de la ideea că o natiune poate să fie proprietara unei 
ţări ; ar, dacă proprietatea implică dreptul de a uza şi de a abuza -
jus utendi et abutendi re sua * -, nici naţiunii nu i se poate recunoaşte 
dreptul de a uza şi de a abuza de o ţară". 

Adevăratul Proudhon nu vorbeşte despre jus utendi et abu
tendi pe care "J-ar implica" dreptul de proprietate. El este 
prea mult un om din masă pentru a vorbi despre dreptul de 
proprietate pe care îl implică dreptul de proprietate. Căci 
jus utendi et abutendi re sua este însuşi dreptul de pro
p rietate. De aceea Proudhon contestă făţiş unui popor dreptul 

* - dreptul de a uza şi de a abuza de lucrul său. - Nota Trad. 

4 - Marx-Engels - Opere, voi. I I  
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de proprietate asupra teritoriului său. Celor care găsesc că 
aceasta este o exagerare, el le răspunde că din dreptul ima
ginar al proprietăţii naţionale s-au dedus în toate epocile 
pretenţiile de suzeranitate, tributurile, drepturile regaliene, 
servituţile etc. 

Adevăratul Proudhon argumentează împotriva lui Charles 
Comte în felul următor : Comte vrea să arate cum se naşte 
proprietatea, şi începe prin a presupune naţiunea ca proprie
tară, căzînd astfel în eroarea denumită petitio principii '. El 
pune statul să vîndă terenuri şi pe întreprinzător să le cum
pere, ceea ce înseamnă că el presupune 'dinainte relaţiile de 
proprietate pe care vrea să le demonstreze. 

Proudhon cel critic dărîmă sistemul decima/ francez. El 
păstrează francul, dar în locul centimei pune "gologanul" .  

,.Cind cedez, adaugă Proudhon" (Proudhon cel critic) , ,.o bucată de 
pămînt, mă lipsesc nu numai de o recoltă, ci sustrag copiilor şi nepoţilor 
mei un bun durabil. Pămîntul are valoare nu numai azi, el are şi o 
valoare potenţială, viitoare" .  

Adevăratul Proudhon nu vorbeşte despre faptul c ă  pămîn
tul are valoare nu numai azi, ci şi mîine ; el opune valorii 
dctuale, integrale, valoarea potenţială, viitoare, care depinde 
de îndemînarea mea de a valorifica pămîntul. El spune : 

,.Distrugeti lotul vostru de pămînt sau, ceea ce este tot una pentru 
voi, vindeţi-! ; aceasta înseamnă că vă lipsiţi nu numai de o recoltă, de 
două sau de mai multe recolte, ci că nimiciţi toate roadele pe care le-aţi 
putea culege de pe acest lot voi, copiii şi nepoţii voştri" .  

Proudhon nu vrea să sublinieze opoziţia dinte o recoltă 
şl bunul durabil - banii primiţi în schimbul pămîntului ar 
putea să devină şi ei, sub formă de capital, un "bun du
rabil"  -, ci opoziţia dintre valoarea actuală şi valoarea pe 
care o poate dobîndi pămîntul printr-o cultivare neîntre
ruptă. 

Charles Comte spune : 

,.Valoarea nouă pe care o adaug unui lucru prin munca mea este 
proprietatea mea. Proudhon" (Proudhon cel critic) "vrea să-1 combată 
in felul următor : omul ar trebui deci să înceteze a mai fi proprietar de 
indată ce încetează să muncească. Proprietatea asupra produsului nu 
poate niciodată să atragă după sine proprietatea asupra materiei care 
stă la baza produsului" .  

* Eroare de logică constind in demonstrarea unei teze cu ajutorul 
unui argument, care, la rindul său, nu este valabil decit dacă se admite 
ca adevărată teza care abia trebuie demonstrată. - Nota Trad. 
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Adevăratul Proudhon spune : 

"Admit că muncitorul poate să-şi insuşească produsele muncii sale, 
dar nu înţeleg cum proprietatea asupra produselor ar putea să atragă 
după sine proprietatea asupra materiei. Oare pescarul care pe acelaşi 
mal se pricepe să prindă mai mulţi peşti decit ceilalţi pescari devine 
prin această indeminare a sa proprietarul locului de pescuit ? Oare in
deminarea unui vînător a fost considerată vreodată ca un titlu de pro
prietate asupra vinatului din cantonul respectiv ? La fel stau lucrurile 
şi cu plugarul. Pentru a transforma posesiunea in proprietate, este ne
voie şi de o altă condiţie in afară de muncă, altfel omul ar inceta să 
fie proprietar de indată ce ar inceta să fie muncitor" . 

Cessante causa, cessat effectus ". Dacă proprietarul este 
proprietar numai în calitate de muncitor, atunci el încetează 
de a fi proprietar de îndată ce încetează de a fi muncitor. 

"Aşadar, după lege, prescripţia este aceea care creează proprietatea ; 
munca este numai semnul palpabil, actul material, prin care se manifestă 
ocuparea". 

"Sistemul insuşirii prin muncă - continuă Proudhon - este deci 
în contradictie cu legea ; şi atunci cind adepţii acestui sistem pretind că 
sa servesc de el pentru a explica legile, ei se con trazic singuri" .  

Apoi, dacă în conformitate cu această părere se afirmă că 
destelenirea unei întinderi de pămînt, de pildă, "creează pro
prietatea deplină asupra acesteia" , raţionamentul acesta este 
un petitia p rincipdd. De fapt nu este adevărat decît că s-a creat 
o nouă capacitate productivă a materiei. Or, ceea ce trebuia 
demonstrat este că prin aceasta a fost creată însăşi proprie
tatea materiei. Dar materia însăşi n-a fost creată de om. El nu 
creează în genere nici o capacitate producNvă a materiei decît 
dacă materia respectivă există în prealabil. 

Proudhon cel critic face din Gracchus Babeuf un partizan 
al libertăţii, pe cînd pentru adevăratul Proudhon el este un 
partizan al egalităţii (parisan de l' egali te) . 

Proudhon cel critic, care vrea să calculeze onorariul cu
venit lui Homer pentru Iliada, spune : 

"Onorariul pe care i-1 plătesc eu lui Homer trebuie să fie egal cu 
ceea ce el îmi dă mie. Cum se poate stabili valoarea a ceea ce îmi dă 
el mie ?" 

Proudhon cel critic dlspreţuieşte mult prea mult subtilităţile 
limbajului econoii Politice �entru a şti că valoarea unui 
obiect şi ceea ce obiectul acesta dă altuia sînt lucruri cu totul 
deosebite. Adevăratul Proudhon spune : 

* - Cînd încetează cauza, încetează şi efectul. - Nota Trad. 

4* 
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,.Onorariul poetului trebuie să fie egal cu produsul lui ; care este 
deci valoarea acestui produs ?" 

Adevăratul Proudhon presupune că Iliada are un preţ infi
nit (sau valoare de schimb, prix} , în timp ce Proudhon cel 
critic presupune că are o valoare infinită. Adevăratul Proud
hon opune valoarea Iliadei , valoarea ei în sensul economiei 
politice (valeur ,intrinseque} , valorii ei de schimb (valeur 
echangeable} ; Proudhon cel critic opune "valorii " ei "inte
rioare" ,  şi anume valorii ei ca poezie, "valoarea pentru 
schimb " .  

Adevăratul Proudhon spune : 

.,Recompensa materială şi talentul nu au o unitate de măsură co
mună. Sub acest raport, situaţia tuturor producătorilor este aceeaşi. In 
consecinţă, orice comparaţie intre ei şi orice clasificare după avere este 
imposibilă" .  (,.Entre une recompense materielle et le talent il n'existe 
pas de commune mesure ; sous ce rapport la condition de tous les pro
ducteurs est egale ; consequemment toute comparaison entre eux et 
toute distinction de fortune est impossible") . 

Proudhon cel critic spune : 

"Relativ vorbind, situaţia producătorilor este egală. Talentul... nu 
poate fi evaluat din punct de vedere material. .. Orice comparaţie a pro
ducătorilor intre ei, orice distinctie exterioară intre ei este imposibilă" . 

Proudhon cel critic afirmă că 

. ,omul de ştiinţă trebuie să se simtă in societate egal cu toţi ceilalţi, 
pentru că talentul şi priceperea sa nu sint decît un produs al priceperii 
sociale". 

Adevăratul Proudhon nu vorbeşte nicăieri de sentimentele 
omului de talent. El spune că talentul trebuie să coboare l a  
nivelul societăţii. El nu afirmă cîtuşi d e  puţin c ă  omul dA 
talent ar fi numai un produs al societăţii ; dimpotrivă, el spune 
că 

"omul de talent a depus eforturi pentru a elabora in e l  însuşi o 
unealtă folositoare .. . in el se află un muncitor liber şi un capital sqcial 
acumulat". 

Proudhon cel critic continuă : 

, .El trebuie, in afară de aceasta, să fie recunoscător societăţii că îl 
dispensează de celelalte munci şi îi dă astfel posibilitatea de a se con
sacra ştiinţei" .  
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Adevăratul Proudhon nu recurge nicăieri la recunoş tinta 
omului de talent. El spune : 

"Artistul, savantul, poetul îşi primesc dreapta recompensă prin sim
plul fapt că soc•ietatea le îngăduie să se consacre exclusiv ştiinţei şi 
artei" .  

In cele din urmă, Proudhon cel critic săvîrşeşte minunea 
că o societate de 150 de muncitori este în stare să întreţină 
un "mareşa/" ,  deci, fără îndoială, şi o armată. La adevăratul 
Proudhon, mareşalul este un "potcovar" (marechal) . 

Notă marginală critică nr. 4 

"Dacă el" (Proudhon) "păstrează noţiunea de salariu, dacă vede in 
societate o instituţie care ne dă de lucru şi ne plăteşte munca efectu1ti, 
el este cu atit mai puţin îndreptăţit să adopte timpul ca măsură a plăţii, 
cu cit ceva mai sus, de acord cu Hugo Grotius, el afirmă că, in raport 
cu însemnătatea (Geltung) a unui obiect, timpul este indiferent " .  

Iată singurul punct în care critica încearcă să-şi îndepli
nească sarcina şi să-i dovedească lui Proudhon că, pornind d� 
la punctul de vedere al economiei politice, el argumentează 
greşit împotriva economiei politice. Dar tocmai aici critica 
se face de rîs într-un mod cu adevărat critic. 

Proudhon, de acord cu Grotius, dezvoltă ideea că pres
cripţia nu constituie un titlu pentru transformarea posesiunii 
în proprietate, adică pentru transformarea unui "principiu de 
drept"  în alt principiu de drept, tot aşa cum timpul nu poate 
transforma adevărul că suma unghiurilor unui triunghi este 
egală cu două unghiu1i drepte, într-un alt adevăr că suma 
unghiurilor unui triunghi ar fi egală cu trei unghiuri drepte. 

"Niciodată nu veţi reuşi să faceţi - exclamă Proudhon - ca du
rata timpului, care prin ea însăşi nu creează nimic, nu schimbă nimic, 
nu mcdifică nimic, să poată să-J transforme pe uzufructuar in proprietar•. 

D-1 Edgar conchide : spunînd că simpla durată a timpului 
nu poate să transforme un principiu de drept în alt principiu 
de drept, spunînd că în general această durată ca atare nu 
poate să schimbe sau să modifice ceva, Proudhon dă dovadă 
de inconsecvenţă atunci cînd face din timpul de muncă măsura 
valorii economice a produsului muncii.  D-1 Edgar reuşeşte să 
formuleze această observaţie critic critică datorită faptului că 
traduce "valeur" * prin "Geltung" ** şi că în felul acesta 

* - valoare. - Nota Trad. 
** - însemnătate, semnificaţie. - Nota Trad. 
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capătă posibilitatea de a aplica termenul Geltung în acelaşi 
sens atît unui principiu de drept cît şi valorii (Wert) comer
ciale a unui produs al muncii. El a reuşit să facă acest lucru 
identificînd durata goală a timpului cu timpul de muncă plin. 
Dacă Proudhon ar fi spus că timpul nu poate să prefacă o 
muscă în elefant, critica critică ar fi fost tot atît de îndreptă
ţită să conchidă : în acest caz el nu poate să facă din timpul 
de muncă măsura salariului. 

Că timpul de muncă cerut pentru producerea unui obiect 
intră în cheltuielile de producţie ale acestui obiect, că cheltu
ielile de producţie ale unui obiect reprezintă ceea ce el costă, 
deci suma cu care poate fi vîndut, abstracţie făcînd de efec
tele concurentei, sînt lucruri care trebuie să fie accesibile 
chiar şi criticii critice. In afara timpului de muncă şi a ma
terialului muncii, economiştii înglobează în cheltuielile de 
producţie şi renta proprietarului funciar, precum şi dobînzile 
şi profitul capitalistului. La Proudhon, acestea din urmă sînt 
înlăturate, deoarece este înlăturată şi proprietatea privată. Nu 
mai rămîn deci decît timpul de muncă şi cheltuielile. Făcînd 
din timpul de muncă, din existenţa determinată şi nemijlocită 
a activităţii omeneşti ca atare măsura salariului şi a deter
minării valorii produsului, Proudhon face din elementul ome
nesc elementul hotărîtor, pe cînd, în vechea economie politică, 
decisivă era puterea materială a capitalului şi a proprietăţii 
funciare. Cu alte cuvinte, Proudhon îl restabileşte pe om în 
drepturile lui, dar o face într-o formă care mai ţine de eco
nomia politică, deci într-o formă plină de contradicţii. Pentru 
a ne da seama cît de just ;procedează Proudhon din punctul de 
vedere l economiei politice, este de ajuns să luăm în consi
derare faptul că, clar în primele pagini ale lurării sale "An 
lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Na
tions " *, întemeietorul noii economii politice, Adam Smith, 
dezvoltă ideea că înainte de ins.tuirea propri etăţii private, 
deci în 'ipoteza inexistentei proprietăţii private, timpul de 
muncă era măsura salariului, precum şi a valorii produsului 
muncii, care încă nu se deosebea de salariu. 

Să admită însă critica critică pentru un moment că Proud
hon n-a pornit de la premisa salariului. Crede ea oare că 
timpul necesar pentru producerea unui obiect va înceta vreo-

• - ,.Studiu asupra naturii şi cauzelor avuţiei naţiunilor". - Nota 
Trad. 
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dată să constituie un moment esenţial l "însemnătăţi. " acestui 
obiect. Crede ea oare că timpul va înceta să fie preţios ? 

Intrucit priveşte producţia materială nemijlocită, chestiu
nea dacă un obiect oarecare trebuie să fie produs sau nu, 
adică chestiunea valorii obiectului, va depinde esenţialmente 
de timpul de muncă cerut pentru producerea lui. Căci de timp 
depinde dacă societatea are timpul necesar pentru o dezvol
tare cu adevărat omenească. 

Şi chia r  în domeniul productiei spirituale, dacă vreau să 
procedez în mod rational, nu trebuie oare, la stabilirea volu
mului. a caracterului şi planului unei lucrări spirituale, să ţin 
seama şi de timpul necesar pentru producerea ei ? Altfel mă 
expun cel puţin riscului ca obiectul meu, care există în idee, 
să nu devină niciodată un obiect real, deci să nu poată 
dobîndi decît valoarea unui obiect imaginar, adică o valoare 
imaginară. 

Critica economiei politice, făcută din punctul de vedere al 
economiei politice, recunoaşte toate determinările esenţiale 
ale activităţii omeneşti, dar numai într-o formă înstrăinată. 
Aşa, 'de pHdă, în cazul de faţă ea transfom!i însemnătatea 
timpulli pentru munca omenească în însemnătatea lui pentru 
salariu, pentru munca salariată. 

D-1 Egdar continuă : 

, .Pentru ca talentul să fie silit să accepte măsura arătată mai s u s ,  
Proudhon abuzează de noţiunea libertătii tranzactiilor şi afirmă că so
cietatea şi membrii ei au dreptul de a refuza creaţiile talentului". 

La adepţii lui Fourier şi ai lui Saint-Simon, talentul, situîn
du-se pe tărîmul economiei politice, formulează exagerate 
pretenţii de onorariu, luînd ca măsură a valorii de schimb a 
producţiilor sale închipuirile lui despre propria sa valoare infi
nită. La aceste pretenţii ale talentului, Proudhon răspunde 
exact aşa cum economia politică răspunde la orice pretenţii 
ale unui preţ care vrea să se "idice cu muH deasupra aşa-zisu
lui preţ natural, adică deasupra cheltuieUlor de producţie a 
obiectului oferit, şi anume răspunde invocînd libertatea tran
zaciilor. Dar Proudhon nu abuzează de acest raport în sensul 
economiei politice ; dimpotrivă, el presupune drept ceva real 
ceea ce la economişti nu este decît nominal şi iluzoriu : liber
tatea părţilor contractante. 
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Traducere caracterizantă nr. 4 

In încheiere, Proudhon cel critic reformează societatea 
franceză, transformînd atît pe proletarii francezi cît şi bur
ghezia franceză. 

El contestă proletarilor francezi "fortan,  pentru că adevă
ratul Proudhon le reproşează lipsa de virtute (vertu) . 1ndemî
narea lor în muncă el o transformă într-o îndemînare proble
matică - "sînteţi, poate, îndemînatici în muncă" - pentru că 
adevăratul Proudhon o recunoaşte în mod neconditionat 
(prompts au travail vous etes * etc.) . El transformă pe bur
ghezii francezi în birgeri săraci cu duhul, acolo unde adevă
ratul Proudhon vorbeşte despre burghezii infami (bourgeois 
ignobles) în opoziţie cu nobilii înfieraţi (nobles fletris) . El 
transformă pe bourgeois dintr-un burghez juste-milieu (bour
geois juste-milieu) în "bunii noştri birgeri " ,  lucru pentru care 
burghezia franceză poate să-i fie recunoscătoare. Acolo unde 
adeYăratul Proudhon spune că "creşle reaua-voinţă" a bur
ghezilor francezi (la malveillance de nas bourgeois) , Proudhon 
cel critic spune, pe deplin consecvent, că creşte "nepăsarea 
birgerilor noştri u .  Burghezul adevăratului Proudhon este atît 
de puţin nepăsător încît îşi strigă lui însuşi : "N'ayons pas 
peur ! N'ayons pas peur 1 "  **: Aşa vorbeşte numai un om care 
vrea cu ajutorul raţiunii să alunge teama şi îngrijorarea. 

Creîndu-1 pe Proudhon cel critic prin traducerea adevăra
tului Proudhon, critica critică a arătat masei ce înseamnă o 
traducere critică perfectă. Ea a arătat "cum trebuie să fie o 
traducere " .  De aceea ea combate pe bună dreptate traducerile 
proaste, vulgare (die massenhaften Obersetzungen) : 

,.Publicul german vrea să capete cărţi la un preţ derizoriu, şi de 
aceea editorul vrea să aibă o traducere ieftină ; traducătorul nu vrea 
să fie muritor de foame de pe urma muncii sale ; el nici nu poate să 
lucreze cu matură chibzuinţă" (cu toată liniştea cunoaşterii) . ,.deoarece 
editorul trebuie s-o ia inaintea concurenţilor, publicind cit mai repede 
traducerile. Mai mult chiar : traducătorul însuşi trebuie să se teamă de 
concurenţă ; el trebuie să se teamă că un altul s-ar putea oferi să livreza 
marfa mai repede şi mai ieftin, şi de aceea, fără să stea mult pe ginduri, 
dictează unui sărman scrib manuscrisul său, il dictează cit mai repede 
cu putinţă, pentru a nu plăti degeaba scribul, care este remunerat cu 
ora. Şi este incintat dacă a doua zi poate să-1 satisfacă pe tipograful 
care il asaltează. De altfel, traducerile care inundă piaţa cărţii in ţara 
noastră nu sint decit expresia neputintei literaturii germane de azi" etc. 
(,.Allgemeine Literatur-Zeitung" ,  numărul VIII, pag. 54) . 

* - sînteţi zeloşi in muncă. - Nota Trad. 
** - ,.Să nu ne fie teamă 1 Să nu ne fie teamă 1 "  - Nota Trad. 
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Notă marginală critică nr, 5 

,.Dovada imposibilităţii proprietăţii, dovadă pe care Proudhon o de
duce din faptul că omenirea se distruge singură mai ales prin sistemul 
dobînzilor şi al profitului şi prin disproporţia dintre consumaţie ş1 pro
ducţie, trebuia completată cu dovada contrariului ei, şi anume că pro
prietatea privată este istoriceşte posibilă" .  

Un instinct fericit spune criticii critice să nu se  oprească 
asupra consideraţiilor lui Proudhon despre sistemul dobînzilor 
şi al profitulJi etc. , adică asupra .celor mai importante con
sideraţii din lucrarea lui Proudhon. Intr-adevăr, în acest punct 
critica ideilor lui Proudhon, şi chiar 11umai un simulacru de 
critică, nu mai poate fi făcut fără a avea cunoştinţe foarte po
zitive în ceea ce priveşte mişcarea proprietăţii private. Cri
tica critică caută să-şi compenseze neputinţa, formulînd ob
servaţia că Proudhon n-a făcut dovada posibilităţii istorice a 
proprietăţii private. De ce critica, care nu oferă decît vorbe, 
cere altora să-i dea to tul ? 

"Proudhon dovedeşte imposibilitatea proprietăţii , întemeindu-se pe 
faptul că, cu salariul primit pentru munca sa, muncitorul nu poate să-şi 
răscumpere produsul. In fundamentarea acestei teze, Proudhon, invocind 
esenţa capitalului, nu aduce un argument decisiv. Muncitorul nu-şi poate 
răscump.ra produsul, pentru că acesta rămîne un produs colectiv, pe 
cind el însuşi nu este decit un om plătit izolat" .  

In opoziţie cu deducţia lui Proudhon, d-1 Edgar ar  fi putut 
merge mult mai departe, spunînd că muncitorul nu-şi poate 
răscumpăra produsul pentru că este în genere nevoit să-1 răs
cumpere. Defindţ;ia cumpărării conţine şi elemlentul comportării 
muncitorului faţă de produsul său ca faţă de un obiect plecat 
de la el, înstrăinat. Argumentul decisiv al d-lui Edgar nu ne 
spune, printre altele, de ce capitalistul, care nici el nu este 
altceva decît un om izolat, ba chiar un om plătit prin 
profit şi prin dobînzi, poate să răscumpere nu numai produsul 
muncii, ci chiar ceva mai mult decît acest produs. Pentru a 
explica acest lucru, d-1 Edgar va trebui să explice raportul 
dintre muncă şi capital, adică va trebui să cerceteze esenta 
capitalului. 

Pasajul citat arată în chipul cel mai izbitor cum critica 
critică, de îndată ce a învătat ceva de la un autor, dă acestui 
lucru o întorsătură critică şi îl foloseşte chiar împotriva au
torului respectiv, ca pe o înţelepciune descoperită de ea. Căci 
de la Proudhon a luat critica critică argumentul, chipurile ne
invocat de Proudhon, dar invocat de d-1 Edgar. Proudhon 
spune : 



Karl Marx şi Friedrich Engels 

"Divide et impera * . . . dezbinaţi-i pe muncitori şi este foarte posibil 
ca salariul zilnic plătit fiecărui muncitor in parte să întreacă valoarea 
fiecărui produs individual ; dar nu despre aceasta este vorba... Chiar 
dacă aţi plătit fiecare forţă in parte, tot nu aţi plătit forţa colectivă" .  

Proudhon este primul care a atras atenţia asupra faptului 
că suma salariilor muncitorilor individuali, chiar dacă fiecare 
muncă individuală a fost plătită integral, nu plăteşte forţa 
colectivă concretizată în produsul lor, că deci muncitorul nu 
este plătit ca parte a forţei de muncă colective. D-1 Edgar 
prezintă această idee într-o formă denaturată, spunînd că 
muncitorul nu este decît un om plătit individual. Critica cri
tică foloseşte deci o idee generaiă a lui Proudhon, apunind-o 
dezvoltării concrete pe care acelaşi Proudhon a dat-o ulterior 
aceleiaşi idei. Ea îşi însuşeşte această idee în chip critic şi 
enunţă în termenii următori misterul socialismului critic : 

"Muncitorul din ziua de azi se gîndeşte numai la el, adică admite 
să fie plătit numai ca persoană izolată. El însuşi este aceLa care nu ţine 
seama de forţa uriaşă, incomensurabilă care rezultă din colaborarea lui 
cu alte forţe" .  

După părerea criticii critice, tot răul rezidă în  "gîndirea" 
muncitorilor. Este adevărat că muncitorii englezi şi francezi 
au alcătuit asociaţii în care discută nu numai nevoile lor 
imediate ca muncitori, ci şi nevoile lor ca oameni, unde, pe  
lîngă aceasta, dau dovadă d e  o largă ş i  temeinică conştiinţă 
a forţei "uriaşe " ,  "incomensurabile " care rezultă din colabo
rarea lor. Dar aceşti muncitori comunişti, de masă (massen
hafte) , care lucrează, de pildă, în ateHerele in Lyon sau din 
Manchester, nu consideră că prin "gîndire pură", prin simple 
raţionamente, vor putea scăpa de patroni şi de propria lor 
înjosire practică. Ei resimt foarte dureros deosebirea dintre 
existenţă şi gîndire, dintre conştiintă şi viaţă. Ei ştiu că, de
parte de a fi închipuiri ideale, proprietatea, capitalul, banii, 
munca salariată etc. sînt produse foarte practice şi foarte 
concrete ale înstră.nării 'lor de sine, care trebuie supimate 
deci tot într-un mod pracic şi concret, peutru oa omul să 
devină om nu numai în gîndire şi în conştiinţă, ci şi în exis
tenta de masă (im massenhaften Sein), în viaţă. Critica cri
tică însă îi învaţă, dimpotrivă, că ei încetează de a fi în rea
litate muncitori salariaţi dacă suprimă în gîndire ideea de 
muncă salariată, dacă încetează de a se mai considera în gîn-

• - "Dezbină şi stăpîneşte ... • - Nota Trad. 
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dire muncitori salariaţi şi dacă, potrivit cu această închipuire 
năstruşnică, nu mai admit să fie plătiţi ta persoane izo
late. Ca idealişti absoluţi, ca fiinţe eterke, pot, fiTeşte, să 
trăiască apoi din eterul gîndirii pure. Critica critică îi învaţă 
că ei suprimă capitalul real atunci cînd biruie în gîndire ca
tegoria capital, că se schimbă într-adevăr şi devin oameni 
reali atunci cînd îşi schimbă în conştiinţă "eul" lor "ab
stract",  şi resping cu dispreţ, ca pe o operaţie necritică, orice 
schimbare reală a existenţei lor reale, a condiţiilor reale ale 
existenţei lor, adică a eului lor real. "Spiritul", pentru care 
realitatea nu înseamnă decît categorii, reduce, fireşte, în
treaga activitate şi practică omenească la procesul dialectic 
de gîndire al niticii critice. Tocmai prin aceasta se deose
beşte socialismul ei de socialismul şi comunismul de masă 
(von dem massenhaften Sozialismus und Kommunismus) . 

După aceste grandioase consideraţii, d-1 Edgar trebuie, 
fireşte, "să conteste" cri ticii lui Proudhon elementul "con
ştiinţă" .  

,.Dar Proudhon vrea de asemenea să fie practic•. .,El crede că a 
şi cunoscut" . .,Şi totuşi - exclamă triumfătoare liniştea cunoaşterii -
noi şi acum ne vedem obligaţi să-i contestăm liniştea cunoaşterii• . 
.,Cităm citeva pasaje pentru a arăta cit de puţin a aprofundat el pozi
ţia sa faţă de societate" .  

Ulerior vom cita şi aHe cîteva psaje din lucrările cri
ticii critice (vezi banca pentru săraci şi gospodăria model) , 
pentru a arăta că ea nu cunoaşte încă nici cele mai elemen
tare relaţii economice şi deci cu atît mai puţin ar putea să 
pretindă că le-a aprofundat, şi că de aceea, cu tactul critic 
care ii este propriu, s-a simţit chemată să-1 supună pe Proud
hon unei analize critice. 

După ce critica critică, în calitate de linişte a cunoaşterii, 
"a venit de hac" tuturor "opoziţiilor" de masă (massenhafte 
"Gegensitze" ), după ce a luat în stăpînire întreaga realitate 
sub formă de categorii şi după ce a redus la dialectica specu
lativă întreaga activitate omenească, vom vedea în cele ce 
urmează cum din dialectica speculativă ea creează din nou 
lumea. Se înţelege de la sine că, pentru a nu fi "profanate" , 
minunile creaţiei critic-speculative a lumii nu pot fi împărtă
şite masei profane decît sub formă de mistere. De aceea cri
tica critică, luînd chipul lui Vişnu-Szeliga, apare ca negustor 
de mistere 2 1 •  
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CAPITOLUL V 

"Critica critică" 

sub înfăţişarea unui negustor de mistere, 
sau "critica critică" în persoana d-lui Szeliga 

Intruchipată în persoana lui Szeliga-Vişnu, "critica cri
tică" ne face o apoteoză a romanului "Les Mysteres de 
Paris" ". Eugene Sue e proclamat un "cribic critic" . Aflînd 
aceasta, el poate exclama ca şi burghezul gentilom al lui 
Moliere : 

,.Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose, 
sans que j 'en susse rien ; et je vous suis le plus oblige du monde d> 
m'avoir appris cela" ** 22• 

Expunerea critică a d-lui Szeliga este precedată de un 
prolog estetic. 

"Prologul estetic" explică în felul următor semnificaţia ge
nerală a epopeii "critice" ,  şi în special a "Misterelor 
Parisului" : 

,.Epopeea generează ideea că prezentul în sine nu este mm1c, nu e 
nici măcar" - nimic, nici măcar 1 - ,.veşnicul hotar dintre trecut şi 
viitor, ci" - nimic, nici măcar, ci - ,.ci ruptura, ce trebuie sudată me
reu, care desparte nemurirea de ceea ce este efemer ... Aceasta este sem
nificatia generală a «Misterelor Parisului» • .  

"Prologul estetic" mai afirmă apoi că, "dacă vrea, criticul 
poate fi şi poet" .  

Toată critica pe care o face d-1 Szeliga va demonstra jus
tetea acestei afirmaţii. Ea, această critică, este în întregime 
rodul "imaginaţiei poetice" .  

E a  este totodată u n  produs al "artei libere" aşa cum o defi
neşte "prologul estetic" ,  adică "descoperă ceva cu totul nou, 
ceva ce nu a existat încă absolut niciodată" . 

* - ,.Misterele Parisului ". - Nota Trad. 
** - ,.Pe legea mea, de peste patruzeci de ani vorbesc in proză, fără 

a avea habar ; şi vă sînt cit se poate de recunoscător că m-aţi făcut să 
aflu aceasta". - Nota Trad. 
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Ea este, în sfîrşit, chiar o epopee critică, căci e "ruptura, 
ce trebuie sudată mereu •· , care "desparte" "nemurirea " 
critica critică a d-lui Szeliga - de "ceea ce este efemer" , de 
romanul d-lui Eugeme Sue. 

1. "Misterul sălbăticirii în cadrul civilizaţiei" 
şi "misterul lipsei de drepturi în stat "  

După cum se  ştie, ideea întruchipării, ideea trinităţii, ideea 
nemuririi etc. din religia creştină au fost considerate de 
Feuerbach ca misterul întruchilpării, misterul tdnităţii, m is
terul nemuririi. D-1 Szeliga consideră drept mistere toate rîn
duielile actJale din lume. Dar în tmp ce Feuerbach a dezvă
lui,t mistere reale, d-1 Szeliga, dimpotrivă, transformă în 
mistere trivialităţi reale. Arta sa constă nu în a dezvălui ce 
este ascuu, ci în ;a ascunde ce este dezvăluit. 

Astfel el declară drept mistere sălbăticirea (existenţa in
fractorilor) în cadrul civilizaţiei, precum şi lipsa de drepturi 
şi inegalitatea în stat. Aceasta înseamnă una din două : ori 
că literatura socialistă, care a dezvăluit aceste mistere, a ră
mas un mister pentru d-1 Szeliga, ori că el vrea să transforme 
într-un mister -articular al "criticii critice"  cele mai cunos
cute rezultate ale acestei literaturi. 

De aceea nu este nevoie să insistăm prea mult asupra con
sideraţiilor d-lui Szeliga pe tema acestor mistere. Subliniem 
numai cîteva perle . 

. ,In faţa legii şi a j udecătorului, toţi sînt egali : mari şi mici, bogaţi 
şi săraci. Acest principiu stă înscris în fruntea profesiunii de credinţă a 
statului" .  

A statului ? Profesiunea de credinţă a celor mai multe din
tre state începe, dimpoti.vă, prin a stabili că în faţa legii nu 
există egalitate între mari şi mici, între bogaţi şi săraci. 

.,Şlefuitorul de pietre preţioase Morei, în onestitatea sa naivă, ex
primă foarte limpede acest mister" (şi anume misterul opoziţiei dintre 
sărac şi bogat) ; .,el spune : De-ar şti bogaţii 1 De-ar şti bogaţii 1 Nenoro
cirea este că ei nu ştiu ce înseamnă sără"ii".  

D-1 Szeliga nu ştie că, din politeţe faţă de burghezia fran
ceză, Eugeme Sue comite un anacronism atunci cînd ia o vorbă 
curentă a burghezilor din timpul lui Ludovic al XIV-lea : "Ah 1 
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si le roi le savait" * şi, dîndu-i forma modificată : "Ah ! si le 
riche le savait !" **, o pune în gura muncitorului Morei din 
timpul Chartei verite 23• In Anglia şi în Franţa cel puţin, au 
încetat să existe asemenea raporturi naive între bogat şi 
sărac. In aceste ţări, reprezentanţii ştiinţifici ai avuţiei, eco
nomiştii, au răspîndit idei amănunţite despre mizeria fizică şi 
morală a sărăcimii. Drept consolare, ei au demonstrat c& 
această stare de mizerie trebuie să se menţină, pentru că  tre
buie să se menţină actuala stare de lucruri. Mai mult, ei au 
avut chiar grijă să calculeze în ce proporţie trebuie sără
cimea să-şi decimeze prin decese rîndurile ei spre binele 
bogaţilor şi spre binele ei propriu. 

Cînd Eugeme Sue descrie tavernele, ascunzătorile şi lim
bajul infractorilor, d-1 Szeliga descoperă "misterul" că scopul 
urmărit de "autor" nu este de a descrie acest limbaj şi aceste 
ascunzători ca atare, ci 

"de a cunoaşte misterul mobilelor răului etc. •. . ,Infractorii se simt 
la ei acasă ... tocmai în locurile cu circulaţia cea mai intensă 1 "  

Ce-ar spune un naturalist dacă i s-ar demonstra că celula 
albinei nu-l interesează ca celulă de albină, că ea nu este n 
mis ter pentru acela care n-a studiat-o, deoarece albina "se 
simte la ea acasă" "tocmai " în aer liber şi pe flori ? In ascun
zătorile infractorilor şi în limbajul infractorilor se oglindeşte 
caracterul infractorului, ele fac parte din existenţa sa, descrie
rea lor face parte integrantă din descrierea lui, după cum din 
desc11ierea unei femme galante ***  nu poate lipsi descrierea 
unei petite maison ****.  

Nu numai pentru parizieni în general, ci chiar pentru po
liţia pariziană ascunzătorile infractorilor constituie un ase
menea "mister" ,  încît şi acum se deschid în centrul oraşului 
străzi luminoase şi largi pentru ca aceste ascunzători să de
vină accesibile poliţiei. 

In fine, însuşi Eugeme Sue declară că în descrierile men
ţionate mai sus el contează "sur .La curioJite craintive" *****  
a cititorului. In toate romanele sale, d-1 Eugeme Sue a contat 
pe această curiozitate plină de teamă a cititorului. E de ajuns 
să ne amintim de Atar-Gull, Salamandra, Plik şi Plok etc. 

* - "Ah 1 de-ar şti regele 1 " .  - Nota Trad. 
** - .,h 1 de-ar şti bogatul 1 " .  - Nota Trad. 

*** - curtezană. - Nota Trad. 
**** - casă de rendez-vous. - Nota Trad. 

****1  - .,pe curiozitatea plină de teamă". - Nota 'tad. 
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2. Misterul constructiei speculative 

Misterul expunerii critice a "Misterelor  Parisului " este 
misterul consTrucţiei speculative, hegeliene. După ce d-l Sze
liga a declarat drept "mistere " "sălbăticirea în c adrul civili
zaţiei " ş i  lipsa de drepturi în  stat, adică după ce le-a redus 
la categoria "J1ister" ,  el lasă "misterul " să-şi urmeze cursul 
vieţii sale speculative. Cîteva cuvinte vor fi suficiente pentru 
a caracteriza în general construcţia speculativă. Felul în care 
d-1 Szeliga tratează "Misterele Parisului " ne va arăta apli
::area ei în  particular. 

Dacă, operînd cu mere, pere, fragi şi migdale reale, îmi 
formez noţiunea generală de "fruct" ("Frucl1t" ),  dacă merg 
mai l eparte ş i-mi imaginez că no ţiunea mea abstractă : "Fruc
tul " ("die Frucht " ) ,  la care aj ung pornind de l a  fructe reale, 
este o es_enţă _care există în afara mea, ba chiar constituie 
adevărata esenţă a perei, a mărului etc., aceasta înseamnă 
că, vorbind în termeni sp�culativi, proclam ,.Eruct_ul " drept 
, 1substantă " 'a perei, a mărului, a migdalei etc . Prin aceasta eu 
spun --c ă pentru pară nu este esenţial faptul că  este pară,  că 
pentru măr nu este esenţial faptul că  este măr. Esenţial la 
aceste lucruri n-ar fi existenţa lor determinată reală, care · 
poate fi intuită. prin simţuri, ci acea esenţă pe care am 
abstras-o din ele şi p"e care le-am substituit-o,  esenţa noţiunii 
mele, "Fructul " .  Eu proc1 an deci mărul, para, migdala etc. 
drept simple forme de existenţă ,  moduri nle "Fructului " .  Este 
adevărat că  jţ._de.ata mea fini tă, ajutată de s imţuri, distinge 
mărul de pară şi para de migdală, dar raţiunea mea specula
tivă declară că această distincţie senlonam esre neesenţială 
şi incllferentă. Raţiunea speculativă vede în măr acelaşi lucru 
ca în pară şi în pară acelaşi lucru ca în migdală, şi anume 
"Fructul " .  Fructele reale particulare nu s înt considerate decît 
ca  fructe aparente, a căror esenţă adevărată este "Substanţa " ,  
"Fructul " .  

I n  felul acesta n u  s e  ajunge l a  o prea mare bogăţie de 
detecminări (Bestimmungen) . Minerllogul a cărui ştiinţă s-ar 
limita exclusiv l a  constatarea că toate mineralele s înt în rea
litate "Mineralul " n-ar fi miner a log decît în  propria sa î::hi
puire. La vederea -oricărui mineral, mineralogul speculativ ar 
spune : "Mineralul " , şi to ată ştiinţa sa s-ar limita la repe
tarea acestui cuvîn t  de atîtea o ri cîte minerale reale există. 

Gîndirea speculativă, care din diferitele fructe reale a 
făcut un "fruct" al abstracţiei - "Fructu l "  -, este nevoită 
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deci, pentru a ajunge l a  aparenţa unui conţinut real, să  în
cerce într-un chip oarecare să  revină de la "Fruct " ,  le la 
subs tanţă, la diversele fructe reale din viaţa de toate zilele, 
la pară, la m ăr, l a  m igdală etc. D ar pe cît de uşor este s ă  
o b ţii,  pornind de la fructele reale, noţiunea abstractă "Fruc
tul " ,  pe atît le greu este ca,  pornind de la no ţiunea abstractă 
"Fru c tul " ,  să  ob ţii fructe reale. Este chiar imposibil să  ajungi 
ce la o abstracţie la ceea ce este conlrariul abstractiei dacă 
nu renunţi la abstracţie. 

D e  aceea filozoful speculativ renunţă l a  abstracţia "Fruc
tulu i " ,  dar renunţă la ea într-un chip speculativ, mistic, şi 
anume păs trînd aparenţa că nu renunţă la ea.  Adevărul însă 
este că el numai în aparenţă depăşeşte această abs tracţie. El 
raţioneaz ă cam în felul următor : 

D a c ă  în realitate mărul, para,  migdala, fraga nu sînt alt
ceva decît "Substanta " ,  "Fructul " ,  se pune î ntrebarea : cum 
se face că "Fruc tul " îmi apare cînd sub formă de m .r, c înd 
sub formă de pară sau de migdală, de unde provine c.ceastă 
aparenţă de diversitate care contrazice atît de palpabil con
cepţia mea speculativă despre unitate, despre "Substc.nţă" , 
despre "Fruct"  ? 

Aceasta se explică,  răspunde filozoful speculativ, prin 
faptul că "Fructul " nu este o esenţă moartă, nediferenţiată, 
nemişcată, ci o esenţă vie, care se <.utodiferenţiază şi care se 
află î n  mişcare.  D iversitatea fructelo r din viaţa de toate zilele 
are importantă nu numai pentru intelectul meu senzor i a l ,  i 
şi pentru "Fructul " însuşi ,  pentru raţiunea speculativă. Dife
ritele fructe din viaţa de toate zilele sînt diferite m anifestări 
de via-ţă ale "fructului unic ", ele sînt cristalizări pe care le 
creează "Fructul " însuşi .  Astfel, de pildă,  în măr "Fructu l "  îşi  
acordă o existenţă de măr, în pară o existentă de pqră. De 
aceea nu mai putem s ă  spunem, cum am spune din puictul de 
vedere al noţiunii de substanţă : para este "Fructul " ,  mărul 
este "fructul " ,  migdal a este "fructul " ,  ci, dimpotrivă, "F_JJctu l "  
se irm l ca pară, "Fructul " se  afirmă ca m ă r ,  "Fructu l "  se  
afirmă ca migctaiă, iar deosebirile care diferenţiază mărul, 
para, migdala între ele sîi1t tocmaT�autodiferenţierile "Fructu
lui" Şi a_ ca diferitele fructe să fie verigi dlferenţiate în pro
cesul de viaţă al "Fruc tului " .  "Fructul " nu mai este, aşadar, o 
unitate fără conţinut, nediferenţia tă, ci unitatea c a  ansamblul , 
ca " totalitatea" frJctelor c are formează o "succesiune orga
nică " .  In fiecare verigă din această serie, "Pructu l "  îşi  dă
ruieşte o e��istenţă concretă mai dezvoltat!, mai pronun-
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ţată, p înă cînd în cele din urmă, c a  "sinteză" a tuturor fructe
lor, devine totodată unitatea vie care ·le conţine pe fiecare 
dintre ele, dizolvate în  ea insăşi, după cum le şi produce din 
ea însăşi,  aşa cum, de pildă, toate membrele corpului se trans
formă neîncetat în  s înge şi se reproduc neîncetat din sînge. 

Prin urmare, dacă religia creştină cunoaşte numai o sin
gură întruchipare a lui dumnezeu, în schimb filozofia specu
lativă posedă tot atîtea întruchipări c îte lucruri există, după 
cum în cazul de faţă ea posedă în fiecare fruct o întruchipare 
a substanţei, a fructului absolut. Ceea ce interesează deci în 
primul rînd pe filozoful speculativ este de a produce existenţa 
fructelor reale, existente în viaţa de toate zilele, ş1-de a spune 
apoî cu -un aer misteri o s  că există mere, pere, migdale şi sta
fide. Dar merele, perele, migdalele şi stafidele pe care le re
găsim în lumea s_eculativ_ă nu mai sînt decît aparente de 
mere, pere; migdale şi stafide, căci ele reprezintă momente 
ale vieţii "Fructului " ,  ale acestei enti tăţi abstracte a intelec
iului, şi de aceea s înt ele însele cn tăti abstracte ale intelec
Jului. Prin urmare, ceea ce te bucură în această operaţie spe
culativă este faptul că regăseşti toate fructele reale, dar nu 
r:a fructe răsărite din pămîntul material, c i  ca  fructe cu o 
semnificaţie super�oară, mistic� , izvorîte din eterul min1i i  
tal.  şi reprezentînd întruchipări ale  "Fructului " ,  ale  subiectu-

)pi 'absolut. Deci,  dacă te întorci de la abstracţie,  de la entitatea 
supranaturală a intelectului - "Fructul"  -, la fructele na tu
rale reale, atunci ,  dimpotrivă, atribui t otodată fructelor natu
rale o semnificaţie supranaturală şi le transformi în  abstracţii 
pure. Ceea ce te interesează înainte de toate este tocmai să 
dovedeşti uni tatea "Fructului" în  toate aceste manifestări de 
viaţă ale sale - în măr, în  pară, în  migdală -, adică legă
tura mistică dintre aceste fructe, şi să arăţi cum în fiecare 
dintre ele "Fructul"  se realizează treptat şi trece în mod 
necesar de la o formă 'de existenţă c oncretă a sa  la alta, de 
exemplu de la existenţa sa concretă ca stafidă la existenta sa 
concretă ca migdală. Valoarea fructelo r din viaţa de toate 
zilele nu mai constă deci în  însuşirile lor na turale, ci în în
suşirea lor speculativă, care rezervă fiecărui fruct u n  loc anu
mit în procesul de viaţă al "Fructului absolut" .  

Omul de rînd nu crede c ă  spune ceva extraordinar atunci 
cînd afirmă că există mere şi pere. Filozoful însă,  atunci c înd 
exprimă în termeni speculativi aceste existcnţe , spune ceva 
'xtraordinar. El a săvîrşit o minune ; din entitatea ireală a 
intelectului, "Fructul " ,  .e l a creat enti tăţi reale aie· na turii : 

5 - M a rx-Engels - Opere, \'oi. I l  
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mărul,  para e tc. ,  adică din propriul său intelect abstract, pe 
care el  şi-1 imaginează ca un subiect absolut, aflat în afara 
sa, in cazul de faţă ca "Fructul " ,  el a creat aceste fructe, ş i  
o ri de cîte o ri filozoful speculativ afirmă existenţa cutărui 
sau cutdrui obiect,  el îndeplineşte un act de creaţie. 

Se î nţelege de la sine că filozoful speculativ poate să  rea
lizeze acest proces de creaţie neîntreruptă numai datorită 
faptului că prezintă drept determinări descoperite de el pro
prietăţi unanim cunoscute şi senzorial intuite ale mărului, 
perei etc . ,  numai dato rită faptului că dă formulelor abstracte 
ale intelectului ,  pe •care numai intelec tul abstract le poate 
crea,  numele unor lucruri reale ; în sfîrşit ,  numai datorită fap
tulu i că  proclamă drept autoactivitate a subiectului · absolut, 
a "Fructului " ,  propria sa activitate, prin care el trece de la 
reprezen�area măr la reprezentarea pară.  

Această operaţie se numeşte în limbaj speculativ : c once
perea subs tanţei ca subiect, ca proces lăuntric, ca persoană 
absolută, şi  acest mod de concepere constituie trăsătura esen
ţială a metodei hegeliene. 

Era necesar s ă începem cu aceste observaţii preliminare 
pentru a-l face inteligibil pe d-1 Szeliga. Dacă pînă acum d-1 
Szeliga a redus relaţii reale, ca, de pildă, dreptul şi civiliza
ţia, la categoria misterului ,  transformînd astfel "Misterul " în 
sub s tanţă, abia acum el se  ridică pe culmi cu adevărat specu
lative, pe culmi hegeliene, şi  transformă "ijsterul " într-un 
sub.ct de sine_ştăt§tor care se întruchipează in s·ituaţii şi per
s o ane reale, astfel îicît  contese, marchize, grizete, portari , 
no tari ,  Şaratani , intrigi amoroase, baluri, uşi lde lemn etc. 
reprezintă manifestările de viaţă ale acestui subiect. După ce 
a creat din lumea reală categoria "Misterul " ,  el creează acum 
din această categorie lumea reală. 

In expunerea d-lui Szeliga, misterele cons trucţiei specu
la tive se vor dezvălui într-un mod cu atît mai evident, cu cît 
el are incontestabil un dublu avantaj faţă de Hegel. In primul 
rind,  li�gel posedă măiestria sofisti c ă  de a prezenta drept pro
ces al închipuitei entităţi a intelectului,  al subiectului abso
lut, procesul prin care, cu ajutorul intuiţiei senzoriale şi al 
reprezent.rii ,  filozoful trece de la un obiect la altul. In al 
doilea rînd, înăuntrul expunerii specula tive, Hegel face foarte 
adesea o expunere reală .care surprinde lucrul însuş�i .  Această 
dezvoltare reală înăuntrul dezvoltării speculative a noţiuni
lor  il  determină pe cititor să ia dezvoltarea speculativă drept 
reală, iar dezvoltarea real ă drept speculativă. 
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La d-1 Szeliga aceste două dificultăţi dispar. Dialectica s a  
este liberă d e  orice fel de ipocrizie ş i  prefăcătorie. El îşi exe
cută s c amatoria cu o onestitate l ăudabilă şi cu o francheţe 
nemeş teşugi tă.  Apoi, nicăieri el nu dezvoltă un continut real, 
a stfel inc i t  la el construcţia speculativă se înfăţişează o chiu
lui în toată frumuseţea ei nudă, fără nici un fel de adaosuri 
stînjenitoare·, fără văluri echivoce.  In afară de aceasta, exem
plul d-lui Szeliga ne arată în chip strălucit cum speculaţia,  
Re de o parte, creează apriori într-un mod aparent " liber, din 
e a  însăşi,  obiectul ei, Şi cum, pe d�· altă parte, tocmai pentru 
că pe calea s ofismelor vrea să scape de dependenţa raţională 
şi fireas c ă  faţă de obiect, cade în cea mai iraţional ă şi  mai 
nefi rească robie faţă de obiect, ale cărui determinări, fie cît  
de întîmplătoare şi individuale, e nevoită să le construiască 
ca d eterminări abs,olut necesare şi generale . 

• 
3. "Misterul societăţii culteN 

După ce EugEme Sue ne-a înfăţişat păturile cele mai de j os 
ale societăţii, Qlimbîndu-ne, de pildă, prin taverne de b orfaşi, 
el ne introduce în inalta s ocietate, la un bal din c artierul 
Sai nt-Germain. 

D-1 Szeliga c onstruieşte această tranziţie în felul următor : 

. ,Printr-o nouă întorsătură, Misterul încearcă . . .  să se sustragă cerce
tării ; pînă acum el se manifesta ca ceva absolut enigmatic, insezisa b i l ,  
negltiv, in opoziţie cu c e e a  ce e s t e  veridic,  real ,  pozitiv ; acum el se 
retrage in acesta ca con/inul invizibil al lui.  Prin aceasta însă el  anihi
lcază posibil itatea necondiţionată de a fi cunoscu t " .  

"Misterul " ,  care pînă aum se manifesta în opoziţie cu 
ceea ce este "veridi c " ,  "real " ,  "pozitiv" ,  adică în opoziţie cu 
d reptul şi cu cultura, "se retrage acum în acesta" ,  adică în 
domeniul culturii. Că s ocietatea înaltă ar c onstitui domeniul 
exclusiv al culturii, acesta este un mister, dacă nu al Pari
sului, în orice caz pentru Paris. D-l Szeliga nu trece de la 
misterele lumii infractorilor l a  misterele societăţii aristocra
tice ; el face altceva : la el "Misterul " devine "conţinutul in
vizibil"  al societăţii culte, adevăra ta ei esenţă. Aceasta nu 
este "o nouă întorsătură" a d-lui Szeliga cu scopul de a face 
noi cercetări, ci este o "nouă întors ătură "  pe care o face "Mis
terul " pentru a se sustrage cercetării. 

5* 
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Inainte de a-l urma realmente pe Eugene Sue acolo unde-J 
trage inima, adică la balul aristocratic, d-1 Szeliga mai recurge 
la ipocritele întorsături ale gîndirii speculative care constru
ieşte apriori. 

,.Desigur, este de prevăzut că «misterul» îşi va alege o carapace so
lidă pentru a se camufla ; şi, într-adevăr, se pare că avem în faţa noas· 
tră o beznă de nepătruns ... că ... de aceea te poţi aştepta că, în genere ... 
totuşi, o nouă încercare de a scoate la iveală sîmburele este neapărat 
necesară în cazul de iată". 

Intr-un cuvînt, d-1 Szeliga a mers atît de departe, incit 

"subiectul metafizic, Misterul, apare acum uşor, degajat, cochet• .  

Pentru a transforma societatea aristocratică într-un "mis
ter " ,  d-1 Szeliga face unele reflecţii asupra "culturii" .  El atri
buie societăţii ·anistocralice numi însuş,iri intr-acelea 
pe care nimeni nu se gîndeşte să le caute la ea, >entru 
ca după aceea să descopere "misterul " că ea nu posedă 
aceste însuşiri. El prezintă apoi această descoperire drept 
"misterul " societăţii culte. Astfel, de pildă, d-1 Szeliga se în
treabă dacă "raţiunea universală"  - nu cumva logica specu
lativă ? - formează conţinutul "conversaţiilor mondene" ale 
acestei societăţi, dacă "numai ritmul şi măsura dragostei de 
oameni" "fac" din ea un "tot armonie " ,  dacă "ceea ce noi 
numim cultură generală este forma generalului, a eternului, 
a idealului",  adică dacă ceea ce numim cultură este o închi
puire metaiiică ? Drept răsps la întrebările sa�e, nu îi este 
greu d-lui Szeliga să profetizeze apriori 

"că, de allfel, este de aşteptat ca răspunsul... să fie negativ". 

In romanul lui Eugene Sue, trecerea de la lumea de jos la 
cea selectă se face pe calea obişnuită în toate romanele. Tra
vestirile lui Rudolf, prinţ de Geroldstein, îl ajută pe acesta să 
pătrundă în păturile de jos ale societăţii, după cum rangul 
său îi asigură accesul în cercurile înalte ale acesteia. In drum 
spre balul aristocratic nu-l preocupă nicidecum contrastele 
actualelor rînduieli din lume ; ceea ce-l preocupă este con
trastul propriilor sale travestiri, care î i  par picante. El împăr
tăşeşte prea-plecatilor săi însoţitori cît de deosebit de inte
resantă îi pare propria sa persoană în diferitele ei posturi. 

"Je trouve -spune el - assez de piquant dans ces contrastes : un 
jour peintre en evantails, m'etablant dans n bouge de la rue au: Feves ; 
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ce matin commis marchand offrant un verre de cassis a Madame Pipelet, 
et ce soir ... u1 des privilegh�s par la grâce de dieu, qui regnent sur ce 
monde" *. 

Adusă la bal ,  critica critică fredonează : 

Mintea şi simţul mă părăsesc, 
Cînd · printre-atîtea mărimi mă trezesc 1 24 

Ea continuă în ditirambi, precum urmează : 

.,Aici puterea vrajei a aprins în noapte strălucirea soarelui şi a adus 
in plină iarnă verdele primăverii şi splendoarea verii. Ne simţim de în
dată dispuşi să credem în miracolul unei prezente divine în pieptul ome
nesc, mai ales atunci cînd frumuseţea şi graţia întăresc convingerea că 
ne aflăm în imediata apropiere a idealurilor" ( 1 ! 1) .  

Naiv, credul şi critic pastor de ţară 1 Numai naivitatea ta 
critică poate fi atit de impresionată de o elegantă sală de bal 
din Paris, incit "să cadă" de-a dreptul in supers,iţioasa "dis
poziţie " de a crede in "miracolul unei prezenţe divine in piep
tul omenesc "  şi de a vedea in reginele saloanelor pariziene 
"idealuri nemijlocite" ,  ingeri în carne şi oase 1 

In naivitatea sa onctuoasă, pastorul nostru critic trage cu 
urechea la conversaţia dintre două "frumoase intre frumoase" :  
Clemence d'Harville şi contesa Sarah MacGregor. Ghiciţi ce 
vrea el să afle . .  trăgînd cu urechea" la conversaţia lor : 

.,în ce fel putem deveni o binecuvîntare pentru copiii noştri iubiţi, 
toată deplinătatea fericirii pentru soţ" 1 . . .  .,Auzim ... rămînem uluiţi ... nu 
ne credem urechilor" .  

Simţim o tainică bucurie răutăcioasă atunci cind pastorul 
care trage cu urechea este dezamăgit. Doamnele nu discută 
nici despre "binecuvîntare" ,  nici despre "deplinătatea" feri
cirii, nici despre "raţiunea universală" ; dimpotrivă, în această 
conversaţie "d-na d'Harville este îndemnată să-şi înşele soţul " .  

Despre una dintre aceste doamne, contesa MacGregor, ni 
se dă următoarea lămurire naivă : 

Ea a fost .,destul de întreprinzătoare pentru ca, în urma unei căsă
torii secrete, să devină mama unui copil" .  

* - .,Găsesc ceva destul de picant în aceste contraste : într-o z i  pic
tor de evantaie care îşi expune marfa într-o dugheană din rue aux 
Feves ; azi dimineaţă băiat de prăvălie care oferă d-nei Pipelet un pahar 
le lichior de coacăze, iar seara ... unul din cei privilegiati prin graţia lui 
dumnezeu care stăpînesc lumea" .  - No ta Trad. 
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Neplăcut impresionat de acest spirit întreprinzăîor al con
tesei, d-1 Szeliga îi face o morală severă . 

.,După părerea noastră, toate năzuinţele contesei urmăresc un avantaj 
personal, egoist • .  

Mai mult chiar, el nu aşteaptă nimic bun nici de la o even
tuală realizare a scopului ei, căsătoria cu prinţul de Gerold· 
stein : 

. ,Şi nu trebuie să ne aşteptăm cîtuşi de puţin ca această căsătorie 
a ei să aducă fericire supuşilor prinţului de Geroldstein • .  

Puritanul nostru îşi  încheie predica dojenitoare cu o . .  se
riozitate plină de profunzime " : 

.,Sar ah • (doamna întreprinzătoare) "nu este, de altfel, chiar o excep
ţie in aceste cercuri strălucite, deşi reprezin tă unul dintre vîrfurile 
lor" .  

De altfel, chiar 1 Deşi ! Oare "vîrful " unui cerc nu este o 
excepţie 1 

Despre caracterul altor două idea•luri, marchiza d'Harville 
şi duces•a de Lucenay, aflăm următoarele : 

Lor le . ,«lipseşte mulţumirea sufletească»,  Ele n-au găsit in căsnicie 
obiectul dragostei lor, şi de aceea caută acum obiectul dragostei in 
afara căsniciei. ln căsnicie dragostea a rămas pentru ele un mister, şi 
de aceea indemnul imperios al inimii le determină să tindă la descope
rirea lui. In consecinţă, ele se dedau dragostei misterioase. Aceste «Vic
time» ale «Căsniciei fără dragoste» sint « împinse fără voia lor să de
gradeze dragostea, făcînd din ea ceva exterior, o aşa-numită legătură, 
şi să considere că romanticul, misterul reprezintă ceea ce este interior, 
dătător de viaţă, esenţial in dragoste»" .  

Meritul acestei argumentări dialectice trebuie apreciat cu 
atît mai mult, cu cît aceasta din urmă poate să aibă o aplicare 
mai generală. 

De pildă, cine n-are voie să bea acasă la el şi simte to
tuşi nevoia să bea caută "obiectul " beţiei "în afara" casei 
şi se dedă "în consecinţă" beţiei misterioase. Mai mult, el se 
simte îndemnat să vadă în mister un ingredient esenţial al 
beţiei, cu toate că nu va degrada băutura făcînd din ea ceva 
pur "exterior" ,  indiferent, tot aşa cum nici sus-arătatele 
doamne nu degradează dragostea. Căci, potrivit explicaţiei 
d-lui Szeliga însuşi, ele degradează nu dragostea, ci căsnicia 
fără dragoste, reducînd-o la ceea ce ea este în realitate, adică 
făcînd din ea ceva extenor. o aşa-numită legătură. 



Sfînta familie. Capitolul V 7 1  

"Ce este - spune el mai departe - «misterul» dra
gostei ?u  

Puţin mai înainte am văzut că "misterul"  constituie 
"esenta" acestui soi de dragoste. Cum am ajuns acum să cău
tăm misterul misterului, esenţa esentei ? 

.,Nu - declamă pastorul -, nu cărările umbrite dintre tufişuri, nu 
semiobscuritatea naturală a nopţilor cu lună şi nici semiobscuritatea ar
tificială din umbra preţioaselor raperii şi perdele, nu sunetul lin şi ame
ţitor al harpelor şi orgelor, nu puterea de atracţie a lucrului interzis ... " 

Draperii şi perdele 1 Un sunet lin şi ameţitor ! Şi pe dea
supra orgele 1 Dar mai slăbeşte-ne cu cele bisericeşti, d-le 
pastor 1 Cine se duce cu orga la o întîlnire amoroasă ? 

.,Toate acestea" (draperii, perdele şi orge) .,nu sînt decit misteriosul". 

Dar nu este oare acest misterios "misterul" dragostei mis
terioase ? Cîtuşi de puţin : 

.,Misterul dragostei este ceea ce excită, îmbată, ameţeşte, este forta 
senzualitătii". 

In sunetul "lin şi ametitor" pastorul posedă deja ceea ce 
ameţeşte. Dacă în loc de draperii şi orge ar fi adus la întîlni
rea sa amoroasă supă de broaşte ţestoase şi şampanie, n-ar 
fi lipsit nici ceea ce "excită şi îmbată" . 

.,Este adevărat - ne învaţă sfinţia-sa - că noi nu vrem să ne măr
turisim forţa senzualităţii ; dar ea are asupra noastră o putere atit dP 
mare numai pentru că o alungăm din noi şi n-o recunoaştem drept pro
pria noastră natură, - propria noastră natură pe care, dacă am recu
noaşte-o, am i în stare s-o biruim de îndată ce ar încerca să se impună 
în dauna raţiunii, a adevăratei dragoste, a puterii de voinţă" .  

In spiritul teologiei speculative, pastorul ne sfătuieşte să 
recunoaştem senzualitatea drept propria noastră natură, pen
tru a fi apoi în stare s-o biruim, adică să retractăm această 
recunoaştere. Este adevărat că el vrea să biruie senzualita
tea numai atunci cînd aceasta tinde să se impună în dauna 
Raţiunii (puterea de voinţă şi dragostea, în opoziţie cu sen
zualitatea, nu sînt decît puterea de voinţă şi dragostea Ra
ţiunii) . Doar şi creştinul nespeculativ recunoaşte senzualitatea 
în măsura în care aceasta nu se impune în dauna adevăratei 
raţiuni, adică a credinţei, în dauna adevăratei iubiri, adică a 
iubirii de dumnezeu, în dauna adevăratei puteri de voinţă, 
adică a voinţei întru Hristos 
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Pastorul ne trădează îndată adevărata sa părere, conti
nuînd astfel : 

.,Prin urmare, atunci cînd dragostea încetează de a fi elementul 
esenţial al căsniciei, al moralităţii în genere, senzualitatea devine miste
rul dragostei, al moralităţii, al societăţii culte, senzualitate atît în accep
ţia sa exclusivă, în care înseamnă vibrarea nervilor, pulsarea aprinsă a 
sîngelui în vine, cît şi în accepţia mai largă, în care senzualitatea se 
ridică pînă la aparenta unei forţe spirituale, pînă la poftă de dominaţie, 
ambiţie, sete de glorie... Contesa MacGregor reprezintă" această din 
urmă accepţie . ,a senzualităţii ca mister al societăţii culte" .  

Pastorul a pus punctul pe i. Pentru a birui senzualita tea, 
el trebuie înainte de toate să biruie curenţii nervoşi şi circu
laţia năvalnică a sîngelui. - Vorbind despre senzualitate în 
sensul "exclusiv" al cuvîntului, d-1 Szeliga îşi închipuie că 
temperatura mai m�re a corpului provine de la aprinderea 
sîngelui în vine ; el nu ştie că animalele cu sînge cald se 
numesc astfel pentru că, abstracţie făcînd de unele variaţii 
neînsemnate, temperatura sîngelui lor se menţine constantă. 
- Indată ce curenţii nervoşi încetează şi sîngele din vine 
nu mai dogoreşte, trupul păcătos, acest sălaş al poftelor sen
zuale, devine un cadavru, iar sufletele se pot întreţine ne
stingherite despre "raţiunea universală" r despre "dragostea 
adevărată " şi "morală pură" .  Pastorul degradează atît de mult 
senzualitatea, încît suprimă tocmai acele momente aţe dra
gostei senzuale care o însufleţesc : circulaţia năvalnică a sîn
gelui, care dovedeşte că omul nu iubeşte cu o indiferenţă 
nesimţitoare, şi curenţii nervoşi care leagă de creier organul, 
adică sediul principal al snzualităţii. El reduce adevărata 
dragoste senzuală la o secretio seminis * mecanică şi, îm
preună cu un faimos teolog german, murmură : 

. ,Nu de hatîrul dragostei senzuale, nu de dragul poftelor trupeşti, ci 
pentru că domnul a spus : fiţi roditori şi vă înmulţiţi" .  

Să comparăm acum construcţia speculativă cu romanul lui 
Eug€me Sue. Nu senzualita tea este prezentată ca mister al dra
gostei, ci misterele, aventurile, obstacolele, temerile, primej
diile şi mti ales puterea de atracţie a lucrului interzis . 

.,Pourquoi - scrie el - beaucoup de femmes prennent-elles pourtant 
des hommes qui ne valent pas leur maris ? Parce que le plus grand 
charme de l'amour est l'attrait affriandant du fuit defendu... avancez 
que, en retranchant e cet amour les craintes, les angoisses, les diffi-

* - secreţie seminală. - Nota Trad. 
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cultes, les mysteres, les dangers, il ne reste rien ou peu de chose, 
c'est-a-dire, l'amant . . .  dans sa simplicite premiere . . .  en un mot, ce serait 
toujours plus ou moins l'aventure de cet homme a qui l'on disait : «Pour· 
quoi n'epousez-vous donc pas cette veuve, votre maîtresse h - «Helas, 
j'y ai bien pense - repondit-il - mais alors je ne saurais plus oi aller 
passer mes soirees»" *· 

In timp ce d-1 Szeliga ne declară în mod expres că nu 
puterea de atractie a lucrului interzis constituie miserul dra
gostei, Eugeme Sue declară într-un mod tot atît de expres că 
ea constituie "cel mai mare farmec al dragostei" şi că e cauza 
aventui1o·r amoroase extra muros **. 

"La prohibition et la contrebande sont inseparables en amour comme 
en marchan.ise" *** 25, 

Tot aşa afirmă Eugeme Sue, în opoziţie cu exegetul său 
speculativ, că 

"înclinarea spre prefăcătorie şi şiretenie, gustul pentru mistere şi 
intrigi constituie o însuşire esenţială, o înclinare firească şi un instinct 
imperios al firii femeii • .  

Numai orientarea acestei înclinări şi  a acestui gust împo
triva căsniciei îl supără pe d-1 Eugeme Sue. El vrea să dea 
impulsurilor firii feminine o aplicare mai inofensivă, mai folo
sitoare. 

In timp ce d-1 Szeliga face din contesa MacGregor o repre
zentantă a senzualitătii ce "se ridică pînă la aparenţa unei 
forţe spirituale" ,  Eugeme Sue o înfăţişează ca pe un om cu 
intelect abstract. "Ambiţia" ei şi "mîndria" ei, departe de a fi 
forme ale senzualităţii, sînt produse ale unui intelect abstract, 
cu totul independent de senzualitate. De aceea Eugeme Sue 
subliniază că 

* - "De ce multe femei îşi iau totuşi amanţi care sînt mai prejos 
de soţii lor ? Pentru că cel mai mare farmec al dragostei este ademeni
toarea putere de atracţie a fructului oprit... trebuie să admiteţi că, dacă 
înlăturăm dintr-o astfel de dragoste temerile, îngrijorările, greutăţile, 
misterele, primejdiile, nu mai rămîne nimic sau aproape nimic, adică 
amantul. . . în simplitatea sa primară... într-un cuvînt, ar fi mai mult sau 
mai puţin ca în cazul acelui bărbat căruia i s-a pus întrebarea : «Dar de 
ce nu vă căsătoriţi cu această văduvă, amanta dv ?» - <<Ah, desigur că 
m-am gîndit la aceasta - a răspuns el -, dar atunci n-aş mai şti unde 
să-mi petrec serile»" .  - Nota Trad. 

** - în afara căminului conjuga!. - Nota Trad. 
*** - "Prohibiţia şi contrabanda sînt inseparabile în dragoste ca şi în 

comerţ• .  - Nota Trad. 
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"niciodată pornirile inflăcărate ale dragostei n-au făcut să bată inima 
ei rece ca gheata, că nici o surpriză a inimii sau a simturilor n-au putut 
stingheri vreodată calculele crude ale acestei femei perfide, egoiste şi 
ambiţioase•. 

Egoismul intelectului abstract, neinfluenţat de simţuri sim
patetice, călăuzit de calcule reci, constituie esenţa caracterului 
acestei femei. De aceea sufletul ei este zugrăvit în roman c a  
"sec ş i  dur" ,  spiritul ei c a  "abil ş i  răutăcios " ,  caracterul ei 
ca "perfid" şi - ceea ce este foarte semnificativ pentru un 
om cu intelect abstract - ca "absolut" ,  prefăcătoria ei ca 
"adîncă" .  - In treacăt fie spus, Eugeme Sue motivează cursul 
pe care l-a luat viaţa contesei într-un mod tot atît 'de pueril 
ca şi pe cel al majorităţii personajelor din romanul său. O 
doică bătrînă îi insuflă convingerea că e destinată să ajungă 
un "cap încoronat" .  Pătrunsă de această convingere, ea începe 
să călătorească pentru a obţine prin căsătorie o coroană. In 
cele din urmă comite inconsecventa de a lua drept "cap înco
ronat" o mică alteţă germană. 

După aceste ieşiri împotriva senzualităţii, sfîntul nostru 
critic se consideră obligat să mai arate de ce Eugme Sue 
recurge la descrierea unui bal pentru a ne introduce în socie
tatea înaltă, metodă de introducere pe care o întîlnim la 
aproape toţi rotancierii francezi, în timp ce scriitorii englezi 
recurg de cele mai multe ori la 'descrierea unei vînători 
pentru a ne introduce în societatea înaltă sau o descriu pe 
aceasta din urmă în cadrul unui castel de ţară. 

"Pentru acest mod de a inţelege lucrurile" (adică pentru punctul de 
vedere al d-lui Szeliga) ,,nu poate să fie indiferent şi, in cazul de fa tă"  
( în construcţia lui Szeliga) , ,.ceva pur întîmplător faptul că Eugene Sue 
foloseşte tocmai balul ca prilej pentru a ne introduce in societatea 
in altă •. 

Aici criticul nostru dă frîu liber calului său, şi acest cal 
străbate în trap voios o serie de demonstraţii care duc la 
concluzia necesităţii acestui procedeu, exact în spiritul bătrî
nului Wolf. 

"Dansul este manifestarea cea mai generală a senzualitătii ca mister. 
A tingerea nemijlocită, îmbrăţişarea ambelor sexe (?), determinată de 
formarea perechii, sînt permise la dans, pentru că, în ciuda aparenţei 
şi a senzaţiei delicioase pe care oamenii o simt realmente" - realmente, 
d-le pastor ? - ,.cu această ocazie, ele nu sint totuşi considerate ca atin
geri şi îmbrăţişări senzuale" (ci, desigur, ca atingeri şi îmbrăţişări care 
ţin de sfera raţiunii universale 1) . 
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Şi acum urmează o frază finală, despre care se poate spune 
cel mult că dansează într-un picior : 

,.Căci dac
.ă într-?devăr ar fi considerate ca atingeri şi îmbrăţişări 

senzuale, ar II de nemteles de ce societatea ar avea o atitudine atit de 
indulgen�ă numai atunci cînd este vorba de dans, în timp ce, dimpotrivă, 
condamna cu atîta severitate orice manifestări asemănătoare care, dacă 
s-ar produce la fel de liber în altă parte, ar fi considerate ca

' 0 încălcar
�e neierta

_
t a bunelor moravuri şi a pudoarei şi ar atrage după sine în

flerarea dm partea societăţii şi excluderea fără milă din sînul ei • . 

D-1 pastor nu vorbeşte nici de cancan şi nici de polcă, ci 
de Dans în general, de acea categorie de dans care nu se 
dansează decît, poate, în propriul său craniu critic. El ar 
trebui să vadă o dată un dans la Chaumiere din Paris, şi 
sufletul său creştin-german se va revolta în faţa acestei în
drăzneli, împotriva acestei sincerităţi, împotriva acestei exu
beranţe graţioase şi a acestei muzici a mişcării celei mai 
senzuale. Propria sa "senzaţie delicioasă, pe care el o simte 
realmente" , 1-r face "să simtă" că "esta într-adevă" de ne
înţeles de ce înşişi dansatoii, în timp ce, dimlpotivă" , produc 
asupra spectatorului înălţătoarea impresie a unei senzualităţi 
sincere şi omeneşti - "ceea ce, dacă s-ar produce la fel în 
altă parte " ,  şi anume în Germania, "ar fi considerat ca o 
încălcare de neiertat " etc. etc. -, de ce înşişi dansatorii nu 
trebuie şi nu se cade, ca să nu spunem mai mult, să fie şi 
în propriii lor ochi oameni de o sinceră senzualitate, cînd ei 
nu numai că pot, ci şi trebuie în mod necesar să fie astfel 
de oameni I l  

De dragul esenţei dansului, criticul ne introduce la bal. 
El întîmpină însă o mare dificultate. La acest bal se dan
sează, ce-i drept, dar numai în închipuire. Eugene Sue nici 
nu pomeneşte de 'dans. El nu se amestecă în învălmăşeala 
dansatorilor. Balul îi serveşte numai ca prilej pentru a aduna 
laYlaJtă personaje din cea mai maltă aristocraţie. In 
desperarea ei, "critica" se grăbeşte să-1 completeze pe autor, 
şi propria ei "fantezie" schiţează cu uşurinţă scene de bal 
etc. Dacă, conformîndu-se prescripţiilor criticii, în descrierea
ascunzătorilor şi limbajului infractorilor Eugene Sue nu a 
manifestat un interes direct pentru această descriere, în 
schimb dansul, pe care nu el însuşi îl zugrăveşte, ci criticuf 
său "plin de imaginaţie " ,  prezintă pentru el în mod necesar 
un interes infinit. 

Mai departe 1 
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,.Intr-adevăr, misterul bontonului şi al tactului - misterul acestui 
nefiresc extrem - este dorul reintoarcerii la natură. De aceea o 
apariţie ca aceea a Ceciliei are in societatea cultă un efect atit de elec
trizant şi este încununată de un succes atit de extraordinar. Pentru ea, 
care a crescut ca sclavă printre sclavi, lipsită de cultură şi redusă 
exclusiv la resursele propriei sale naturi, aceasta din urmă este singurul 
izvor de viaţă. Transpusă dintr-o dată in ambianta unei curţi cu etichetă 
severă, ea pătrunde curind misterul acesteia ... In această sferă pe care o 
poate domina cu totul, deoarece forţa ei, forţa naturii sale, exercită 
asupra celor din jurul ei un farmec enigmatic, Cecilia trebuie in mod 
necesar să pornească pe o cale greşită şi să piardă orice simţ al măsurii, 
in timp ce altădată, cind era încă sclavă, aceeaşi natură o învăţa să 
opună rezistenţă oricărei pretenţii nedemne a puterni!ului ei  stăpîn şi  
să rămînă fidelă dragostei ei .  Cecilia este misterul dezvăluit al societăţii 
culte. Simţurile refulate sparg in cele din urmă zăgazurile şi irup intr-un 
libertinaj total" etc. 

Din citirea acestor rînduri ale d-lui Szeliga, cititorul care 
nu cunoaşte romanul lui Sue va crede, desigur, că Cecilia 
este regina balului descris. In roman însă Cecilia stă într-o 
casă de corecţie din Germania în timp ce la Paris se dan
sează. 

Cecilia-sclavă rămîne credincioasă medicului negru David, 
pentru că îl iubeşte . ,cu pasiune" şi pentru că stăpînul ei, d-1 
Willis, vrea s-o cucerească . ,în chip brutar . Trecerea ei la o 
viaţă de desfrîu este motivat! foarte simplu. Transpusă în 
.,lumea europenilor" , ea . ,roşeşte" pentru că . ,e căsătorită ou 
un negru" .  Abia sos.ită în Germanăa, ea este "imediat" perver
tită de un individ decăzut. Incepe să se arate . ,sîngele indian" 
care curge în vinele ei. De dragul unei morale dulcege şi al 
unui doux commerce, ipocritul domn Sue nu poate să nu 
caracterizeze purtarea ei drept o .,perversitate naturală" .  

Misterul Ceciliei este faptul că e metisă. Misterul senzua-
1ităţii ei este dogoarea tropicală. In frumoasele sale poezii în
chinate Eleonorei, Parny a cîntat metisa. Cît de periculoasă 
este ea pentru marinarul francez se poate vedea în mai bine 
de o sută de descrieri de călătorii. 

,.Cecily etait le type incarne de la serualite brOlante, qui ne s'allume 
qu'au feu des tropiques ... Tout le monde a entendu parler de ces filles 
de couleur, pour ainsi dire mortelles aux Europeens, de ces vampyrs 
enchanteurs, qui, enivrant leur victime de seductions terribles... ne 
lui laissent, selon l'energique expression du pays, que ses larmes a boire, 
que son coeur a ronger" *. 

* - ,.Cecilia era intruchiparea senzualităţii arzătoare care nu se 
aprinde decit in dogoarea tropicelor. Toată lumea a auzit despre aceste 
fete de culoare, care prezintă, ca să zicem aşa, o primejdie de moarte 
pentru europeni, despre aceşti vampiri fermecători care îşi ameţesc vie-
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Cecilia era departe de a produce un efect atît de magic 
tocmai aSupra unor oamei cu educaţie am1stocratică, blazaţi... 

"les femmes de l'esptke de Cecily exercent une action soudaine, 
une omnipotence magique sur les hommes de sensualite brutale tels que 
Jacques Ferrand• *. 

Şi apoi, de cînd oameni ca Jacques Ferrand reprezintă 
societatea înaltă ? Dar critica critică trebuia s-o înfăţişeze 
pe Cecilia ca pe un moment în procesul de viaţă l misterului 
absolut. 

4. "Misterul onestităţii şi al evlaviei" 

"Misterul, ca Mister al societăţii culte, părăseşte, ce-i drept, sfera 
opozitiei şi se ascunde in sfera interioară. Cu toate acestea, societatea 
înaltă are, la rîndul ei, cercuri care sint exclusiv ale ei şi cărora le în
credinţează paza sanctuarului. Ea este, ca să zicem aşa, capela acestei 
sfinte a sfintelor. Insă, pentru cei din tindă, capela inslşi este Misterul. 
Pentru popor, cultura sub forma ei exclusivă este, aşadar, echivalentă 
cu . .. ceea ce e brutalitatea pentru cei culţi " .  

Ce-i drept - cu toate acestea, la rîndul ei - ca să zicem 
aşa - însă - aşadar - acestea sînt cîrligele magice care 
leagă laolaltă verigile lanţului speculativ al expunerii. D-1 
Szeliga a silit Misterul să p ărăsească sfera infractorilor şi să 
se re>ragă în înata societate. Acum el trebuie să construiască 
misterul că societatea înaltă are cercurile ei exclusive şi că 
misterele acestor cercuri sînt mistere pentru popor. Pentru 
această construcţie e nevoie, în afară de amintitele cîrlige 
miraculoase, de transformarea unui cerc într-o capelă şi de 
transformarea lumii nearistocratice într-o tindă a acestei ca
pele. Este încă un mister pentru Paris că toate sferele socie
tăţii burgheze formează numai o tindă a capelei societăţii 
înalte. 

D-1 Szeliga urmăreşte două scopuri. Mai întîi el trebuie 
să facă în aşa fel încît Misterul, care s-a întruchipat în cercul 
exclusiv al societăţii înalte, să devină "un bun comun al ome-

tima cu ispite groaznice... nelăsindu-i, după cum spune o viguroas; 
expresie locall, decit lacrimile, ca să le bea, şi inima, ca să şi-o roadă". 
- Nota  Trad. 

* - .. femeile de tipul Ceciliei produc o impresie fulgerătoare .� 
exercită o covîrşitoare putere magică asupra unor bărbaţi senzuali ş. 
brutali ca Jacques Ferrand" . - Nota Trad. 
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nirii" .  In al doilea rînd, trebuie ca notarul Jacques Ferrand 
să fie construit ca o verigă vie a misterului. Criticul nostru 
procedează în felul următor : 

"Cultura nu poate şi nu vrea încă să includă in cercul ei toate stă
Tile sociale şi toate deosebirile. Numai creştinismul şi morala sint in 
-stare să intemeieze imperii universale pe acest pămînt" .  

Pentru d-1 Szeliga, cultura, civilizaţia, este identică cu cul
tura aristocratică. De aceea el nu este în stare să vadă că 
industria şi comerJul făuresc cu totul alte imperii universale 
decît creştinismul şi morala, fericirea vieţii de familie şi bună
starea burgheză. Dar cum ajungem la notarul Jacques Fer
rand ? Cît se poate de simplu 1 

D-1 Szeliga transformă creştinismul într-o însuşire indivi
duală, în "evlavie", iar morala într-o altă însuşire individuală, 
în "onestitate" . El îmbină aceste două însuşiri într-un singur 
individ, pe care îl botează Jacques Ferrand, pentru că Jac
ques Ferrand nu posedă nici una dintre aceste două însuşiri 
şi nu face decît ·să le simuleze. Jacques Ferrand devine astfel 
"misterul onestită�ii şi ·'1 evlaviei " .  In schimb "estamentu�" 
lui Ferrand este "misterul evlaviei şi al onestităţii aparent·e" ,  
prin ur,are nu al evlaviei ş i  onestităţii propriu-zise. Dacă 
critica critică a vrut să construiască acest testament ca un 
mister, ea trebuia să declare că onestitatea şi evlavia apa
rentă constituie misterul acestui testament, şi nu invers, că 
.acest testament este misterul onestităţii aparente. 

In timp ce corpul notarilor din Paris a văzut în Jacques 
Ferrand o satiră biciuitoare la adresa sa, obţinînd din partea 
cenzurii teatrelor scoaterea acestui personaj din scenariul 
"Misterelor Parisului " ,  critica critică, chiar în momentul în 
care "polemizează cu imperiul aerian al nojiunilor",  nu vede 
.ntr-un notar parizian un notar parizian, ci religie şi morală, 
onestitate şi evlavie. Procesul notarului Lehon ar fi trebuit 
s-o edifice. Poziţia pe care notarul o ocupă în romanul lui 
Eug€me Sue este strîns legată de situaţia sa oficială. 

"Les notaires sont au temporel ce qu"au spirituel sont les cures ; 
ils sont les depositaires de nos secrets• * (Monteil, "Hist[oire) des 
fran�ais des div[ers) etats" etc. , voi. IX, pag. 37) .  

Notarul este 'duhovnicul laic. E l  e puritan de profesiune ; 
or, "cinstea - spune Shakespeare - nu e o puritană" 26• El 

• - "Notarii sint în cele lumeşti ceea ce preoţii sînt în cele du
hovniceşti ; ei sint depozitarii secretelor noastre• .  - Nota Trad. 
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este în acelaşi timp un mijlocitor pentru tot felul de scopuri, 
sforarul intrigilor şi al uneltirilor burgheze. 

Cu notarul Ferrand, al cărui mister se reduce în întregime 
la ipocrizie şi notariat, se pare că n-am avansat nici măcar 
.cu un pas. Dar ascultaţi ! 

,Dacă la notar ipocrizia este pe deplin conştientă, iar la Madame 
Roland oarecum instinctivă, intre ei se ailă marea masă a acelora care 
nu pot pătrunde misterul şi care, fără să vrea, se simt totuşi îndemnaţi 
să tindă spre acest lucru. Astfel nu superstiţia este aceea care îi aduce 
pe săraci şi pe bogaţi în locuinţa sinistră a şarlatanulul Bradamanti 
(abatele Polidori), Ci dorinta de a afla Misterul, pentru a se justifica 
in fata lumii" .  

"Săraci ş i  bogaţi" nu  aleargă la Polidori pentru a gas1 un 
.anumit mister care să-i justifice în faţa lumii întregi ; "săraci 
şi bogaţi" caută la el Misterul pur şi simplu, misterul ca su
biect absolut, pentru a se justifica în faţa lumii, ca şi cum, 
pentru a sparge lemne, nu cauţi un topor, ci Instrumentul 
jn abstracta. 

Toate secretele pe care le posedă Polidori se rezumă la 
un mijloc de a provoca avorturi şi la o otravă mortală. - In 
furia sa speculativă, d-1 Szeliga îl pune pe "ucigaş" să recurgă 
la otrava lui Polidori, "pentru că nu vrea să fie ucigaş, ci 
să fie respectat, iubit, stimat" , ca şi cum la săvîrşirea unui 
asasinat ar fi vorba de respect, dragoste, stimă, şi nu de capul 
asasinului 1 Dar pe ucigaşul critic nu-l interesează capul său, 
ci "Misterul" .  - Deoarece însă nu toţi oamenii asasinează şi 
nu toate femeile devin gravide cu încălcarea regulamentelor 
poliţienşti, se pune întrebarea ce ar trebui să facă Polidori 
pentru ca toată lumea să intre în posesiunea dorită a miste
rului ? D-1 Szeliga îl confundă, probabil, pe şarlatanul Poli
dori cu învăţatul Polydorus Virgilius, care a trăit în secolul 
al XVI-lea şi care, ce-i 'drept, n-a descoperit nici un fel de 
mistere, dar în schimb s-a străduit să facă din istoria desco
peritorilor de mistere, adică din istoria inventatorilor, "un bun 
comun al omenirii " .  (Vezi Polidori Virgilii liber de rerum 
inventoribus, Lugduni MDCCVI) . 

Misterul, misterul absolut, aşa cum s-a statornicit în cele 
din urllă ca "bun comun l omenirii " ,  constă deci în misterul 
de a provoca avorturi şi de a otrăvi. Misterul nici nu putea 
deveni într-un chip mai iscusit "un bun comun al omenirii " 
decît transformîndu-se în mistere care nu sînt mistere pentru 
nfmeni. 
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5. "Misterul - o batjocură1 

"Acum Misterul a devenit un bun comun, misterul întregii omemn 
şi al fiecăruia in parte. El este o artă a mea sau un instinct al meu, iar 
dacă nu, il pot cumpăra ca pe o marfă" .  

Care mister a 'devenit acum un bun comun al  omenirii ? 
Misterul lipsei de drepturi în stat, ori misterul societăţii culte1 
ori misterul falsificării mărfurilor, ori misterul preparării apei 
de Colonia, ori misterul "criticii critice" ? Nimic din toate 
acestea, ci Misterul in abstracta, categoria misterului 1 

Pe servitori şi pe portarul Pipelet împreună cu sotia sa, 
d-1 Szeliga intenţionează să-i înfăţişeze drept întruchipări ale 
misterului absolut. El vrea să construiască pe servitorul şi 
pe portarul "Misterului " .  Dar în ce mod reuşeşte el să exe
cute acest salt vertiginos de la categoria pură pînă la "sluga" 
care "spionează în fata uşii încuiate", de la misterul ca su
biect  absolut, care tronează deasupra acoperişului, printre 
norii abstracţiei, pînă la parter, unde se află loj a portarului ? 

Mai întîi el pune categoria misterului să treacă printr-un 
proces speculativ. După ce, cu ajutorul mijloacelor de a pro
voca avort şi de a otrăvi, misterul a devenit un bun comun 
al omenirii, el nu mai este, 

"prin urmare, nicidecum ascunsul şi inaccesibilul ca atare, ci ceva 
care se ascunde sau, mai bine zis"  - mereu mai bine 1 -, "pe care eu 
il ascund, pe care eu îl lac inaccesibil" .  

Cu această transformare a misterului absolut din esentă 
în concept, dlin stadiul obiectiv, în care el este ascunsul ca 
atare, în stadiul subiectiv, în care el se ascunde sau, mai b.ne 
zis, în care "eu îl" ascund, n-am avansat nici un pas. Dimpo
trivă, dificultatea pare chiar să crească, de vreme ce un 
mister în capul omului şi în sufletul omului este mai inacce
sibil şi mai ascuns decît pe fundul mării. De aceea d-1 Szeliga 
vine imediat în ajutorul rationamentului speculativ, formu
lînd un raţionament empiric. 

,In dosul uşilor încuiate• - auziţi 1 auziţi 1 - "se cloceşte, se plăs
muieşte şi se săvîrşeşte de aici înainte• - de aici inainte 1 - "Misterul" .  

D-1 Szeliga transformă "de aici înainte" Eul speculativ al 
misterului într-o realitate foarte empirică, de lemn: într-o uşă.  

"Dar o dată c u  aceasta• - adică o dată cu uşa încuiată, şi nu cu 
trecerea de la esenţa ermetică la concept - "este dată şi posibilitatea 
ca eu să pot trage cu urechea, să ascult pe la uşi şi să spionez•.  
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Nu d-1 Szeliga a descoperit "misterul" că se poate trage 
cu urechea pe la uşi încuiate. Un proverb al masei (massen
baftes Sprichwort) spune că şi pereţii au urechi. Este, în 
schimb, un mister speculativ cu totul critic faptul că abia 
"de aici înainte" ,  după călătoria prin iadul ascuzătorilor de 
infractori, după călătoria în cerul societăţii culte şi după mi
nunile lui Polidori, se pot plăsmui mistere în dosul uşilor în
cuiate şi se poate spiona în faţa uşilor încuiate. Un mister 
critic tot atît de mare este afirmaţia că uşile încuiate consti
tuie o necesitate categorică atît în vederea clocirii, plăsmu
irii şi săvîrşirii de mistere - cîte mistere nu se clocesc ,  nu 
se plsmuiesc şi nu se săvîrşesc după tufişuri ! - cît şi în 
vederea spionării lor. 

După această strălucită faptă de arme dialectică,  d-1 Sze· 
liga trece, fireşte, de la spionare la motivele spionării. Aici 
el ne dezvăluie misterul că motivul spionării îl constituie 
bucuria răutăcioasă. De la bucuria răutăcioasă el trece mai 
departe la motivul bucuriei răutăcioase. 

,.Fiecare - spune el - vrea să fie mai bun decît celălalt, deoarece 
nu numai că ascunde mobilul faptelor sale bune, ci şi caută să le invă
luiască pe cele rele intr-o beznă de nepătruns" .  

Această frază ar trebui inversată : fiecare nu numai că 
ascunde mobilul faptelor sale bune, ci şi caută să  le învălu· 
iască pe cele rele într-o beznă de nepătruns, pentru că vrea 
să fie mai bun decît celălalt. 

Am ajuns astfel de la misterul care se ascunde pe sine, 
la Eul care ascunde, de la Eu la uşa încuiată, de la uşa în
cuiată la spionare, de la spionare la motivul spionării, la 
bucuria răutăcioasă, de la bucuria răutăcioasă la motivul 
bucuriei răutăcioase, la dorinta de a fi mai bun decît ceilalţi. 
In curînd ne va fi dată şi bucuria de a vedea sluga stînd în 
faţa uşii încuiate. Intr-adevăr, dorinţa generală de a fi mai 
bun decît ceilalţi duce direct la rezultatul că "fiecare tinde 
să descopere misterele celuilalt" ; la care autorul nostru 
adaugă în mod firesc următoarea· observaţie spirituală : 

,.cei mai favorizati in această privinţă sint servitorii• .  

Dacă d-1 Szeliga ar fi  citit memoriile din arhivele poliţiei 
pariziene, memoriile lui Vidocq, "Le livre noir"  * şi altele de 
acest fel, ar fi ştiut că în această privinţă poliţia este şi mai 

* - ,.cartea neagră". - Nota Trad. 

6 - Marx-Engels - Opere Tol. II 
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favorizată decît servitorii "cei mai favorizaţi", că ea foloseşte 
pe servitori numai pentru însărcinările cele mai simple, că 
ea nu se opreşte în faţa uşii şi nici nu se limiteaz� să asiste 
la dezbrăcarea stăpînilor, ci, sub chipul unei femei galante 
sau chiar al soţiei, se strecoară şi în aşternutul lor şi se 
lipeşte de trupul lor gol. Chiar în romanul lui Sue, agentul 
de poliţie Bras rouge este un personaj principal în desfăşu
rarea acţiunii. 

Ceea ce îl supără pe d-1 Szeliga "de aici înainteu la ser
vitori este faptul că nu sînt destul de "dezinteresati" .  Această 
îndoială critică îi deschide drumul spre portarul Pipelet şi 
soţia sa. 

,.Dimpotrivă, situaţia de portar oferă o oarecare independenţă, care 
ii permite să facă din misterele casei obiectul unor zeflemeli degajate, 
dezinteresate, deşi totodată dure şi biciuitoare". 

Prima dificultate mare de care se loveşte această con
struire speculativă a portarului este faptul că în foarte multe 
case din Paris, pentru o parte a chiriaşilor, servitorul şi por
tarul sînt una şi aceeaşi persoană. 

Cît priveşte fantezia critică referitoare la situaţia oare
cum independentă şi dezinteresată a portarului, putem s-o 
apreciem în lumina următoarelor fapte. Portarul parizian este 
reprezentantul şi spionul proprietarului casei. De cele mai 
multe oi l este plăit nu 'de pop1ietar, ci de chiriaşi. Din 
cauza acestei situaţii precare, el îmbină adesea slujba sa ofi
cială cu ocupaţia de comisionar. In timpul terorii, în pe
rioada imperiului şi a restauraţiei, portarul era unul 1dintre 
principalii agenţi ai poliţiei secrete. Aşa, de pildă, generalul 
Foy era supravegheat de portarul său, care, înainte de a-i în
mîna generalului scrisorile adresate lui, le preda, pentru a fi 
citite, unui agent de poliţie aflat în apropiere. (Vezi Froment, 
"La police devoilee" ) .  De aceea cuvintele "portier" şi "epi
cier" * sînt nume de ocară, iar portarul însuşi cere să-i spui 
"concierge" .  

Eugime Sue este atît de departe d e  a o descrie pe ma
dame Pipelet ca "dezinteresată" şi inofensivă, încît, dimpo
trivă, chiar de la început ne-o arată cum îl înşală pe Rudolf 
la schimbatul banilor ; tot ea îi recomandă o cămătăreasă 
escroacă, domiciliată în acelaşi imobil, şi o înfăţişează pe  
Rigolette ca pe  o cunoştinţă care i-ar putea deveni agreabilă. 

* - portar şi băcan. - Nota Trad. 
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Ea îl ia în zeflemea pe comandant pentru că plăteşte puţin 
şi se tocmeşte cu ea - de necaz îl numeşte "comandnt de 
doi bani " - ":a t'apprendra a ne donner que ;ouze francs 
par mois pour ton mmage" * - pentru că are "la peti
tesse" ** să-şi supravegheze lemnele etc. Ea însăşi ne spune 
care este cauza purtării ei "independente" .  Comandantul plă
teşte numai 1 2  franci pe lună. 

După d-1 Szeliga, "Anastasia Pipelet trebuie într-un fel 
oarecare să pornească un război de guerilla împotriva Miste
rului " .  

In  romanul lui Eugeme Sue, Anastasia Pipelet reprezintă 
portăreasa pariziană. El vrea "să dramatizeze portăreasa, pe 
care a zugrăvit-o cu măiestrie d-1 Henry Monier" .  D-1 Szeliga 
însă găseşte de trebuinţă să transforme una dintre însuşirile 
d-nei Pipelet, la "medisance" ***, într-o esenţă aparte, şi 
apoi şi pe -na Pipelet în reprezentanta acestei esenţe. 

, .Bărbatul ei - continuă d-1 Szeliga -, portarul Alfred Pipelet, îşi 
exercită atribuţiile alături de ea, dar cu mai puţin succes" .  

Pentru a-1 cnsola de acest insucces, d-1 Szeliga îl  trans
formă ş. pe el într�o alegorie. l reprezintă •laura "obiec
tivă" a misterului, "misterul ca batjocură" . 

.. Misterul, care îl copleşeşte, este o batjocură, este o festă care i 
se j oacă". 

In mila ei nesfîrşită, divina dialectică face din acest "om 
bătrîn, nenorocit şi copilăros" un "om puternic" în sens meta
fizic, atribuindu-i rolul de moment foarte demn, foarte fericit 
şi foarte hotărîtor în procesul de viaţă al misterului absolut. 
Victoria asupra lui Pipelet este 

"cea mai categorică înfrîngere a misterului•. ,.Un om mai deştept, un om 
curajos nu se va lăsa amăgit de această farsă". 

6. Porumbita (Rigolette) 

,,Un pas mai rămîne de făcut. In virtutea propriei sale dezvoltări 
consecvente, precum am văzut în cazul lui Pipelet şi l lui Cabrion, mis
terul s-a degradat şi  a ajuns o simplă farsă. Mi rămîne numai ca indi· 

* - ,.asta o să te înveţe minte să nu dai decît doisprezece franci 
pe lună pentru îngrijirea menajului tău". - Nota Trad. 

** - "meschinărie" .  - Nota Trad. 
*** - ,.clevetire". - Nota Trad. 

i* 



84 Karl Marx şi Friedrich Engels 

vidul să nu consimtă să joace această comedie neroadă. PorumbiJa face 
acest pas in chipul cel mai degajat din lume" .  

Oricine poate să pătrundă î n  decurs d e  două minute miste
rul acestei farse speculative şi să înveţe să-1 pună singur în 
aplicare. Dăm cîteva indicaţii sumare in această privinţă. 

Temă : trebuie construită o demonstraţie care să arate 
cum devine omul stăpîn peste animale ? 

Rezolvare speculativă : fie o jumătate de duzină de ani
male, să zicem leul, rechinul, şarpele, taurul, calul şi mopsul. 
Să abstragem din aceste şase animale categoria : "Animalul". 
Să ne închipuim "Animalul " ca  o fiinţă de sine stătătoare. 
Să considerăm leul, rechinul, şarpele etc. ca travestlri sau 
întruchipări ale "Animalului " .  Aşa cum am transformat într-o 
fiinţă reală obiectul închipuirii noastre, "Animalul " abstrac
ţi ei noastre, tot aşa să transformăm acum animalele reale în 
fiinţe ale abstraciei, ,ale imaiaţiei noastre. Vedem că "Ani
malul " care în chip de leu îl sfîrtecă pe om, în chip de rechin 
îl înghite, în chip de şarpe îl ucide prin veninul său, în chip 
de taur îl împunge cu coarnele şi în chip de cal îl loveşte cu 
copitele, acest "Animal" în chip de mops nu mai face decît 
să latre la el şi transformă lupta împotriva omului într-o sim
plă încăierare aparentă. Prin propria sa dezvoltare consec
ventă, "Animalul" a fost mînat, precum am văzut în cazul 
mopsului, să se degradeze la rolul de simplu actor de farsă. 
Şi dacă un copil sau un om căzut în mintea copilăriei fug 
J a  vederea mopsului. ne mai rămîne numai să obţinem ca  
individul să nu consimtă să j oace această comedie neroadă. 
Individul X face acest pas în chipul cel mai degajat din lume, 
ridicînd bastonul împotriva mopsului. Vedem deci că, cu 
ajutorul individului X şi al mopsului, Omul a devenit stăpîn 
peste "Animal", deci şi peste animale, iar în animal ca mops 
l-a învins pe leu ca animal. 

Cam în acelaşi fel învinge "porumbiţa" d-lui Szeliga, cu 
ajutorul lui Pipelet şi l lui Cabrion, misterele actualei rîn
duieli a lumii. Mai mult l Ea nu este decît o realizare a cate
goriei : "Misterul " .  

,.Ea însăşi n u  este încă conştientă d e  propria e i  valoare morală, de 
aceea mai constituie un mister pentru sine însăşi • ,  

Prin gura lui Murph enunţă Eugeme Sue misterul Rigolettei 
nespeculative. Ea este "une fort jolie grisette" * . ln persoana 

* - ,.o grizetă foarte drăguţă". - Nota Trad. 
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ei, Eug€me Sue a zugrăvit caracterul amabil, uman al grizetei 
pariziene. Numai că, tot dintr-un respect profund faţă de bur
ghezie şi dintr-o tendinţă p roprie spre exagerare, el a trebuit 
să idealizeze din punct de vedere moral chipul grizetei. El a 
trebuit să şteargă din felul ei de viaţă şi din caracterul ei 
anumite trăsături izbitoare, adică dispreţul ei pentru căsăto
rie, legătura ei naivă cu l'etudiant * sau cu l'ouvrier * * . Toc
mai prin această legătură ea constituie un contrast cu adevă
rat omenesc faţă de soţia făţarnică, meschină şi egoistă a 
burghezului, faţă de întreaga sferă a burgheziei, adică faţă 
de sfera oficială. 

7. Rînduiala lumii şi Misterele Parisului 

,.Iată, această lume a misterelor constituie rînduiala generală a lumii 
în care e transpusă actiunea individuală a «Misterelor Parisului» • .  

Inainte "însă u de a trece la "reproducerea filozotică a 
episodului epic u ,  d-lui Szeliga îi mai rămîne "să sintetizeze 
într-o imagine de ansamblu diferitele contururi schiţate mai 
sus" . 

Atunci cînd d-1 Szeliga afirmă că vrea să treacă la "repro
ducerea -filozofică u a episodului epic, trebuie să considerăm 
acest lucru ca o adevărată mărturisire, ca o dezvăluire a 
misterului s ău critic. Pînă acum el "a reprodus filozofic" rîn· 
duiala lumii. 

D-1 Szeliga îşi continuă mărturisirile : 

.,Din expunerea sa ar rezulta că diferitele mistere examinate mai 
sus n-au valoare în sine, rupte unele de altele, că ele nu sînt senzatio
nale bîrfeli inedite, ci că valoarea lor constă in faptul că ele formează 
in sine o succesiune organică, a cărei totalitate reprezintă «misterul»" .  

In accesul său de sinceritate, d-1 Szeliga merge şi mai 
departe. El mărturiseşte că ,,succesiunea speculativă" nu este 
succesiunea reală a "Misterelor Parisului" . 

.,Este adevărat că misterele din epopeea noastră nu apar sub forma 
acestei succesiuni care îşi cunoaşte valoarea• (la preţ de cost 1). Dr 
nici nu avem de-a face aici cu orgnismul logic, liber şi accesibil l 
criticii, ci cu o misterioasă existentă vegetativă•. 

* - studentul. - Nota Trad. 
** - muncitorul. - Nota Trad. 
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Să lăsăm la o parte sinteza d-lui Szeliga şi să trecem de-a 
dreptul la punctul care formează "tranziţia" . In persoana lui 
Pipelet am cunoscut "autopersiflarea misterului " .  

"In această autopersiflare, misterul s e  judecă p e  sine însuşi, Prin 
aceasta, misterele, desfiinţîndu-se pe ele înseşi în ultima lor consecinţă, 
îndeamnă orice caracter putenic să facă o verificare pe cont propriu". 

Rudolf, prinţ de Geroldstein, omul "criticii pure" ,  are me
nirea să facă această verificare şi "dezvăluire a misterelor". 

Dacă ne vom ocupa de Rudolf şi de faptele sale abia mai 
tîrziu, după ce îl vom fi pierdut din vedere pentru cîtva timp 
pe d-1 Szeliga, este de prevăzut - iar cititorul poate într-o 
anumită măsură să bănuiască şi, dacă vreţi, poate chiar să 
presupună - că dintr-o "misterioasă existenţă vegetativă" ,  
cum apare Rudolf î n  critica p e  care o face "Literatur-Zei
tung " ,  îl vom transforma într-o "verigă logică, liberă şi acce
sibilă" din "organismul criticii critice" . 
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CAPITOLUL VI 

Critica critică absolută, 
sau critica în persoana d-lui Bruno 

1 .  Prima campanie a criticii absolute 

a) "Spiritul" şi "masa• 

Pînă acum critica critică părea că se ocupă mai mult sau 
mai puţin cu prelucrarea critică a diverse obiecte care ţin de 
masă (massenhfte Gegenstande) . Acum o vedem ocupîndu-se 
de obiectul critic absolut, de ea însăşi. Pînă acum îşi cîşti
gase o glorie relativă înjosind, respingînd şi transformînd in 
mod critic anumite obiecte şi persoane care ţin de masă. Acum 
îşi cîştigă gloria absolută înjosind, respingînd şi transformînd 
în mod critic masa în general. In calea criticii relative stă
teau limite relative. ln calea criticii absolute stă limita abso
lută, limita masei, masa ca limită. In opoziţia ei faţă de anu
mite limite, critica relativă era în mod necesr un individ 
limitat. In opoziţie cu limita generală, cu limita ca atare, cri
tica absolută este în mod necesar un individ absolut. După 
cum diversele obiecte şi persoane care ţin de masă s-au ames
tecat laolaltă în aluatul impur al "masei",  tot astfel şi critica, 
continuînd să păstreze aparenţa de critică ce se ocupă de 
obiecte şi de persoane, s-a transformat în "critică pură " .  Pînă 
acum critica părea a fi mai mult sau mai puţin o însuşire a 
indivizilor critici Reichardt, Edgar, Faucher etc. Acum ea este 
subiect, iar d-1 Bruno întruchiparea ei. 

Pînă acum caracterul de masă (die Massenhaftigkeit) pă
rea a fi mai mult sau mai puţin însuşirea obiectelor şi per
soanelor criticate ; acum obiectele şi persoanele au devenit 
"masă", iar "masa" a devenit obiect şi persoană. Toate rapor
turile critice de pînă acum s-au redus la raportul înţelepciu
nii critice absolute faţă de prostia absolută a masei (absoluta 
massenhafte Dummheit) . Acest raport fundamental apare ca 
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fiind sensul, tendinta şi cuvîntul de ordine al faptelor şi lup
telor critice de pînă acum . 

In virtutea caracterului ei absolut, de îndată ce va intra 
în s cenă, critica "pură" va rosti "cuvîntul hotărîtor" distinc
tiv ; cu toate acestea însă, ca spirit absolut, ea va trebui s ă  
treac ă printr-ln proces dialectic. Abia la sfîrşitul mişcării _e i 
cereşti se va întruchipa efectiv în realitate conceptul ei ori
ginar. (Vezi Hegel, "Enciclopedia " ) .  

,.Nu mai departe decit acum c iteva luni - proclamă critica abso
lută - masa se credea o forţă uriaşă, destinată să domine lumea ; i se 
părea că poate să numere pe degete zilele rămase pînă la această do
minaţie" 27, 

Chiar d-1 Bruno Bauer era acela care, în "Cauza dreaptă 
a libertăţii "  (bineinţeles în "propria" lui c auză) , în , .Problema 
evreiască" 28 etc., număra pe degete zilele rămase pînă la so
sirea acestei dominaţii mondiale, deşi mărturisea că nu poate 
indica data exactă. La lista de p ăcate ale mulţimii (der 
Masse) , el adaugă mulţimea p ropriilor lui p ăcate. 

,.Masa se credea posesoarea multor adevăruri, care-i păreau de la 
sine înţelese" . , .Dar nu posezi pe deplin un adevăr ... decît după ce l-ai 
urmărit de-a lungul tuturor demonstratiilor sale•. 

Pentru d-1 B auer, ca şi pentru Hegel, adevărul este un 
automat c are se demonstrează singur. Omul n-are decît s ă-1 
urmărească. Ca şi la Hegel, rezultatul dezvoltării reale nu 
este altceva decît adevărul demonstrat, adică adevărul adus 
la cunoştinţă. De aceea, împreună cu cel mai mărginit dintre 
teologi, critica absolută p oate să întrebe : 

,,La ce ar sluji istoria dacă sarcina ei nu ar consta în a ne demon
stra tocmai aceste adevăruri c it se poate de simple (ca mişcarea pămîn
tului în jurul soarelui) ? "  

După cum l a  vechii teologi plantele n u  există decît pentru 
a fi mîncate de animale, iar animalele pentru a fi mîncate de 
oameni, tot astfel istoria nu există decît pentru a servi la 
actul de consum al devorării teoretice, adică l a  demonstrare. 
Omul există ca să existe istoria, iar istoria ca să existe de
monstrarea adevărurilor. In această formă critic b analizată 
se rep€tă înţelepdinea speJlaivă tcare aiirmă că omul ş i  
istoria există pentru ca adevărul s ă  ajungă l a  conştiinta de 
sine. 

In felul acesta ist·oria devine, c a  şi adevărul, o persoană 
aparte, un subiect metafizic, în timp ce indivizii umani reali 
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nu sînt decît purtătorii acestui subiect metafizic. De aceea 
critica absolută foloseşte expresii ca acestea : 

"Istoria nu îngăduie să-ţi baţi joc de ea, Istoria a făcut cele mai mari 
sforţări, Istoria era preocupată ; la ce ar sluji Istoria ? Istoria ne aduce 
dovada categorică, Istoria pune pe tapet adevăruri etc. • .  

Dacă, după cum afirmă critica absolută, istoria a fost 
preocupată pînă acum numai de cît·eva adevăruri dintre cele 
mai simple de acest gen, care pînă la urmă sînt de la sine 
înţelese, este cazul să spunem că această s ărăcie pe care 
cniNca o atribuie expe1ienţei omeneşti de pînă acum dovedeşte 
in p rimul rînd propria ei sărăcie. Din punct de vedere necri· 
tic, rezultatul istoriei constă, dimpotrivă, în faptul că cel mai 
complicat adevăr, chintesenta oricărui adevăr, oamenii, încep 
in cele din urmă să se înţeleagă de la sine . 

.,Dar - argumentează mai departe critica absolută - adevăruri care 
pentru masă par a fi atît de evidente încît sînt din capul locului de la 
sine înţelese ... şi, după părerea masei, n-au nevoie să fie dovedite, ase
menea adevăruri nu merită ca istoria să prezinte în mod expres dovada 
valabilităţii lor ; în general, ele nu intră în sfera sarcinii care revine 
istoriei • .  

I n  zelul e i  sacru împotriva masei, critica absolută îi spune 
cele mai rafinate complimente ; dacă un adevăr este evident 
pentru că în ochii m asei el pare a fi evident, dacă istoria îşi 
stabileşte ati tudinea faţă de adevăruri în conformitate cu 
părerea masei, înseamnă că judecata masei este absolută, 
infailibilă, este legea istoriei, a istoriei c are nu demonstrează 
decît ceea ce pentru masă nu este limpede ca lumina zilei şi 
de aceea trebuie să fie dovedit. Prin urmare, masa prescrie 
istoriei "sarcina u şi , .p reocupările" ei. 

Critica absolută vorbeşte de " adevăruri care sînt din capul 
locului de la sine înţelese u .  In naivitatea ei critică, ea inven· 
tează un ,.din capul Jocului" absolut şi o "masă" abstractă, 
invari a bilă. Acest "din capul locului " al masei din secolul al 
XVI-lea şi "din c apul locului u al masei din secolul al XIX-lea 
sînt în o chii criticii absolute tot atît de puţin deosebite între 
ele ca şi înseşi aceste mase. Ceea ce caracterizează un adevăr 
care a devenit adevărat şi evident, un adevăr de la sine în· 
teles, e tocmai faptul că "este din capul Jocului de la sine 
înţeles u .  Polemica criticii absolute împotriva adevărurilor 
c are sînt din capul locului de la sine înţelese este polemica 
împotriva adevărurilor care sînt în genere "de la sine înţe
lese " .  
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Un adevăr care este de la sine înţeles a pierdut pentru 
critica absolută, ca şi pentru dialect·ica divină, toată savoarea 
sa, tot sensul s ău, şi a devenit Upsit de orice valoare. A de
venit insipid ca o apă stătută. Critica absolută dovedeşte deci, 
pe de o p arte, tot ce e de la s ine înţeles şi, în afară de 
aceasta, multe alte lucruri c are au norocul să fie de neînţeles 
şi de aceea nu vor fi niciodată de la sine înţelese. Pe de altă 
p arte, tot ce are nevoie să fie dedus şi demonstrat îi apare 
ca fiind de la sine înţeles. De ce ? Pentru că atunci cînd este 
vorba de sarcini reale e de la sine înţeles că ele nu sînt de 
la sine înţelese. 

Deoarece Adevărul, ca şi istoria, este un subiect eteric, 
separat de masa materială, el nu se adresează oamenilor em
pirici, ci  "adîncurilor sufletului" .  Pentru "a se face cunoscut 
cu adevăratn ,  el nu atinge trupul omenesc grosolan care 
tră.eşte în fundul unui subsol in Angl,a sau nndeva sus, în
tr-o mansa"dă in Franţa, ci "străbate,. "de Ja un oapăt ·la 
altul ,. măruntaiele sale idealiste. Critica absolută atestă, ce-i 
drept, că p înă acum "masa" a fost atinsă, dar în felul ei, adică 
superficial, d e  adevărurile pe care istoria a b inevoit "să l" 
pună pe tapet" ; dar în acelaşi timp proroceşte că 

,.raportul dintre masă şi progresul istoric se va schimba cu desă
vîrşire• .  

Sensul tainic a l  acestei profeţii critice n u  va întîrzia s ă  
devină "evident" p entru noi. 

"Toate acţiunile mari ale istoriei de pînă acum - aflăm noi - au 
fost din capul Jocului neizbutite şi lipsite de succes real, pentru că masa 
era interesată in aceste acţiuni şi se entuziasma pentru ele, cu alte cu
vinte ele au trebuit să aibă un sfîrşit jalnic, pentru că ideea care se  
afla Ia  baza lor  era de aşa natură incit trebuia să se mulţumească cu o 
intelegere superficială a ei şi să conteze deci pe aprobarea masei" .  

S-ar p ărea că u n  mod d e  a înţelege care satisface o idee 
şi care deci corespunde unei idei încetează de a mai fi super
ficial. D-1 Bruno nu stabileşte decît în aparentă o relatie între 
idee şi înţelegerea ei, după cum nu stabileşte decît în apa
renţă o relaţie intre acţiunea istorică neizbutită şi masă. De 
aceea, dacă critica absolută într-adevăr condamnă ceva ca 
"sup erficial " ,  acest ceva este pur şi simplu istoria de p înă 
acum, ale cărei acţiuni şi  idei au fost acţiuni şi idei ale "ma
selor . .  Ea respinge istoria creată de masă şi vrea să pună în 
locul ei istoria critică (vezi d-1 Jules Faucher despre proble
mele de actualitate ale Angliei) . Potrivit istoriei necritice de 
pînă acum, adică potrivit istoriei care nu este concepută în 
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spiitJ iticii absolute, i trebuie api să istingm în ce 
măsură masa "era interesată" în cutare sau cutare s copuri şi 
în ce măsură "s-a entuziasmat" pentru ele. "Ideea" se discre
dita totdeauna de îndată ce se despărţea de "interes" .  Pe de 
altă parte, este lesne de înţeles că, atunci cînd apare pentru 
prima oară pe s cena lumii, orice "interes" de masă care se 
înfăptuieşte în istorie depăşeşte mult, în "idee" sau în "re
prezentare", limitele sale reale şi se confundă cu interesul 
omenesc în general. Această iluzie formează ceea ce Fourier 
numeşte tonul fiecărei epoci istorice. In revoluţia de la 1789, 
interesul burgheziei, departe de "a nu fi izbutit",  "a cîştigat" 
totul şi a obţinut "un succes cît se poate de real" ,  cu toate 
că fumul "patosului" s-a risipit şi cu toate că florile de "entu
ziasm" cu care acest interes îşi împodobise leagănul s-au 
vestej it. Acest interes a fost atît de putenic,  încît a învins 
cu succes condeiul unui Marat, ghilotina teroriştilor, sabia lui 
Napoleon, crucifixul şi sîngele regal al Bourbonilor. Revoluţia 
este "neizbutită" numai pentru Masă, pentru care "ideea• 
politică nu era ideea "interesului" ei real, al cărei principiu 
de viaţă real nu coincidea deci cu Principiul de viaţă al revo
lutiei şi ale cărei condiţii reale de emancipare se deosebeau 
esenţial de condiţiile în cadrul cărora burghezia putea să se 
emancipeze pe sine şi să emancipeze societatea. Prin urmare, 
dacă revoluţia, care poate reprezenta toate marile "acţiuni" 
ale istoriei, este neizbutită, ea este neizbutită pentru că masa 
la ale cărei condd�ii de viaţă s,a Jiitat în esenţă revoluţia era 
o masă exclusivă, limitată, care nu Clrindea totalitatea socie
tăţii. Dacă, prin urmare, revoluţia nu este izbutită, aceasta 
nu se datoreşte faptului că masa "s-a entuziasmat"  pentru 
revoluţie şi că "a fost interesată" în ea, ci faptului că pentru 
partea ,cea mai numeroasă a masei, pentru partea distinctă 
de burghezie, principiul revoluţiei nu reprezenta interesul ei 
real, nici propriul ei principiu revoluţionar, ci numai o "idee",  
d e c i  numai u n  obiect de entuziasm momentan şi d e  av1nt p u r  
aparent. 

O dată cu p rofunzimea acţiunii istorice va creşte deci şi 
amploarea masei care o înfăptuieşte. In istoria critică, potri
vit căreia în acţiunile istorice nu "este vorba" de masele care 
acţionează, nici de acţiunea empirică şi nici de interesul em
iric al acestei acţiuni, ci, dimpotrivă, numai "de o idee" care 
rezidă "în el eu, în istoria critică lucrurile trebuie să se pe
treacă, fireşte, cu totul altfel. 

Critica ne învată : 
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,,ln masă, şi nu in allceva, cum afirmă vechii ei purtători de cuvînt 
liberali, trebuie căutat adevăratul duşman l spiritului• .  

Duşmanii progresului, în afara masei, sînt tocmai pro
dusele de sine stătătoare, înzestrate cu viaţă proprie, ale 
autoînjosirii, autorespingerii şi autoexteriorizării masei. Ridi
cîndu-se împotriva produselor de sine stătătoare ale autoîn
josirii sale, masa se ridică deci împotriva propriei ei defi
c ienţe, după cum omul care se ridică ÎPotriva existenţei lui 
dumnezeu se ridică împotriva propriei lui religiozităJi. Dar 
p entru că aceste a.toexteiortzări practice ale masei există în 
lumea real ă într-un mod exterior, ea este silită s ă  le combată 
de asemenea într-un mod exterior. Ea nu trebuie cu nici un 
preţ să considere aceste produse ale autoînstrăinării sale nu
mi c a  pe nişte fntasmagorJii ideale, ·ca pe nişte imple exte
riorizări ale conştiinţei de sine i să vrea să imiceScă 
înstrăinarea materială printr-o acţiune spiritualistă pur inte
rioară, Incă în 1789 revista lui Loustalot avea ca moto 21 : 

Les grands ne nous paraissent grands 
Que parce que nous sommes a genoux 
... Levons-nous ! ... * 

D ar pentru a te ridica nu este de ajuns să faci acest lucu 
in gînd şi să laşi ca deasupra capului tău real şi perceptibil 
s ă  atîrne jugul real şi perceptibil care nu poate fi doborît cu 
ajutorul ideilor. Critica absolută a învăţat însă din Fenomeno
Jogia lui Hegel cel puţin Arta de a transforma lanţurile 
reale, obiective, care există în afara mea, în lanţuri exclusiv 
ideale, exclusiv subiective, care există exclusiv în mine, şi 
de a transforma, în consecinţă, toate luptele exterioare, sen
zoriale, în lupte de idei pure. 

Această transformare critică stă la b aza armoniei presta
·bilite dintre critica critică ş i  cenzură. Din punctul de vedere 
critic, lupta s criitorului cu cenzura nu este o luptă "om con
tra om" . Cenzorul, dimpotrivă, nu este altceva decît propriul 
meu tact-, personificat pentru mine prin soli citudinea poliţiei, 
propriul meu tact care luptă cu lipsa mea de tact şi cu lipsa 
mea de spirit critic. Numai în aparenţă, numai pentru senzo
rialitatea cea rea, lupta dintre s criitor şi cenzor este ceva 

-distinct de lupta interioară a scriitorului cu sine însuşi. 1n 
măsura Îll care i apare ca un zbir politienesc, care ca indi
-vid ese într-adevăr distinct de mine şi care deformează ro-

* - Cei mari ni se par mari numai pentru că noi stăm in genunchi ... 
Să ne ridicăm ! ... - Nota Trad. 
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dusul spiritului meu aplicîndud un c.teniu exterior şi străin 
de obiect, cenzorui nu este decît o închipuire propme masei 
(massenhafte Einbildung) , o himeră necritică. Dacă "Tezele 
u pivire la reforma filozofiei" 30 ale lui Feuerbach au fost 
interzise de cenzură, vina nu o poartă barbaria ofidală a cen
zurii,  i incultura tezelor lui Feuerb ach. Critica "pură" ,  neîn
tinată de mas ă sau de mate.e, vede şi în cenzor n chip pur 
şi "eteric" ,  detaşat de orice realitate de masă (massenhafte 
WirkJichkeit) . 

Critica absolută a proclamat "masa" ca adevăratul duşman 
al spiritului, Dezvoltînd această idee, ea spune : 

"Spiritul ştie acum unde trebuie să-I caute pe unicul său adversar : 
in autoînşelarea şi în inconsistenţa masei • .  

Critica absolută porneşte d e  la dogma că toate drepturile 
îi aparţin "spiritului" .  Ea porneşte de asemenea de la dogma 
existenţei extrapămînteşti a spiritului, adică a existenţei lui 
în afara masei omenirii. In sfîrşit, ea transformă, pe de o 
parte, "Spiritul " ,  "Progresul" şi, pe de altă parte, "Masa "  în 
entităţi fixe, în concepte, şi în această calitate le raportează 
pe unele la altele ca pe nişte extreme constante date. Criticii 
absolute nu îi dă prin minte să cerceteze "spiritul" însuşi, 
să cerceteze dacă , .frazeologi a " ,  , . autoînşelarea " ,  , .inconsis
tenţa" nu izvorăsc cumva din propria lui natură spiritualistă, 
din pretenţiile lui lipsite de temei. Spiritul este, dimpotrivă, 
absolut, dar, din păcate, el se transformă neîncetat în lipsă de 
spirit : socotelile lui de acas ă nu se potrivesc niciodată cu 
cele din tîrg. De aceea el trebuie să aibă neapărat un adversar 
c are unelteşte împotriva lui. Acest adversar este mas a.  

La fel se p rezintă lucrurile cu "progresul" .  Cu toate pre
tenţiile de "progres",  se observă mereu cazuri de regres şi 
de mişcări în cerc. Departe de a presupune că în c ategoria 
"progres" lipseşte orice conţinut, că este o categorie ab
stractă, critica absolută, dimpotrivă, dă dovadă de atîta pro
funzime încît consideră "progresul" ca ceva absolut, pentru 
a putea să explice regresul prin existenţa unui "adversar per
sonala al progresului : masa. Pentru că "masa" nu este alt
ceva decît "opusul spiritului",  al Progresului, al , .Criticii" ,  ea 
nu poate fi determinată decît prin această opoziţie imaginară. 
Abstracţie făcînd de această opoziţie, critica nu ştie s ă  spună 
despre sensul şi existenţa masei decît ceva cu totul nepreci:, 
deci absurd : 

"Masa în sensul în care acest «cuvint» se referă de asemenea la 
aşa-zisa lme cultivată • .  
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Un "de ase/enea " şi un "aşa-zis-a" sînt suficinte pntru o 
definiţie critică. Ca atare, Masa este distinctă de masele reale 
şi există ca "masă" numai pentru "critică" .  

Toţi autorii comunişti şi socialişti au pornit de l a  consta
tarea c ă, pe de o p arte, chiar şi acţiunile strălucite, desfăşu
rate în cele mai favorabile condiţii, rămîn, dup ă cît se p are, 
fără rezultate strălucite şi degenerează în banalitate, iar pe 
de altă p arte toate progresele realizate de spirit au fost pînă 
acum progrese în detrimentul masei omenirii, a cărei situaţie 
a devenit din ce în ce mai inumană. De aceea ei au declarat 
"progresul" (vezi "Fourier") o vorbă goală, un cuvînt abstract 
şi nesatisfăcător ; ei şi-au dat seama (vezi, p rintre alţii, 
Owen) că lumea civilizată are un viciu fundamental ; de 
aceea au supus unei crit·ici tăioase b azele reale ale societăţii 
contemporane. Acestei critici comuniste i-a corespuns imediat 
în practic ă  mişcarea masei largi în detrimentul căreia a avut 
loc pînă acum dezvoltarea istorică. Trebuie să cunoşti activi
tatea studio asă, setea de cunoaştere, energia morală şi nă
zuinţa neobosită spre autodezvoltare a muncitorilor francezi 
şi englezi, pentru ca să-ţi poţi face o idee despr e  nobleţea 
omenească a acestei mişcări. 

Cît de mare este deci agerimea de minte a "criticii abso
lute " ,  c are în faţa acestor fapte din domeniul vieţii intelec
tuale şi p ractic e  nu vede decît - sub un singur aspect -
o singură latură a chestiunii, şi anume eşecul continuu al 
spiritului, şi care, în supărarea ei, mai c aută şi un adversar 
al "Spiritului " ,  pe care îl găseşte în "Masă" 1 In cele din 
urmă, această mare descoperire critică se reduce la o tauto
logie. Dup ă p ărere a criticii,  pînă acum Spiritul s-a lovit întot
deauna de o stavilă, de un obstacol, adică de un adversar, 
pen�ru că a avut n adversar. Şi oine est-e adversarul spi
ritului ? Lipsa de spirit. Intr-adevăr, pentru c ritică, masa nu 
este determinată decît ca " opusul" spiritului, ca lipsă de spi
rit şi, dacă ar fi să luăm determinările mai detaliate ale lipsei 
de spirit, ca "indolenţă" ,  "superficialitate" ,  "mulţumire de 
sine " .  Ce uriaş avantaj faţă de autorii comunişti : să te scu
teşti de cercetarea izvoarelor lipsei de spirit, ale indolenţei ,  
superficialităţii şi mulţumirii d e  sine şi,  în loc d e  aceasta, să 
te mulţumeşti s ă  le faci o morală severă şi să descoperi c ă  
s înt contrare spiritului ş i  progresului ! Dacă aceste însuşiri 
s înt proclamate însuşiri ale Masei, considerată ca subiect care 
se m ai deosebeşte de ele, această deosebire nu este altceva 
decît o aparentă deosebire " critică " .  In afară de aceste însu-
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şiri abstracte : lipsă de spirit, indolenţă etc .,  c ritica absolută 
mai operează numai în aparenţă cu un subiect concret deter
minat, căci în concepţia c ritică "masa" nu este nimic altceva 
decît aceste însuşiri abstracte, o altă denumire a lor, o perso
nificare fantastică a lor. 

Relaţia dintre "spirit şi mas ă" are îns ă şi un sens ascuns 
care se va dezvălui pe de-a-ntregul în cursul raţionamente
lor ulterioare. Aici ne mărginim s ă-1 semnal!. Această 
relaţie descoperită de d-1 B runo nu este în realitate altceva 
decît desăvîrşirea critic-caricaturală a concepţiei hegeliene 
despre istorie, concepţie care, la rîndul ei, nu este altceva 
decît expresia speculativă a dogmei creştine-germane cu 
p rivire la opoziţia dintre spirit şi materie, dintre dumnezeu 
şi lume. In istorie, în viaţa omenirii însăşi, această opoziţie 
se exprimă p rin faptul că puţine personalităţi alese, în ca
litate de spirit activ, se opun res tului omenirii ca masă lipsită 
de spirit, ca materie. 

Concepţia despre istorie a lui Hegel p resupune un spirit 
abstract  s au absolut, care se dezvoltă în aşa fel încît ome
nirea nu este deci t o masă, purtătoarea inconştientă sau con
ştientă a acestui spirit. De aceea el face ca în cadrul istoriei 
empirice, exoterice, s ă  se petreacă o istori e  specula tivă, 
esoterică. Istoria omenirii se transformă în istoria spiritului 
abs tract - deci transcendent faţă de omul real - al ome
nirii. 

Paralel cu această doctrină hegeliană s-a dezvoltat în 
Franţa Îllvăţătura doctrinarilor 13, c are p roclamu suverani
tatea raţiunii în opoziţie cu suveranitatea poporului, pentru 
a exclude masele şi pentru a guverna singuri. Lucru pe de
plin cosecvent. D acă activitatea omenirii reale nu este decît 
activitatea unei mase de indivizi umani, în s chimb universa
litatea abstractă - Raţiunea, Spiritul - trebuie să posede, 
dimp:rivă, o expresie abstractă, redusă numai la cîţiva indi
vizi. Depinde apoi de poziţia şi de puterea de imaginaţie a 
fiecărui individ ca să se considere s au nu drept un aseme
nea reprezentant al " Spiritului". 

Chiar la Hegel, spiritul absolut al istoriei îşi găseşte ma
terialul în masă, şi abia în filozofie îşi găseşte el expresia 
corespunzătoare. Dar filozoful apare numai ca organul în 
care spiritul absolut, c are făureşte istoria, devine conştient 
în mod retrospectiv, adică după îndeplinirea mişcării. Parti
ciparea filozofului la istorie se reduce la această conştiinţă 
retrospectivă, pentru că adevărata mişcare este îndeplinită de 
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către spirit într-un mod inconştient. Filozoful vine deci post 
festum. 

Hegel se face vinovat de o dublă inconsecvenţă : în pri
mul rînd, el declară că filozofia este existenţa determinată a 
spiritului absolut, dar în acelaşi timp se fereşte să declare 
că individul filozofic real este acest spirit absolut ; în al 
doilea rînd, numai în aparentă el face din spiritul absolut, ca 
spirit absolut, făuritorul istoriei. Deoarece îns ă  spiritul abso
lut abia post festum, în filozof, devine conştient de sine însuşi 
ca spirit creator al lumii, rezultă că fabricarea istoriei d e  
către e l  există numai în conştiinţa, în părerea şi în închi
puirea filozofului, numai în imaginaţia speculativă. D-1 Bruno 
înlătură această inconsecvenţă a lui Hegel. 

Mai întîi el declară că Criti ca este spiritul absolut şi că 
el însuşi este Critica. După cum elementul criticii este exclus 
din masă, aşa şi elementul masei este exclus din criti că. De 
aceea Critica se consideră întruchipată nu într-o masă, ci 
exclusiv într-un mic mănunchi de oameni aleşi, în d-1 Bauer 
şi în discipolii lui.  

D-1 Bruno înlătură apoi şi cealaltă inconsecvenţă a lui 
Hegel, prin aceea că, spre deosebire de ;piritul hegelian, el 
nu mai făureşte istoria în fantezie post festum, ci, în opo
ziţie cu masa restului omenirii, joacă în mod conştient rolul 
de spirit al lumii ; el se situează în prezent într-un raport 
dramatic faţă de această masă, inventează şi înfăptuieşte 
istoria cu o anumită intenţie şi după o matură chibzuială. 

De o parte se află masa ca element pasiv, lipsit de spirit, 
neistoric, ca element material al istoriei ; de cealaltă p arte se 
află Spiritul, Critica, d-1 Bruno & Co., ca element activ de la 
care poneşte orice acţiune istorică. Opera de transformare 
a societăţii se reduce Ia activita

.
tea cerebrală a criticii critice. 

Mai mult chiar, raportul în c are se află critica, deci şi 
critica întruchipată, d-1 Bruno & Co., faţă de masă este în 
realitate singurul raport istoric al timpului p rezent. Intreaga 
istorie de azi se reduce la mişc area acestor două laturi una 
faţă de alta. Toate opoziţiile s-au redus l a  această opoziţie 
critică. 

Deoarece critica critică nu dobîndeşte o existentă obiec
tivă decît în opoziţia ei faţă de masă, faţă de prostie, ea tre
buie să-şi creeze necontenit această opoziţie, şi d-ii Faucher, 
Edgar şi Szeliga au dat sufi ciente dovezi 'de virtuozitate în 
specialitatea lor, care constă în a atribui pe scară de masă 
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tot felul de prostii (massenhaite Verdummung) atit persoa
nelor cit şi lucrurilor. 

Să insoţim acum critica absolută in campaniile ei impo
triva masei. 

b) Problema evreiască nr. 1. Modul de a pune problemele 

In opoziţie cu masa, ,.spiritul " îşi arată imediat caracterul 
critic, considerind c a  absolută propria lui operă mărgiită, 
"Problema evreiască" de Bruno Bauer, şi ca păcătoşi numai 
pe adversarii acesteia. In repHoa sa m. 1 32 .la ataoJrile în
dreptate impotriva Jcestei lucrăi, el nu face impreiia că 
şi-ar da sea dt e dt de lipsurile ei, oi, dimpotrivă, 
continuă să afirme că a descoperit semnificaţia .. adevărată " ,  
"universală• ( ! )  a problemei evreieşti. In replicile d e  mai 
tirziu vom vedea că spiritul este silit să-şi recunoască 
, .erorile" .  

"Primirea p e  care a avut-o lucrarea mea constituie inceputul dovezii 
că tocmai cei care au pledat pînă acum în favoarea libertăţii şi o mai 
apără şi acum sînt nevoiţi să se revolte cel mai mult impotriva spiri
tului, iar apărarea pe care o voi face acum acestei lucrări va dovedi 
intr-un mod şi mai convingător cît de săracă este gîndirea purtătorilor 
de cuvint ai masei, care se cred grozavi pentru că militează in favoa
rea emancipării şi a dogmei «drepturilor omuluin• .  

Apariţia unei lucrări a criticii absolute trebuia in mod 
necesar să determine . .  masa" să înceapă a-şi dovedi opoziţia 
faţă de spirit, deoarece însăşi existenţa ,.masei"  este con
diţionată şi dovedită p rin opoziţia ei faţă de critica absolută. 

Polemica c itorva evrei liberali şi raţionalişti impotriva 
.. Problemei evreieşti" a d-lui Bruno are, fireşte, cu totul alt 
sens critic decit polemica cu c aracter de masă (massenhafte 
Polemik) dusă de liberali impotriva filozofiei şi de raţiona
lişti impotriva lui Strauss. De altfel, cît de originală este 
observaţia citată mai sus se poate deduce din următorul p asaj 
luat din Hegel : 

"Cu acest prilej putem releva o formă specială de conştiinţă încăr· 
cată, care se manifestă in acel soi de elocvenţă la care platitudinea• 
(liberală) "recurge cu atîtea ifose ; ea, această conştiinţă, se vădeşte 
Inainte de orice in faptul că vorbeşte de spirit cel mai mult acolo unde 
este mai lipsită de spirit şi vorbeşte de viajă" etc., ,.acolo unde este mai 
seacă şi mai lipsită de viaţă". 

Cit priveşte , .drepturile omului" ,  i s-a dovedit d-lui B runo 
( .. Contribuţii la problema evreiască" 33, .. Deutsch-Frantosische 
J ahrbicher " )  că nu purtătorii de cuvînt ai masei, ci, dimpo
trivă, "el însuşi" n-a inteles esenţa acestor drepturi şi le-a tra-

7 - Marx-Engels - Opere voi. II 
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tat în mod dogmatic. In comparaţie cu descoperirea lui că 
drepturile omului nu sînt "înnăscute" - descoperire care în 
ultimii 40 de ani a fost făcută în Anglia de nenumărate ori 
- putem numi genială afirmaţia lui Fourier că pescuitul, 
vînatul etc. sînt drepturi înnăscute ale omului. 

Cităm aici numai cîteva exemple din lupta d-lui Bruno 
împotriva lui Philippson, Hirsch etc. Nici măcar pe aceşti j al
nici adversari n-a putut s ă-i biruie critica absolută. D-1 Phi
lippson nu spune nicidecum o absurditate, cum pretinde cri
tica absolută, cînd îi reproşează acesteia : 

,.Bauer concepe un stat de un fel deosebit .. . idealul filozofic al sta
tului". 

D-1 Bruno, care a confundat statul cu omenirea, drepturile 
omului cu omul, emanciparea politică cu emanciparea omului, 
trebuia în mod necesar să-şi închipuie cel puţin, dacă nu să 
conceapă în idee, un stat de un fel deosebit, idealul filozofic 
l statului. 

"Declamatorul" (d-1 Hirsch) "făcea mai bine dacă, în loc de a aştern> 
pe hîrtie expunerea sa obositoare, ar fi combătut teza demonstrată de 
mme cd statul creştin, avînd ca principiu vital o anumită religie deter
minată ... , nu poate acorda adepţilor unei alte religii deplină egalitate în 
drepturi cu stările sociale creştine•. 

Dacă declamatorul Hirsch ar fi combătut într-adevăr teza 
d-lui B runo şi dacă, aşa cum s-a făcut în "Deutsch-Franzo
sische Jahrbicher" , ar fi arătat că statul stărilor sociale şi al 
creştinismului exclusiv este nu numai statul imperfect în 
general, ci şi statul creştin imperfect, d-1 Bruno ar fi răspuns 
aşa cum a răspuns argumentelor cu care a fost combătut în 
"Deuts ch-Franzosis che Jahrbicher" : 

,.tn această chestiune, reproşurile n-au nici o importanţă • .  

Impotriva afirmaţiei d-1ui Bruno că 

"prin presiunea exercitată de ei asupra resorturilor istoriei, evreii 
au provocat o presiune în sens contrar•, 

d-1 Hirsch observă pe bună dreptate : 
"tn cazul acesta, ei trebuie să fi însemnat ceva în procesul de for

mare a istoriei , şi dacă Bauer însuşi afirmă acest lucru, el nu mai estP 
în drept să afirme, pe de altă parte, că n-au contribuit cu nimic la for
marea timpurilor moderne". 

D-1 Bruno r ăspunde : 
"Şi un ghimpe în ochi reprezintă ceva. lnseamnă aceasta oare di el 

contribuie la dezvoltarea simţului meu vizual ?" 
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Un ghimpe care, asemenea iudaismului în lumea creştină, 
stă înfipt în o chiul meu din ceasul în c are m-am născut, care 
rămîne înfipt în o chi, crescînd şi dezvoltîndu-se împreună cu 
el, nu este un ghimpe obişnuit, ci  un ghimpe curios care face 
p arte integrantă din ochiul meu şi care ar trebui chiar s ă  
contribuie într-un chip c u  totul original la dezvoltarea sim
ţulu� meu vlizual. ,,Ghimpele" ciic nu-l s trăpunge, aşadar, e 
"Hirsch " * declamatorul. De altfel, în sus-citatul articol de 
criică i-a fst arătată d .. li Bruno însemnătatea iudaismului 
pentru "formarea rtimpunilor 'odene " .  

Sufletul teologic al criticii absolute s e  simte atît de j ignit 
de afirmaţia unui deputat din dieta renană "că evreii s înt 
suciţi în felul lor evreiesc, şi nu în felul nostru, aşa-zis creş
tin " ,  încît nici acum nu uită "să-1 cheme la ordine pe acest 
deputat pentru că s-a folosit de acest argument " .  

In legătură c u  afirmaţia unui alt deputat c ă  "egalitatea 
cetăţenească a evreilor nu poate fi realizată decît acolo unde 
iudaismul însuşi nu mai există " ,  d-1 Bruno remarc ă : 

.,Foarte adevărat, dar numai în cazul cînd în acelaşi timp se tin� 
seama şi de celălalt considerent al criticii, pe care l-am expus în scrie
rea mea•, 

şi anume ca şi creştinismul s ă  fi încetat s ă  existe. 
După cum se vede din nr. 1 al replicilor ei la atacurile 

împotriva cărţii "Problema evreiasc ă " ,  critica absolută con
tinuă să considere desfiinţarea religiei, ateismul, ca o con
diţie necesară a egalităţii cetăţeneşti. Prin urmare, în primul 
ei stadiu, critica absolută n-a făcut încă nici un p as înainte 
pe drumul spre înţelegerea esenţei statului şi a "erorii" din 
propria ei "operă " .  

Critica absolută se arată indispusă atunci cînd cineva 
dovedeşte că o descoperire ştiinţifică dintre " cele mai noi " ,  
concepută d e  ea, nu este nimic altceva decît repetarea unei 
idei dintre cele mai răspîndite. Un deputat renan observă : 

"Nimeni n-a pretins pînă acum că, în organizarea instituţiilor lor po
litice, Franta şi Belgia s-ar fi remarcat printr-o claritate deosebită in 
ceea ce priveşte principiile " .  

Critica. absolută ar f i  putut s ă  răspundă c ă  această afir
maţie strămută p rezentul în trecut, deoarece prezintă drept o 
p ărere tradiţională părerea devenită astăzi b anal ă că princi-

* Joc de cuvinte intraductibil : Hirsch, aici nume de familie, înseamnă 
totodată şi "cerb" .  - Nota Trad. 

7* 
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piile Qolitice franceze sint nesatisfăcătoare. Dar criticii abso
lute nu-i convine acest răspuns adecvat. Ea trebuie, dimpo
trivă, să prezinte opinia învechită drept o opinie care 
predomină astăzi, iar opinia care predomină astăzi drept un 
mister critic, pe care abia prin studiile ei critice urmează să-1 
dezvăluie masei. De aceea ea trebuie să spună : 

"Ea" (prejudecata învechită) "a fost susţinută de foarte mulţi" (de 
masă) : "dar o cercetare aprofundatd a istoriei va dovedi că şi după 
marile lucrări îndeplinite de Franţa pentru cunoaşterea principiilor moi 
rămîne mult de făcut•. 

Aşadar, cercetarea aprofundată a istoriei nu "va tace" ea 
însăşi să se ajungă la cunoaşterea principiilor. In profun
zimea ei, ea nu va dovedi decit că "mai rămîne mult de 
făcut" .  Mare ispravă, intr-adevăr, mai ales d!pă lucrările so
cialiştilor 1 Cit priveşte însă cunoaşterea actualei orinduiri 
sociale, d-1 Bruno face foarte mult în acest domeniu atunci 
cind observă : 

"Determinaţia (Bestimmtheit) care domină în momentul de faţă este 
lipsa de de terminaţie" .  

Dacă Hegel Pme că detenninaţia chineză dominantă 
este "existenţa rr 

r că determina ţi a indiană dominantă este 
"neantul " etc. , la rindul ei critica absolută, reducind la 
categoria logică a "lipsei de determinaţie" caracterul tinwu
rilor actua.e, se ataşează intr-o manieră ".pură" de gindirea 
lui Hegel, manieră cu atit mai pură cu cit, alături de "exis
tenţă" şi de "neant" r "lipsa de determina ţie" face parte şi ea 
din primul capitol al logicii speculative, şi anume din capito
lul care tratează desre "calitate". 

Inainte de a ne despărţi de "Problema evreiască" nr. 1 
trebuie s ă  mai facem o remarcă generală. 

Una dintre principalele preocupări ale criticii absolute 
este de a da mai inti i o justă formulare tuturor problemelor 
timpului. Intr-adevăr, ea nu răspunde la problmele reale, ci 
le substituie cu totul alte p robleme. Deoarece face totul, 
rezultă că in prea,labil ea trebuie să facă şi "problemele 
timpului" ,  adi-că trebuie să facă \din ele probleme ale ei, pro
bleme critic critice. Dacă ar fi vorba de " codul Napoleon " ,  
ea r doved. că de fapt ese vorba de "Pentateuc" .  Pentru ea 
punerea "problemelor timpului" înseamnă denaturarea şi 
deformarea lor critică. Aşa, de p ildă, a denaturat ea şi "Pro
blema evreiască" in aşa fel incit nu a mai trebuit să cerce-
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teze emanciparea politică, care constituie conţinutul acestei 
probleme, i a putut, impotivă, să se Juaţumească u o ci
tică a eliiei evreilor şi u desciere. s tatuli germano-creştin. 

Ca şi celelalte manifestări originale ale criticii absolute, 
această metodă reprezintă şi ea repetarea unei s camatorii 
speculative. Filozofia speculativă, şi în special filozofia hege
liană, considera necesar s ă  trailspună toate problemele în 
forma raţiunii speculative, dezbrăcîndu-le de forma judecăţii 
omeneşti s ănătoase, şi să transforme orice problemă reală 
într-una speculativă pentru a putea răspunde la ea. Denatu
rînd problemele mele şi punîndu-lli în gură propriile ei pro
bleme, la fel cum face catehismul, filozofia speculativă a 
putut s ă  aib ă, fireşte, ca şi catehismul, răspunsuri pregătite 
la fiecare dintre problemele mele. 

c) Hinrichs nr. 1 .  Aluzii misterioase la politică, 
la socialism şi la iilozofie 

"Politic !" Prezenţa acestui termen în prelegerile profe
sorului Hinrichs îngrozeşte literalmente critica absolută 34• 

,.Oricine a urmărit evoluţia timpurilor moderne şi cunoaşte istoria 
trebuie să ştie de asemenea că mişcările politice care se desfăşoară în 
prezent au cu totul altă" ( 1) ,.semnificaţie decît cea politică ; ele au în 
fond" (în fond 1 acum urmează înţeleciunea profundă) ,.o semnificaţie 
socială" ( 1) ,.care, după cum se ştie" ( 1 ) ,  ,.este de aşa natură" ( 1) ,.încît 
in faţa ei toate interesele politice apar lipsite de însemnătate• ( !) .  

C u  puţine luni înainte de apariţia criticei "Literatur
Zeitung\ a apărut, după cum se ştie (!) , fantastica lucrare 
politică a d-lui Bruno "Stat, religie şi partid" ! 

Dacă mişcările politice au o semnificaţie socială, cum este 
posibil ca interesele politice să apară ca "lipsite de însemnă
tate" în faţa propriei lor semnificaţii sociale ? 

"D-1 Hinrichs nu este la curent nici cu ce se petrece la el acasă, 
nici cu ce se petrece în restul lumii. - l nu putea să se simtă la largul 
lui nicăieri, pentru că . . . pentru că critica, care in ultimii patru ani a 
început şi şi-a continuat opera ei nicidecum «politică», ci socială" ( ! ) ,  
, .i-a rămas cu desăvîrşire• ( ! )  ,.necunoscută • .  

Critica, care după părerea masei a făcut o operă "nici
decum politică", ci "din toate punctele de vedere teologică", 
se mulţumeşte şi acum, cînd pentru prima oară nu numai în 
aceşti p atru ani, ci chiar pentru prima oară de la naşterea ei 
literară pronunţă cuvîntul "social* cu simpla rostire a acestui 
cuvînt 1 
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De cînd scrierile socialiste au răspîndit în Germania ideea 
că toate năzuinţele şi acţiunile omeneşti, fără nici o excepţie, 
au o semnificaţie socială, d-1 Bruno poate să spună şi el c ă  
lucrările sale teologice sînt lucrări sociale. Dar cum poate 
critica să pretindă ca profesorul Hinrichs să cunoască socia
lismul prin in termediul lucrărilor lui Bauer, cînd toate s crierile 
publicate de B. Bauer înainte de apariţia prelegerilor lui Hin
richs ajung la concluzii politice în toate cazurile în care ajung 
la concluzii practice 1 Pentru a vorbi necritic, profesorul Hin
richs nu putea să completeze s crierile apărute ale d-lui Bruno 
cu cele încă neapărute. Din punctul de vedere critic, masa 
este, fireşte, datoare să interpreteze în spiritul viitorului şi  al 
progresului absolut atît "mişcările politice" cît şi toate "miş
cările" în spirit de masă (massenhafte "Regungen " )  ale cnticii 
absolute ! Dar pentru ca d-1 Hinrichs, după ce a cunoscut "Li
teratur-Zeitung", să nu mai uite niciodată cuvîntul "social" şi 
să nu mai nesocotească niciodată caracterul "social" al Criticii, 
aceasta din urmă interzice pentru a treia oară în faţa întregii 
lumi cuvîntul "politic" şi repetă so lemn pentru a treia oară 
cuvîntul "social" .  

"Nu mai poate fî vorba de vreo semnificaţie politică atunci cind se 
ia în consideraţie adevărata tendinţă a istoriei moderne : dar - dar 
semnificaţie socială• etc. 

După ce profesorul Hinrichs a servit drept ţap ispăşitor 
pentru mişcările "politice" anterioare ale criticii absolute, el 
serveşte acum drept ţap ispăşi tor pentru toate mişcările şi 
formulările ei "hegeliene", fol0site cu bună ştiinţă pînă la 
apariţia publicaţiei "Literatur-Zeitung" şi involuntar folosite 
în continuare în această revistă. 

Hinrichs este tratat o dată cu epitetul de "adevăra t hege
lian" şi de două ori cu cel de "filozof hegelian" .  Mai mult, 
d-1 Bruno "speră" că "formulele banale c are au parcurs un cir
cuit atît de obositor prin toate cărţile şcolii hegeliene" (mai 
ales prin propriile lui cărţi) "vor ajunge în curînd la sfîrşitul 
peregrinărilor lor " ,  dată fiind s tarea de "istovire" totală pe 
c are ele o trădează în prelegerile p rofesorului Hinrichs. D-1 
Bruno speră că istovirea profesorului Hinrichs va duce la des
trămarea filozofiei hegeliene şi la propria lui eliberare de 
această filozofie. 

· 

Aşadar, în prima ei campanie, critica absolută doboară 
propriii ei zei, p e  care i-a adorat atîta vreme, şi anume "p>Ji-
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tica" şi "filozofia" 1 declarîndu-i drept idoli ai profesorului Hin
richs. 

Glorioasă primă campanie 1 

2. A doua campanie a criticii absolute 

a) Hinrichs Nr. 2. "Critica• şi "Feuerbach•. 

Condmnarea iilozoiiei 

Ca unnare a primei campaii, critica absolută poate s ă  
considere "filozofia" ca lichidată ş i  s-o taxeze pur ş i  simplu 
de aliat al "masei". 

"Filozofii erau predestinaţi să lndeplinească dorinţa cea mai tnhml 
a "masei»• .  Şi anume, .,masa cere noţiuni simple pntru a nu fi obligată 
să aibă de-a face cu lucrul însuşi, ea cere formule stereotipe pentru e 
tranşa dinainte toate roblemele, fraze pentru a nimici cu ajutorul lor 
CriticaN. 

Şi "filozofia "  îndeplineşte aceste pofte ale "ma,sei" ! 
Ameţită de victoriile ei, critica absolută se năpusteşte asu

pra filozofiei cu o frenezie de Pitie. Taimcul oazan cu abu"i * 
ale cărui emanaţii provoacă extazul frenetic al căpeteniei ame
tite de victorie a criticii absolute este "Filozofia viitorulUI " a 
lui Feuerbach. Căpetenia criticii absolute a citit lucrarea lui 
Feuerbach n martie. Rodul 1acestfi •lecturi şi în ·acelaşi timp 
criteriul seriozităţii cu care a fost făcută le constituie artico
lul nr. 2 îndreptat împotriva profesorului Hinrichs. 

Critica absolută, care n-a incetat niciodată să fie prizo
niera modului hegelian de a gîndi, se aruncă aici cu furie 
asupra zăbrelelor şi zidurilor temniţei s ale. Ea respinge cu 
oroare "noţiunea simplă" , terminologia, tot modul de a gîndi 
al filozofiei şi chiar întreaga filozofie. In locul ei apar din
tr-o dată "bogăţia reală a relaţiilor omeneşW, "conţinutul 
imens al istoriei" 1 "semnificatia omului" etc. "Misterul sis te� 
mului" este proclamat ca fiind "dezvăluit" . 

Dr cine a dezvăluit misterul "sistemului " ?  Feuerbach. 
Cine a spulberat dialectica noţiunilor, acest război al zeilor 
care ' era cunoscut numai filozofilor ? Feuerbach. Cine a pus 
în locul vechilor zdrenţe, inclusiv "infinita conştiinţă de sine " ,  
nu "semnificaţia omului" - ca şi cum omul mai are vreo altă 
semnificaţie în afară de aceea de a fi om 1 -, ci "omul" în-

* Joc de cuvinte intraductibil : Feuerbach - textual : torent de foc ; 
Feuerkessel - cazan cu aburi (textual : cazan cu foc). - Nota Trad. 



104 Karl Marx şi Friedrich Engels 

suşi ? Feuerbach şi numai Feuerbach. El a mai făcut ceva. A 
distrus de mult înseşi categoriile cu care "Critica" operează 
acum pe toată linia : "bogăţia reală a relaţiilor omeneşti, con
ţinutul imens al istoriei, lupta istoriei, lupta masei împotriva 
spiritului " etc. etc. 

După ce omul a fost cunoscut ca esenţă, ca bază a oricărei 
activităţi şi a oricăror stări omeneşti, singură "Critica" mai 
este în stare să inventze noi categorii şi să-1 retraSfonne 
pe omul însuşi, ceea ce şi face de altfel, într-o categorie ş i  
într-un principiu a l  unei serii întregi d e  categorii. Prin aceasta 
ea porneşte, ce-i drept, pe singura cale de salvare ce a mai 
rămas inumanităţii teolo_ice neliniştite şi hărţuite. Istoria nu 
face nimic, ea ,,nu posedă nici un fel de bogăţie imens ă " ,  "nu 
dă nici un fel de b ătălii " 1 Nu istoria, ci tocmai omul, omui 
real şi viu - iată cine face totul, cine posedă totul şi dă toate 
aceste b ătălii. "Istoria" nu este o personalitate aparte, c are 
se foloseşte de om ca de un mijloc pentru atingerea ţelurilor 
ei. Istoria nu este altceva decît activitatea omului care îşi 
urmăreşte ţelurile sale. Dacă, după toate demonstraţiile ge
niale ale lui Feuerbach, critica absolută îşi mai permite să ne 
servească iarăşi toate aceste vechituri într-o formă nouă, şi 
aceasta tocmai în momentul cînd le tratează ca vechituri "cu 
c aracter de masă" ("massenhaiter" Kram) - lucru pe care, 
de altfel, este cu atît mai puţin îndreptăţită să-1 fac ă cu cît 
n-a mişcat nici un deget pentru a contribui la distrugerea filo
zofiei -, acest singur fapt e suficient pentru a dezvălui "mis
terul" Criticii şi pentru a pune in adevărata ei lumină naivi
tatea critică cu c are poate să spună profesorului Hinrichs, a 
cărui istovire i-a mai făcut ei în alte împrejurări un seviciu 
atît de mare : 

"Păgubiti sint cei care n-au trecut prin nici un proces de dezvoltare, 
care deci, chiar dacă ar vrea, nu pot să se schimbe şi care ar putea cel 
mllt, cind este vorba de noul principiu... Dar nu 1 Noul nu poate fi 
transformat într-o frază, de la el n u  se pot împrumuta izolate lntorsături 
de frază•.  

Critica absolută se laudă faţă de profesorul Hinrichs cu 
dezlegarea "misterului ştiinţelor universitare .  A dezlegat ea 
oare "misterul " filozofiei, al ştiinţei dreptului, al politicii, al 
medi diui, al economiei poH.ce etc. ? Ni�id.. In .,Cauza 
dreaptă a libertăţii" ,  ea a arătat - luaţi aminte 1 - că există 
o contradicţie între ştiinţă ca mijloc de a cîştiga pîinea şi 
ştiinţa dezinteresată, între libertatea învăţămîntului şi statu
tele facultăţilor. 
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DaJcă "critica absolută" ar fi fost oinstJită, ea ar fi mărtu
risit de unde provine pretinsa ei luminare în privinţa "miste
rului filozofiei " ,  deşi e bine că cel puţin nu i-a atribuit lui 
Feuerbach, aşa cum a atribuit altora, absurdităţi de genul ce
lor cuprinse în tezele rău înţelese şi denaturate pe care ea le-a 
împrumutat chiar de la acest filozof. Este de altfel caracte
ristic pentru punctul de vedere teologic al "criticii absolute" 
că, în timp ce filistinii germani încep acum să-1 înţeleagă p e  
Feuerbach ş i  să-şi însuşească concluziile lui, ea, dimpotrivă, 
nu este în stare să înţeleagă just şi să folosească cu pricepere 
nici măcar o singură teză de a lui. 

Isprăvile din prima campanie a criticii pălesc cu adevărat 
în faţa noilor ei paşi pe acelaşi tărîm, atunci cînd "determină" 
lupta "masei" împotriva "spiritului" ca fiind "ţelul" întregii 
istorii de pînă acum, cînd declară că "masa" este "neantul 
pur" al "ticăloşiei " ,  cînd o numeşte fără înconjur "materie" 
şi opune "materiei " "spiritul" ca singurul lucru adevărat. Aşa
dar, nu este oare critica absolută o manifestare autentic ger
mană-creştină ? După ce lupta în jurul vechii opoziţii dintre 
spiritualism şi materialism a fost epuizată în toate sensurile 
şi după ce această opoziţie a fost înlăturată o dată pentru 
totdeauna de Feuerbach, "Critica" o transfonnă iarăşi, şi încă 
în forma cea mai respingătoare, într-o dogmă fundamentală 
şi face să triumfe "spiritul german-creştin" .  

In sfîrşit, c a  un nou pas î n  dezvoltarea misterului ei, care 
în timpul primei campanii era încă ascuns, trebuie considerat 
faptul că acum critica identifică opoziţia dintre spirit şi masă 
cu opoziţia dintre "critică" şi masă. Mai tîrziu ea va face încă 
un pas, identificîndu-se pe sine însăşi cu "Critic a " ,  şi în acest 
chip se va da drept "spiritul" ,  absolutul, infinitul, în timp ce 
masa, dimpotrivă, va fi prezentată drept mărginită, grosolană, 
nioplită, lipsită de l1aţă şi anorganică, pentru că aşa înţe 
lege "Critica" materia. 

Cît de imensă este bogăţia istoriei dac ă se reduce la relaţia 
dintre omenire şi d-1 Bauer ! 

b) Problema evreiască nr. 2. Descoperiri critice asupra socialismului, 
a ştiinţei dreptului şi a politicii (nationalitate) 

Evreilor care ţin de masă (den massenhaften Juden}, evre
ilor materiali, li se propovăduieşte învăţătura creştină despre 
libertatea spirituală, despre libertatea în sfera teoriei, acea 
libertate spiritualistă care şi în c ătuşe 1şi închipuie că este 
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liberă, care-şi găseşte fericirea în "idee" şi pe care o stinghe
reşte deci orice existenţă cu caracter de masă (massenhafte 
Existenz) . 

,,In măsura in care evreii au avansat in sfera teoriei, ei sint real
mente emancipaţi l in măsura in care vor să fie liberi, ei sint liberi" 35• 

Această teză oferă posibilitatea de a măsura dintr-o dată 
prăpastia critică ce desparte de socialismul absolut comu
nismul şi socialismul p rofan al masei. Prima teză a socialis
mului profan respinge ca pe o iluzie emanciparea exclusiv 
în sfera teoriei şi proclamă că libertatea reală cere, pe lîngă o 
"voinţă" idealistă, condiţii foarte palpabile, foarte materiale. 
Cît de inferioară sfintei critici este .. Masa" care consideră 
necesare răstunăni materiale, ·practice ch�ar şi numai entu 
a cuceri timpul şi mijloacele de care este nevoie pentru a se 
putea ocupa de "teorie" 1 

Să lăsăm pentru o clipă socialismul pur spiritual şi să tre
cem la politică ! 

D-1 Riesser afirmă, în opoziţie cu B. Bauer, că statul 
acestuia (adică statul critic) trebuie în mod necesar să excludă 
atît pe .. evrei" cît şi pe .. creştini " .  D-1 Riesser are dreptate. 
Deoarece d-1 Bauer confundă emanciparea politică cu eman
ciparea umană şi deoarece statul, atunci cînd se găseşte în 
faţa împotrivirii unor elemente ostile lui - în .. Problema 
evreiască" creştinismul şi iudaismul sînt calificate ca ele
mente purtătoare de trădare - ştie să reacţioneze numai prin 
excluderea violentă a persoanelor care reprezintă aceste ele
mente, aşa cum teroarea, de pildă, voia să distrugă a capararea 
ghi1otinînd ,pe ac�Paratori, dfl Bauer s-ar vedea nevoit, în , .sta
tul " său .. criti c " ,  să trimită la spînzurătoare atît pe evrei cît 
şi pe creştini. Din moment ce a confundat emanciparea poli
tică cu emanciparea umană, el trebuia în mod necesar, · pen·
tru a fi consecvent cu sine însuşi, s ă  confunde şi mijloacele 
politice ale emancipării cu mijloacele ei umane. Dar atunci 
cînd cineva arată criticii absolute sensul precis al concluziilor 
ei, ea răspunde întocmai cum a răspuns altădată Schelling 
tuturor adversarilor săi ,  care în locul frazelor sale au pus 
idei adevărate : 

.,Adversarii Criticii sint adversarii ei nu numai pentru că o măsoară 
cu etalonul lor dogmatic, ci şi pentru că o consideră chiar ca fiind dog
matică ; cu alte cuvinte, ei luptă impotriva criticii pentru că aceasta nu 
recnoaşte deosebirile, definiţiile şi subterfugiile lor dogmatice". 
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Noi adoptăm într-adevăr o atitudine dogmatică faţă de 
critica absolută, ca şi faţă de d-1 Schelling, atunci cînd îi atri
buim un s ens precis, real, idei şi opinii. Din dorinţa de a se 
acomoda şi pentru a dovedi d-lui Riesser simţămintele ei 
umanitare, "Critica" se hotărăşte să recurgă la deosebiri, de
finiţii şi, în special, "subterfugii" dogmatice. 

Aşa, de pildă, citim : 

"Dacă in acea lucrare" (. ,Problema evreiască" )  "aş ii vrut sau aş ii 
putut să depăşesc limitele criticii, ar ii trebuit"  ( !) . ,să vorbesc nu 
despre �fat, ci despre «societate»" ( ! ) ,  . ,care nu exclude pe nimeni şi 
din care nu se exclud decit cei care nu vor să participe la dezvolta
rea ei" .  

Critica absolută face aici o deosebire dogmatică între ceea 
ce ar fi trebuit să facă dacă n-ar fi făcut contrariul şi ceea ce 
a făcut în realitate. Pentru a explica caracterul mărginit al 
lucrării s ale "Problema evreias c ă " ,  ea recurge 'la "subterfu
giile dogmatice" ale unui a voi şi a putea care îi interziceau 
să depăşească "limitele criticii" .  Cum? "Criti ca" să depăşească 
limitele "criticii" ? La acest subterfugiu, care are în în
treine caracterul unui subterfugiu al masei (massenhafter 
Einfall) , critica absolută este nevoită să recurgă datorită ne
cesităţii dogmatice de a afirma, pe de o parte, că concepţia 
ei în problema evreiască este absolută, este "Critica" însăşi,  
şi de a admite, pe de altă parte, posibilitatea unei concepţii 
mai largi. 

Misterul acestu. "a nu voi" şi "a nu putea" al criticii îşi 
va găsi mai tîrziu explicaţia în dogma critică potrivit căreia 
toate manifestările aparente de mărginire de care dă dovadă 
" critica" nu sînt decît forme necesare de acomodare la capa
citatea de înţelegere a masei. 

Ea nu voia 1 Ea nu putea să dep ăşească concepţia ei măr
ginită în problema evreiască ! D ar, dacă ar fi vrut sau dacă 
ar fi putut, ce ar fi făcut ea în acest caz ? - Ar fi dat o defi
niţie dogmatică. In loc să fi vorbit despre "stat " ,  ar fi vorbit 
despre "societate" ; prin urmare n-ar fi cercetat raportul real 
existent între iudaism şi societatea civilă de azi ! Ea ar fi de
finit în chip dogmatic "societatea" , spre deosebire de "stat " ,  
spun.înd c ă ,  î n  timp c e  excluderea din rîndurile statului o face 
s tatul, dimpotrivă, din rîndurile societăţii se exclud singuri 
aceiq care nu v.or să participe la dezvoltarea ei ! 

In ceea ce priveşte excluderea din rîndurile ei, societatea 
procedează la fel ca şi- . statul, numai că o face într-o formă 
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mai politicoasă : ea nu te dă pe uşă afară, ci îţi creeaza m 
sînul ei condiţii de existenţă atît de insuportabile, încît pre
feri să pleci de bunăvoie din această s ocietate. . 

In fond, nici statul nu procedează altfel ; nici el nu ex
clude pe acela care îndeplineşte toate cerinţele şi prescrip
tiile sale şi nu stinghereşte dezvoltarea sa. In forma sa desă
vîrşită, statul închide chiar ochii asupra multor lucruri şi 
declară opoziţii reale drept opoziţii nepolitice, care nu îl 
stingheresc cîtuşi de puţin. In afară de aceasta, îns ăşi critica 
absolută a dezvoltat ideea că statul î i  exclude pe evrei numai 
pentru că, şi în mSuna în care, evreii exclud staul şi se ex
clud deci ei înşişi din rîndurile statului. Dacă în , .societatea" 
critică această relaţie reciprocă îmbracă o formă mai galantă, 
mai ipocrită şi mai perfidă, aceasta nu dovedeşte decît că 
"societatea" "critică" este mai ipocrită şi are o structură mai 
puţin dezvoltată. 

Să urmărim mai departe critica absolută în , .deosebirile " ,  
în , .definiţiile" şi,  mai ales, în "subterfugiile" ei , .dogmatice " .  

Aşa, d e  pildă, d-1 Riesser cere criticului ca "acesta să  
facă o deosebire între 'ceea c e  este d e  domeniul dreptului " ş i  
ceea c e  , .se află î n  afara acestui domeniu" .  

Pe Critic îl revoltă ·insolenta acestei pretenţii juridice. 

,.Pînă acum însă - răspunde el - sentimentul şi conştiinţa au in
tervenit in domeniul dreptului, 1-au completat intotdeauna pe acesta, 
şi dat fiind caracterul său, care izvorăşte din forma sa dogmatică" -
aşadar nu din esenta sa dogmatică 1 - ,.au trebuit intotdeauna să-1 
completeze" .  

D a r  Criticul uită că, pe de altă parte, însuşi dreptul face 
o deosebire netă între el, 'de o parte, şi ,.'sentiment şi conşti
inţă " ,  de altă parte, că această deosebire izvorăşte din esenţa 
unilaterală a dreptului, ca şi din forma lui dogmatică, şi este 
chiar una dintre dogmele principale ale dreptului ; că, în 
sfîrşit, realizarea practică a acestei deosebiri constituie punc
tul culminant al evolutiei dreptului, întocmai cum separarea 
religiei de orice conţinut profan face din ea o religie ab
stractă, absolută. Faptul că "sentimentul şi conştiinţa" inter
vin în domeniul dreptului constituie pentru "Critic"  o raţiune 
suficientă pentru a vorbi de sentiment şi de conştiinţă acolo 
unde este vorb a  de drept, şi de dogmatică teologică acolo 
unde este vorba de dogmatică juridică. 

, .Definiţiile şi deosebirile criticii absolute • ne-au pregătit 
îndeajuns ca să putem înţelege cele mai noi "descoperiri" 
ale ei în ceea ce priveşte "societatea" şi "dreptul" .  
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"Acea formă a lumii pe care o pregăteşte critica şi a cărei idee ea 
abia a inceput s-o pregătească nu este o formă numai juridică, ci • -
ţine-te bine, cititorule 1 - "una socială, despre care se poate spune cel 
putin atit" - atit de puţin ? - "că cine n-a contribuit cu ceva propriu 
la construirea ei, cine nu trăieşte in ea cu conştiinţa şi cu simţirea sa, 
acela nu se simte in ea ca la el acasă şi nu poate să participe la 
istoria ei". 

Acea fonnă a !uili pe oare o p regăteşte Criica ste defi
nită oa iind nu o umă numai juridică, ci una socilală. Această 
definiie poate fi iIJterpretată în două feluri. Fraza itată poate 
fi interpretată fie în sensul că această formă a lumii "nu este 
o formă juridică, ci una socială" , fie în sensul că este "nu 
numai juridică, ci şi social ă " .  Să examinăm conţinutul acestei 
fraze în ambele interpretări şi să începem cu p rima. Critica 
absolută a definit mai sus ca "societate" această nouă "formă 
a lumii " ,  deosebită de "stat" .  Acum ea defineşte substantivul 
"societate" prin adjectivul ,.social" .  Dacă, folosind termenul 
"poli tic",  d-1 Hinrichs a primit drept ripostă de trei ori cuvîn
tul "social" ,  d-1 Riesser primeşte acum, drept ripostă la ter' 
menul său "juridic", expresia societate socială. Dacă explica
ţiile critice date d-lui Hinrichs se reduceau la "social" + 
"social "  + "social "  = 3a, în a doua sa campanie critica abso
lută trece de la adunare la înmulţire, aşa încît d-lui Riesser i 
se oferă noţiunea de societate înmulţită cu ea însăşi, socialul 
la puterea a doua, so cietatea socială = a2• Pentru a duce la 
capăt concluziile ei referitoare l a  societate, criticii absolute 
nu-i mai rămîne decît să treacă la fracţii, să extragă rădăcina 
pătrată din societate etc. 

Dacă, dimpotrivă, luăm a doua interpretare a frazei : forma 
lumii pe care o p regăteşte Critica este o formă "nu numai 
juridică, ci şi soial ă " ,  1ede, că această formă .ambiguă a 
lumii nu este altceva decî t forma lumii aşa cum exiStă astăzi, 
forma societăţii actuale. Faptul că "Critica " abia pregăteşte 
în gîndirea ei preistorică existenţa viitoare a formei deja 
existente a lumii este un imens miracol critic, demn de tot 
respectul. Dar, oricum ar sta lucrurile cu "societatea care nu 
este o societate numai juridică, ci una socială" ,  deocamdată 
Critica nu poate să ne spună despre ea nimic altceva decît 
"fabula docet" * şi să ne ofere aplicarea ei morală. In această 
societate "nu se va simti ca l a  el acasă" acela care n-a trăit 
în ea cu simţirea şi cu conştiinţa sa. In cele din urmă nu va 
trăi în această so cietate decît "simţirea pură" şi "conştiinţa 

* - fabula ne invaţă. - Nota Trad. 
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pură • ,  adică "spi1itul •, "Ciica • şi acoliţii ei. Intr-un fel sau 
într-altul masa va fi exdusă in societate, aşa încît "soie
tatea de masă " ("massenhafte Gesellschaft")  va trăi în afa-a 
"sodetăţii sociale " .  

Intr-un cuvînt, această societate nu este altceva decît 
cerul critic, din c are lumea reală a fost izgonită ca fiind iadul 
necritic. Critica absolută pregăteşte în gîndirea ei pură 
această formă universală transfigurată a opoziţiei dintre 
"masă" şi "spirit" . 

Lămuririle date d-lui Riesser în problema destinului naţiu
nilor se dist.ng pnin aceeaş.i profunzime critică ca şi �ămuri
rile de m �i sus în problema "Soietăili " .  

D e  l a  tendinţa evreilor spre emancipare şi de l a  tendinţa 
statelor creştine "de a-i trece pe evrei în anumite rubrici ale 
schemei lor guvernamentale "  - ca şi cum evreii n-ar fi fost 
trecuţi de mult în anumite rubrici ale schemei guvern.men
tale creştine ! - critica absolută ajunge la prorociri pe tema 
decăderii naţionalităţilor. Vedem pe ce c ăi ocolite ajunge cri
tica absolută la mişcarea istorică contemporană, şi anume pe 
calea ocolită a teologiei. Cît de importante sînt rezultatele 
obţinute în felul acesta se poate vedea din următorul oracol 
revelator : 

"Viitorul tuturor naţionalităţilor ... este . . .  foarte . . .  sumbru 1"  

Din prtea criticii, v.torul na�ionalită.lor poate �i oidt 
de sumbru. Singurul lucru cu adevărat important e limpede : 
viitorul este opera criticii. 

"Soarta - exclamă ea - poate să hotărască cum vrea ; noi ştim 
acum că ea este opera noastră".  

După cum dumnezeu a lăsat operei sale, omului, o voinţă 
proprie, aşa şi Critica lasă operei sale, soartei, o voinţă pro
prie. Critica, care făureşte soarta, e ato tputernică asemenea 
lui dumnezeu. Chiar şi "împotrivirea "  pe care o "întîmpinăn 
în afara ei este opera mîinilor ei. "Critica îşi făureşte singură 
adversarii • .  De aceea "revolta masei" împotriva ei nu este 
"primej dioasă" decît pentru "mas ă "  însăşi. 

Dar dacă critica este atotputernică asemenea lui dumne
zeu, ea este totodată, ca şi dumnezeu, a totş tiutoare şi se pri
cepe să îmbine atotputernicia ei cu libertatea, cu voinţa şi cu 
destinaţia naturală a indivizilor umalli .  
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,.Ea n-ar fi o forţă creatoare de epocă dacă n-ar fi i n  stare să facă 
din fiecare ceea ce vrea el să fie şi să indice fiecăruia in mod irevoca
bil punctul de vedere care corespunde naturii şi voinţei lui" .  

Insuşi Leibniz n-ar fi  putut să stabileasc ă  în chip ai fericit 
irmonia prestabilită a atotputemiciei divine cu libertatea omu
lui şi cu destinaţia sa naturală. 

Dacă " Critica" pare a păcătui împotriva psihologiei prin 
aceea că nu face deosebire între voinţa de a fi ceva i capa
citatea de a fi ceva, trebuie să ţinem seama de faptul că are 
motive serioase pentru a califica drept "dogmatică" această 
.,deosebire".  

D a r  trebuie să adunăm forţe pentru c e a  de-a treia campa
.e ! Să ne amintm încă o dată că "CriJLca îşi făureşte sin
gură advers arul " 1 Dar cum şi-ar putea făuri adversarul -
.,fraza" - dac ă nu ar face frazeologie ? 

3. A treia campanie a criticii absolute 

a)
_ 

Autoapologia criticii absolute 

Trecutul ei ,.politic" 

Cea de-a treia cmpanie împotriva "masei", critica abso
lută şi-o începe cu întrebarea : 

,.Care este acum obiectul criticii ?" 38 

In acelaşi nmăr din "Literatur-Zeitung" ni se arată : 

,.Critica nu vrea nimic altceva decit să cunoască lucrurile" .  

De aici rezultă că toate lucrurile ar constitui obiectul cri
ticii. Ar fi absurd să întrebăm dac ă există vreun obiect aparţe, 
rezervat în mod special c riticii. Această contradicţie se re
zolvă foarte simplu dacă ne gîndim că toate lucrurile " coin
cid" cu lucrurile c ritice, iar toate lucrurile critice " coincid" 
cu masa, care este "obiectul" criticii absolute. 

D-1 Bruno îşi exprimă mai întîi mila sa nemărginită pentru 
"masă" . El consacră "un studiu temeinic" "prăpăstiei care îl 
dspate e mulţime. " El vrea "să cunoască senificaţia e 
care această prăpastie o are p entru viitor" (tocmai în aceasta 
constă sus-amintita cunoaştere a "tuturor" lucrurilor) şi în 
acelaşi timp vrea "s-0 suprime". Prin urmare, î n  realitate el 
cunoaşte semnificaţia acestei prăpăstii. Semnificaţia prăpăstiei 
constă tocmai în a fi suprimată de el. 
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Deoarece fiecare se gîndeşte mai întîi la propria sa per
soană, , .Critica" începe prin a suprima propria ei legătură cu 
masa (Massenhaitigkeit}, asemenea asceţilor creştini care, în 
lupta spiritului cu carnea, încep cu mortificarea propriei lor 
cărni. "Carnea" criticii absolute este trecutul ei literar, care 
este cu adevărat "masiv" (massenhaft}, deoarece cuprinde 20 
pînă la 30 de volume. De aceea d-1 Bauer trebuie să degajeze 
de această aparentă legătură cu mas a istoria vieţii literare a 
, . Criticii" - c are coincide întocmai cu istoria propriei sale 
activităţi literare -, să îmbunătăţească şi să explice cu efect 
retroactiv această istorie şi "să consolideze lucrările ei ante
rioare" prin acest comentariu apologetic. 

El începe prin a explica printr-o dublă cauză eroarea 
masei, care pînă la dispariţia publicaţiei , .Deutsche Jahr
biicher" 37 şi a , .Gaetei renane" 38 îl cSidera i pe d�l B auer 
ca pe unul dintre ai ei. ln prjmul rînd s�a cmis greşela de a 
nu COls�'dera mişcaTea ·literară "ca o mişcare pur literară" . In 
acel,aşi timp s-a comis greşeala diametr-al opusă de a cosidera 
mişoarea literafă ca pe o mişaare , .excluiiv" sau ,.pur" lite
raret Este lÎndo.e,luc că , .masa" a greşit Îl o.ice z, şi 
ace asta pentru bunl mobiv că a co!s în acelaşi timp două 
greşelii ca-e se exolud .reip1oc. 

Cu acest prilej, critica absolută, adresîndu-se celor care 
au zeflemisit , .naţiunea germană" tratî:d-o de "literală", ex
clamă : 

. ,Arătaţi-mi o singură epocă istorică pe care «pana» să n-o fi schitat 
dinain te în mod imperios şi care să nu fi fost nevoită să lase penei să 
decidă problema lichidării ei •. 

In naivitatea lui critică, d-1 Bruno desparte "pana" de su
biectul care scrie şi desparte subiectul care scrie, ca "fiinţă 
abstractă ce scrie", de omul istoric viu c are a scris. In felul 
acsta el capătă posibilitatea de a se extazia în faţa forţei 
miraculoase a "penei". Ar fi putut tot atît de bine să ceară 
să-i arătăm o mişcare istoric ă  care să nu fi fost schiţată 
dinainte de , .păsări " şi de , .îngrij itoarea" lor. 

Mai tîrziu vom afla de la acelaşi domn Bruno că pînă 
acum încă nu a fost cunoscută nici o singură epocă istorică. 
Atunci cum ar fi putut oare "pana", care pînă acum nu a 
fost în stare să sclliţeze "nici o singură" epoca istorică, să le 
schiţeze dinain te pe toate ? 

D-1 Bruno dovedeşte totuşi prin fapte justeţea părerii sale, 
"schiţîndu-şi dinainte" propriul său , .trecut" în apologetice 
"trăsături de pană". 
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Critica, care era în toate p rivinţele îngrădită nu numai de 
mărginirea generală a lumii şi a epocii actuale, ci şi de o măr
ginire aparte, personală, de ordin critic, şi care cu toate aces
tea afirmă de cînd lumea, în toate lucrările ei, că ea este cri
tica "absolută, perfectă, pură", n-a făcut altceva decît să se 
acomodeze prejudecăţilor şi capacităţii de înţelegere a masei, 
aşa cum face de obicei dumnezeu în revelaţiile lui către 
oameni. 

.,Aceasta trebuia să ducă - ne spune critica absolută - la o rup
tură între Teorie şi aliatii ei aparenti" .  

Deoarece însă Critica - numită aici,  pentru variaţie, teorie 
- nu parvine la nimic, ci, dimpotrivă, totul vine de la ea, 
deoarece ea nu se dezvoltă înăuntrul lumii, ci în afara ei, şi 
deoarece în conştiinţa ei di vină, veşnic egală cu sine îns ăşi. 
totul este p redestinat, rezultă că şi ruptura cu vechii ei aliaţi 
a fost o " cotitură nouă" nu în sine, nu pentru ea însăşi, ci 
numai în aparenţă, numai pentru alţii. 

.,Dar această cotitură nu era nici măcar, «propriu-zis», o cotitură 
nouă: Teoria a lucrat tot timpul la critica propriilor ei teze• (se ştie cît 
a trebuit să fie scuturată teoria pentru a o determina să-şi facă critica 
propriilor ei teze), .,ea n-a linguşit niciodată masa" (în schimb s-a lin
guşit cu atît mai vîrtos pe sine însăşi) , .,ea s-a ferit întotdeauna să nu 
se încurce în premisele adversarului ei " .  

"Teologul creştin trebuie să p rocedeze cu prudentă" (Bruno 
Bauer : "Creştinismul dezvăluit", pag. 99) . Cum se explică 
deci că , ,p rudenta" criti că s-a încurcat totuşi şi nu şi-a expri
mat chiar atunci, clar şi răspicat, "adevărata" ei opinie ? De 
ce n-a spus lucrurile pe şleau ? De ce n-a spulberat iluzia 
deşartă că ar fi înrudită cu masa ? 

.,Ce este aceasta ce mi-ai făcut ? zise Faraon lui Avraam cînd i-a 
înapoiat-o pe Sara, soţia lui. De ce ai rostit : este sora mea ?" (B. Bauer : 
.,Creştinismul dezvăluit" ,  pag. 100) . 

.,Jos raţiunea 1 Jos vorbirea ! zice teologul ; dacă ar fi aşa ar în
semna că Avraam a fost un mincinos ! Revelaţia s-ar simţi atunci profund 
j ignită 1 "  (ibid) . 

"Jos raţiunea 1 Jos vorbirea !" zice criticul ; dacă d-1 
Bauer s-ar fi încurcat într-adevăr, şi nu numai în aparenţă, 
cu masa, critica absolută n-ar mai fi absolută în revelaţiile 
ei şi s-ar simţi p rofund jignită ! 

8 - Ma rx-Engels - Opere, voi. I l  
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Critica absolută continuă : 
,.Străduinţele ei • (ale criticii absolute) "au rămas pur şi simplu 

neobservate ş1 ,  în afară de aceasta, critica a trecut printr-un stadiu in 
care a fost nevoită să admit. în mod sincer premisele adversarului ei ş i  
să le ia in serios pentru o clip. ; pe scurt, cind nu poseda încă pe deplin 
capacitatea de a spulbera convingerea masei că aceasta ar avea o cauză 
comună şi un interes comun cu critica".  

Străduinţele "Criticii " au rămas pur şi simplu neobservate ; 
deci vina era a masei. Pe de altă parte, critica mărturiseşte 
că străduinţele ei nu puteau fi observate, pentru că ea însăşi 
încă nu poseda "capaci tateau de a face ca ele să fie obser
vate. S-ar părea deci că vina ar fi de partea criticii. 

Fereas că dumnezeu 1 Critica a fost "nevoită" - i s-a impus 
cu forţa - "să admită în mod sincer premisele advers arului 
ei şi să le ia în serios pentru o clip ă " .  Frumoasă sinceritate, 
cu adevărat teologică, o sinceritate care în realitate nu pri
veşte în mod serios lucrurile, ci "le ia în s erio s "  numai "pen
tru o clipău,  şi care s-a ferit totdeauna, deci în fiecare clipă, 
să nu se încurce în premisele adversarului ei, dar care totuşi 
, , pentru o singură clipă" admite "în mod sincer" aceste pre
mise. "Sinceritatea" ia proporţii şi mai mari în partea finală 
a frazei citate. Critica "a admis în mod sincer premisele masei 
chiaru în clipa în care "nu poseda încă pe deplin capaci tatea" 
de a spJlbera iluia că ar exista o identitate între cauza ei 
şi cauza masei. Ea încă nu poseda capacitatea, dar avea dej a 
voinţa şi gîndul. Nu putea încă să rupă pe faţă cu masa, dar 
ruptura se produsese dej a în in teriorul ei, în sufletul ei, şi 
anume chiar în clipa în care nutrea s impatii sincere faţă 
de masă 1 

Critica, deşi se încurcase în prejudecăţile masei, în reali
tate nu se încurcase în ele ; dimpotrivă, ea era de fapt liberă 
de propria ei mărginire, dar nu poseda "încă pe deplin" "ca
pacitatea" de a arăta acest lucru masei. Toată mărginirea " cri
ticii u nu era deci decît aparenţă pură, o aparenţă care, dacă 
nu era mărginirea masei, ar fi fo st de prisos şi ca atare nici 
n-ar fi existat. Vina apasă deci iarăşi pe umerii masei. 

Dar în măsura în care această aparenţă era întreţinută de 
"incapacitatea " ,  de "neputinţa" criticii de a se exprima, în 
aceeaşi măsură critica însăşi era imperfec tă. Ea mărturiseşte 
acest lucru în felul ei specific, pe cît de apologetic pe atît de 
sincer . 

.. Cu toate că ea• (critica) , .supusese unei critici nimicitoare libera
lismul, ea mai putea fi considerată ca o formă specială de liberalism, ba 
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cl1iar ca expresie extremă a lui ; cu toate că deducţiile ei adevărate şi 
hotărîtoare depăşeau cadrul politicii, ea mai trebuia să păstreze aparenţa 
că face politică, şi această aparenţă imperfectă i-a cîştigat cea mai mare 
parte din prietenii menţionaţi mai sus" .  

Critica ş i - a  cîştigat prietenii datorită aparenţei imperfecte 
c ă  ar face politică. Dacă această aparenţă ar fi fost perfectă. 
ea şi-ar fi p ierdut incontest.bil prietenii politici. In grija ei 
apologetică de a se spăla de orice p ăcat, ea învinuieşte apa
renţa falsă că ar fi fost o aparenţă falsă imperfectă, în loc să 
fi fost o aparenţă falsă perfectă. Inlocuind o aparenţă prin 
alta, "critica" se poate consola cu ideea că, dacă a avut "ap a
renţa perfectă" de a voi să facă politică, în schimb nu are nici 
măcar "aparenţa imperfectă" de a fi desfiinţat undeva sau 
cîndva politica. 

Critica absolută, nefiind pe deplin satisfăcută de "aparenţa 
imperfect ă " ,  se întreabă încă o dată : 

"Cum s-a putut intimpla că in momentul acela critica s-a lăsat an
trenată de interesele «politice, de masă» (massenhafte) , că ea... a tre
buit 1 . . .  chiar ! . . .  să iacă politică J• 

Pentru teologul Bauer este ceva de la sine înţeles că timp 
îndelungat Criti ca a trebuit să facă teologie speculativă ; căci 
el, " criti c a " ,  este doar teolog ex p rofesso. Dar să facă politică ? 
Acest lucru trebuie motivat prin împrejurări cu totul speciale, 
prin împrejurări politice, personale ! 

De ce dar a trebuit "Critica" să facă chiar şi politică ? "I 
se aduceau acuzaţii - ia tă ce ni se răspunde la această între
bare" .  Astfel cel puţin se dezvăluie "misterul " "politicii lui 
Bauer" şi cel puţin nu va mai putea fi calificată drept ne
politică acea aparenţă care, în lucrarea lui Bruno Bauer 
"Cauza dreaptă a libertăţii şi propria mea cauză«,  leagă prin
tr-un simplu 11Şi1 "cauza proprie" de "cauza libertăţii " masei. 
Dar dacă, în loc de a se ocupa de "propria ei cauză" în inte
resul politicii, criti::a a făcut politică în interesul propriei ei 
cauze, trebuie să se admită că nu politica a păcălit critica, eL 
dimpotrivă, politica a fost p ăcălită de critică. 

Bruno B auer urma deci să fie înlăturat de la catedra lm 
de teologie : era acuzat ; "Criica" trebJia să facă politi că, 
adică să se ocupe de p rocesul "ei", adică de p rocesul lui 
Bruno Bauer. Nu d-1 Bauer s-a ocupat de pro cesul criticii, ci 
"Critica" s-a ocupat de procesul d-lui Bauer. De ce a trebuit 
"critic a "  să se ocupe de procesul ei ? 
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"Ca să se justifice !" Foarte bine. D ar "Critica" este de
parte de a se mulţumi cu un motiv atît de personal, atît de 
p rofan. Fie şi aşa. D ar nu numai pentru aceasta, "ci mai ales 
pentru a s coate la iveală contradicţiile adversarilor ei" ; şi, 
ar fi putut să adauge critica, pentru a aduna într-un singur 
volum articole vechi împotriva a diverşi teologi ; vezi, p rin
tre altele, ciorovăiala p rolixă u Planck, această ceartă de fa
milie dintre teologia-Bauer şi teologia-Strauss.  

Dup ă ce şi-a uşurat sufletul mărturisind adevăratul interes 
al "politicii" sale, critica absolută, amintindu-şi de "procesul" 

ei, începe să rumege din nou vechiul sp anac hegelian (vezi în 
.,Fenomenologie" lupta dintre iluminism şi credinţă, vezi în
treaga "Fenomenologie u )  pe care l-a mai rumegat pînă acum 
in fel şi chip în "Cauza dreaptă a libertăţii" ,  şi anume că 
"vechiul care se opune noului nu mai este u adevărat 
vechiul " .  Critica critică este un animal rumegător. Critica ia 
cîteva fărîmătui de la Hegel, cum este, e pildă, teJa de mai 
sus despre "vechi" şi "nou " sau "dezvoltarea unui extrem din 
extremul lui opus" şi altele de acest fel, şi le pune mereu la 
încălzit, fără a simţi măcar vreodată nevoia de a se răfui cel 
puţin cu "dialectica speculativă" în alt mod decît p rin istovi
rea p rofeso rului Hinrichs. In schimb, îl depăşeşte mereu " :n 
mod c ritic" pe Hegel, repetîndu-1. D e  pildă : 

,.Critica, făcîndu-şi apariţia şi dind cercetării o fomă nouă, adică 
Foma care nu se mai lasă transformată într-o limitare exterioară• etc. 

Cînd transform un lucru, fac din el ceva esenţialmente 
diferit. Intrucit o rice formă este in acelaşi timp şi o "limitare 
exterioară", rezultă că nici o fomă nu se "lasă" transformată 
într-o "limitare exterioară " ,  după cum un măr nu se lasă 
"transformat u într-un măr. De altfel, dacă forma pe care "cri 
tica" o dă cercetării nu se lasă transfomată într-o "limitare 
exterioară", aceasta se datoreşte cu totul altei cauze : depă
şind limitele o ricărei "limitări exterioare " ,  ea se topeşte în 
negura cenuşie, întunecoasă a absurdităţii. 

,.Ea • (lupta dintre vechi şi nou) "nu ar fi însă posibilă nici atunci" 
(adică în momentul în care critica ,.dă" cercetării "forma cea nouă") 
,.dacă vechiul ar trata teoretic... problema compatibilităţii sau a incom
patibilităţii • .  

D a r  pentru ce vechiul nu tratează teoretic această p ro
blemă ? Pentru că "el însă este cel mai putin în măsură s-o 
fac ă la început, deoarece în momentul surprizei",  adică la 
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început, "el nu se cunoaşte nici p e  s ine însuşi şi nu cunoaşte 
nici noul" ,  adică nu se studiază teoretic nici pe sine însuşi, 
nici noul. Aşadar, lupta dintre v�ci şi nou nici nu ar fi po
sibilă, dacă, din p ăcate, această "imposibili tate" nu ar fi 
imposibilă ! 

Cînd "Criticul u facultăţii de teologie "mărturiseşte " apoi 
"că a greşit în mod deliberat, că a comis eroarea după libera 
sa alegere şi după o matură chibzuială" - tot ce face critica, 
toate prin cîte trece ea se transformă pentru ea într-un pro
dus liber, pur şi deliberat l gîndirii i -, această mărturi
sire pe care o face criticul nu are decît o "aparenţă imper
fectă" de adevăr. Deoarece "Critica sinopticilor" 39 este întru 
totul de domeniul teologiei, deoarece este p rin excelenţă cri
ti că teologică, d-1 B auer, docent privat de teologie, putea s-o 
s crie şi s-o p ropovăduiască "fără a greşi cu ceva şi fără a 
comite vreo eroare u .  Dimpotrivă, greşeala ar fi fost a facul
tăţilor de teologie, care nu şi-au dat seama cu cîtă stricteţe 
şi-a îndeplinit d-1 Bauer p romisiunea făcută în p refata la "Cri
tica sinopticilor " ,  vol. I,  p ag. XXIII. 

"Dacă în acest prim volum negaţia mai poate să pară prea îndrăz
neaţă şi prea cupinzătoare, noi reamintim numai că ozitivul adevărat 
nu poate să se nască decît atunci cînd este precedat de o negaţie te
meinică şi generală... Se va vedea la urmă că numai critica cea mai 
necruţătoare din lume ne va permite să cunoaştem puterea creatoare a 
lui isus şi a principiului său • .  

D-1 Bauer îl separă intenţionat pe "Iisus " de "principiul" 
s ău, pentu a ridica deasupra oric ărei aparenţe de echivoc 
sensul pozitiv al p romisiunii sale. Şi, într-adevăr, d-1 Bauer a 
înfăţişat atît de limpede puterea "creatoare" a lui Iisus şi a 
principiului său, încît a reieşit că a sa "conştiinţă de sine infi
nită" şi "spiritul" nu sînt altceva decît creaţii creştine. 

Să admitem că litigiul dintre critica critică şi facultatea de 
teologie de la Bonn ar explica "politi ca" de atunci a criticii. 
Dar in acest caz se pune întrebarea : de ce a continuat critica 
critică să facă politică după solutionarea acestui litigiu 1 
Ascultaţi : 

"Ajunsă în acest punct, «Critica. ar li trebuit ori să se opreascd, 
ori să meargă îndată mai departe, să cerceteze esenţa politică şi s-o 
prezinte ca pe adversarul ei, dacă ar fi fost cu putinţă ca ea să se poată 
opri în mijlocul luptei de atunci şi dacă, pe de altă parte, nu ar fi 
existat o prea severă lege istoică în virtutea căreia orice principiu care 
îşi măsoară pentru prima oară forţele cu contrariul său trebuie neapă
rat să se lase... doborît de acesta • .  
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Ce savuroasă frază apologetică 1 "Critica ar fi trebuit să 
se oprească" dacă ar fi fost cu putinţă . . .  "să se poată opri " 1 
Cine " trebuie" să se oprească ? Şi cine ar fi trebuit să facă 
ceea ce nu "era posibil . . .  să se poată face" ? Pe de altă parte ! 
Critica ar fi trebuit să meargă mai departe "dacă, pe de altă 
parte, nu ar fi existat o prea severă lege istorică etc." .  Legile 
istorice sînt "prea severe" şi cu critica absolută ! Dacă ele 
n-ar sta de partea cealaltă în raport cu critica critică, cît de 
strălucit ar înainta aceasta din urmă 1 Dar a la guerre comme 
a la guerre *. In istorie, critica critică este nevoită să se lase 
transformată în tr-o "istorie" tristă ! 

, .Dacă critica" (mereu acelaşi domn Bauer) . ,a fost nevoită... se va 
admite totuşi în acelaşi timp că ea a avut totdeauna un sentiment de 
incertitudine atunci cind se făcea ecoul unor revendicări de acest gen" 
(adică de genul politic) , ,şi că datorită acestor revendicări ea intra in 
contradicţie cu adevăratele ei elemente, contradicţie care îşi găsise deja 
Iezolvarea in aceste elemente • .  

Legile prea severe ale istoriei au împins critica pe panta 
;lăbiciunilor politice, dar - imploră ea - trebuie să se admită 
in acelaşi timp că cel puţin în sine, dacă nu chiar în realitate, 
ea se afla deasupra acestor slăbiciuni. Mai întîi le-a biruit 
"în simţire", pentru că "a avut totdeauna un sentiment de 
incertitudine în revendicările ei" ; ea nu se simţea la largul 
ei în arena politică, nici ea nu ştia ce-i cu ea. Ba mai mult ! 
Ea intra în contradicţie ·CU adevăratele ei elemente. Şi, în 
sfîrşit, argumentul suprem ! Contradicţia dintre critică şi ade
văratele ei elemente nu-şi găsea rezolvarea în cursul dezvol
tării criticii, ci "şi-o găsise deja" în adevăratele ei elemente, 
care existau independent de contradicţie ! Aceste elemente 
critice pot spune cu mîndrie : înainte de a fi fost Avraam, 
eram noi .  Inainte ca dezvoltarea să fi produs opoziţia faţă de 
noi, ea zăcea, nenăscută, în sînul nostru haotic, rezolvată, 
moartă, descompusă. Deoarece contradicţia dintre critică şi 
adevăratele ei elemente "îşi găsise deja rezolvarea" în ade
văratele ei elemente şi deoarece o contradicţie rezolvată nu 
este o contradicţie, înseamnă că, la drept vorbind, critica nu 
se afla cî tuşi de puţin în contradicţie cu adevăratele ei ele
mente, în contradicţie cu sine însăşi, şi în felul acesta obiec
tivul general al autoapologiei ar fi atins. 

* - la război ca la război. - Nota Trad. 
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Autoapologia criticii absolute dispune de u n  întreg vo
cabular apologetic : 

.,nici măcar, la drept vorbind" ,  .,numai neobservat încă" ,  .,in afară de 
aceasta exista" ,  .,încă nu pe deplin" ,  .,cu toate că - totuşi" ,  .,nu numai, 
ci mai ales" ,  .,în aceeaşi măsură, propriu-zis, pentru prima oară" ,  .,cri
tica ar fi trebuit, dacă ar fi fost cu putinţă şi dacă pe de altă parte ... •, 
. , dacă . .. se va admite totuşi în acelaşi timp ", .,nu era firesc oare, nu era 
inevitabil oare" ,  .,nici chiar" etc. 

Nu demult, în legătură cu întorsături apologetice simi
lare, critica absolută s-a exprimat în felul următor : 

. ,«Cu toate că» şi «totuşi», «Ce-i drept» şi «dar», un «nu» ceresc şi 
un �da» pămîntesc - iată coloanele fundamentale ale teologiei moderne, 
picioroangele pe care umblă, artificiul la care se mărgineşte întreaga 
ei înţelepciune, intorsătura care revine in toate întorsăturile ei, alfa şi 
omega ei" (.,Creştinismul dezvăluit" ,  pag. 1 02) . 

b) Problema evreiască nr. 3 

"Criti ca absolută" nu se mulţumeşte să dovedeas că cu 
autobiografia ei atotputernicia care îi este proprie şi care 
"în aceeaşi măsură, propriu-zis, abia creează vechiul, ca şi 
noul" .  Ea nu se mulţumeşte să scrie personal apologia tre
cutului ei. Ea pretinde unor terţe persoane, întregii lumi 
profane, să îndeplinească "s arcina" absolută, "s arcina care 
în acest moment este cea mai importantă", şi anume să iacă 
apologia faptelor şi a "operelor" lui B auer. 

,,Deutsch-Franzosisclw Jahrbiicher" a publioat o analiză 
critică a cărţii d-lui Bauer "Problema evreiască" 40• In această 
analiză a fost scoasă la iveală ero area fundamentală a d-lui 
Bauer, confuzia pe care el o face între "emanciparea politică " 
şi "emanciparea omenească" .  Este adevărat că acolo vechea 
problemă evreiască nu a fost pusă în "mod just" ; în s chimb 
îns ă "problema evreiască" a fost tratată şi rezolvată în forma 
pe care evoluţia modernă a dat-o tuturor problemelor vechi, 
transformîndu-le astfel din "probleme" ale trecutului în "pro
bleme" ale prezentului. 

In cea de-a treia campanie a ei, critica absolută, după cit  
se pare, a găsit de cuviinţă s ă  răspundă revistei "Deutsch
Frnzăs.sche Jahrb.icher" .  Critica absolută începe printr-o 
mărturisire : 

"In problema evreiască s-a comis aceeaşi «eroare» : esenţa politică 
a fost identificată cu esenţa omenească".  
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Critica observă că : 

.,ar fi prea tîrziu să se facă criticii imputări pentru poziţia pe care se 
mai afla, în parte, acum doi ani" . .,Este vorba, dimpotrivă, să explicăm 
de ce Critica ... a trebuit chiar să facă politică 1 "  

"Acum doi ani ? "  S ă  numărăm după era absolută, luînd c a  
punct de plecare naşterea mîntuitorului critic, a publicaţiei 
"Literatur-Zeitung" a lui Bauer 1 Mîntuitorul critic s-a născut 
în 1 843. In acelaşi an a apărut ediţia a doua, completată, a 
"Problemei evreieşti 11 • Studiul "critic" al "Problemei evreieşti 11 
în culegerea "Douăzeci şi una de coli din Elveţia" 41 a apărut 
şi mai tîrziu, tot în 1843 după stilul vechi. După dispariţia 
revistei "Deutsche JahDbicher 11 şi a "Gazetei renane11 , în 
acelaşi an memorabil, 1843 după stilul vechi, sau anul întîi al 
erei critice, a apărut lucrarea politică fantastică a d-lui 
Bauer : "Stat, religie şi partid", care repetă întocmai vechile 
lui erori în problema "esenţei politice". Apologetul este ne
voit să falsifice cronologia. 

"Explicarea" faptului că d-1 Bauer "a trebuit"  "chiar" să 
fac ă politică nu prezintă un interes general decît în anumite 
condiţii. Intr-adevăr, dac ă admitem dinainte ca dogmă fun
damentală infailibilitatea, puritatea şi caracterul absolut al 
criticii critice, atunci desigur c ă  faptele care vin în contra
dictie cu această dogmă se transformă în enigme tot atît de 
greu de dezlegat, tot atît de remarcabile şi de misterioase, 
cum sînt pentru teolog actele aparent nedivine ale lui 
dumnezeu. 

Dacă, dimpotrivă, privim "criticul" ca pe un individ finit 
şi nu-l separăm de limitele epocii sale, sîntem scutiti să răs
pundem la întrebarea de ce a fost el nevoit să se dezvolte 
clliar în cadrul limitelor lumii,  deoarece întrebarea cade de 
la sine. 

Dar dacă critica absolută stăruie în pretenţia ei, ne ofe
rim s ă scriem un mic tratat scolastic care se va ocupa de 
următoarele probleme actuale : 

"De ce concepţiunea imaculată a fecioarei Maria prin du
hul sfînt a trebuit să fie dovedită tocmai de c ătre d-1 Bruno 
Bauer ? 11 "De ce d-1 Bruno Bauer a trebuit să dovedească c ă  
ingerul care i s-a arătat lui Avraam era o emanaţie reală a 
lui dumnezeu, emanaţie căreia îi lipsea însă consistenţa ne
cesară pentru digerarea hranei ?" "De ce d-1 Bauer a trebuit 
să fac ă apologia familiei regale prusiene şi să ridice statul 
prusian la rangul de stat absolut ?" "De ce în « Critica sinopti-
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cilor» d-1 Bauer a trebuit să pună « conştiinţa de sine infi
nită>> în locul omului ?" "De ce, în lucraJrea sa «Creştinismul 
dezvăluit>>, d-1 Bauer a trebuit să repete într-o formă hege
liană teoria creştină a facerii lumii ?" "De ce a trebuit d-1 
Bauer să-şi ceară sie şi altora «explicarea>> minunii că a tre
buit să se înşele ? "  

Deo camdată, pînă la dovedirea acestor necesităţi pe cît 
de "absolute " pe atît de "critice " ,  să aruncăm încă o privire 
asupra subterfugiilor apologetice ale "Criticii " .  

, .Problema evreiască... trebuia... mai intii pusă în mod just, ca o 
problemă religioasă şi teologică şi ca o problemă politică• .  ,.In trata
rea şi în rezolvarea ambelor probleme, «Critica>> nu priveşte lucrurile 
nici din punctul de vedere religios, nici din cel politic• .  

In "Deutsch-Franzosische Jahrbicher " ,  felul în care Bauer 
a tratat "problema evreiască" este calificat ca fiind adevărat 
pe plan teologic şi fantezis t pe p'lan politic.  

Inainte de orice, răspunzînd la " reproşul " cu privir. la 
mărginirea ei teologică, "critica" spune : 

, .Problema evreiască este o problemă religioasă. Iluminismul a cre
zut că a rezolvat-o declarind că antagonismul religios este ceva mdi
feren t sau tăgăduindu-! chiar. Critica, dimpotrivă, a trebuit să înfăţi
şeze acest antagonism in toată puritatea lui" .  

Cînld vom ajunge la aspectul politic al problemei evre
ieşti , vom vedea că şi în politi că d-1 Bauer teologul nu se 
ocupă de politică, ci de teologie. 

Atunci însă cînd "Deutsch-Franzosische Jahrb icher" a 
combătut modul lui de a trata problema evreiască ca fiind 
"pur religios" ,  era vorba în special de articolul publicat de 
Bauer în culegerea "Douăzeci şi una de coli" : 

,.Capacitatea evreilor şi a creştinilor contemporani de a deveni liberi • .  

Acst articol n-are nimic a face c u  vechiul "iluminism " .  
Jn el găsim opinia pozitivă a d-lui Bauer despre capacitatea 
de emancipare a evreilor contemporani, deci despre p osibili
tatea emancipării lor. 

"Critica" spune : 

.,Problema evreiască este o problemă religioasă". 

Se pune însă întrebarea : ce este o problemă religioasă şi, 
mai ls, ce este ea în ilele noastre ? 

Teologul va j udeca după aparenţă, şi într-o problemă re
ligioasă va vedea o problemă religioasă. "Critica" însă ar 
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trebui sa-ş1 amintească explic aţia dată în combaterea profe
sorului Hinrichs, şi anume că interesele politice ale prezen
tului au o semnificaţie socială : că "nu mai poate fi vorba" 
de interese politice. 

Tot atît de îndreptăţită a fost revista "Deutsch-Franză
sische Jahrbicher" cînd i-a spus : problemele religioase ac
tuale au acum o semnificaţie socială. Nu mai poate fi vorba 
de interese religioase ca atare. Numai teologul mai p oate s ă  
creadă că este vorba de religie ca religie. E drept c ă  revista 
a co/is greşeala că nu s-a mJlţuJit cu cuvîntul "social" , ci 
a făcut o c aracteristic ă a situaţiei reale a evreilor în socie
tatea civilă contemporană. Dup ă ce iudaismul a fost despuiat 
de învelişul lui religios, care acoperea esenţa lui, şi după ce 
a fost dezvăluit fondul lui empiric, laic, practic, a devenit 
posibil să se indice şi modul practic, realmente social, în care 
acest fond poate fi desfiinţat acum. D-1 Bauer însă se multu
meşte cu ideea că "o problemă religioasă" este o "problemă 
religioas ă " .  

In "Deutsch-Fran zăsische Jahrbicher" nu s-a tăgăduit, 
cum lasă să se creadă d-1 Bauer, că problema evreiască este 
şi o p roblemă religioasă. Dimpotrivă, s-a spus că d-1 Bauer 
p ricepe numai esenţa religioasă a iudaismului, dar nu şi bazJ 
laică reală a acestei esenţe religioase. El combate conştiinţa 
reliqioasă ca pe o fiinţ.ă de sine stătătoare. De aceea d-1 Bauer 
explică pe evreii reali prin religia mozaică, în loc să explice 
misterul religiei mozaicc prin evreii reali. De aceea d-1 Bauer 
nu-l înţelege pe evreu decît în măsura în care acesta consti 
tuie un obiect nemijlocit al teologiei s au în măsura în care 
este teolog. 

Datorită acestui fapt, d-1 Bauer nu b ănuieşte că iudaismul 
laic, real, deci şi iudaismul religios, este generat permanent 
de viaţa societăţii civile contemporane şi-şi găseşte dezvol
tarea supremă în sistemul bănesc. El nu putea să bănuiască 
acest lucru, pentru c ă  nu cunoştea iudaismul ca o verigă a 
lumii leale, ci numai ca verigă a lumii sale, a teologiei, şi 
pentru că el , ca om evlavios şi cu frica lui dumnezeu, l-a vă
zut pe adevăratul evreu nu în evreul activ de toa te zilele, ci 
în evreul ipocrit din ziua de sîmbătă. Pentru d-1 Bauer, ca 
teolog creştin credincios, importanţa istorică mondială a iu
daismului trebuia să înceteze în momentul naşterii creştinis
mului .  De aceea el a trebuit să repete vechea opinie ortodoxă 
că iudaismul s-a p ăstrat în pofida istoriei, iar vechea super
stiţie teologică potrivit căreia iudaismul există numai ca o 
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confirmare a blestemului dumnezeiesc şi ca o dovadă con
cretă a revelaţiei creştine, trebuia să reapară la el sub forma 
teologică critică, potrivit căreia iudaismul există şi a existat 
numai ca îndoială religioasă grosolană în ceea ce priveşte 
originea suprapămîntească a creştinismului, cu alte cuvinte 
ca o dovadă concretă împotriva revelaţiei creştine. 

In opoziţie cu aceasta s-a demonstrat în "Deutsch-Franzo
sische Jahrbicher 11 că iudaismul s-a p ăstrat şi s-a dezvoltat 
datorită istoriei, în istorie şi împreună cu ea, dar că această 
dezvoltare poate fi văzută nu cu ochiul teologului, ci numai 
cu ochiul laicului, nu în teoria religioasă, ci numai 
în practica comercială şi industrială. S-a explicat de aseme
nea de ce iudaismul practic a ajuns la desăvîrşire abia în 
lumea creştină desăvîrşită, mai mult chiar s-a arătat că iu
daismul este practica desăvîrşită a lumii creştine însăşi. Exis
tenţa evreului contemporan a fost explicată nu prin religia 
sa - ca şi cum religia ar fi o esenţă aparte, existentă pentru 
sine -, ci, dimpobrt.vă, viaţa tenace a religiei mozaice a fost 
explicată prin elementele practice ale societăţii civile, care 
îşi găsesc în acea religie o reflectare fantastică. Emanciparea 
care transformă pe evrei în oameni sau emanciparea ome
nească de iudaism nu a fost concepută deci, aşa cum a făcut 
d-1 B auer, ca o sarcină specială a evreului, ci ca o sarcină 
practică generală a lumii moderne, care es te iudaică pînă în 
fundul sufletului ei. S-a demonstrat că sarcina de a înlătura 
esenţa iudaică este în realitate sarcin. de . înHitur. spiritul 
iudaic al societăţii civile, neomenescul actualei practici a 
vieţii, al cărui punct culminant este sistemul bănesc. 

Ca teolog veritabil, deşi critic, sau ca critic teologic, d-1 
Bauer nu putea să se ridice deasupra opoziţiei religioase. El 
nu putea să vadă în raportul dintre evrei şi lumea creştină 
decî t raportul dintre religia mozaică şi religia creştină. El a 
trebuit chiar să restabilească în mod critic opoziţia religioas ă 
dintre religia mozaică şi cea creştină sub forma opoziţiei din
tre atitudinea evreului şi atitudinea creştinului faţă de reli
gia critică - faţă de ateism, ultima treaptă a teismului, re
cunoaşterea negativă a lui dumnezeu. In sfîrşit, în fanatismul 
lui teologic, el a trebuit să limiteze capacitatea " evreilor şi 
a creştinilor contemporani 11 , adică a lumii contemporane, " de 
a deveni liberi 11 ,  reducînd-o la capacitatea de a înţelege " cri
tica u teologi ei şi de a activa pe acest tărîm. Căci după cum 
pentru teologul ortodox lumea întreagă se reducea la "reli
gie şi teologien (el ar putea tot atît de bine s-o reducă la 
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politi că, economie politi că etc. şi să spună, de pildă, că teo
logia es te economia politică cereas că, deoarece ea este teoria 
producţiei, a repartiţiei, a schimbului şi a consumaţiei "bo
găţiei spirituale� şi a comorilor cereşti !) , aşa şi pentru teo
logul radical, criti c, capacitatea lumii de a se elibera se re
du ce exclusiv la capacitatea abstractă de a critica "religia 
şi teologia" ca "religie şi teologie " .  Singura luptă pe care o 
cunoaşte este lupta împotriva mărginirii religioase a conştiin
ţei de sine, a cărei "puritate" şi "infinitate" criti că sînt şi ele 
tn aceeaşi măsură expresia mărginirii teologice. 

Prin urmare, faptul că d-1 Bauer a tratat într-un mod reli
gios şi teologic p roblema religioasă şi teologică se explică 
prin simpla împrejurare că în problema "religioasă" din zi
lel e noastre el a v ăzut o p robl em ă  "pur religioasă" .  "Modul " 
lui "just de a pune problema" se rezumă la aceea că a pus-o 
"just" în raport cu "propria• lui "capacitate� de a - răs
punde ! 

Să trecem acum la aspectul politic al problemei evre
ieşti 1 

Evreii (ca şi creştinii) sîn t în unele state pe deplin eman
cipati din punct de vedere politic. Evreii şi creşt.nii s înt de
parte de a fi emancipaţi în sensul omenesc. Trebuie să existe 
deci o deosebire între emanciparea politică şi emanciparea 
omenească. De aoeea treb.e ceroetată esenţa emanipăi.i po
litice, adi că esenţa statului modern dezvoltat. Dimpotrivă, sta
tele care încă nu-i pot emancipa politiceşte pe evrei trebuie 
să fie apreciate în comparaţie cu statul politic desăvîrşit şi 
considerate ca state nedezvoltate. 

Iată punctul de vedere din care trebuia examinată pro
blema "emancipării politice" a evreilor şi din care a fost exa
minată această problemă în "Deutsch-Franzosische Jahr
biicher " .  

D-1 Bauer apără "Problema evreias c ă " ,  lucrare a "criticii " ,  
după cum urmează : 

.,Li se arată evreilor că au fost victimele unei iluzii asupra orin
duirii căreia i s-au adresat cerind libertate",  

D-1 Bauer a arătat, într-adevăr, că din p artea evreilor ger
mani a fost o naivitate să ceară dreptul de a participa la viata 
politică obştească într-o ţară in care nu există o viaţă poli
tică obştească, să ceară drepturi politice într-o ţară în care 
nu există decît privilegii politice. In legătură cu aceasta i 
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s-a arătat d-lui B auer c ă  şi el, nu mai puţin decît evreii, este 
victima unor "iluzii " asupra "orînduirii politice germane " .  Şi 
anume, pentru a explica situaţia evreilor în statele germane, 
el afirmă că "statul creştin" nu-i poate emancipa politiceşte 
pe evrei. Procedînd astfel, el a nesocotit făţiş faptele şi a iden
tificat statul privilegiilor, statul creştin-german, cu statul creş
tin absolut. I s-a demonstrat că, dimpotrivă, statul modern, 
desăvîrşit din punct de vedere politic, care nu cunoaşte pri
vUegii religioase, este totodată şi statul creştin desăvîrşit, de 
u nde rezultă c ă  statul creştin desăvîrşit nu numai că poate 
să-i emancipeze pe evrei, dar c ă  i-a şi emancipat efectiv, şi 
că în virtutea naturii sale el trebuie s ă-i emancipeze. 

, .Evreilor li se arată... că îşi fac cele mai mari iluzii în privinţa lor 
inşişi atunci cînd îşi închipuie că cer libertatea şi recunoaşterea uma
nităţii lor libere, pe cînd în realitate nu este vorba şi nici nu poate să 
fie vorba de altceva decît de un privilegiu aparte". 

Libertate ! Recunoaşterea umanităţii libere ! Privilegiu 
aparte 1 Cuvinte edificatoare, menite să ajute la ocolirea, în 
sc�puri apologetice, a unor probleme bine determinate ! 

Libertate ? Era vorba de libertatea politică. I s-a arătat 
d-lui Bauer că, atunci cînd evreul cere libertate şi totuşi nu 
vrea s ă  renunţe la religia lui ,  el "face politică" şi nu pune 
cîuşi de puţin vreo condiţie c are să fie în contraicţie u 
libertatea politică. D-lui Bauer i s-a arătat de asemenea c ă  
scindarea omului î n  cetăţean nereligios şi î n  persoană parti
culară religioSă nu -contrazice de loc emancJparea politic ă. 
I s-a mi aJrătat că aşa cum sta. se emncipează de religie, 
tnancip îndu-se de religia de s tat şi lăsîd eligia în voia ei, 
în cadrul societăţii civile, tot aşa şi omul se emancipează poli
ticeşte de rel'igie prin aceea -că începe s.o considere nu ca pe 
o chesltine publică, ci ca p e  o chestiune privată a lui. In 
sfîrşit, i s-a arătat 1că aitudilea teroristă a revoluţiei f.rCeze 
faţă de religie este departe de a infirma această con-cepţie, 
ci, dimpotrivă, nu face decît s-o confirme. 

In loc de a cerceta raportul real dintre statul modern şi  
religie, d-1 Bauer a găsit de cuviinţă s ă  imagineze un stat 
critic, un stat care nu este altceva decît criticul teologiei care 
în propria lui fantezie s-a umflat şi a luat  proporţiile 
unui stat. Atunci cînd d-1 B auer se împotmoleşte în politică, 
el face mereu din politic ă  o p rizonieră a credinţei sale, a cre
dinţei critice. In măsura în care s-a ocupat de stat, el l-a fo-
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losit mereu ca argument împotriva "Adversarului " ,  religia şi 
teologia necritică. Statul serveşte ca executant al dorinţelor 
intime ale teologiei critice. 

Atunci cînd d-1 Bauer s-a eliberat pentru întîia oară de 
teologia ortodoxă, necritică, în ochii lui autoritatea politică 
. luat locul autorităţii religioase. Credinţa lui în Iehova s-a 
transformat într-o altă credinţă : credinţa în statul prusian. 
In scrierea lui Bruno Bauer "Biserica evanghelică din Prusia" 
au fost ridicaţi la rangul de absolut nu numai statul prusian, 
ci şi - ceea ce era pe deplin consecvent - casa regală p ru
siană. In realitate însă acest stat nu-l interesa pe d-1 Bauer 
din punct de vedere politic ; dimpotrivă, în ochii " criticii " 
meritul acestui stat consta în desfiinţarea dogmelor religi-oase 
pnin Uniunea eclesiasică şi in persecutarea poliţienească a 
sectelor disidente. 

Mişc area politică care a început în 1840 l-a eliberat pe 
d-1 Bauer de politica lui conservatoare şi l-a ridicat pentru o 
clip ă la nivelul politicii liberale. Dar şi în acest caz politica 
nu era în fapt decît un pretext pentru teologie. In lucrarea 
. ,Cauza dreaptă a libertăţii şi p ropria mea cauz ă " ,  statul liber 
este criticul facultăţii de teologie de la Bonn şi totodată un 
argument împotriva religiei. In "Problema evreias că" opozi
tia dintre stat şi religie stă în centrul p reocupărilor, astfel 
încît critica emancipării politice se transformă într-o critică 
a religiei mozaice. In lucrarea "Stat, religie şi p artid " ,  ultima 
lucrare politică a lui Bauer, este exprimată în sfîrşit dorinţa 
cea mai fierbinte şi cea mai ascuns ă a criticului care s-a um
flat şi a luat p roportiile unui stat. Religia este sacrifica tă s ta
tului sau,  mai bine zis, statul este folosit numai ca mijloc pen
tru lichidarea adversarilor "Criticii " : religia necritică şi 
teologia necritică. In sfîrşit, dup ă ce, datorită ideilor socia
liste care începuseră să se răspîndeas că în Germania dup ă 
1 843, Critica a fost - fie şi numai în aparenţă - eliberată 
de orice politică, aşa cum datorită mişcării politice din 1840 
a fost eliberată de politica ei conservatoare, ea poate în sfîr
şit să califice drept scrieri sociale scrierile ei împotriva teo
logiei necritice, să se îndeletnicească nestingherită cu pro
p ria ei teologie critică - opoziţia dintre spirit şi masă - şi 
să vesteasc ă venirea mîntuitorului critic,  a izbăvitorului critic. 

Dar să revenim la subiectul nostru ! 
Recunoaşterea umanităţii libere ? "Umanitatea liberă" a 

c ărei recunoaştere evreii o cereau efectiv, şi nu credeau nu
mai că o cer, este aceeaşi "umanitate liberă" care şi-a găsit 
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recunoaşterea clasică î n  aşa-numitele drepturi universale ale 
omului. D-1 B auer însuşi a considerat năzuinţa evreilor de a 
obţine recunoaşterea umanităţii lor libere c a  o năzuintă a lor 
de a obţine drepturile universale ale omului. 

In "Deutsch-Frazosische Jahrbucher" i s .. a demonstrat 
d-lui B auer că această "umanitate liberă" şi "recunoaşteren " 
ei nu sînt altceva decît recunoaşterea individului egoist al 
societăţii civile şi a mişcării neînfrînate a elementelor spiri 
tuale şi materiale c are formează conţinutul situaţiei în viată 
a acestui individ, conţinutul vieţii civile actuale ; că de aceea 
drepturile omului nu-l eliberează pe om de religie ,  ci nu far 
decît s ă-i acorde libertatea religiei ; că ele nu-l elib erează d e  
proprietate, ci  îi acordă libertatea proprietăţii, nu-l elibe
rează de goana murdară după îmbogăţire, ci nu fac decît să-i 
aco rde libertatea ocupaţiilor. 

I s-a  arătat că recunoaşterea drepturilor omului de către 
statul modern are acelaşi sens ca şi recunoaşterea sclaviei dA 
către s tatul antic. Căci după cum în statul antic baza fireascî 
a statului o constituia scl avia, aşa şi în statul modern baza 
firească a statului o constituie societatea civilă, precum şi 
omul societăţii civile ,  adică omul independent,  l egat de alti 
o ameni numai prin l egăturile interesului privat şi ale nece
sităţii naturale inconştiente, omul sclav al o cupaţiei s al e  şi al 
nevoii egois te proprii, ca şi al nevoii egoiste a altuia. Statul 
modern a recunoscut această b ază firească a sa, ca atare, în 
drepturile universale ale omului. El nu a creat-o . Fiind pro
dusul societăţii civile ,  pe care propria ei dezvoltare a îm
pins-o să se  smulgă din vechile cătuşe politice, l a  rîndul lui 
statul modern, prin proclamarea drepturilor omului, a recu
noscut propria lui o rigine şi propria lui b ază. Emanciparea 
politică a evreilor .i faptul de a acorda evilor , ,drepturile 
omului" CI1SJituie un act Îl care ambele laturi se COndiţionea
ză rec�proc.  D-1 Riesser eGprimă just sensul năzuinţei evreilor 
de a obţine recunoaşterea umanităţii lor libere, atunci cînd, 
printre altele ,  vorb eşte despre libertatea de a merge, de a ră
mîne într-un loc ,  de a călători, de a-şi exercita profesiunea 
etc. Aceste manifestări ale "umanităţii liberen sînt foarte ca
tegoric recunoscute ca atare în decl araţia drepturilor omulm, 
care a fost adoptată în Franţa. Evreul este cu atît mai îndrep
tăţit să ceară recunoaşterea "umanităţii"  s ale "libere" ,  cu cît 
"societatea civilă liberă" are pe de-a-ntregul un c aracter co
mercial, evreiesc,  evreul fiind de la bun început un membru 
necesar al ei. In "Deutsch-Franzăssche Jahrbucher " se mai 
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arată de ce membrul societăţii civile este numit p ar excellence 
, .omul " şi de ce drepturile omului se numesc .. drepturi în
născute " .  

, .Critica" n-a ştiut s ă  spună î n  spirit critic despre dreptu
rile omului nimic altceva decît că nu sînt înnăscute, ci c ă  
s-au format p e  cale istorică, lucru pe care Hegel l - a  spus îna
intea ei. In sfîrşit, afirmaţiei criticii cum că pentru a acorda 
altora şi pentru a obţine ei înşişi drepturile universale ale 
omului evreii şi creştinii trebuie să sacrifice privilegiul cre
dintei - teologul critic vede toate lucrurile p rin prizma uni
cei sale idei fixe - i s-a opus în mod special faptul c ă, în 
toate declaraţiile necritice ale drepturilor omului, dreptul de 
a crede în tot ce vrei, dreptul de a exercita orice cult, este 
recunoscut în mod expres ca un drept universal al omului . 
. .  Critica" ar mai fi trebuit să ştie 1c ă partidul lui Hebert a 
fost distrus mi les Sub pretextul că atacînd libertatea re
ligioasă ar fi atentat la 1drepturile omului, şi să ştie că tot 
astfel, la restabilirea ulterioară a libertăţii cultului, au fost 
invocate drepturile omului. 

.,ln ceea ce priveşte esenţa politică, Critica i-a urmărit contradicţiile 
pînă la punctul în care con tradicţia dintre teorie şi practică a ajuns la 
expresia ei cea mai desăvîrşită în ultimii 50 de ani, şi anume pînă la 
sistemul reprezen tativ francez, in care libertatea teoriei este infirmată 
de practică, iar libertatea vieţii practice îşi caută zadarnic expresia în 
domeniul teoriei. 

Odată spulberată iluzia fundamentală, contradicţia pe care crilica 
a semnalat-o în dezbaterile camerii franceze - contradicţia dintre teo
ria liberă şi valabilitatea practică a privilegiilor, între consfintirea legis
lativă a privilegiilor şi o stare de drept public în care egoismul indi
vidului pur caută să vină de hac închistării privilegiate - ar trebui să 
fie înţeleasă ca o contradicţie generală pe acest tărîm". 

Contradicţia pe c are Critica a semnalat-o în dezbaterile 
Camerei franceze nu era altceva decît o contradicţie a con
stituţionalismului. Dacă ea ar fi înţeles-o c a  pe o contradicţie 
generală, ar fi înţeles contradicţia generală a constituţiona
lismului. Dacă ar fi mers mai departe decît .. ar fi trebuit " ,  
după părerea ei, să meargă, ş i  anume dacă a r  fi mers pînă l a  
ideea suprimării acestei contradicţii generale, a r  fi ajuns de 
la monarhia constituţională de-a dreptul la statul reprezen
ta tiv democratic, la statul modern desăvîrşit. Fiind departe de 
a întreprinde o analiză critică a esenţei emancipării politice 
şi de a cerceta raportul determinat dintre aceasta şi esenţa 
omenească, critica n-ar fi ajuns decît la faptul emancipării 
politice, la statul moden dezvoltat, prin urmare n-ar fi ajuns 
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decît la punctul în care existenţa statului modern corespunde 
esenţei lui şi în care deci pot fi observate şi caracterizate 
nu numai beteşugurile lui relative, ci şi beteşugurile lui ab
solute, care constituie însăşi esenţa lui. 

Pasajul "critic" citat mai sus este cu atît mai preţios cu 
cît arată cît se poate de evident că, chiar momentul în care 
Critica se consideră mult mai p resus decît "esenţa politică" ,  
e a  este, dimpotrivă, mult mai prejos decît aceasta, este ne
voită să caute în esenţa politică rezolvarea propriilor ei con
tradicţii şi se încăpăţînează să rămînă la totala ei lipsă de 
înţelegere în ceea ce priveşte principiul modern al s ta tului. 

Critka opune "teoriei libere" "valabili ta tea practică a pri
vilegiilor" şi 11Consfinţirii legisla tive a privilegiilor" "s tarea 
de drept public" . 

Pentru a nu interpreta greşit opinia Criticii, să ne reamin
tim contradicţia pe care ea a semnalat-o în dezbaterile Ca
merei franceze şi care " ar trebui să fie înţeleasă" ca o con
tradicţie generală. Era vorba, printre altele, de a se fixa o zi 
pe săptămînă în care copiii să fie s cutiţi de orice muncă. S-a 
p ropus ca această zi să fie ziua de duminică. In legătură cu 
aceasta, un deputat a cerut ca legea să nu precizeze ziua, în
trucît orice precizare ar fi neconstituţională. Ministrul Martin 
(du Nord) a considerat că această propunere echivalează cu 
propunerea de a p roclama că creştinismul a încetat să mai 
existe. In n u mele evreilor francezi, d-1 Cremicux a declarat 
că, din respect pentru religia marii maj orităţi a francezilor, 
evreii nu au nimic de obiectat împotriva menţionării zilei de 
duminică. Aş adar, potrivit teoriei libere, evreii şi creştinii 
sînt egali,  în timp ce potrivit acestei practici creştinii au un 
privilegiu faţă de evrei ; căci altfel cum ar putea duminica 
creştină să fie indicată într-o lege obligatorie pentru toţi fran
cezii ? Oare sîmbăta evreiască nu ar avea acelaşi drept etc. ? 
Sau, în viaţa practică franceză se întîmplă ca evreul să nu 
sufere de pe wrma privilegiilor creştine, în timp ce legea nu 
îndrăzneşte să consacre deschis această egalitate practică. 
De această natură sînt toate contradicţiile esenţei politice pe 
care d-1 Bauer le dezvoltă în "Problema evreiască" , contra
dicţii ale cons tituţionalismului, care este în genere contradic
ţia dintre statul reprezentativ modern şi vechiul stat al pri
vilegiilor. 

D-1 Bauer comite o eroare fundamentală atunci cînd îşi 
închipuie că, înţelegînd şi criticînd această contradicţie ca o 
contradicţie " generală" , el se ridică de la esenţa politică l a  
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esenta omenească. Printr-o astfel de înţelegere şi de critică 
a acestei contradicţii ,  el nu s-ar ridica decît de la semieman
ciparea politică la emandparea politică totală, de la monar
hia constituţională la statul reprezntativ dmocratic. 

D-1 Bauer crede că, suprimînd privilegiul, el suprimă obiec
tul privilegiu1ui. In legătură cu declaraţia d-lui Martin (du 
Nord) , el spun> : 

.. Nu mai există religie dacă nu mai există o religie privilegiată. Dacă 
luaţi religiei spiritul ei de exclusivitate, ea încetează de a mai exista• .  

Dar după cum activitatea industrială nu se desfiinţează 
prin desfiinţarea privilegiilor meş teşugurilor, ale breslelor şi 
ale corporaţ1i'lor, ci, dimpotrivă, adevăPaba 'dezvoltaPe a in
dus triei începe abia după desfiinţarea acestor privilegii ; după 
cum proprietatea funciară nu se desfiinţează prin desfiinţarea 
privilegiilor prprietăţid funaiare, i, dimpotivă, abia după 
desfiinţarea privilegiilor proprietăţii funciare începe circula
ţia ei universală pe calea liberei parcelări şi a liberei ânstrăi
nări ; după cum comertul .u e desfiinţează prin desfHntarea 
privilegiilor comerciale, ci, dimpotrivă, abia în comerţul li
ber el îşi găseşte adevărata sa realizare, aşa şi religia se des
făşoară în toată universalitatea ei practică numai acolo unde 
nu există nici un fel de religie privilegiată (să ne amintim de 
statele Americii de Nord) . 

"Baza" "s tării de drept public" de astăzi, baza statului mo
dern dezvoltat, o constituie nu societatea privilegiilor, cum 
îşi închipuie Cribioa, ci soietatea pr.v�legi�lor suprimate şi 
desfiinţate, societatea civilă dezvoltată, în care îşi găsesc 
cîmp liber elementele de viaţă care sub regimul domniei pri
vilegiilor mai sînt încătuşate încă politiceşte. "Nici o închis
tare privilegiată" nu se mai opune alteia 1.au stărLi de drept 
public. După cum industria liberă şi comerţul liber desfiin
ţează închistarea privilegiată şi, implicit, lupta dintre diferite 
grupări închistate privilegiate, punînd în locul lor pe omul 
eliberat de privilegii - privilegii care îi separă pe oameni de 
întreaga colectivitate, dar totodată îi grupează într-o colec
tivitate exclusivistă mai mică -, pe omul nelegat de semenul 
său nici măcar prin aparenta vreunei legături generale şi dînd 
naştere luptei generale a omului contra omului, a individului 
contra inhlvidului, tot as<tfel îuteaga societate civilă nu ste 
altceva decît acest război al tuturor indivizilor între ei, des
părţiţi acum unii de alţii numai prin individuali ta tea lor, şi 
nestăvilita mişcare generală a forţelor spontane de viaţă, eli-



Sfinta familie. Capitolul VI 1\1 

berate de cătuşele privilegiilor. Opoziţia dintre statul repre
zentativ democratic şi societatea civilă este desăvîrşirea O?O
ziţiei clasice dintre colectivitatea de drept public şi sclavie. 
!n lumea modernă, fiecare om este în acelaşi timp şi s clav 
şi memlru al colectivităţii de drept public. Tocmai sclavia 
societăţii civile este în aparenţă cea mai mare libertate, pen
tu că pare a fi independenţa desăvîrşită a individului, care 
ia drept propria sa libertate mişcarea nestăvilită a elemen
telor sale de viaţă înstrăinate, degajate de legături generale 
şi de îngrădiri impuse de om, cum s înt, de pildă, proprietatea, 
industria, religia etc., pe cîtă vreme ea reprezintă, dimQo
trivă, înrobirea sa desăvîrşită şi totala lui dezumanizare. Lo
cul privilegiului l-a luat acum dreptul. 

Prin urmare, abia aici, unde nu există nici o contradicţie 
între teoria liberă şi valabilitatea practică a p rivilegiil or, unde, 
dimpotrivă, "teoriei libere " îi corespunde suprimarea p rac
tică a privilegiilor, industria liberă, comerţul liber etc . ,  unde 
nici o închistare privilegiată nu se opune stării de drept pu
blic, unde contrdicţia semnalată de critică este suprimată, 
abia aici există s tatul modern desăvîrşit. 

Tot aici domneşte o lege diametral opusă legii pe care d-1 
Bauer, în deplin acord cu d-1 Martin (du Nord) , o enunţă în 
legătură cu dezbaterile din Camera franceză : 

.,Aşa cum d-1 Martin (du Nord) considera că propunerea de a omite 
în lege menţionarea zilei de duminică este echivalentă cu propunerea 
de a declara că creştinismul a incetat să mai existe, cu acelaşi drept -
şi acest drept este cu totul întemei.at - declaraţia că legea zilei de 
sîmbătă nu mai este obligatorie pentru evreu ar echivala cu proclama
Iea desfiintării iudaismului" .  

In statul modern dezvoltat, lucrurile se petrec tocmai in
vers. Statul declară că religia, ca şi celelalte elemente ale 
vieţii civile, nu încep să existe în toată amploarea lor decît 
in ziua în care el le declară nepolitice şi de aceea le lasă în 
seama lor. Curmării (Auflosung) existenţei lor politice, cum 
este, de pildă, suprimarea existenţei politice a proprietăţii 
prin desfiinţarea censului electoral, suprimarea politică a re
ligiei p rin desfiinţarea bisericii de s tat, acestei proclamări a 
morţii lor politice îi corespunde o dezvoltare colosală a vieţii 
lor, care de aici înainte se supune nestingherită p ropriilor sale 
legi şi se desfăşoară în toată amploarea existenţei sale. 

Anarhia este legea societăţii civile emancipată de privi
Jeqii, care dezmembrează societatea, iar anarhia societăţii ci
vile este temelia actualei s tări de drept public, după cum sta-

9* 
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rea de drept public constituie, la rîndul ei, garanţia acestei 
anarhii. Pe cît sînt de opuse una alteia, pe atît se condiţio
nează reciproc. 

Din toate acestea se poate vedea în ce măsură Criti ca este 
capabilă să-şi însuşească "noul" .  Dar dacă ar fi să rămînem în 
limitele "criticii pure " ,  se pune întrebarea : de ce critica, 
semnalînd sus-arătata contradicţie în dezbaterile din Camera 
franceză, n-a căutat s-o înţeleagă ca o contradicţie generală, 
ceea ce, după propria ei p ărere, "ar fi trebuit "  să se întîmple ? 

. ,Dar acest pas era imposibil pe vremea aceea, nu numai pentru că ... 
nu numai pentru că... ci şi pentru că critica era imposibilă fără această 
ultimă rămăşiţă de împletire interioară cu opusul ei  şi pentru că fără 
aceasta n-ar li putut  să ajungă la punctul de unde nu mai avea decî t  
un singur pas d e  făcut" .  

Era imposibil . . .  pentru c ă  . . .  era imposibil ! Critica n e  asi
gură în plus că "singurul pas", pasul fatal necesar "pentru a 
putea ajunge la punctul de unde nu mai avea decît un sin
gur pas de făcut " ,  era imposibil. Şi cine ar putea să conteste 
acest lucru ? Pentru a putea ajunge la un punct de unde nu 
mai rămlîne decît "un singur pas" de făcut, este absolut impo
sibil să mai faci "singurul pas " care duce dincolo de punctul 
după care nu mai rămîne decît "un singur pas" de făcut. 

Totul e bine cînd se sfîrşeşte b ine ! La sfîrşitul bătăliei 
sale cu masa, care este ostilă lucrării lui Bauer "Probl ema 
lreiască" , Critica m ăturiseşte .că concepţia ei despre "drep
turile omului" , 
.,felul cum apreciază" ea "religia în revoluţia franceză",  .,libera esenţă 
politică la care făcea citeodată aluzie în încheierea raţionamentelor ei", 
într-un cuvînt toată "epoca revoluţiei franceze n-a fost pentru Critică 
nici mai mult nici mai puţin decît un simbol - deci nu epoca încercări
lor revoluţionare ale francezilor în sensul precis şi prozaic ar acestor 
cuvinte -, un simbol, adică nimic mai mult decît o expresie fantastică 
a formelor pe care critica le vedea la sfîrşi t " .  

S ă  lăsăm Criticii consolarea că, chiar dacă a păc ătuit po
liticeşte, n-a făcut-o decît la "încheierea" şi la "sfîrşitul" lu
crărilor ei. Un betivan faimos se consola cu gîndul c:: nici
o dată n-a fost .beat înainte de miezul nopţii. 

Pe terenul "problemei evreieşti " ,  Critica a cîştigat incon
tes tabil din ce în ce mai mult teren în dauna Inmicului. In 
nr. 1 al "Problemei evreieşti " ,  lucrarea Critic ii pe care d-1 
Bauer a luat-o sub apărarea sa era încă absolută şi dezvă
luia înţelesul "adevărat "  şi "general" al "problemei evre· 
ieşti " .  In nr. 2 Critica "nu voia şi nu putea" să depăşească 
li mitele Criticii. In nr. 3 ar fi trebuit să mai facă "un singur 
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pas", dar acesta era "imlposibil" . . .  pentru că . . .  "era imposibil " .  
N u  faptul că "nu voia ş i  n u  putea" a împiedicat-o s ă  fac ă 
ace;t "singur pas", ci fap tul că s-a încurcat în mrejele " apu
sului " său. Ar fi sărit cu mare plăcere peste ultima barieră, 
d ar din nenorocire o ultimă rămăşiţă de masă rămăsese agă
ţată de criticele ei cizme de şapte paşte. 

c) Bătălie critică impotriva revoluţiei franceze 

Mărginirea masei a silit "Spinitl " ,  Cribica, l-a silit pe d-1 
B auer să nu vadă în revoluţia franceză epo ca încer.c ărilor 
revoluţionare ale francezilor în "sensul prozaic" al acestor 
cuIinte, oi "numai" un "simbol" şi o "expresie fantastică" a 
propriilor lui himere critice. Critica se căieşte de "greşeala" 
ei, supunînd unei noi examinări revoluţia. Ea pedepseşte în 
acelaşi timp pe seduc ătorul nevinovăţiei ei - "masa" -, co
municîndu-i rezultatele acestei "noi cercetări " .  

"Revoluţia franceză a fost o experienţă care aparţinea încă î n  între
gime secolului al XVIII-lea • .  

Faptul că o experienţă a secolului a l  XVIII-lea, cum a fost 
revoluţia franceză, a fost o experienţă care aparţinea încă 
în întregime secolului al XVIII-lea, şi nu secolului al XIX-lea, 
€ste un adevăr cronologic care pare să aparţină "încă în în
tregime" adevărurilor care "sînt din capul locului de la sine 
înţeles e " .  Dar în limbajul Criti cii, care nutreşte un resenti
ment puternic împotriva adevărurilor "eviden te " ,  un astfel 
de adevăr se numeşte "examinare " şi îşi găseşte loc, fireşte, 
intr-o "nouă examinare . a revolutiei " .  

,.Dar ideile p e  care revoluţia franceză le-a trezit l a  viaţă nu ne-au 
dus dincolo de rînduielile pe care această revoluţie a vrut să le des
fiinţeze prin violenţă • .  

Ideile n u  p o t  niciodată să ducă dincolo de cadrul vechii 
rînduieli a lumii ; întotdeauna ele pot să ducă numai din
colo de cadrul ideilor vechii rînduieli a lumii. In general, 
ideile nu pot înfăptui nimic. Pentru înfăptuirea ideilor este 
nevoie de o ameni oane t1ebuie să întrebJinţez,e forţa p ractică. 
Prin urmare, în sensul ei ,literal, susitata teză cDitică este ia
răşi un adevăr de la sine înţeles, adică i arăşi o "examinare" .  

Fără a s e  sinchisi de această examinare, revoluţia fran
ceză a generat idei care lduc dincolo de cadrul ideilor vechii 
rînduieli a Jumii în ansamblul ei. Mişc area revoluţionară care 1 
a început la 1 789 în Cercle social 42, care pe la mijlocul dru-
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mului ei a avut ca reprezentanţi principali pe Leclerc _şi pe 
Roux şi care a fost înfrîntă p entru un timp o dată cu c onspi
raţia lui Babeuf, această mişcare a generat ideea comunis tă, 
pe care prăetm1. li Babeuf, Buonarroti, a reintTOdus-o în 
Franţa după revoluţia de la 1 830. Această idee, consecvent 
elaborată, este ideea unei noi rînduieli a lumii . 

.,După ce revolutia a suprimat de aceea" ( !) .,îngrădirile feudale di
năuntru! vieţii poporului, ea a fost nevoită să satisfacă şi chiar să aţîţe 
egoismul pur al naţiunii ; pe de altă parte, ea a fost nevoită să-1 înfrî
neze prin complementul lui necesar, recunoaşterea unei fiinte supreme, 
această inaltă confirmare a ordinii generale de stat, care este menită să 
menţină coeziunea între diferiţii atomi egoişti" .  

Egoismul naţiunii este egoismul spontan a l  ordinii gene
rale de stat, în opoziţie cu egoismul stărilor sociale în 
societatea feudală. Fiinţa supremă este o înaltă confirmare a 
ordinii generale de stat şi deci a naţiunii. Şi totuşi fiinţa 
supremă trebuie să înfrîneze egoismul naţiunii,  adică al or
dinii generale de stat ! Este o sarcină cu adevărat critică s ă  
înfrînezi u n  egoism prin confirmarea lui, b a  chiar prin con
firmarea lui religioasă, adică recunoscîndu-1 ca pe o fiinţă 
supraomenească şi, p rin urmare, eliberată de frînele ome
neşti ! Creatorii fiinţei supreme nu ştiu nimic despre această 
intenţie critică a lor. 

D-1 Buchez, care consideră c ă  fanatismul naţional se sp ri
j ină p e  fanatismul religios , îl înţelege mai bine pe eroul său 
Robespierre. 

Roma şi Grecia s-au p răbuşit din cauza naţionalismului. 
Cri tica nu spune deci nimic specific despre revoluţia fran
ceză atunci cînd afirmă că naţionalismul este vinovat de 
prăbuşirea ei.  Ea nu ne spune de asemenea nimic despre 
naţiune atunci cînd afirmă că egoismul ei este n egoism p ur. 
Acest egoism pur se dovedeşte a fi, dimpotrivă, un egoism 
spontan sumbru, înzestrat cu carne şi sînge, cînd îl compari, 
le prildă, cu egoosm. PUT l eului fich tean. Dar dacă puita
tea lui nu este decît relativă, în opoziţie cu egoismul stărilor 
sociale din societatea feudală, atunci nu mai era nevoie de 
nici o "nouă examinare a revoluţiei " pentru a descoperi c ă  
egoismul care are drept conţinut o naţiune întreagă este mai 
general sau mai pur decît egoismul c are are drept conţinut 
o anumită stare socială şi o anumită corporaţie. 

Explicaţiile pe care le dă Critica despre ordinea generală 
de stat nu sînt mai puţin instructive. Ele se mărginesc la 
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afirmaţia că ordinea generală de stat trebuie să lege laolaltă 
diferiţii atomi egoişti. 

Ca să vorbim precis şi prozaic, membrii so cietăţii civile 
nu sînt nicidecum atomi. Propriet·atea caracteristică a atomu
lui constă în faptul că nu posedă nici un fel de proprietăţi şi 
de aceea nu este legat de alte fiinţe din afara sa printr-o rela
ţie determinată în mod necesar de propria lui natură. Atomul 
nu are nevoi, el îşi este suficient sieşi ; lumea din afara lui 
este vidul absolut, adică e lipsită de orice conţinut, de orice 
sens, de orice semnificaţie, tocmai pentru că atomul posedă 
înăuntrul său toată deplinătatea existenţei. In reprezentarea 
lui nesenzorială şi în abstracţia lui lipsită de viaţă, individul 
egoist al societăţii civile n-are decît să-şi închipuie că este 
atom, adică o fiinţă nelegată prin relaţii cu altceva, lipsită de 
nevoi, care îşi este suficientă sieşi, o fiinţă absolut plină şi 
fericită. Nefericita realitate senzorială nu se sinchiseşte de 
închipuirea acestui individ. Fiecare dintre simţurile lui îl si
leşte să creadă în existenţa lumii şi a indivizilor din afara 
lui ; chiar stomacul lui profan îi aminteşte zilnic că lumea 
din afara lui nu este goală, ci, dimpotrivă, este tocmai ceea 
ce îl umple pe el . Fiecare manifestare activă a fiinţei lui, fie
care însuşire a lui, fiecare instinct vital al său, devine ne
voie, necesitate, care face ca egoismul său să se transforme 
în interes pentru alte lucruri şi pentru alţi oameni din afara 
lui. Dar cum n evoi a  unui individ nu este un lucru de la sin e  
înţeles pentru celălalt individ egoist care posedă mijloacele 
de a satisface acea nevoie, cum nevoia nu are deci un raport 
direct cu satisfacerea ei, orice individ trebuie să creeze 
această legătură, devenind la rîndul său un mij locitor între 
nevoia străină şi obiectele acestei nevoi. Aşadar, necesitatea 
naturală, însuşirile fiinţei omeneşti, oricît de înstrăinată ar fi 
forma sub care s-ar manifesta, interesul -, iată ce leagă pe 
membrii societăţii civile unul de altul. Viaţa civilă, şi nu 
viaţa politică, constituie legătura reală dintre ei. Prin urmare, 
nu statul leagă laolaltă atomii societăţii civile, ci faptul că 
sînt atomi numai în imaginaţie, în cerul închipuirii lor, faptul 
că în realitate sînt fiinţe foarte deosebite de atomi, cu alte 
cuvinte că nu sînt nişte egoişti divini, ci nişte oameni egoişti. 
Numai prejudecata politică îşi mai poate închipui în vremea 
noastră că statul trebuie să cimenteze viaţa civilă, pe cînd 
în realitate, dimpotrivă, viata civilă este aceea care cimen
tează statul. 
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, . Ideea măreaţă a lui Robespierre şi a lui Saint-Just de a crea un 
«popor liber» care să trăiască exclusiv după regulile dreptăţii şi ale vir
tutii - vezi, de pildă, raportul lui Saint-Just asupra crimelor lui Danton, 
precum şi raportul său asupra poliţiei generale - a putut să se menţină 
cîtva timp numai prin teroare şi a fost o contradictie împotriva căreia 
elementele vulgare şi egoiste ale fiintei poporului au reacţionat cu per
fidia şi cu laşitatea la care te puteai aştepta din partea lor" . 

Cît de absolut găunoasă este această frază absolut-critică, 
care pretinde că un , .popor liber" este o "contradicţie" împo
triva căreia trebuie să reacţioneze elementele "fiinţei poporu
lui " ,  se poate vedea din faptul că, în concepţia lui Robespierre 
şi a lui Saint-Just, libertatea, dreptatea şi virtutea nu pot fi , 
dimpotrivă, decît manifestări ale vieţii "poporului" şi însuşiri 
ale , .fiinţei poporului " .  Robespierre şi Saint-Just vorbesc 
răspicat despre "libertatea, dreptatea şi virtutea" antică, care 
erau proprii numai "fiinţei poporului" .  In epoca lor de gl orie, 
spartanii, atenienii, romanii s înt "popoare libere, drepte, vir
tuoas e " .  

I n  dis cursul s ău asupra principiilor moralei publice (şe
dinţa Convenţiei din 5 februarie 1794) , Robespierre întreabă : 

,.Care este principiul fundamental al guvernării democratice sau 
populare ? Virtu tea. Eu vorbesc de virtutea publică, care a făcut atîtea 
minuni în Grecia şi la Roma şi care va face minuni şi mai uimitoare în 
Franţa republicană, vorbesc de virtutea care nu este altceva decît dra
gostea de patrie şi dragostea pentru legile ei" .  

In continuare, vorbind despre atenieni şi spart·ani, Robes
pierre îi numeşte în mod expres "peuples libres " *. El evocă 
mereu amintirea popoarelor antice şi citează pe eroii lor, ca 
şi pe cei care le-au făcut rău : Licurg, Demostene, Miltiade, 
Aristide, Brutus şi Catilina, Cezar, Clodius, Piso. 

In raportul lui asupra arestării lui D anton (la acest raport 
se referă critica) , Saint-Just· spune cît se poate de limpede : 

,.După romani, lumea a devenit pustie, şi numai amintirea lor o um
ple de conţinut şi prevesteşte încă libertatea• ,  

Acuzarea lui, formulată în maniera anti că, este îndreptată 
împotriva lui Danton ca un nou Catilina. 

ln cel ălalt raport al lui Saint-Just, rap ortul asupra poliţiei 
generale, republicanul este zugrăvit în spirit absolut antic : 
inflexibil, modest, simplu etc. Poliţia trebuie să fie prin 
natura ei o instituţie corespunzătoare cenzurii romane. -

* - popoare libere. - Nota Trad. 
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Codrus , Licurg, Cezar, G!to , Cati1ina , Brutus , Antoniu, 
Cassius nu lipsesc nici ei. In încheiere, Saint-Jus t caracte
rizează într-un singur cuvînt "libertatea, drptatea, virtu
tea " ,  aşa cum le cere el , atunci cînd spune : 

.,Que les hommes revolutionnaires soient des Romains• * 

Robespierre, S aint-Just şi partidul lor au sucombat fiindcă 
au confundat republica realist-democra tică antică, înteme
iată pe sclavia reală, cu statul reprezentativ spiritualist
democratic modern, întemeiat pe sclavia emancipată, pe 
socie ta tea burgheză. Ge eroare colosală să fii newoit să  recu
naşH şi să sralc�ioneli în drep turile omului societatea burgheză 
modennă, sodetatea mdJstniei ,  a concurenţei generale , a inte
reselor private c a·re îşi urmăresc nestingherit scopurile, socie
t atea anarhiei, a iniiv.dJalităţii nJturale şi spirttual e  înstrăi
nate de sine, şi în 1aaelai timp să vrei să anulezi după aceea în 
persoana unor indivizi izolaţi manifestările de viaţă ale 
acestei s ocietăţi şi să construieşti totodată într-o formă antică 
capul poli tic al acestei societăţi 1 

Această eroare apare într-o lumină tragică atunci cînd, 
în zma executării lui , S aint-Just, arătînd în s ala închisorii 
Conciergerie un panou mare pe c are era scrisă Declaraţia 
drepturilor omului, exclamă cu mîndrie : "C'est pourtant moi 
qui ai fait cel a "  **.  Dar acest p anou proclama drep turile unui 
om , care nu p o ate fi omul republicii antice, du..ă cum nici 
relaţiile s ale economice şi indus triale nu sînt cel e  antice. 

Nu este locul aici să arătăm c are este justificarea istorică  
a erorii teroriştilor . 

. . După căderea lui Robespierre, mişcarea şi progresul politic s-du 
îndreptat cu paşi repezi spre punctul în care au devenit o pradă a lu• 
Napoleon, astfel că nu mult după 18 Brumar 43 el a putut să spună : 
«Cu prefecţii, cu j andarmii şi cu preoţii mei, pot să fac ce vreau cu 
Franţa » " .  

Istoria profană, dimpotrivă, n e  spune c ă ,  abi a  după căde
rea lui Robespierre, progresul politic, care voise sa se m
treacă pe sine însuşi şi care alunecase pe panta fan tas ticului, 
începe să se realizeze în mod prozaic. Sub cîrmuirea Directo
ra tultzi 44, socie ta tea burgheză - pe c are revoluţia o liberase 
de cătuşele feudale şi o recunoscuse oficial , cu toate că 

* .,Revoluţionarii să fie romani• .  - Nota Trad. 
** - . ,Şi totuşi eu am făcut această declaraţie" .  - Nota Trad. 
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teroarea voise s-o sacrifice unei forme antice de viaţă politică 
- izbucneşte într-un năvalnic torent de viaţă. Iureşul creări: 
de întreprinderi comerciale şi industriale, setea de îmbo
găţire, tumultul noii vieţi burgheze, care, gustată pentru în
tîia oară, mai are un caracter îndrăzneţ, uşuratic, frivol, 
ameţitor ; progresul real al propriet·ăţii funciare franceze, a 
cărei structură feudală fusese sfărîmată de ciocanul revolu
ţiei şi pe care, în p rimul lor elan de activitate înfrigurată, 
nenumăraţii proprietari noi o supun acum unei culturi multi
laterale ; primele mişcări ale industriei devenite libere - iată 
unele manifestări de viaţă ale so cietăţii burgheze abia 
născute. Societatea burgheză este pozitiv reprezentată prin 
burghezie. Burghezia îşi începe deci dominaţia. Drepturile 
omului încetează de a exista numai în teorie. 

Ceea ce a devenit p rada lui Napoleon la 18 BrIlar nu 
era mişcarea revoluţionară în genere, cum crede Critica 
luînd drept bun afirmaţiile nedovedite ale d-lui van Rotteck 
s au Welcker, ci burghezia liberală. C a  să te convingi că este 
aşa, ajunge să citeşti discursurile legislatorilor de atunci. 
Citindu-le, te crezi transportat din Convenţia natională într-o 
cameră de deputaţi din zilele noastre. 

Napoleon a fo st întruchiparea ultimului act al bătăliei 
terorismului revoluţionar împotriva societăţii burgheze, pro
clamată tot de revoluţie, şi împotriva politicii acestei so
cietăţi. Ce-i drept, Napoleon înţelegea de pe atunci esenţa 
statului modern ; el înţelegea că baza acestuia o constituie 
dezvoltarea nestingherită a so cietăţii burgheze, mişcare: 
liberă a intereselor particulare etc. El s-a hotărît să recu
noască şi să apere această bază. Napoleon nu era un terorist 
ameţit de visuri. Dar în acelaşi timp el mai considera că 
statul reprezintă un scop în sine, iar viaţa civilă nu este decît 
un vistiernic, nu este decît subalternul său, care nu are 
dreptul de a avea o voinţă Proprie. El a dus teroarea pînă la 
ultima ei limită, înlocuind revoluţia permanentă cu războiul 
permanent. A satisfăcut pînă la saturaţie egoismul naţiuni i 
franceze, dar a cerut în schimb ca afacerile burgheziei, desfă
tările, bogăţia etc. să fie sacrificate ori de cîte ori aceste 
sacrificii erau impuse de sc opul politic al cuceririlor. Opri
mînd în mod despotic liberalismul societăţii burgheze -
idealismul politic al practicii ei de fiecare zi -, el nu cruţa 
nici interesele ei materiale cele mai esenţiale, comerţul şi 
industria, ori de cîte ori aceste interese intrau în conflict cu 
p ropriile sale interese politice. Dispreţul lui faţă de între-
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prinzătorii industriali nu făcea decît să completeze dispreţul 
lui faţă de ideologi. Şi în politica internă el a luptat împo
triva societăţii burgheze, c a  împotriva unui adversar al statu
lui întruchipat în persoana lui, stat pe care îl concepea ca 
scop în sine absolut. Astfel, de pildă, el  a declarat în Consi
liul de stat că nu va tolera ca marii latifundiari să-şi cultive 
sau să nu-şi cultive domeniile după bunul lor plac. Acelaşi 
sens l-a avut şi planul său de a monopoliza în mîinile statului 
transportul mărfurilor, pentru a subordona astfel statului co
merţul. Comercianţii francezi au pregătit evenimentul care a 
zguduit pentru prima oară puterea lui Napoleon. Provocînd 
prin mijloace artificiale o foamete, speculanţii parizieni 1-au 
silit pe Napoleon să amine cu aproape două luni începerea 
campanie� in RuJia şi în felul aoesta '1-au făcut ă pomea1că 
la război într-un anotimp prea înaintat. 

După cum în persoana lui Napoleon burghezia liberală s-a 
-ciocnit încă o dată cu terorismul revoluţionar, tot astfel în 
persoana Bourbonilor, în Restauraţie, ea s-a ciocnit încă 
dată cu contrarevoluţia. In 1830 burghezia şi-a realizat, în 
sfîrşit, dorinţele ei din 1789, cu deosebirea că progresul ei 
politic era acum încheiat, că pentru ea statul reprezentativ 
constituţional nu mai era idealul statului şi că, luptînd pen
tu un stat reprezentativ constituţional, ea nu-şi mai închi
puia că urmăreşte mîntuirea lumii şi realizarea unor teluri 
omeneşti generale, ci, dimpotrivă, considera acest stat ca 
expresia oficială a puterii ei exclusive şi ca recunoaşterea 
politică a interesului ei particular. 

Istoria revoluţiei franceze, care a început în 1789, nu s-a 
terminat încă în 1830, cînd a învins unul dintre momentele 
ei, îmbogăţit acum cu conştiinţa însemnătăţii lui sociale. 

d) Bătălie critică împotriva materialismului francez 

"Spinozismul a dominat secolul al XVIII-lea atît în forma sa fran
ceză mai dezvoltată, care a făcut din materie substanţă, cît şi în deism, 
care a dat materiei un nume mai spiritualist ... Şcoala spinozistă francezd 
şi adepţii deismului n-au fost decît două secte care purtau între ele 
controverse asupra adevăratului sens al sistemului lui Spinoza... Soarta 
simplă a acestui iluminism a fost ca el să piară şi să se dizolve în ro
mantism, după ce a fost nevoit să devină prizonierul reactiunii care în
cepuse o dată cu mişcarea franceză" .  

Aşa spune Critica. 
Istoriei critice a materialismului francez noi 11 vom opune 

o schiţă sumară a istoriei sale profane, reale. Recunoaştem 
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cu tot respectul prăpastia care desparte istoria aşa cum s-a 
petrecut în realitate de istoria aşa cum se petrece ea după 
decretul "Criticii absolute",  care creează în egală măsură 
atît vechiul cît şi noul. In sfîrşit, dînd ascultare prescripţii
lor Critidi, , ,vom supJne un.i studiu perseverent" întl·ebările : 
. ,de ce ?",  "de unde ?" ,  "încotro ?" pe care le pune istoria 
critică. 

"Ca să vorbim precis şi prozaic", iluminismul francez din 
secolul al XVIII-lea şi în special materialismul francez nu au 
fost numai o luptă împotriva instituţiilor politice existente, 
ca şi împotriva religiei şi teologiei existente, ci şi, în aceeaşi 
măsură, o luptă făţişă şi declarată împotriva metafizicii seco
lului al XVll-lea şi împotriva oricărei metafizici, în special 
împotriva metafizicii lui Descartes, Malebranc11e, Spinoza şi 
Leibniz. Filozofia a fost opusă metafizicii, aşa cum Feuerbach 
a· opus filozofia trează beţiei specu1a tive atunci cînd a luat 
pentru prima oară poziţie hotărîtă contra lui Hegel. Metafizica 
secolului al XVII-lea, înfrîntă de iluminismul francez şi mai 
ales de materialismul francez al secolului al XVIII-lea, a trăit 
o restaurare victorioasă şi substanţială (gehaltvolle) în filo
zofia germană, şi în special în filozofia speculativă germană 

. a secolului al XIX-lea. După ce Hegel a îmbinat în mod genial 
această metafizică cu întreaga metafizică ce i-a urmat şi cu 
idealismul german, întemeind un imperiu metafizic universal, 
oricărui atac împotriva teologiei i-a corespuns iarăşi, ca şi în 
secolul al XVIII-lea, un atac împotriva metafizicii speculative 
şi împotriva oricărei metafizici în general. Ea va fi învinsă 
pentru totdeauna de acel materialism care a fost dus la per
fectiune prin activitatea speculaţiei însăşi şi care coincide cu 
umanismul. Dar aşa cum Feuerbach a reprezentat în dome
niul teoriei materialismul care coincide cu umanismul, - so
cialismul şi comunismul francez şi englez 1-au reprezentat în 
domeniul practicii. 

"Ca să vorbim precis şi prozaic", există două tendinte în 
materialismul francez : una porneşte de la Descartes, iar cea
laltă de la Locke. Cea de-a doua este prin excelenţă un ele
ment al culturii franceze şi duce direct la socialism. Cea din
tîi, materialismul mecanicist, duce la ş tiinţele naturii propriu
zise, aşa cum s-au dezvoltat ele în Franţa. In cursul evoluţiei 
lor, cele două tendinţe se încrucişează între ele. Nu este cazul 
să examinăm mai amănunţit materialismul francez care por
neşte direct de la Descartes, nici şcoala franceză a lui Newton 
şi nici dezvoltarea ştiinţelor naturii în Franţa în general. 
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De aceea ne mărginim să remarcăm următoarele : 
tn fizica sa, Descartes a atribuit materiei o forţă creatoare 

de sine stătătoare şi a considerat mişcarea mecanică drept 
viaţa materiei. El a separat complet fizica sa de metafizica sa. 
In cadrul fizicii sale, ma teria reprezintă unica substanţă, unica 
bază a existenţei şi a cunoaşterii. 

Materialismul mecanicis t francez a aderat la fizica lui Des
cartes şi a respins metafizica sa. Discipolii săi au fost prin 
profesiunea lor antimetafizicieni, adică fizicieni. 

Medicul Le Roy pune temelia acestei şcoli, în persoana 
medicului Cabanis ea atinge punctul său culminant, medicul 
La Mettrie este centrul ei. Descartes mai trăia cînd Le Roy 
a aplicat sufletului omenesc - la fel cu La Mettrie în secolul 
al XVIII-lea - constructia carteziană a animalului şi a de
clarat că sufletul este un mod al corpului, iar ideile sînt miş
cări mecanice. Le Roy credea chiar că Descartes şi-a ascuns 
adevărata lui părere. Descartes a protestat. La sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea, Cabanis a desăvîrşit materialismul carte
zian în cartea sa : "Rapports du physique et du moral de 
l'homme" 45• 

Materialismul cartezian dăinuie şi azi în Franţa. El a do
bîndit mari succese în ştiinţele mecanice ale na turii, care, ca 
să vorbim precis şi prozaic, sînt cele din urmă care ar putea 
să fie acuzate de romantism. 

Din momentul naşterii ei, metafizica secolului al XVII-lea, 
reprezentată în Franta mai ales prin Descartes, a avut ca 
antagonist ma terialismul. In persoana lui Gassendi, restaura
torul materialismului epicurian, materialismul s-a ridicat îm
potriva lui Descartes . Materialismul francez şi englez au 
păstrat întotdeauna o legătură strînsă cu Democrit şi cu 
Epicur. Un alt adversar al metafizicii lui Descartes a fost  ma
terialistul englez H obbes. Gassendi şi Hobbes şi-au învins 
adversarul mult timp după moartea lor, chiar în perioada în 
care acesta domnea oficial în toate şcolile franceze. 

Voltaire a remarcat că indiferenta francezilor din secolul 
al XVIII-lea faţă de controversele dintre iezuiţi şi jansenişti 46 
se datora nu atît filozofiei, cît speculaţiilor financiare ale lui 
Law. Intr-adevăr, răsturnarea metafizicii secolului al XVII-lea 
poate fi explicată prin influenţa teoriei materialiste a secolului 
al XVIII-lea numai în măsura în care însăşi această mi;;c.re 
teoretică găseşte o explicare în caracterul practic al vietii 
franceze de atunci. Această viaţă era axată pe linia prezen
tului imediat, a plăcerilor şi intereselor profane, a lumii pă-
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mînteşti. Practicii sale antiteologice, antimetafizice, materia
liste trebuiau să-i corespundă teorii antiteologice, antimeta
fizice, materialista. Metafizica pierduse în mod practic orice 
credit. Aici nu vom arăta decît pe scurt evoluţia teoretică a 
acestui proces. 

Metafizica secolului al XVII-lea (vezi Descartes, Leibniz 
etc.) mai avea un conţinut pozitiv, p rofan. Ea făcea descoperiri 
în matematică, în fizică şi în alte ştiinţe exacte care păreau 
a fi indisolubil legate de ea. Dar chiar la începutul secolului 
al XVIII-lea această legătură aparentă a fost distrusă. Ştiinţele 
pozitive s-au separat de metafizică şi şi-au delimitat domenii 
de sine stătătoare. Toată bogăţia metafizicii se limita acum 
numai la esenţe ale gîndirii şi la lucruri cereşti, şi aceasta 
tocmai într-un timp cînd esenţele reale şi lucrurile pămînteşti 
începeau să concentreze asupra lor tot interesul. Metafizica 
devenise anostă. In anul morţii lui Malebranche şi Anauld, 
ultimii mari metafizicieni francezi ai secolului al XVII-lea, 
s-au născut Helvetius şi Condillac. 

Omul care a subminat pe plan teoretic orice încredere în 
metafizica secolului al XVII-lea şi în orice metafizică în ge
neral a fost Pierre Bayle. Arma lui a fost scepticismul, făurit 
chiar din formulele magice ale metafizicii. Punctul lui de 
plecare a fost, la început, metafizica lui Descartes . După cum 
pe Feuerbach lupta împotriva teologiei speculative l-a adus 
în mod necesar pe făgaşul luptei împotriva filozofiei specula
tive, tocmai pentru că a văzut în speculaţie ultimul sprij in al 
teologiei şi pentru că a trebuit să-i silească pe teologi să 
revină de la ştiinţa lor aparentă la credinţa grosolană, respin
gătoare, tot aşa pe Bayle îndoielile religioase 1-au făcut să 
se îndoiască de metafizică, care servea drept sprijin acestei 
credinţe. El a supus deci eri ti cii întreaga dezvoltare istorică 
a metafizicii. A devenit istoriograful ei, pentru a scrie istoria 
morţii ei. El a combătut mai ales pe Spinoza şi pe Leibniz. 

Pierre Bayle nu numai că a dărîmat metafizica cu ajutorul 
I01ptiJsmului şi a p regăJt aslfel bernruQ pentru 'accptarea 
materialismului şi a filozofiei bunului simţ în Franţa. El a p re
vestit apariţia societăţii ateiste, care avea să vină în curînd, 
demonstrînd că este polibllă e.s:enţa unei Societăţi compse 
exclusiv din atei, că un ateu poate să fie un om cinstit, c ă  nu 
ateismul, ci superstiţiile şi idolatria îl înjosesc pe om. 

Pierre Bayle a fost, după cum a spus un scriitor francez, 
"ltimul metafizician în sensl secolului al XVII-lea şi prinul 
lilozof în sensl secollui al XVlll-lea", 
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Dar pe lîngă combaterea negativă a teologiei şi a metafi
zicii secolului al XVII-lea era nevoie de un sistem pozitiv, 
antimetafizic. Era nevoie de o carte care să sintetizeze într-un 
sistem practica vieţii de atunci şi să-i dea o bază teoretică. 
Lucrarea lui Locke asupra originii intelectului uman a sosit 
de dincolo de Canalul Minecii cum nu se poate mai la vreme. 
Ea a fost primită cu entuziasm, ca un oaspete mult aşteptat. 

Se pune întrebarea : este oare Locke un discipol al lui 
Spinoza ? Istoria "profană" poate să răspundă : 

Materialismul este fiul adevărat al Marii Britanii. Chiar şi 
scolasticul ei, Duns Sco t, se întreba "dacă materia nu  poate 
să cugete", 

Pentru a face cu putinţă o astfel de minune, el a recurs 
la atotputernicia lui dumnezeu, cu alte cuvinte el a impus 
leologiei să predice materialismul. Pe deasupra era şi nomi
nalist. La materialiştii englezi găsim ca un element de bază 
nominalismul, care este în genere prima expresie a materia
Usmului. 

Adevăratul părinte al materialismului englez şi al întregii 
�tiinţe experimentale moderne este Bacon. Ştiinţele naturii 
sînt pentru el adevărata ştiinţă, iar fizica e�perimentală este 
partea cea mai de seamă a ştiinţelor naturii. Anaxagoras cu 
homeomeriile sale şi Democrit cu atomii s ăi sînt adesea citaţi 
de el . Conform doctrinei sale, simţurile nu înşeală şi sînt 
izvorul tuturor ·cunoştinţelor. Orice ştiinţă este ştiinţă expe
rimentală şi constă în a aplica datelor senzoriale o metodă 
ratională. lnducţia, analiza, compararea, observarea, experi
mentarea sînt condiţiile de căpetenie ale unei metode raţio
nale. Dintre proprietăţile inerente materiei, cea dintîi şi cea 
mai importantă este mişcarea, nu numai ca mişcare mecanică 
şi matematică, ci şi /ai mult ca impuls, ca spirit vital, ca ten
s iune sau, pentru a folosi o expresie a lui Jakob Bohme, ca 
un chin (Oua/) al materiei. Formele primare ale acesteia din 
urmă sînt forţe esenţiale vii, individualizatoare, inerente ei, 
care creează deosebirile specifice. 

La Bacon, primul creator al materialismului, acesta din 
urmă mai conţine într-o formă naivă germenii unei dezvol
tări multilaterale. Materia, în toată strălucirea ei poetic-sen
zorială, surîde olUlui întreg. In schimb, doctrina însăşi, ex
pusă sub formă de aforisme, e încă plină de inconsecvenţe 
teologice. 

In dezvoltarea sa ulterioară, materialismul devine unila
teral. Hobbes a fost acela care a sistematizat materialismul 



144 Karl Marx şi Friedrich Engels 

lui Bacon. Senzorialitatea îşi pierde culorile vii şi se trans
tormă în senzorialitatea abstractă a geometrului. Mişcarea 
fizică este sacrificată în favoarea mişcării mecanice sau ma
tematice ; geometria este proclamată drept ştiinţa de căpe
tenie. Materialism11 devine ostil omului. Pentru a putea în
vinge pe propriul său teren spiritul imaterial şi ostil omului, 
materialismul însuşi trebuie, la rîndul lui, să-şi mortifice 
trupul şi să 'devină ascet. El se manifestă ca o fiinţă cu inte
lect, dar în schimb dezvoltă cu o consecvenţă necrutătoare 
şi toate concluzitle intelectului. 

Dacă simţurile omului constituie izvorul tuturor cunoştin
�elor lui, raţionează Hobbes luînd ca punct de plecare doc
trina lui Bacon, atunci intuiţia, ideea, reprezentarea etc. nu 
sînt altceva decît fantome ale lumii materiale, mai mult sau 
mai puţin despuiată de forma ei senzorială. Ştiinţa poate nu
mai să dea nume acestor fantome. Un nume poate fi utilizat 
pentru mai multe fantome. Ba pot exista chiar nume ele nume. 
Dar ar fi o contradicţie ca, pe de o parte, să vezi în lumea 
senzorială originea tuturor ideilor, iar pe de altă parte să 
afirmi că un cuvînt ar fi 'ceva mai mult deoît un cuvînt şi că 
în  afară de esenţele reprezentate, totdeauna individuale, ar 
mai exista şi esenţe generale. O substanţă necorporală este 
ceva tot atît de contradictoriu ca şi un corp necorporal. Corp, 
exis tenţă, substanţă sînt una şi aceeaşi idee reală. Gîndirea nu 
poate fi separată de materia care cugetă .  Materia este subiec
tul tuturor schimbărilor. Cuvîntul infinit este lipsit de în ţeles 
riacă nu înseamnă capacitatea spiritului nostru de a adăuga 
fără s!îrşit la o mărime dată. Deoarece numai ceea ce este 
material poate fi perceput, ştiut, nu se ştie nimic despre exis
tenţa lui Dumnezeu. Numai propria mea existen.ă este sigură. 
Orice pasiune omenească este o mişcare mecanică care înce
tează sau începe. Obiectivele impulsurilor - iată ce numim 
noi binele. Omul este supus aceloraşi legi ca şi natura. Pu
terea şi libertatea sînt identice. 

Hobbes l-a sistematizat pe Bacon, fără însă a fundamenta 
in amănunţime principiul său de bază, şi anume principiul că  
lumea simţurilor este izvorul cunoştinţelor ş i  al  ideilor. 

Locke fundamentează principiul lui Bacon şi al lui Hobbes 
in lucrarea sa asupra originii intelectului uman. 

După cum Hobbes a spulberat prejudecăţile teiste ale ma
terialismului baconian, tot astfel Collins, Dodwell, Coward, 
Hartley, Priestley etc. au desfiinţat ultima barieră teologică 
a senzualisnului lui Locke. Cel puţin pentru materialist, deis-
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mul nu este decît un mijloc comod şi lesnicios de a se des
cotorosi de religie. 

Am arătat ma1 sus cît de binevenită a fost pentru fran
cezi lucrarea lui Locke. Locke a întemeiat filozofia bunului 
simţ, adică a spus pe o cale ocolită că nu există o filozofie 
distinctă de simţurile sănătoase ale omului şi de intelectul 
bazat pe ele. 

Discipolul nemijlocit şi tălmăcitorul francez al lui Locke, 
Condillac, a îndreptat imediat senzualismul lui Locke împo
triva metafizicii secolului al XVII-lea. El a dovedit că fran
cezii au respins-o pe bună dreptate ca pe un produs nereuşit 
al imaginaţiei şi al prejudecăţilor teologice. El a combătut 
sistemele lui Descartes, Spinoza, Leibniz şi Malebranche. 

In lucrarea sa "Eseu asupra originii cunoştinţelor ome
neşti" ,  Condillac a dezvoltat ideile lui Locke şi a dovedit că 
nu numai sufletul, ci şi simţurile, nu numai arta de a crea 
idei, ci şi arta percepţiei senzoriale sînt de domeniul expe
rienţei şi al obişnuinţei. Intreaga dezvoltare a omului de
pinde deci de educatie şi de împrejurările exterioare. Abia 
filozofia eclectică l-a înlăturat pe Condillac din şcolile fran
ceze. 

Deosebirea dintre materialismul francez şi cel englez co
respunde deosebirii dintre cele două naţiuni. Francezii au dat 
materialis,ului englez esprit *,  carne şi sînge, elocvenţă. Ei 
i-au dat temperamentul şi graţia ce-i mai lipsea. Ei 1-au 
civilizat. 

Abia la Helvetius, care porneşte şi el de la Locke, mate
rialismul dobîndeşte caracterul specific  francez. Helvetius îl 
aplică imediat în cercetarea fenomenelor vieţii sociale (Hel
vetius : "De l 'homme" 47) . Datele simţurilor şi egoismul, plă
cerea şi interesul personal just înţeles constituie temelia 
oricărei morale. Egalitatea înnăscută a aptitudinilor intelec
tuale ale oamenilor, unitatea dintre progresul raţiunii şi pro
gresul industriei, bunătatea înnăscută a omului, atotputernicia 
educaţiei - iată momentele principale ale sistemului său. 

Scrierile lui La Mettrie ne oferă o îmbinare a materialis
mului cartezian cu materi!lismul englez. La Mettrie se folo
seşte pînă în cele mai mici amănunte de fizica lui Descartes. 
"Omul-maşină" 48 construit de el are drept model animalul
maşină construit de Descartes. In lucrarea lui Holbach "Sys
teme de la naturen 49, paJrtea consJcrată fJzioii reprezintă şi ea 
o îmbinare a materialismului francez cu cel englez, după cum 

• - spirit. - Nota Trad. 

1 0 - Marx-Engels - Opere voi. I I  
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partea consacrată moralei se sprijină în esenţă pe mor�la lui 
Helvetius. Robinet ("De la nature") , materialistul francez care 
mai mult decît toţi a păstrat încă legătura cu metafizica şi 
prin aceasta şi-a atras laudele lui Hegel, se referă în mod 
expres la Leibniz. 

Despre Volney, Dupuis, Diderot etc., ca şi depre fizic
eraţi, nu mai este nevoie să vorbim după ce m arătat 
dubla obîrşie a materialismului francez, care îşi are originea 
în fizica lui Descartes şi în materialismul englez, precum şi  
opoziţia mlaterialismului francez faţă de metafizica secolului 
l XVII-lea, faţă de metafizica lui Descartes, Spinoza, Male
branche şi Leibniz. Germanii au putut să observe această 
opoziţie abia după ce au intrat ei înşişi în luptă împotriva 
metafizicii speculative. 

După .cum materialismul cartezian duce la ş tiinţele naturii 
în sensul s tric t  al cuvîntului, cealaltă orientare a materialis
mului francez duce direct  la socialism şi la comunism. 

Nu este nevoie de o prea mare perspicacitate pentru a 
vedea c ă  din teoriile materialismului despre bunătatea în
născută a oamenilor şi 'despre egalitatea aptitudinilor lor in
telectuale, despre atotputernicia experienţei, a deprinderii, a 
educaţiei, despre influenţa pe care împrejurările exterioare 
o exercită asupra omului, despre marea însemnătate a acti
vităţii productive, despre dreptul la plăcere etc. reiese în 
mod necesar legătura materialismului cu comunismul şi cu 
socialismul. Dacă omul îşi soarbe toate cunoştinţele, senza
tiile etc. din lumea senzorială şi din experienţa pe care i-o 
furnizează această lume înseamnă că lumea empirică trebuie 
orînduită în aşa fel încît omul să afle în ea şi să-şi însuşească 
omenescul adevărat, să se cunoască pe sine ca om. Dacă 
interesul just înţeles constituie principiul oricărei morale, în
seamn� c ă  trebuie să tindem ca interesul particular al indi
vidului să coincidă cu interesul omenesc general. Dacă omul 
este neliber în sensul materialist al cuvîntului, adică dacă 
este liber nu prin forţa negativă de a evita un lucru sau 
altul, ci prin forţa pozitivă de a-şi impune adevărata lui indi
vidualitate, nu trebuie să pedepsim individul pentru crimele 
comise, ci trebuie să distrugem izvoarele antisociale ale cri
melor şi să dăm fiecăruia spaţiul social necesar pentru mani
festările lui de viaţă esenţiale. Dacă împrejurările sînt acelea 
care îl formează pe om, trebuie să facem ca împrejurările s ă  
fie omeneşti. Dacă omul este prin natura lui o fiinţă socială 
înseamnă că numai în societate poate el să-şi dezvolte ade-
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vărata lui natură, iar forţa naturii lui trebuie apreciată nu 
dup_ă forţa indivizilor izolaţi, ci după forţa societăţii. 

Aceste teze şi altele similare pot fi găsite aproape textual 
chiar la cei mai vechi dintre materialiştii francezi. Nu este 
locul aici să le exammăm mai îndeaproape. Ceea ce caracte
rizează tendinţa socialistă a materialismului este apologia pe 
care Mandeville, unul dintre primii discipoli englezi ai lui 
Locke, o face viciilor. El dovedeşte că în societatea contem
porană viciile sînt indispensabile şi folositoare. Acesta nu 
era nicidecum o apologie a societăţii contemporane, 

Fourier porneşte direct de la doctrina materialiştilor fran
cezi. Babouviştii au fost materialişti primitivi, neevoluaţi, dar 
şi comunismul evoluat îşi are originea directă în materialis
mul francez. Acest materialism, în forma pe care i-o dădpse 
Helvetius, se întoarce în patria lui de origine, în Anglia. Pe 
morala lui Helvetius îşi întemeiază Bentham sistemul său, sis
temul interesului just înjeles, iar Owen, pornind 'de la sistemul 
lui Bentham, întemeiază comunismul englez. Exilat în Anglia, 
francezuJ Cabet este inluenţat de ideile comuniste de acolo 
şi, după întoarcerea sa în Franţa, devine aici cel mai popular, 
deşi totodată şi cel mai superficial reprezentant al comunis
mului. Comuniştii francezi cu o bază ştiinţifică mai serioasă : 
Dezamy, Gay etc., dezvoltă, ca şi Owen, doctrina materialis
mului ca doctrină a umanismului real şi ca b ază logică a co
munismului. 

Să vPem acum de unde şi-a procurat d-1 Bauer, sau Cri
tica, materialele necesare pentru a face istoria critică a mate
rialismului francez 1 

1 .  In "Is toria filozofiei" ,  Hegel înfăţişează materialismul 
francez ca realizare a substanţei spinoziste, ceea ce este în 
orice caz mult mai desluşit decît expresia "şcoala franceză 
a lui Spinoza", 

2. Din lucrarea lui Hegel "Istoria filozofiei" ,  d-1 Bauer a 
înţeles că materialismul francez ar fi şcoala lui Spinoza. Dacă 
din întîmplare a găsit într-o altă lucrare a lui Hegel că deismul 
şi materialismul reprezintă două partide care înjeleg în mod 
diferit unul şi acelaşi principiu fundamental, ar însemna, după 
d-1 Bauer, că Spinoza a avut două şcoli, între care s-au purtat 
controverse asupra sensului sistemului său.  D-1 Bauer ar fi 
putut să găsească în "Fenomenologia" lui Hegel lămurirea 
la care ne referim. Aici scrie textual : 

.,ln problema esenţei absolute, iluminismul intră în conflict cu el 
insuşi ... şi se împarte în două prtide ... Unul ... nmeşte acel absolut lip-

1 0* 
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sit de predicate . .. liinta supremă absolută . .. Celălalt o numeşte materie .. . 
Şi una şi alta nu sînt decît una şi aceeaşi noţiune ; deosebirea nu stă în 
natura lucrului, ci numai în diferitele puncte de plecare ale celor două 
construcţii • (Hegel : .,Fenomenologia • ,  pag. 420, 421 ,  422) . 

3. In sfîrşit, d-1 Bauer ar mai fi putut găsi la Hegel că, 
dacă în dezvoltarea ei ulterioară substanţa nu se transformă 
în concept şi în conştiinţă de sine, ea duce la "romantism" .  
Ceva asemănător a afirmat la timpul său ş i  revista "Hallische 
Jahrbicher" 37• 

Dar "spiritul"  trebJta cu orice preţ să impună "advesa
rului" său, materialismului, o "soartă neroadă". 

Notă. Legătura materialismului francez cu Descartes şi cu Locke, 
precum şi opoziţia dintre filozofia secolului al XVIII-lea şi metafizica 
secolului al XVII-lea sînt expuse amănunţit în majoritatea lucrărilor 
Jranceze moderne din domeniul istoriei filozofiei. In combaterea criticii 
critice n-a trebuit să repetăm aici decît lucruri cunoscute. Dimpotrivă, 
legătura materialismului din secolul al XVIII-lea cu comunismul fran
cez şi englez din secolul al XIX-lea mai are nevoie de o analiză amă
nunţită. Ne mărginim să reproducem aici cîteva pasaje mai caracteris
tice din Helvetius, Holbach şi Bentham. 

1. Helvetius : .,Oamenii nu sînt răi, dar sînt supuşi intereselor lor. 
Nu trebuie deci să ne plîngem de răutatea oamenilor, ci de nepriceperea 
legiuitorilor, care întotdeauna au opus interesul particular interesului ge
neral" .  - .,Pînă acum moraliştii n-au avut nici un succes, deoarece tre
buie să cercetăm adinc legislaţia pentru a smulge rădăcinile care dau 
ndştere viciului. In New Orleans femeile pot să-şi lase bărbaţii îndată ce 
se satură de ei. In astfel de ţări nu se găsesc femei prefăcute, pentru că 
n-au nici un interes să se prefacă" .  - .,Morala nu este decît o ştiinţă 
deşartă dacă n-o îmbinăm cu politica şi cu legislaţi a" .  - .,Pe moraliştii 
ipocriţi î i  recunoaştem, pe de o parte, după indiferenta cu c are privesc 
viciile distrugătoare de state, iar pe de altă parte după vehementa cu care 
atacă viciile în viaţa privată" .  - .,Oamenii nu se nasc nici buni nici răi, 
dar se nasc capabili de a fi buni sau răi, după cum î i  uneşte sau îi des
parte un interes comun ". - .,Dacă cetăţenii n-ar putea să-şi făurească 
fericirea lor particulară fără a făuri totodată fericirea generală, n-ar mai 
exista oameni vicioşi, în afară numai de nebuni" (.,De l'esprit", Paris, 
1822, I 50, pag. 1 1 7, 240, 241 ,  249, 25 1 ,  339 şi 369) . - Deoarece după Hel
vetius educaţia - prin care el nu înţelege (comp. loc. cit., paq, 390) 
numai educaţia în sensul obişnuit al cuvîntului, ci ansamblul condiţiilor 
de viaţă ale individului - este aceea care-I formează pe om, rezultă 
că dacă, pe de o parte, este nevoie de o transformare care să desfiin
ţeze contradicţia dintre interesul particular şi interesul general, pe de 
altă parte pentru realizarea unei astfel de transformări este nevoie de o 
schimbare radicală a conştiinţei : .,Marile transformări nu se pot înfăptui 
decît prin slăbirea respectului stupid al popoarelor faţă de legile şi  obi
ceiurile vechi" (pag. 260, loc. cit.) sau, cum spune în altă parte, .,prin 
desfiinţarea ignoranţei •. 

2. Holbach. .,Ce n'est que lui-meme que l'homme peut aimer dans 
les objets qu'il a ime ; ce n'est que lui-meme qu'il peut affectionner dans 
les etres de son espece" .  ,.L'homme ne peut j amais se separer de lui-
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meme dans aucun instant de sa vie : il ne peut se perdre de vue" . .,C'est 
toujours notre utilite, notre 'interet... qui nous fait hair ou aimer les 
objels" • (.,Systeme social" ,  t. I ,  Paris, 1822, pag. 80, 1 12) . dar : .,L'homme 
pour son propre interet doit aimer les autres hommes puisqu'ils sont 
necessaires a son bien-etre ... La morale lui prouve, que de tous les etres 
le plus necessaire a J'homme c'est J'homme• ** (pag. 76) . .,La vraie morale, 
ainsi que la vraie politique, est celle qui cherche a approcher les hommes, 
afin de les faire travailler par des efforts reunis a leur bonheur mutuel. 
Toute morale qui separe nos interets de ceux de nos associes est fausse, 
insensee, con traire a la nature" **• (pag. 1 1 6) . .,Aimer les autres ... c'est 
confondre nos interets avec ceux de nos associes, afin de travailler a 
J 'utilite commune .. .  La vertu n'est que J'u tilite des hommes reunis en so
ciete" **** (pag. 77) . .,Un homme sans passions ou sans desirs cesserait 
d'etre un homme... Parfaitement detac.e de lui-meme, comment pour
rait-on le determiner a s'atacher a d'a utres ? .,Un homme, indifferent 
pour tout, prive de passions, qui se suffirai t  a lui-meme, ne serait plus 
un etre sociable ... La vertu n'est que la communication du bien• ***** 
(loc cit., pag. 1 18) . .,La morale religieuse ne servit j amais a rendre les 
mortels plus sociables" ****** (pag, 36, loc, cit.) 

3. Bentham. Din Bentham nu cităm decît un pasaj în care acesta 
combate .,interesul general în sensul politic ll cuvîntului" . .,L'interet des 
individus ... doit ceder a l'interet public. Mais ... qu'est-ce que cela sig
nifie ? Chaque individu n'estm pas partie du public autant que chaque 
autre ? Cet interet public, que vous personnifiez, n'est qu'un terme 
abstrait ; il ne represente que la masse des interets individuels... S 'H 
etait bon de sacrifier la fortune d'un individu pour augmenter celle des 
autres, il serait encore mieux d'en sacrifier un second, un troisieme, sa.« 

* - .,In obiectele iubite de om, el nu se poate iubi decît pe sine în
suşi ; în afecţiunea pentru fiinţele din specia sa, el nu se poate iubi de
cît pe sine însuşi" . .,Omul nu se poate despărţi niciodată de el însuşi. 
în n!ici o clipă din viaţa lui : el nu se poate pierde din vedere" . .,Tot
deauna folosul nostru, interesul nostru ... este acela care ne face să urim 
sau să iubim obiectele" . - Nota Trad. 

** - .,Omul trebuie, în propriul său interes, să iubească pe cei
lalţi oameni, fiindcă sînt necesari bunei sale stări... Morala îi dovedeşte 
r.ă dintre toate fiinţele cea mai necesară omului este omul". - Nota 
Trad. 

*** - .,Adevărata morală, ca şi adevărata politică, este aceea care 
caută să-i apropie pe oameni unii de alţii ca să-i facă să-şi făurească cu 
eforturi comune fericirea lor mutuală. Orice morală care separă intere
sele noastre de acelea ale asociaţilor noştri este falsă, absurdă, contrară 
naturii " .  - Nota Trad. 

**** - .,A iubi pe ceilalţi ... înseamnă a contopi interesele noastre cu 
acelea ale asociaţilor noştri spre a lucra pentru folosul comun. Virtu tea 
nu este decît folosul oamenilor reuniti in societate•. - Nota Trad. 
***** - .,Un om fără pasiuni sau fără dorinţe ar înceta să mai fie om ... 
Fiind complet detaşat de el însuşi, ce I-ar putea hotărî să se ataşeze e 
alţi oameni ? .,Un om indiferent faţă de orice, lipsit de pasiuni, care îşi 
este suficient lui însuşi, n-ar mai fi o fiinţă sociabilă . . .  Virtutea nu estP 
decît transmiterea binelui". - Nota Trad. 
****** - .,Morala religioasă n-a servit niciodată pentru a face pe muri· 
tori mai sociabili " .  - Nota Trad. 
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qu' on puisse assigner aucune limite... Les interets individuels sont les 
seuls interets reels" * (Bentham : "Theorie des peines et des !com
penses" etc., Paris, 1 826, ediţia a III-a, II, pag. [229,) 230). 

· e) Infringerea finală a socialismului 

"Francezii au creat o serie de sisteme în problema cum trebuie să fie 
organizată masa ; dar, deoarece au considerat că masa, aşa cum este ea, 
ar fi un material utilizabil, ei au trebuit să ajungă la creatii fanteziste" . 

Francezii şi englezii au demonstrat, dimpotrivă, şi au de
monstrat destul 'de amănunţit, că ordinea socială actuală orga
nizează "masa aşa cum este ea" şi că, prin urmare, reprezintă 
organizarea masei. Urmînd pilda dată de "Allgemeine Zei
tung" 51, Critica se descotoroseşte de toate sistemele socia
l iste şi comuniste cu ajutorul expresiei temeinice : creatii fan
teziste. 

După ce a zdrobit în felul acesta socialismul şi comunis
mul din alte ţări, Critica îşi mută operaţiile de război în 
Germania . 

. ,Cînd iluminiştii germani s-au văzut dintr-o dată înşelaţi 
în speranţele lor din 1842 şi în dezorientarea lor nu mai ş tiau 
încotro să se îndrepte, le-a sosit la timp ştirea despre noile 
sisteme franceze. Acum puteau vorbi de ridicarea claselor de 
jos ale poporului şi  în felul acesta credeau că scapă de în
trebarea dacă şi ei, la rîndul lor, nu făceau parte din rîndu
r ile masei, care trebuie căutată nu numai în păturile de jos" .  

După cum se  vede, în  apologia trecutului literar a l  lui 
Bauer, Critica şi-a epuizat în aşa măsură întregul ei stoc de 
motive binevoitoare, încît nu mai găseşte pentru mişcarea 
socialistă germană o altă explicaţie decît "dezorientarea" ilu
miniştilor în anul 1842. "Din fericire, le-a sosit ştirea despre 
noile sisteme franceze". De ce nu despre cele engleze ? Din 
motivul critic hotărîtor că volumul lui Stein : "Comunismul 
şi socialismul Frantei de azi" 52 nu i-a adus d-lui Bauer nici 
o ştire despre noile sisteme engleze. Este acelaşi motiv hotă
rîtor pentru care în elucubraţiile Criticii despre sistemele so
cialiste figurează întotdeauna numai sistemele franceze. 

* - "Interesul indivi';Jor... trebuie să cedeze în faţa interesului 
public. Dar ... ce înseamnă aceasta ? Fiecare individ nu face oare part> 
din public la fel ca oricare altul ? Acest interes public, pe care îl per
sonificaţi, nu este decît un termen abstract ; el nu reprezintă decît mas� 
intereselor individuale ... Dacă se consideră că e bine să se sacrifice ave
rea unui individ pentru a o mări pe a celorlalţi, ar fi şi mai bine ca 
să se sacrifice un al doilea, un al treilea individ, fără să se poată fixa 
n!ci o limită... Interesele individuale sînt singurele interese realP" .  -
Nota Trad. 
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Iluiniştii germani, ne luminează critica în continuare, au 
săvîrşit un păcat împotriva duhului sfînt. Ei s-au ocupat de 
"clasele de jos ale poporului", dej a existente în 1842, pentru 
a scăpa de întrebarea, pe atunci încă inexistentă : ce rang 
sînt ei chemati să ocupe în ordinea critică a lumii ce urma să 
fie întemeiată în anul 1843 : rangul lde oaie sau de ţap, de 
critic critic sau de masă impură, de Spirit sau de Materie ? 
Dar înainte de toate ar fi trebuit să se gîndească serios Ja 
mîntuirea critică a propriului lor suflet, căci la ce mi-ar folosi 
întreaga lume, cu clasele de jos ale poporului cu tot, dacă 
îmi pierd sufletul 1 

,.Dar o fiinţă spirituală nu poate fi ridicată pe o treaptă mai înaltă 
fără ca ea să se schimbe, şi nu poate să se schimbe atîta timp cit nu 
s-a lovit de o rezistenţă înverşunată". 

Dacă Critica ar cunoaşte mai bine mişcarea claselor de 
jos ale poporului, ea ar şti că rezistenta înverşunată de care 
acestea se lovesc în viaţa practică le face să se schimbe zil
nic. Noua literatură în versuri şi în proză care emană de la 
clasele de jos ale poporului în Franţa şi în Anglia ar dovedi 
Criticii ·că şi fără oblăduirea directă a sfîntului duh al criticii 
critice clasele de jos ale poporului ştiu să se ridice pe o 
treaptă superioară de dezvoltare spirituală. 

"Aceia care" - continuă să divagheze critica absolută -
"nu au în bagajul lor altceva decît cuvîntul «organizarea 
masei>>" etc. 

Despre "organizarea muncii" s-a vorbit mult, deşi nici 
această "lozincă" nu vine de la socialişti, ci de la partidul 
politic radical din Franţa, care a încercat să împace politica 
cu socialismul. Dar despre "organizarea masei" ca problemă 
care abia trebuie rezolvată n-a vorbit nimeni înaintea criticii 
critice. Dimpotrivă, s-a arătat că societatea burgheză, descom
punerea vechii societăţi feudale, este tocmai această organi
zare a masei. 

Critica ne serveşte între ghilimele (Gănsefisse *) această 
descoperire a ei. Gisca care i-a gîgîit d-lui Bauer această pa
rolă pentru salvarea Capitoliului 53 nu este alta decît propria 
lui gîscă, critica critică. Ea a organizat din nou masa, con
s truind-o\ ca pe adversarul absolut al Spiritului. Opoziţia dintre 
spirit şi masă este "organizarea" critică "a societăţii",  în care 
Spiritul sau Critica reprezintă munca organizatoare, masa re
prezintă materia primă, iar istoria reprezintă produsul. 

• � textual : lab! de gîscă. - Nota Trad. 
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După marile victorii pe care, în a treia sa campanie, critica 
absolută le-a repurtat asupra revoluţiei, asupra materialis
mului şi asupra socialismului, ne întrebăm : care este rezul
ta tul final al acestor isprăvi herculeiene ? Rezultatul nu este 
decît că toate aceste mişcări au dispărut fără nici un rezultat, 
pentru că ele mai erau critică amestecată cu masă sau spirit 
amestecat cu materie. Pînă şi în propriul trecut literar al d-lui 
Bauer, Critica a descoperit lucruri care denotă o multilaterală 
pîngărire a Criticii prin masă. Dar dacă în loc de a face critică  
ea face aici apologie, dacă în  loc  de a se dezice de trecut 
critica îl_ "consolidează", dacă, în loc 'de a vedea în ames te
car ea spiritului cu carnea moartea spiritului însuşi, ea, dim
potrivă, vede în amestecarea cu spirit a cărnii viaţa chiar şi 
a cărnii baueriene, în schimb ea devine cu atît mai necruţă
toare şi înclină U atît mai hotărît spre terorism de îndată ce 
critica nedesăvîrşită şi amestecată încă cu masa încetează să 
fie opera d-Jui Bauer, ci apare ca operă a unor popoare întregi 
şi a unor francezi şi englezi profani, de îndată ce critica nede
săvîrşită nu mai poartă denumirile : "Problema evreiască" , 
"Cauza dreaptă a libertăţii"  sau "Stat, religie şi partid", ci 
denumirile de revoluţie, materialism, socialism şi comunism. 
In felul acesta, Critica a pus capăt pîngăririi spiritului prin 
materie şi a criticii prin masă, cruţînd propriul ei trup şi răs
tignind trupul altora. 

In orice caz, într-un fel sau într-altul, critica absolută a 
înlăturat din calea ei "spiritul ames tecat cu canea" şi "critica 
amestecată cu masa". Locul acestui amestec necritic l-a luat 
separarea absolut critică a spiritului de carne, a criticii de 
masă, adică opunerea lor absolută. Această opunere, în forma 
ei istorică mondială în care constituie adevăratul interes isto
ric al prezentului, constă în a opune pe d-1 Bauer & Co., sau 
Spiritul, tot restului speciei umane ca materie. 

Revoluţia, materialismul şi comunismul şi-au îndeplinit 
deci misiunea istorică. Pieirea lor a pregătit calea stăpînului 
critic. Osana 1 

i) Circuitul speculativ al criticii absolute 
şi iilozoiia conştiintei de sine 

Critica, după ce a atins o pretinsă desăvîrşire şi puritate 
intr-un singur domeniu, n-a comis deci decît o eroare, o "sim
plă" "inconsecvenţă" atunci cînd n-a dat dovadă de o "puri
tate" şi "desăvîrşire" asemănătoare în toate celelalte dome
nii. Acel "singur" domeniu critic nu este altul decît domeniul 
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teologiei. Teritoriul pur al acestui domeniu se înbinde de la 
"Critica sinopticilor" de Bruno Bauer pînă la "Creştinismul 
dezvăluit" de Bruno Bauer, ca ultimă fortăreaţă de fron
tieră. 

"Critica modernă" - ni se spune - "s-a răfuit in sfîrşit cu spino
zismul ; de aceea a fost din partea ei o inconsecvenţă să presupună in 
mod naiv intr-un singur domeniu substanta, fie şi  numai in legătură cu 
unele puncte fals interpretate". 

Dacă mai înainte mărturisirea că Critica s-a încurcat în 
prejudecăţi politice a fost atenuată imediat prin afirmaţia că 
.,ln fond" ea nu s-a încurcat decît "foarte puţin !", acum măr
turisilr·ea inconsecvenţei este atenuată pri1n speoificarea că Cri
tica nu a fost inconsecventă decît în unele puncte fals 
interpretate. Vina nu era deci a d-lui Bauer ; vinovate erau 
punctele false care, asemenea unor cai nărăvaşi, au lua t-o 
razna, trăgînd după ele Critica. 

Cîteva citate vor arăta că, după ce a învins spinozismul, 
Critica a ajuns la idealismul llegelian, că de la "substanţă" 
a ajuns la alt monstru metafizic, la "Subiect", la "substanţă 
ca proces", la "conştiinţa de sine infinită", şi că rezultatul 
final la care ajunge critica "desăvîrşită" şi "pură" este res ta
bilirea teoriei creştine a creaţiei într-o formă speculativă, 
begeliană. 

Să des chidem mai întîi "Critica sinopticilor" : 

.,Strauss rămîne credincios punctului de vedere potrivit carma 
substanta este absolutul. Tradiţia reli':oasă, in această formă de gene· 
ralitate care n·a atins încă determinarea reală şi raţională a generalităţii. 
-care nu poate fi atinsă decit in con�tiinta de sine, in individualitatea şi 
iniinitalea acesteia, nu este altceva decit substanta care a ieşit din sin· 
plidtatea ei logică şi  a luat, ca putere a comunitătii, o formă determi
nată de  existenţă" ("Critica sinoptici!or" , vol. I ,  prefata, pag. VI [-VII] ) .  

Să  lăsăm î n  voia soartei lor "Generalitatea care atinge 
determinarea " ,  "individualitatea şi infini tatea" ,  adică concep
tul hegelian. In loc să spună că concepţia promovată în teoria 
lui Strauss despre "puterea comunităţii " şi despre "tradiţie" 
îşi găseşte expresia ei abstractă, llieroglifa ei logic-metafizică 
în reprezentarea spinozistă a substanţei, Bauer obligă "sub
stanta să iasă din simplicitatea ei logică şi să ia o formă 
determinată de existenţă ca putere a comunităţii " .  El între
buinţează aparatul miraculos al lui Hegel care obligă "catego
riile metafizice" - aceste abstracţii scoase din realitate -
să iasă din logică, unde sînt dizolvate în "simplicitatea" gîn-
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dirii, şi sa 1a "o formă determinată u de existenţă fizică sau 
omenească, le obligă să se încarneze. Ajutor, Hinrichs ! 

.,Această opinie• - continuă Critica să argumenteze impotriva lui 
Strauss - .,este o opinie nistică, pentru că, ori de cite ori vrea să 
explice şi să arate in mod concret procesul din care s-a născut istoria 
evanghelică, ea nu este in stare decit să ne dea o aparentă de proce> 
[ ... ] Teza că «istoria evanghelică îşi are izvoarele şi originea in tradi
ţie» spune de două ori acelaşi lucru : «tradiţia» şi «;storia evanghelică., 
Ce-i drept, ea stabileşte şi o relaţie intre ele, dar nu ne spune in care 
proces interior al substanJei îşi au originea dezvoltarea şi interpre
tarea" .  

După Hegel, substanta trebuie concepută ca proces inte
rior. Iată cum caracterizează el dezvolt-area din punctul de 
vedere al substanţei : 

.,Dacă privim mai indeaproape această desfăşurare, vedem că ea an> 
loc nu pentru că unul şi acelaşi lucru ia forme diverse, - nu, ea estP 
repetarea informă a unu/a şi aceluiaşi lucru, care nu contine decit... > 
aparentă plicticoasă de diversitate" (.,Fenomenologia•,  prefaţă, pag. 12) . 

Ajutor, Hinrichs 1 
D-1 Bauer continuă : 

.,Critica trebuie deci s. se indrepte impotriva ei însăşi şi să caute 
rezolvare a subslan/ialilătii mistice .. , acolo unde m� duce dezvoltarea 
subslanfei însăşi ; or, aceasta ne duce la generalitatea şi la determinaret 
ideii şi la existenţa ei reală, la conşliinta de sine infinită•. 

Critica lui Hegel împotriva punctului de vedere ar 
substanţialităţii continuă : 

.,Ermetismul substanţei trebuie să dispară, şi aceasta trebuie r!dicat; 
pe treapta conşliin/ei de sine• (loc. cit., pag. 7) . 

Şi la Bauer conştiinţa de sine este substanţa ridicată pe 
treapta conştiinţei de sine sau conştiinţa de sine ca substanţă ; 
dintr-un predicat· al omului, conştiinţa de sine s-a transfomat 
într-un subiect independent. Acesta este caricatura meta-· 
fizică-teologică a omului despărţit de natură. Ceea ce consti
tuie deci esenţa acestei conştiinţe de sine nu este omul, ci 
ideea, a cărei existenţă reală este conştiinţa de sine. Este· 
ideea devenită om şi de aceea ea este infinită. Toate însu
şirile omeneşti se prefac astfel în chip mistic în însuşiri ale 
imaginarei "conştiinţe de sine infinite" .  De aceea d-1 Bauer 
spune răspica t despre această "conştiinţă de sine infinită .. 
că totul îşi are în ea originea şi îşi găseşte în ea explicaţia, 
adică raţiunea sa de a fi. Ajutor, Hinrichs 1 
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D-1 Bauer continuă : 

"Forţa relaţiei de substanţialitate rezidă în impulsul său, care ne 
duce la concept, la idee şi la conştiinţa de sine• . 

Hegel spune : 

"Aşadar, conceptul este adevărul substanţei" . "Trecerea de la relaţia 
de substanţialitate se efectuează în virtutea necesităţii sale imanente şi 
nu arată nimic altceva decît că Conceptul este adevărul substanţei " .  
"Ideea este conceptul adecvat• .  "Conceptul... care a atins o existenţă 
liberă . .. nu este nimic altceva decit Eul sau conştiinţa de sine pură" 
(Hegel : "Logica• .  Opere, ediţia a 2-a, voi. 5, pag. 6, 9, 299, 13) .  

Ajutor, Hinrichs 1 
D·l Bauer este extrem de ·amuzalt Jtunci cînd, în a sa 

"Literatur-Zeitung" ,  mai spune : 
"Chiar Strauss, care n-a ştiut să ducă pînă la capăt critica sistemu

lui hegelian, deşi prin critica lui 'incompletă a dovedit necesitatea de a 
o duce pînă la capăt" etc. 

In lucrarea sa "Critica sinopticilor" ,  însuşi d-1 Bauer a 
vrut să ne ofere nu o critică completă a sistemului hegelian, 
ci în cazul cel mi bun o completare a sistemului hegelian, 
cel puţin în ceea ce priveşte aplicarea lui în domeniul teo
logii. 

El spune despre critica sa (prefaţă la "Critica sinopti
cilor" ,  pag. XXI) că este "ultima manifestare a unui anumit 
sistem" ,  care nu este altul decît cel hegelian. 

Controversa dintre Strauss şi Bauer cu privire la substantă 
şi la conştiintă de sine este o controversă în cadrul specu
laţiei hegeliene. In sistemul lui Hegel există trei elemente : 
substanţa spinozistă, conştiinţa de sine iichteană şi unitatea 
hegeliană, necesarmente contradictorie, a acestor două ele
mente : spiritul absolut. Primul element este natura travestită 
metafizic, considerată în separarea ei de om ; al doilea ele
ment este spiritul travestit metafizic, considerat în separarea 
lui de natură ; al treilea element este unitatea, travestită 
metafizic, a ambilor factori, omul real şi specia umană reală. 

Strauss şi Bauer au aplicat amîndoi în domeniul teologiei , 
într-un mod pe deplin consecvent, sistemul lui Hegel. Primul 
a luat ca punct de plecare spinozismul, al doilea Jichteismul. 
Amîndoi supun criticii sistemul lui Hegel, în măsura în care la 
el fiecare dintre cele două elemente arătate este denaturat 
de celălalt, în timp ce ei au dat fiecăruia dintre aceste ele
mente o dezvoltare unilaterală, deci consecventă. De aceea, 
în critica lor, amindoi merg mai departe decît Hegel, dar tot-
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odată continuă să rămînă în limitele speculaţiei acestuia, 
fiecare reprezentînd numai una dintre laturile sistemului lui. 
Feuerbach este primul care, pornind de la punctul de vedere 
hegelian, l-a completat şi l-a criticat pe Hegel. Reducînd spi
ritul absolut, metafizic, la "omul real întemeiat pe natură", el 
a desăvîrşit critica religiei şi în acelaşi timp a schiţat cu 
măiestrie trăsăturile fundamentale ale criticii speculaţiei 
hegeliene şi deci ale criticii oricărei metafizici în general. 

Ce-i drept, la d-1 Bauer nu sfîntul duh este acela care dic
tează eIanghelistului textu'l evangheliei, i conştiinţa de 
sine infinită. 

, .Nu trebuie să mai ascundem faptul că înţelegerea justă a istoriei 
evanghelice are şi bazele ei iilozolice, şi anume în iilozofia conştiinţei 
de sine• (Bruno Bauer : ,.Critica sinopticilor" ,  prefata, pag. XV) . 

Această filozofie baueriană a conştiinţei de sine, precum 
şi rezultatele pe care le-a obţinut d-1 Bauer din critica făcută 
de el teologiei, trebuie caracterizată prin cîteva pasaje  din 
. ,Creştinismul dezvăluit " ,  ultima lui lucrare în domeniul filo
zofiei religiei. 

Iată ce se spune acolo despre materialiştii francezi : 

,.Din moment ce adevărul materialismului - filozofia conştiinţei d. 
sine - a fost găsit şi din moment ce conştiinţa de sine a fost cunoscută 
ca to tul, ca rezolvare a enigmei substanţei spinoziste şi ca adevărata 
causa sui * ... la ce bun mai există Spiritul ? La ce bun mai există con
�tiinţa de sine ? Ca şi cum conştiinţa de sine, afirmînd lumea, afirmînd 
deosebirea şi creîndu-se pe sine însăşi în ceea ce creează, doarec' 
suprimă apoi deosebirea dintre lucrul creat şi ea însăşi şi nu este deci 
ea însăşi decît [în actul creaţiei şi] în m'işcare, ca şi cum această con
ştiinţă de sine nu şi-ar avea scopul în această mişcare, care este chiar 
conştiinţa de sine şi în care aceasta se posedă pentru prima oară pe sine 
însăşi 1" (,.Creştinismul dezvăluit" ,  pag. 1 13) . 

,.Materialişti•i francezi au conceput, desigur, mişcările conştiinţei de 
sine drept mişcările esenţei generale, ale materiei, dar ei încă nu au 
putut să vadă că mişcarea universului a devenit cu adevărat mi,care 
pentru sine şi a a juns la unitatea cu ea însăşi abia ca mişcare a con
ştiinţei de sine• (loc. cit., pag. [ 1 14-] 1 15) . 

Ajutor, Hinrichs ! 
In limba obişnuită, prima teză înseamnă : adevărul mate

rialismului îl constituie contrariul materialismului - idealis
mul absolut, adică exclusiv, neînfrînat. Conştiinţa de sine, 
spiritul, este totul. In afara conştiinţei de sine, în afara spi
ritului, nu există nimic. "Conştiinţa de sine " ,  "spiritul", este 

* - cauză de sine. - Nota Trad. 
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creatorul atotputernic al lumii, al cerului şi al pămîntului .  
Lumea este o manifestare de viaţă a conştiinţei de sine, care 
este nevoită să se exteriorizeze şi să ia o înfăţişare de sclav, 
dar deosebirea dintre lume şi conştiinţa de sine nu este decît 
o deosebire aparentă. Conştiinţa de sine nu deosebeşte de ea 
însăşi nimic real. Lumea nu este decît o distinctie metafizică 
pe care o face conştiinţa de sine, o himeră a creierului ei 
eteric şi o închipuire a ei. De aceea ea suprimă din nou 
aparenţa, admisă pentru o clipă, că în afară de ea ar mai 
exista ceva, şi nu recunoaşte în "creaţia" ei vreun obiect 
real, adică un obiect care să se deosebească realmente de ea. 
Şi abia prin această mişcare conştiinţa de sine se produce 
pe sine ca ceva absolut, căci, pentru a fi un idealist absolut, 
idealistul absolut trebuie în mod necesar să repete în con
tinuu acest proces sofisUc : să transforme mai întîi într-o sim
plă aparentă, într-o simplă nălucire a creierului său, lumea 
existentă în afara lui şi să califice apoi această fantomă drept 
ceea ce este intr-adevăr, adică drept o fantezie pură, pentru 
ca la urmă să poată proclama existenţa lui unică, exclusivă, 
nestingherită nici măcar de aparenţa unei lumi exterioare. 

In limba obişnuită, teza a doua înseamnă : materialiştii 
francezi au conceput, desigur, mişcările materiei ca mişcări 
însufleţite, dar ei n-au putut încă să vadă că acestea nu sînt 
mişcări materiale, ci ideale, că sînt mişcări ale conşti1nţei de 
sine, deci pure mişcări ale gîndirii. Ei n-au putut încă să vadă 
că mişcarea reală a universului n-a devenit reală şi ade
vărată decît ca mişcare ideală a conştiinţei de sine, mişcare 
liberă şi eliberată de materie, adică de realitate ; cu alte 
cuvinte, ei n-au putut încă să vadă că o mişcare materială, 
distinctă de mişcarea ideală din creier, nu există decît în 
aparentă. Ajutor, Hinrichs ! 

Această teorie speculativă a creatiei se · găseşte aproape 
cuvînt cu cuvînt la Hegel ; şi poate fi găsită chiar în prima 
lui lucrare, în "Fenomenologia" : 

"Exterior/zarea conşliinJei de sine este aceea care produce lumea lu
crurilor ... In această exteriorizare, conştiinţa de sine se afirmă ca obiect 
sau afirmă obiectul ca pe ea însăşi. Pe de altă parte, acest proces cu
prinde totodată şi un alt moment, şi anume că conştiinţa de sine suprimă 
şi absoarbe din nou in sine această exteriorizare şi această lume obiec
tivă .. , Aceasta este mişcarea conşliinJei" (Hegel : .,Fenomenologîa " ,  
pag. [574-)575) . 

.,Coştiinţa de sine are n continut, pe care il deosebeşte de ea . . .  
In însăşi deosebirea lui, acest conţinut este Eul, căci el este mişcare. 
de autosuprimare... Acest conţinut, exprimat mai precis, nu este altceva 
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decit însuşi procesul mişcării indicate mri sus ; căci el este spiritul care 
parcurge singur şi pentru sine însuşi, ca spirit, propriul său proces 
lăuntric" (loc. cit., pag. [582-]583). 

Despre această teorie hegeliană a creaţiei, Feuerbach 
spune : 

.,Materia este autoexteriorizarea spiritului. Prin aceasta, materia 
însăşi dobîndeşte spirit şi intelect ; dar în acelaşi timp ea este afirmată 
din nou ca o esenţă neadevărată şi lipsită de existenţă, deoarece numai 
esenţa care se restabileşte din această exteriorizare, adică esenta care 
se dezbară de materie, de senzorialitate, este enunţată ca esenţă desă
vîrşită, care a atins forma ei adevărată. Prin urmare, lumea naturală, 
materială, senzorială este supusă aici unei negări asemănătoare celei la 
care este supusă în teologie natura otrăvită de păcatul originar• (.,Filo
zofia viitorului" ,  pag. 35) . 

D-1 Bauer apără deci materialismul împotriva teologiei 
necritice, reproşîndu-i în acelaşi timp faptul că n-a devenit 
"încă" teologie critică, teologie raţională, speculaţie hege
liană. Hinrichs 1 Hinrichs 1 

D-1 Bauer, care promovează acum în toate domeniile opo
ziţia sa faţă de substanţă, a sa filozofie a conşiinţei de sine 
sau filozofie a Spiritului, trebuie în consecinţă să aibă de-a 
face în toate domeniile numai cu nălucile propriei lui închi
puiri. Critica este în mîinile lui instrumentul cu care el 
transformă în simplă aparenţă şi în gîndire pură tot ce pre
tinde încă, în afara conştiinţei de sine infinite, să aibă o exis
tenţă materială finită. In noţiunea de substanţă, el nu contestă 
iluzia metafizică, ci sîmburele profan - natura, natura aşa 
cum există în afara omu'lui şi aşa cum este ca natură proprie 
a omului. A nu presupune în nici un domeniu substanţa - el 
foloseşte încă acest limbaj - înseamnă deci pentru el : a nu 
recunoaşte nici o existenţă distinctă de gîndire, nici o energie 
a naturii distinctă de spontaneitatea spiritului, nici o forţă 
esenţială omenească distinctă de intelect, nici o suferinţă dis
tinctă de activitate, nici o înrîurire străină distinctă de acţiu
nea proprie, nici un sentiment şi nici o voinţă distincte de cu
noaştere, nici o inimă distinctă de cap, nici un obiect distinct 
de subiect, nici o practică distinctă de teorie, nici un om dis
tinct de critic, nici o comunitate reală distinctă de generalita
tea abstractă, nici un Tu distinct de Eu. D-1 Bauer este deci 
consecvent atunci cînd merge pînă la a se identifica pe sine 
însuşi cu conştiinţa de sine infinită, cu spiritul, adică atunci 
cînd în locul acestor creaţii ale sale îl pune pe creatorul lor. 
Tot atît de consecvent procedează el atunci cînd r1pinge, c a  
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masă îndărătnică şi ca materie, tot restul lumii, care se încă
păţînează să se considere a fi ceva diferit de ceea ce a creat 
el, d-1 Bauer. Şi el nădăjduieşte că : 

Mult nu va mai dăinui, 
Deodat' cu corpurile va pieri 5• 

Propria lui nemultumire de a nu fi putut să supună pînă 
acum 

.,Acest ceva, această lume fără slavă•, 

se transformă sub pana lui, într-un mod tot atît de consec
vent, în nemulţumirea de slne a acestei lumi, iar revolta cri
ticii critice împotriva dezvoltării omenirii se transformă în 
revolta de masă (massenhafte Emporung) a omenirii împo
triva criticii lui, împotriva Spiritului, împotriva d-lui Bruno 
Bauer & Co. 

Din capul locului, d-1 Bauer a fost teolog, dar nu un 
teolog obişnuit, ci un teolog critic sau un critic teolog. Incă 
pe vremea cînd era exponentul cel mai inveterat al vechii 
ortodoxii hegeliene, cînd îmbrăca într-o formă speculativă 
toate absurditătile religioase şi teologice, el proclama fără 
încetare că critica este proprietatea lui particulară. El de
semna pe atunci critica lui Strauss sub denumirea de critică 
omenească şi, în opozitie cu ea, afirma în mod categoric 
dreptul criticii divine. Mai tîrziu el a despuiat de veşmîntul 
ei religios marea încredere de sine sau conştiinţa de sine, 
care constituia sîmburele ascuns al acestei divinităţi, şi, după 
ce a transformat-o într-o fiintă de sine stătătoare, a ridicat-o, 
sub firma "conştiinţei de sine infinite" ,  la rangul de prin
cipiu al criticii. In propria lui mişcare, el a efectuat apoi 
mişcarea pe care "filozofia conştiinţei de sine" o descrie ca 
act de viaţă absolut. El a suprimat din nou "deosebirea" din
tre conştiinţa de sine infinită, ca "produs al creaţiei" ,  şi su
biectul care creează, adică el însuşi, şi a cunoscut că, în 
mişcarea ei, conştiinţa de sine infinită "nu era decît el însuşi" 
şi că, prin urmare, mişcarea universului nu devine reală şi 
adevărată decît în propria lui mişcare ideală. 

Intoarsă în sine însăşi, critica divină se restabileşte în 
chip raţional, conştient, critic ; existenţa în sine devine 
existenţă în sine şi pentru sine şi abia la sfîrşit începutul 
devine ceva împlinit, înfăptuit şi revelat. Critica divină, spre 
deosebire de critica omenească, s-a revelat ca critică, ca cri
tică pură, ca critică critică. Apologia vechiului şi noului 



160 Karl Marx şi Friedrich Enqel� 

testament a fost înlocuită cu apologia vechilor şi noilor 
opere ale d-lui Bauer. Opoziţia teologică dintre dumnezeu şi  
om, dintre spirit şi trup, dintre infinit şi finit s-a transformat 
în opoziţia critică-teologică dintre Spirit, Critică, sau d-1 
Bauer, pe de o parte, şi materie, masă sau lumea profană, pe 
de altă parte. Opoziţia teologică dintr� credinţă şi raţiune 
s-a transformat în opoziţia critică-teologică dintre bunul simţ 
omenesc şi gîndirea pur critică. "Zeitschrift fUr spekulative 
Theologie" 55 s-a transformat în publicaţia critică "Literatur
Zeitung" .  In sfîrşit, mîntuitorul religios al lumii s-a realizat 
în mîntuitorul critic al lumii, adică în d-1 Bauer. 

Ultimul stadiu în care se află d-1 Bauer nu reprezintă o 
anomalie în evoluţia lui ; este întoarcerea sa în siiile din 
exteriorizarea sa. Se înţe[ege de la sine că momentul Îl care 
critica divină s-a exteriorizat şi şi-a depăşit limitele coincide 
cu momentul în care s-a trădat în parte pe ea însăşi, creînd 
ceva omenesc. 

Critica absolută, reîntoarsă la punctul ei de plecare, a ter
minat circuitul speculativ şi, o dată cu aceasta, drumul vieţii 
ei. Mişcarea ei ulterioară nu este decît o pură rotire în sine 
însăşi, ridicată deasupra oricărui interes de masă, şi de aceea 
nu prezintă nici un interes pentru masă. 
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CAPITOLUL VII 

Corespondenţa criticii critice 

1) Masa critică 

Ou peut-on etre mieux 
Qu'au sein de sa familie 1 * 56 

Critica critică, în existenţa ei absolută în persoana d-lui 
Bruno, a declarat că masa omenirii, întreaga omenire care 
nu este critică critică, este opusul ei, obiectul ei esenţial : 
esenţial pentru că masa există ad majorem gloriam dei * *  r 
a Criticii, a Spiritului ; obiect pentru că nu este decît mate
ria criticii critice. Critica critică a proclamat că raportul din
tre ea şi masă este raportul istoric mondial al contempo
raneităţii. 

Dar simpla declaraţie că eşti în opoziţie cu lumea în
treagă nu este de ajuns pentru a face din această opoziţie o 
opoziţie istorică mondială. Poţi să-ţi închipui că eşti o piatră 
de care se poticneşte toată lumea, pentru simplul motiv că 
din stîngăcie te poticneşti peste tot. Ca să existe o opoziţie 
istorică mondială nu este suficient să declari că lumea este 
opusul tău ; mai este nevoie ca, pe de altă parte, lumea să 
te declare opusul ei esenţial, să te recunoască şi să te tra
teze ca atare. Critic a critică îşi procură această recunoaştere 
prin corespondenţa ei, care are menirea de a atesta în faţa 
lumii rolul ei de mîntuitor critic ,  precum şi nemulţumirea 
generală a lumii, stîrnită de evanghelia critică. Critica critică 
îşi este sieşi obiect, în calitate de obiect al lumii. Corespon
denţa are sarcina de a o prezenta ca atare, ca int-eres mon
dial al momentului de faţă. 

* - Unde te poţi simţi mai bine decît în sînul fammei 1 - Nota 
Trad. 

** - spre mai marea glorie a lui dumnezeu. - Nota Trad. 

I l  - Marx-Engels - Opere voi. I I 
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Critica eri Ucă se consideră subiect absolut. Subiectul 
absolut are nevoie de cult. Un cult real nu poate fi conceput 
fără. terţe persoane - indivizi credincioşi. De aceea sfînta 
familie din Charlottenburg primeşte de la corespondenţii ei 
cultul ce i se cuvine. Corespondenţii îi spun ceea ce ea este 
şi ceea ce adversarul ei, masa, nu este. 

Prezentînd astfel drept opinie a lumii opinia criticii des
pre ea însăşi şi transformînd în realitate conceptul ei, critica 
comite, fără îndoială, o inconsecvenţă. Chiar înăuntrul ei se 
constată formarea unei mase de un gen aparte, şi anume for
marea unei mse critice care are menirea modestă de a fi 
ecoul neobosit al lozincilor criticii. De dragul consecvenţei, 
această inconsecvenţă este scuzabilă. Critica critică, care nu 
se simte la ea acasă în lumea păcătoasă, este nevoită să-şi 
creeze în propria ei casă o lume păcătoasă. 

Calea unui corespondent al criticii critice, membru al 
masei critice , nu este presărată cu trandafiri ; este o cale 
anevoioasă, spinoasă, o cale crţtică. Critica critică este un 
stăpîn spiritualist, spontaneitate pură, actus purus, intolerant 
faţă de orice înrîurire din afară. De aceea corespondentul nu 
trebuie să fie decît un subiect aparent şi nu trebuie să ma
nifeste decît în aparenţă o atitudine de sine stătătoare faţă 
de criti ca critică, o dorinţă de a-i comunica ceva nou şi ori
ginal. In realita te, el nu este decît produsul propriu al cri
ticii ; în el critica se ascultă pe sine însăşi, obiectivată pen
tru o clipă sub forma unei fiinţe de sine stătătoare. 

De aceea corespondenţii nu pierd nici un prilej pentru a 
da necontenit asigurări că critica critică singură ştie, vede, 
Inţelege, află ceea ce în aparentă i se comunică chiar în clipa 
aceea. Astfel, de pildă, Zerrleder întrebuinţează următoarele 
întorsături de frază : "Inţelegeţi acest lucru ? Dv. ştiţi. O 
ştiţi pentru a doua şi a treia oară. Acum ati auzit îndeajuns 
pentru ca dv. înşivă să înţelegeţi totul " .  

Fleischhammer, corespondentul din Breslau, scrie : "Dar 
că" etc. "este tot atît de puţin o enigmă pentru dv. ca şi pen
tru mine" .  Sau Hirzel, corespondentul din Ziirich : "Aţi aflat, 
desrigur, i dv. "  CorespondentJl cdiic re1pectă a:ît de 
scrupulos înţelegerea absolută a Criticii critice, încît îi atri
buie o înţelegere chiar acolo unde nu este absolut nimic de 
inteles. De pildă, Fleischhammer scrie : 

,.Mă veţi intelege• ( ! )  "pe deplin" ( !)  ,.dacă vă voi spune că nu poţi 
să ieşi pe stradă fără să întîlneşti tineri clerici catoli�l in lungile lor 
sutane şi mantale negre" .  
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Ba mai mult, în teama lor, corespondenţii aud cum critica 
critică spune, răspunde, exclamă, îi ia în derîdere ! 

Asfel, de �ildă, Zerrleder : "Dar, mi veţi spune dv. : i 
bine, a�cultaţi" .  Apoi Fleischhammer : "Dar aud de pe acum 
ce spuneti ; nici eu n-am vrut să spun prin aceasta decît că" .  
Iar Hirzel : "Edelmann, veţi exclama dv. "  Sau un corespondent 
din Tibingen : "Să nu mă luati în derîdere /H 

Corespondenţii mai recurg de aceea şi la următoarea for
mulă : ei, cică, aduc la cunoştinta criticii critice fapte şi 
aşteaptă din partea ei interpretarea spirituală a acestor 
fapte ; ei îi  procură premise şi o lasă pe ea să tragă conclu
zia, sau se scuză chiar că rumegă lucruri pe care aceasta le 
cunoaşte de mult. 

Iată-1, de pildă, pe Zerrleder : 

. ,Corespondentul dv. nu poate decit să vă dea o imagine, o descriere 
a faptelor. Spiritul care însufleţeşte aceste lucruri vă este, desigur, cu
noscut" .  Sau : "Şi acum veţi trage singur concluzia". 

Sau Hirzel : 

"Despre faptul că orice creaţie se naşte din ceea ce îi este diametral 
opus, despre această teză speculativă nu mă încumet să discut cu dv. • 

Uneori constatările corespondentului nu reprezintă decît 
împlinirea şi confirmarea profetiilor critice. 

Astfel Pleischhammer scrie : 

,.Prezicerea dv. s-a împlinit" .  

Sau Zerrleder : 

"Tendinţele despre care v-am scris că se răspîndesc tot mai mult in 
Elveţia, departe de a fi funeste, sint, dimpotrivă, tendinţe fericite . . .  care 
nu fac decît să confirme ideea pe care dv. aţi exprimat-o atit de des" etc. 

Critica critică simte uneon nevoia de a sublinia atitu
dinea condescendentă de care dă dovadă dtind corespon
denţele şi răspunzînd la ele, atitudine pe care o motivează 
prin faptul că corespondentul a reuşit să ducă la bun sfîrşit 
o sarcină oarecare. Astfel d-1 Bruno îi scrie corespondentului 
din Tibingen : 

"Este într-adevăr o inconsecvenţă din partea mea să răspund la 
scrisoarea ta.. . Pe de altă parte... ai făcut iarăşi o observaţie atit de 
justă, incit... nu pot să-li refuz explicaţia cerută • .  

Critica critică pune pe corespondenţii ei să-i s crie din 
provincie, cuvînt prin care trebuie să  înţelegem nu provin
cia în sensul politic, care, după cum se ştie, nu există 

1 1* 
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nicăieri în Germania, ci provincia critică, a cărei capitală 
este Berlinul, - Berlinul, reşedinţa patriarhilor criticii şi a 
sfintei familii critice, pe cînd Îh provincie locuieşte masa 
critică. Numai cu plecăciuni şi cu scuze se încumetă provin
cia/ii critici să solicite atenţia forului suprem critic. 

Astfel, un anonim îi scrie d-lui Edgar, care, ca membru al 
sfintei familii, este şi el un domn cu vază : 

.,Onorate domn 1 Drept scuză pentru aceste rinduri pe care vi le 
adresez, invoc imprejurarea că tinerii se apropie bucuros unii de alţii pe 
terenul aspiraţiilor comune (diferenta de vîrstă dintre noi nu este decit 
de doi ani) " .  

Acest tovarăş de Îrstă al  d-lui Edgar se intitulează sin
gur, printre altele, fiinţa filozofiei celei mai noi. Nu este oare 
în firea lucrurilor ca Critica să fie în corespondenţă cu Fiinţa 
filozofiei ? Cînd tovarăşul de vîrstă al d-lui Edgar ne asigură 
că nu mai are dinţi aceasta nu este decît o aluzie la esenţa 
lui alegorică. Această "fiinţă a filozofiei celei mai noi " "a 
învăţat de la Feuerbach să introducă în concepţia obiectivă 
momentul culturii " .  El ne dă pe loc o mostră care ilustrează 
cultura şi concepţia sa, asigurîndu-1 pe d-1 Edgar că şi-a for
mat o "concepţie totală despre nuvela lui " intitulată "Tră
iască principiile ferme 1 "  57 şi mărturisind 'Cinstit în acelaşi 
timp că intenţia d-lui Edgar este departe de a-i fi clară. Mai 
mult, în încheiere el anulează propria sa asigurare că şi-a 
format o concepţie totală, întrebînd : "Sau v-am înţeles cu 
totul greşit ?" .  După această mostră vom găsi că este în firea 
lucrurilor ca fiinţa filozofiei celei mai noi să se exprime ast
fel despre masă : 

"Noi trebuie să coborîm măcar o dată la nivelul mintii omeneşti de 
rînd, pentru a cerceta şi a dezlega nodul magic care o împiedică să pă
trundă in oceanul nemărginit al gîndirii". 

Cine vrea să-şi facă o idee completă despre masa critică 
trebuie să citească corespondenţa d-lui Hirzel din Ztirich 
(nr. V) . Acest nenorocit învaţă pe de rost lozincile critice, 
lînd dovadă de o sîrguinţă de-a dreptul înduioşătoare şi de 
o memorie demnă de laudă. Nu lipsesc nici frazele preferate 
ale d-lui Bruno despre b ătăliile purtate de el, despre cam
paniile întreprinse şi conduse de el. Cu adevărat însă îşi 
îndeplineşte d-1 Hirzel rolul său de membru al masei critice 
atunci cînd se ridică cu înverşunare împotriva masei profane 
şi împotriva atitudinii ei faţă de critica critică. 
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El vorbeşte despre masa care îşi închipuie că participă la 
făurirea istoriei, despre "masa pură " ,  despre "critica pură" , 
despre "puritatea acestei opoziţii " - "opoziţie atît de pură 
cum n-a existat niciodată în istorie" -, despre "a t·i tudinea de 
nemulţumire",  "deşărtăciunea absolută, proasta dispoziţie, 
lipsa  de curaj , insensibilitatea, timiditatea, furia şi înver
şunarea masei împotriva criticii" ,  despre "masa a cărei unică 
raţiune de a fi este de a opune împotrivire criticii, pentru 
a o face mai tăioasă şi mai vigilentă " .  El vorbeşte despre 
"crearea din ceea ce este diametral opus" ,  despre faptul că 
critica este mai presus de sentimentul urii şi de alte afecte 
pămînteş.. La această abnndenţă lde ·Uim.ţele critJce se re
zumă toată contribuţia d-lui Hirzel la "Literatur-Zeitung" .  ln 
timp ce reproşează masei că se mulţumeşte cu simpla "pă
rere " ,  cu "bunăvoinţa" ,  cu "fraza" , cu "credinţa" etc., el 
însuşi, ca membru al masei critice, se mulţumeşte cu fraze 
care exprimă "părerea" sa "critică" ,  "credinţa" s a  "critică",  
"bunăvoinţa" sa  "critică" şi lasă pe d-1 Bruno & Co. "să 
acţioneze, să lucreze, să lupte" şi "să creeze opere".  

Cu toată imaginea înspăimîntătoare pe care membrii 
"masei critice " ne-o dau despre tensiunea istorică mondială 
dintre lumea profană şi "critica critică" ,  pentru necredincioşi 
cel puţin rămîne nestabilit însuşi faptul existenţei acestei 
tensiuni istorice mondiale. Repetînd servil şi necritic "închi
puirile" şi "pretenţiile" criticii, corespondenţii nu dovedesc 
decît că ideile fixe ale stăpînului sînt şi ideile fixe ale slugii. 
Ce-i drept, unul dintre corespondenţii critici încearcă să 
aducă dovezi pe bază de fapte. 

"Vedeţi - scrie el sfintei familii - că «Literatur-Zeitung» i si atinge 
scopul, adică nu găseşte nici un răsunet. Ea ar putea să găsească răsunet 
numai in cazul cind ar fi la unison cu sărăcia de idei şi cind dv. ati 
păşi falnic in fruntea ei acompaniat de clinchetul de fraze al unei or
chestre turceşti de categori'i obişnuite". 

Clinchetul de fraze al unei orchestre turceşti de categorii 
obişnuite 1 După cum vedeţi, corespondentul critic se stră
duieşte să nu păşească pe drumul b ătut al frazelor "obiş
nuite" . Explicaţia pe care o dă faptului că "Literatur-Zeitung" 
nu găseşte răsunet trebuie să fie însă respinsă ca pur apolo
getică. Acest fapt ar putea mai degrabă să fie explicat în 
sensul că critica critică este de acord cu marea masă, şi 
anume cu marea masă a scribilor care nu găsesc nicăieri nici 
un răsunet. 
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Prin urmare, nu este de ajuns faptul că corespondenţii 
critici întrebuinţează formulele critice ca "rugăciune" către 
sfînta familie şi totodată ca "formulă de blestem" împotriva 
masei. Este nevoie de corespondenţi necritici, de corespon
denţi de masă (massenhafte Korre1pondenten) ,  de adevăraţi 
soli ai . masei pe lîngă critica critică, pentru a .dovedi ade
vărata tensiune care există între masă şi critică. 

De aceea critica critică face loc şi masei necritice. Ea 
pune pe nişte reprezentanţi naivi ai acestei mase să-i trimi tă 
corespondenţe, să  admită că opoziţia dintre masă şi critică 
este imptltă, .abJolută şi să umple lume'a de strigăte des
perate, implorînd critica s-o izbăvească de această opoziţie. 

2. "Masa necriticău şi "critica critică" 

a) "Masa incăpăţinată• şi "masa nesatisfăcută• 

Asprimea, încăpăţînarea şi scepticismul orb "al masei " 
au un reprezentant destul de hotărît. Acest reprezentant 
vorbeşte de "cultura filozofică exclusiv hegeliană a Cercu
lui berlinez" 58• 

"Adevăratul progres - spune el - este posibil numai pe baza cu
noaşterii realităţii. Or, de la dv. aflăm acum că nu realitatea, ci irealul 
constituie obiectul cun o aş terti noastre• .  

El spune că "ştiinţele naturii" reprezintă temelia filo
zofiei. 

"Un bun cercetător al naturii se află in acelaşi raport faţă de filo
zof ca filozoful faţă de teolog• ,  

Vorbind despre "Cercul berlinez " ,  el remarcă în conti
nuare : 

"Cred că nu exagerez dacă incerc să explic starea acestor oameni 
prin faptul că, deşi au trecut printr-un proces de năpirlire spirituală, ei 
nu s-au lepădat încă de vechea piele pentru a putea să-şi asimileze ele
mentele de reinnoire şi intinerire•. "Aceste cunoştinţe• (din domeniul 
ştiinţelor naturii şi al industriei) "trebuie abia să ni le insuşim" .  "Cu
noaşterea lutii şi a oamenilor, cunoaştere de care avem nevoie in primul 
rind, nu se poate căpăta numai prin ascuţimea de gindire ; la aceasta 
trebuie să contribuie toate simţuril/ omului ; toate aptitudinile lui tre
buie să fie întrebuinţate in acest scop ca un ·instrument necesar şi indi'
pensabil ; altfel, intuiţia şi cunoaşterea vor rămîne pe veci insuficiente . . . 
şi vor aduce moartea morală• .  
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Acest corespondent se străduieşte, totuşi , să îndulcească 
hapul pe care-I oferă criticii critice. El "a găsit pentru cu
vintele lui Bauer o aplicare justă", l "a urmărit ideile lui 
Bauer" şi spune că "Bauer a făcut o remarcă justă" ,  în sfîrşit 
el polemizează în aparenţă nu cu Critica propriu-zisă, ci cu 
un "Cerc berlinez" distinct de ea. 

Critica critică, simţindu-se atinsă şi avînd pe deasupra o 
sensibilitate de fată bătrînă în tot ce priveşte chestiunile de 
credinţă, nu se lasă indusă în eroare de aceste distincţii şi 
jumătăţi de omagii. 

"V-aţi înşelat - răspunde ea - dacă aţi crezut că vedeţi un adver
sar în partidul pe care l-aţi descris la începutul scrisorii dv. ; mai bine 
mărturisiţi• - şi acum urmează formula zdrobitoare a excomunicării 
- "că sînteţi un adversar al criticii însăşi !"  

Nenorocitul ! Creatură de masă l Un adversar al Criticii 
însăşi l In ceea ce priveşte însă conţinutul sus-arătatei po
lemici de masă (massenhafte Polemik) , critica critică işi ex
primă respectul pentru atitudinea ei critică faţă de cerce
tarea naturii şi faţă de industrie. 

"Tot respectul fată de cercetarea naturii ! Tot respectul faţă de Ja
mes Watt şi" - o întorsătură într-adevăr sublimă 1 - "nici un respect 
pentru milioanele pe care le-a procurat verilor şi verişoarelor sale" .  

Tot respectul faţă d e  respectul criticii critice l Chiar în 
scrisoarea în care critica critică reproşează  sus-numitului 
Cerc berlinez că tratează cu prea mare uşurinţă lucrări se
rioase şi valoroase, fără a-şi da osteneala să le studieze, că 
membrii acestui cerc îşi închipuie că declarînd că o lucrare 
este epocală etc. au spus tot ce se poate spune" în aprecierea 
acestei lucrări, în aceeaşi scrisoare "critica critică îşi în
chipuie ea însăşi că a spus tot ce se poate spune despre 
însemnătatea cercetării naturii şi despre însemnătatea in
dustriei atunci cînd se limitează să declare că se înclină cu 
respect în faţa lor. Menţiunea pe care critica critică o agaţă 
în coada declaraţiei sale de respect faţă de ştiinţele naturii 
aminteşte primele săgeţi ale răposatului cavaler Krug îm
potriva filozofiei naturii. 

"Natura nu este singura realitate pentru simplul motiv că o mîncăm 
şi o bem sub forma diverselor ei produse•.  

Tot ceea ce critica critică ştie despe diversele produse 
ale naturii este "că le mîncăm şi le bem". Tot respectul faţă 
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de cunoştinţele pe care critica critică le are în domeniul 
ştiinţelor naturii 1 

Cnsecventă u s�ne însăi, c1ilica rritică PJe preten
ţiei incomode şi sîcîitoare de a se studia "natura" şi "in
dustria u următoarea exclamatie retorică, incontestabil plină 
le duh : 

.,Sau ( ! )  credeţi că cunoaşterea realităţii istorice este deja terminată ? 
Sau" ( !) . ,cunoaşteţi măcar o singură perioadă din istorie care să fie 
realmente cunoscută ?"  

Sau critica critică crede că a ajuns măcar la începutul 
Cunoaşterii realităţii istorice atîta timp cît exclude din miş
carea istorică atitudinea teoretică şi practică a omului faţă 
de natură, faţă de ştiinţele naturii şi faţă de industrie ? Sau 
crede că a cunoscut realmente vreo perioadă istorică oare
care fără să fi cunoscut, de pildă, industria acelei perioade. 
modul nemijlocit de producere a vietii însăşi ? Este adevărat 
că critica critică spiritualistă, teologică, cunoaşte - cunoaşte 
cel puţin în închipuirea ei - numai acţiunile politice, lite
rare şi teologice răsunătoare ale istoriei. Aşa cum separă 
gîndirea de simţuri, sufletul de corp şi aşa cum ea însăşi se 
separă de lume, tot aşa rupe ea istoria de ştiinţele naturii şi 
de industrie, considerînd că istoria îşi are obîrşia nu în pro
ducţia materială grosolană de pe pămînt, ci în formaţiile ne
buloase ale norilor de pe cer. 

Reprezentantul masei "încăpăţîna te" şi "aspre" ,  cu sfatu
rile şi mustr.rile lui bine ţintite, este calificat de critică drept 
materialist legat de masă (massenhafter Materialist). AceeaŞi 
soartă o are un alt corespondent, mai puţin înrăit, mai puţin 
legat de masă, care, deşi îşi pune nădejdile în critica critică, 
nu gSeşte îsă că ,aceasta le-ar justifica. Reprezentantul 
masei "nesatisfăcute" scrie : 

.,Trebuie să mărturisesc însă că primul număr al gazetei dv. nu ne-a 
satisfăcut de Joc. Ne aşteptasem la altceva" .  

Răspunde patriarhul critic î n  persoană : 

.,Ştiam dinainte că gazeta nu va satisface aşteptările, pentru că îmi 
era destul de uşor să-mi imaginez aceste aşteptări. Oamenii sînt atît d" 
obosiţi, încît vor să aibă totul dintr-o dată. Totul ? Nu 1 Pe cît posibil 
totul şi în acelaşi timp nimic. Un tot care nu cere nici un efort, un tot 
care să poată fi însuşit fără a se trece în prealabil printr-un proces de 
dezvoltare, un tot care să încapă într-un singur cuvînt" .  
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Contrariat de faptul că "masa" are pretenţii nesăbuite şi 
cere ari ti oii, c1are n pmnipiu şi prin �1rea ei "nu dă nimicu, 
să-i dea ceva sau chiar totul, patriarhul critic povesteşte cu 
aere de om bătrîn următoarea anecdotă : de curînd, un 
cunoscut al său din Berlin s-a plîns amarnic de prolixitatea 
şi de lungimea excesivă a scrierilor sale ; se ştie că d-1 Bruno 
scoate o lucrare voluminoasă din cea mai minusculă idee 
imaginară. D-1 Bauer l-a consolat, tăgăduind să-i trimită, sub 
forma unei mici pilule, ceneala de tipar necesară pentru 
tipărirea cărţii, astfel încît să poată asimila mai uşor conţi
nutul acesteia. Patriarhul explică lungimea "operelor" lui 
prin proasta repartizare a cernelii de tipar, la fel cum explică 
nulitatea publicaţiei sale "Literatur-Zeitung" prin nulitatea 
"masei profane" ,  care, pentru a-şi umple golul, ar vrea să 
în�hită tot şi nimic în acelaşi timp. 

Deşi nu contestăm cîtuşi de puţin importanţa celor co
municate pînă acum, ne este totuşi greu să vedem o opozitie 
istorică mondială în faptul că un cunoscut din masă (massen
hafter Bekannter) al criticii critice o consideră pe aceasta 
lipsită de orice conţinut, în timp ce ea, dimpotrivă, îl acuză 
de a fi necritic, că un al doilea cunoscut găseşte că "Literatur
Zeitung" nu satisface aşteptările lui şi că un al treilea cunos
cut şi prieten al casei găseşte că operele criticii sînt prea 
voluminoase. Cunoscutul nr. 2, care nutreşte speranţe, şi prie
tenul casei nr. 3, care cel puţin vrea să cunoască misterele 
criticii critice, reprezintă totuşi o fază de trecere la un raport 
mai plin de conţinut şi mai încordat între critică şi "masa 
necritică" .  Pe cît de crudă a fost Critica cu masa "încăpăţî
nată" şi cu "mintea omenească de rînd" ,  pe atît va fi ea de 
condescendentă faţă de masa care, jelindu�se, se roagă să fie 
izbăvită de această opoziţie. Masa care se apropie de critică 
cu inima frîntă, cu sufletul pocăit şi cu cugetul smerit se va 
învrednici să audă de la ea, drept răsplată pentru străduin
ţele ei cinsite, un cuvînt chibzuit, profetic, plin de îmbăr
bătare. 

b) Masa "sensibilă" şi "însetată de izbăvire• 

Reprezentantul masei sentimentale, sincere şi însetate de 
izbăvire se gudură şi cerşeşte o vorbă bună din partea criticii 
critice, cerşeşte cu efuziuni, cu plecăciuni şi cu ochii ridicaţi 
spre cer : 

,.De ce vă scriu asta - întreabă el -, de ce încerc să mă dezvino
văţesc în faţa dv. ? Pentru că vă stimez şi de aceea vreau să-mi cîştig 
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s tima dv., pentru că vă datorez o profundă recunoştinţă pentru aportul 
adus Ia dezvoltarea mea şi de aceea îmi sinteti drag. Dv. m-ati mustrat, 
iar inima mea mă îndeamnă ... să mă dezvinovăţesc in faţa dv ... DepartP 
de mine orice gind de a vă imporluna cu aceasta, dar, judecind după 
propria mea experienţă, m-am gindit că o dovadă de simpatie din partea 
unui om pe care-I cunoaşteţi încă foarte puţin ar putea să vă facă plă
cere. Nu am nicidecum pretentia să-mi răspundeţi Ia această scrisoare. 
Nu vreau nici să vă răpesc timpul pe care-I puteţi întrebuinţa cu mai 
mult folos pentru dv., nici să vă impovărez şi nici nu vreau să mă expun 
pe mine neplăcerii de a nu-mi vedea realizate anumite speranţe. Puteti 
interpreta această scrisoare ca o dovadă de sentimentalism, ie indiscre
tie, de vanitate• ( !) "sau de orice altceva, puteţi să-mi răspundeţi sau 
nu, dar nu pot rezista indemnului de a trimite această scrisoare, şi dn
resc numai să vă convingeţi de sentimentul prietenesc care a inspirat-o" 1 1  

Deoarece d e  cind lumea dumnezeu s e  îndură de cei săraci 
cu duhul, acest corespondent din masă (massenhafter Korres
pondent) , dar plin de umilinţă, care cerşeşte îndurarea criticii, 
şi-a văzut şi el dorinţele împlinite. Critica critică îi răspunde 
binevoitor. Mai mult 1 Ea îi dă cele mai profunde explicaţii 
despre tot ce doreşte el să ştie. 

"Acum doi ani - ne învaţă critica critică - era de actualitate să 
aminteşti de iluminismul francez din secolul al XVIII-lea, pentru ca, in  
bătălia care se dădea pe  atunci, să poţi folosi intr-un sector ş i  acestP 
trupe uşoare. Acum situaţia este cu totul alta. Adevărurile se schimbi 
acum cu o repeziciune extraor�nară. Ceea ce era atunci un lucru la Jocul 
lui este acum o greşeală". 

Se înţelege că şi atunci n-a fost decît "o greşeală" , dar o 
greşeală "la locul ei", faptul că  însăşi înălţimea-sa critica 
absolută a binevoit să numească aceste trupe uşoare "sfinţii 
noştri",  "profeţii" noştri, "patriarhii" noştri etc . (vezi "Anek
dotau ,  II, pag. 89 59) . Cine poate numi nişte trupe uşoare o 
trupă de "patriarhi" ? A fost din partea criticii absolute o 
greşeală "la locul ei " să  vorbească cu entuziasm despre ah
negaţia, energia morală şi însufleţirea acestor trupe uşoare 
care "şi-au închinat toată viaţa căutării adevărului, elaborării 
şi studierii lui " .  A fost o "greşeală" din partea criticii să de
clare, în "prefaţa u lucrării "Creştinismul ·dezvăluit u ,  că aceste 
trupe "uşoare" "păreau de neînvins, că orice cunoscător ar 
fi atestat dinainte că ele vor răsturna lumea întreagă" şi că 
"părea neîndoielnic că vor izbuti într-adevăr să schimbe faţa 
lumii" .  Cine să izbutească ? Trupele acestea uşoare ? 

Critica critică continuă să-1 dăscălească pe reprezentantul 
plin de curiozitate al "masei sincere" : 

"Chiar dacă francezii şi-au dobindit un nou merit istoric prin încercă
rile lor de a elabora o teorie socială, acum ei sint to tuşi complet epuizaţi ; 
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noua lor teorie n-a fost încă o teorie pură, fanteziile lor sociale, democra
Jia lor paşnică sint încă departe de a fi libere de premisele vechilor 
rinduieli " .  

Critica are în vedere aici - dacă în genere are în vedere 
ceva - iourierismul, şi în special fourierismul ziarului "De
mocratie pacifique" 60• Acesta însă este departe de a fi "teoria 
socială" a francezilor. Francezii au teorii sociale, nu o teorie 
socială ; fourierismul diluat pe care îl propovăduieşte ziarul 
"Democratie pacifique" nu este decît teoria socială a unei 
părţi a burgheziei filantropice. Poporul este pătruns de idei 
comuniste şi este scindat într-o mulţime de fracţiuni diferite ; 
adevărata mişcare şi elaborarea acestor diverse nuanţe so
ciale nu numai că nu sînt epuizate, dar se află abia la înce
putul lor. Această mişcare însă nu-şi va găsi încununarea în 
teoria pură, adică abstractă, cum ar dori critica critică, ci 
într-o practică foarte practică, care nu se va sinchisi cîtuşi 
de puţin de categoriile cate�oriale ale criticii . 

. ,Pînă în prezent - trăncăneşte mai departe critica - nici o naţiune 
nu a ajuns să aibă vreo superioritate faţă de o altă naţiune ... Dacă vreuna 
va ajunge să aibă cindva o preponderenţă spirituală asupra celorlalte. 
aceea va fi naţiunea care va fi in stare să se critice pe sine şi pe celelalt> 
naţiuni şi să cunoască cauzele decăderii generale" .  

Pînă acum fiecare naţiune a fost, într-o privinţă sau alta, 
superioară altor naţiuni. Dar dacă profeţia critică este ade
vărată, nici o naţiune nu va mai fi vreodată superioară altor 
naţiuni, pentru că toate popoarele civilizate din Europa -
engle'ii , germanii, francezii - "se critică" acum "pe ele 
însele şi pe celelalte naţiuni" şi "sînt în stare să cunoască 
cauzele decăderii generale " .  In sfîrşit, este o tautologie goală 
să spui că "a critica" ,  "a cunoaşte" ,  adică activitatea spiri
tuală, dă o preponderenţă spirituală ; iar critica, care cu o 
înfumurare fără margini se situează deasupra naţiunilor şi 
aşteaptă ca acestea, tîrîndu-se Ia picioarele ei, s-o implore 
să le lumineze mintea, dovedeşte tocmai prin acest carica
tura! idealism german creştin că este afundată pînă peste 
urechi în mocirla naţionalismului german. 

Critica francezilor şi a englezilor nu este o persoană oare
care abstractă, transcendentă, aflată în afara omenirii ;. ea 
este activitatea omenească reală a unor indivizi care sînt 
membri activi ai societăţii şi care, ca oameni, suferă, simt, 
gîndesc şi acţionează. De aceea critica lor este în acelaşi 
timp pătrunsă de practică, comunismul lor este un socialism 
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în care ei indică măsuri practice, palpabile, ŞI m care IŞI gă
seşte expresia nu numai gîndirea lor, ci, într-o măsură şi 
mai mare, activitatea lor practică. De aceea ea este critica 
vie, reală, a societătii existente, cunoaşterea cauzelor "de
căderii " .  

După lămuririle pe care critica critică le-a dat reprezen
tantului plin de curiozitate al masei, ea poate să spună pe 
bună dreptate despre "Literatur-Zeitung" : 

,.Aici se practică critica pură, convingătoare, care sezisează ob�ectul 
ins uşi fără a adăuga nimic de la ea • ,  

Aici "nu se dă nimic de sine stă tător" şi în genere nu se 
dă aici nimic altceva decît o critică ce nu dă nimic, cu alte 
cuvinte o critică care în punctul ei culminant ajunge l a  cea 
mai desăvîrşită lipsă de critică. Critica tipăreşte pasaje sub· 
liniate şi ajunge la înflorire în citatele reproduse de ea. 
Wolfgang Menzel şi Bruno Bauer îşi întind frăţeşte mîna, 
iar critica critică se dovedeşte a fi acolo unde se afla filozofia 
identităţii în primii ani ai acestui secol, cînd Schelling a pro
testat împotriva presupunerii vulgare că ceea ce vrea să dea el 
ar fi altceva decît filozofia pură, filozofia cu totul filozofică. 

c) Revărsarea harului asupra masei 

Corespondentul cu inimă sensibilă la a cărui dăscălire 
am asistat mai înainte era în relaţii prieteneşti cu critica. 
Tensiunea dintre masă şi critică nu se manifestă în cazul lui 
decît într-o formă idilică. Ambele extreme ale opoziţiei 
istorice-mondiale s-au comportat cu bunăvoinţă şi cu poli
teţă, deci exoteric, una faţă de alta. 

Efectele dăunătoare sănătăţii şi zguduitoare ale criticii 
critice asupra masei se manifestă pentru prima oară la un 
corespondent care stă cu un picior pe terenul criticii, în 
timp ce cu celălalt continuă să stea în lumea profană. El 
reprezintă "masa" în luptele ei interioare cu critica. 

tn unele momente, acestui corespondent i se pare "că d-1 
Brun o şi prietenii lui nu înţeleg omenirea", " că ei sînt de 
fapt cei orbi ţi " .  Dar se grăbeşte să rectifice : 

.,Da, îmi este limpede ca lumina zilei că aveţi dreptate Şl că ideile 
dv. sînt adevărate, dar, orice s-ar zice, poporul are şi el dreptate ... O, da 1 
Poporul are dreptate ... Nu pot să tăgăduiesc că dv. aveţi dreptate ... Nu 
ştiu, zău, cum se vor termina toate acestea. Veţi zice ... ei bine 1 stai acasă ... 
0/1 1 Nu mai pot... 011 ! ... poţi să înnebuneşti pînă la urmă ... Sper că veti 
pr;mi cu bunăvointă... Credeţi-mă, de pe urma cunoaşterii dobindite te 
prosteşti uneori, parcă ţi s-ar invirti in cap o roată de moară•,  
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Un alt corespondent scrie de asemenea că "IŞI pierde 
uneori capacitatea de a pricepe" . După cum vedeţi, asupra 
corespondentu.ui din masă citat mai sus este gata să coboare 
harul critic. Nenorocitul ! Masa păcătoasă îl trage dintr-o 
parte, critica critică din cealaltă. Nu cunoaşterea dobîndită 
l-a adus pe catehumenul criticii critice în această stare de 
tîmpenie, ci problema credinţei şi a conştiinţei : Hristos cel 
critic sau poporul, dumnezeu sau lumea, Bruno Bauer şi prie
tenii lui sau masa profană ! Dar aşa cum revărsarea harului 
divin este precedată de cumplite sfîşieri în sufletul păcă
tosului, tot aşa harul critic este precedat de o stare d� 
prostire. Cînd harul se revarsă în cele din urmă, alesul nu-şi 
pierde, ce-i drept, prostia, dar în schimb pierde conştiinţa 
prostiei sale. 

3) Masa necritic-critică, 
sau Critica şi "Cercul berlinez" 

Critica critică n-a reuşit să ni se înfăţişeze drept opusul 
esenţial şi, prin urmare, totodată drept obiectul esenţial al 
masei omenirii. In afară de reprezentanţii masei încăpătî
nate, care reproşează criticii critice că este lipsită de obiect 
şi în forma cea mai politicoasă î i  dau să înţeleagă că n-a 
trecut încă printr-un "proces de năpîrlire" spirituală şi că  
trebuie înainte de toate să dobîndească cunoştinţe solide, 
am mai făcut cunoştinţă cu alţi doi corespondenţi. In ceea 
ce priveşte corespondentul cu inima sensibilă, în primul 
rînd el nu se află pe poziţii opuse criticii, iar în al doilea 
rînd motivul care îl îndeamnă să se apropie de critica critică 
este un motiv pur personal. După cum reiese în continuare 
din scrisoarea lui, el nu vrea în fond decît să împace res
pectul său pios pentru d-1 Arnold Ruge cu respectul său 
pios pentru d-1 Bruno Bauer. Această încercare de conciliere 
nu poate decît să facă cinste inimii sale bune. Dar ea nu 
prezintă nici un interes pentru masă. In sfîrşit, ultimul dintre 
corespondenţii citaţi mai sus nu mai era un adevărat repre
zentant al masei, ci un catehumen al criticii critice. 

In genere, masa este un obiect nedeterminat şi de aceea 
nu este capabilă nici să exercite o acţiune determinată, nici 
să intre într-un raport determinat. Masa, aşa cum se prezintă 
ca obiect al criticii critice, n-are nimic comun cu masele 
reale, care la rîndul !or generează înăuntrul lor şi între ele 
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opoziţii cu un pronunţat caracter de masă (massenhafte 
Gegensat;e) . Masa u oa1e are lde-a face critica critică este 
"făcută" chiar de aceasta din urmă, aşa cum ar proceda un 
naturalist care, în loc să vorbească de anumite clase de 
plante şi animale, şi-ar opune sieşi Clasa ca atare. 

De aceea, în afară de această masă abstractă, produs al 
propriei ei închipuiri, critica critică mai are nevoie şi de o 
masă determinată, avînd o existenţă empirică, şi nu una 
închipuită, pentru ca în felul acesta să posede un opus al 
ei cu un adevărat caracter de masă. Această masă trebuie 
să vadă în critica critică esenta ei şi în acelaşi timp nimi
cirea esentei ei. Ea trebuie să tindă să devină o critică cri
tică, non-masă, fără a fi în stare să realizeze această ten
dinţă. Sus-menţionatul "Cerc berlinez" este tocmai o astfel 
de masă critic-necritică. La acest cerc se reduce masa ome
nirii care se ocupă cu toată seriozitatea de critica critică. 

"Cercul berlinez", "obiectul esential" al criticii critice, 
care î i  preocupă mereu gîndurile şi care, după părerea ei, 
este mereu preocupat de ea, se compune, după cîte ştim, din 
cîţiva foşti tineri hegelieni, cărora critica critică le inspiră, 
după cum afirmă ea, în parte horror vacui *, în parte senti
mentul neantului. Noi nu cercetăm starea de fapt ; ne ba
zăm pe afirmaţiile Criticii. 

Corespondenta este menită, în primul rind, să expună 
publicului pe larg acest raport istoric-mondial dintre Critică 
şi "Cercul berlinez" ,  să dezvăluie semnificaţia adîncă a 
acestui raport, să dovedească necesitatea tratamentului crud 
aplicat de critică acestei "mase" şi, în sfîrşit, să creeze 
aparenţa că lumea întreagă urmăreşte cu îngrijorare acest 
antagonism, exprimîndu-şi cînd aprobarea, cînd dezaproba
rea faţ� de comportarea Criticii. Iată, de pildă, ce scrie cri
tica absolută unui corespondent care se situează de partea 
. ,Cercului berlinez" : 

"Asemenea lucruri mi-a fost dat să aud atit de des, incit am hotărît 
să nu le mai dau nici o atenţie" .  

Lumea nici nu bănuieşte cît de des a avut de-a face cu 
asemenea lucruri critice. 

Dar să auzim ce ne spune despre Cercul berlinez un re
prezentant al masei critice : 

* - teamă de vid. - Nota Trad. 
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"«Dacă este cineva care îi recunoaşte pe Baueri» (intotdeauna sfinta 
familie trebuie să fie recunoscută p!le-mele *) - şi-a început el * * răs
punsul - «acela sînt eu : dar "Literatur-Zeitung" l Drptatea înainte de 
toate l» Mă interesa să aud ce gîndeşte despre dv. unul dintre dceşti 
radicali, dintre deştepţii de la 1842 ... • 

In continuare, corespondentul relatează că nenorocitul 
găseşte că "Literatur-Zeitung" are multe lipsuri. 

Nuvela d-lui Edgar "Cei trei oameni cumsecade" i s-a 
părut nefinisată şi exagerată. El n-a înţeles că cenzura este 
mai mult o luptă interioară decît o luptă exterioară, decît o 
luptă între un om şi altul. Aceşti oameni nu-şi dau oste
neala să-şi scruteze lumea interioară şi, în locul unei fraze 
inacceptabile pentru cenzură, să pună o idee critică for
mulată cu fineţe şi elaborată sub toate aspectele. Articolul 
i-lui Edgar despre Beraud i s-a părut superficial. Corespon
dentul critic găseşte că e un articol profund. Ce-i drept, el 
însuşi mărturiseşte : "Nu cunosc cartea lui Bera ud" . El crede 
însă că d-l Edgar a reuşit etc. ; or, după cum se ştie, credinţa 
te mîntuieşte. Şi credinciosul cel critic continuă : "In genere, 
el" (omul de la Cercul berlinez) "nu es te de loc mulţumit de 
scrierile d-lui Edgar" .  El găseşte că nici "Proudhon n-a fost 
tratat cu destulă seriozitate şi temeinicie" .  Şi aici corespon
dentul îi dă d-lui Edgar următorul 'certificat : 

"Eu cunosc, ce-i drept ( l ?) , scrierile lui Proudhon şi ştiu că, in lucra
rea sa, Edgar a luat punctele caracteristice ale teoriei lui Proudhon şi le-a 
examinat într-un mod clar" .  

După părerea corespondentului, singurul motiv pentru care 
acestor domni le displace critica excelentă făcută lui Prou
dhon de către d-l Edgar este acela că d-1 Edgar nu lansează 
fulgere şi trăsnete împotriva p roprietăţii. Ba mai mult -
gîndiţi-vă numai 1 - adversarul găseşte că articolul d-lui 
Edgar despre L'Union ouvriere este lipsit de valoare. Cores
pondentul îl consolează pe d-l Edgar : 

.,Fireşte, acest ar�;col nu oferă nimic original, Iar domnii aceştia au 
revenit intr-adevăr la punctul de vedere al lui Gruppe, pe care în fond nu 
1-au părăsit niciodată. Critica, cred ei, trebuia să dea, să dea, să dea 
mereu t• 

Ca şi cum critica nu ne-ar fi dat descoperiri cu totul noi 
in domeniul lingyisticii, al istoriei, al filozofiei, al econo-

* - de-a valma. - Nota Trad. 
** Interlocutorul corespondentului, care exprimă vederile Cercului 

berlinez. - Nota Trad. 
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mzez politice şi al dreptului 1 Şi ea este atît de modestă, încît 
admite să i se spună că n-a dat niic original 1 Pînă şi co
respondentul nostru critic introduce în mecanică ceva ne
cunoscut pînă acum, punînd nişte oameni să revină la un 
punct de vedere pe care nu 1-au părăsit niciodată. Referirea 
la punctul de vedere al lui Gruppe este o stîngăcie. In bro
şura lui, de altfel j alnică şi nedemnă de luat în seamă, 
Gruppe 1-a întrebat pe dd Bauer ce are de spus din punct de 
vedere critic despre logica speculativă ? D-l Bruno l-a trimis 
la generaţiile viitoare, şi . . .  

,.un prost aşteaptă răspuns" 61• 

Aşa cum dumnezeu l-a pedepsit pe necredinciosul faraon, 
împietrindu-i inima şi socotindu-1 nedemn de revelaţia lui, 
tot aşa şi corespondentul ne asigură : 

,.De aceea ei nici nu sint demni să vadă sau să inţeleagă conţinutul 
publicaţiei dv. «Literatur-Zeitung» " .  

Şi, î n  loc să-1 sfătuiască p e  prietenul său Edgar să-şi 
însuşească idei şi cunoştinţe, el îi dă următorul sfat : 

,.Edgar ar trebui să-şi procure un sac cu fraze, şi pe viitor, scriindu-şi 
articolele, să scoată de acolo Ia nimereală ce i-o cădea in mină, pentru 
a căpăta astfel un stil care să fie pe gustul publicului". 

Paralel cu asigurările că aici se simte un "anumit senti
ment de furie, o anumită animozitate, lipsă de conţinut, să
răcie de idei, o bîjbîire în jurul obiectului pe care nu-l pot 
înţelege, un sentiment de nimicnicie" - toate aceste epitete 
se referă, bineînţeles, la Cercul berlinez - s e  aduc sfintei 
familii elogii de felul următor : 

, .0 expunere facilă şi pătrunzătoare, cunoaşterea perfectă a catego
riilor, o profunzime de înţelegere dobîndită prin studiu, pe scurt stăpî
nirea obiectelor. EI (membrul Cercului berline) ia problemele uşor, dv. 
însă faceţi ca problemele înseşi să fie uşo:re" .  Sau : ,.Dv. faceţi în <<Lite
ratur-Zeitung» o critică pură, concretă, care sezisează fondul problemelor" .  

I n  încheiere, el spune : 

, .V-am scris atit de amănunţit despre toate acestea pentru că ştiu 
că vă va face plăcere să aflaţi opiniile prietenului meu. De aici vă puteţi 
convinge că «Literatur-Zeitung» îşi atinge scopul" .  

Scopul e i  este d e  a s e  opune pe sine Cercului berlinez. 
Şi dacă ceva mai înainte am avut prilejul să cunoaştem 
polemica Cercului berlinez împotriva eri tic ii eri ti ce şi să 



Sfinta familie. Capitolul VII 177 

vedem ce mustrări i-a atras această polemică, acum vom ve
dea descrisă în două feluri străduinţa acestui cerc de a ob
ţine îndurarea criticii critice. 

Un corespondent scrie : 

.,Cînd am fost la Berlin, la începutul acestui an, cunoscuţii mei de 
acolo mi-au spus că nu vreţi să ştiţi de nimeni şi că vă ţineţi departe 
de toată lumea, că v-aţi izolat complet şi că evitaţi cu grijă orice apro
piere şi orice relaţii cu alţii. Fireşte că eu nu pot să ştiu de partea cui 
este vina". 

Critica absolută răspunde : 

.,Critica nu creează partide şi nu vrea să aibă un partid propriu ; ea 
este solitară - solitară atunci cind pătrunde adinc în obiectul ei • ( ! ) ,  
,.solitară atunci cind i se opune. Ea se detaşează de orice•. 

Aşa cum critica critică îşi închipuie că se ridică deasupra 
tuturor opoziţiilor dogmatice atunci cînd în locul opoziţiilor 
reale pune opoziţia imaginară dintre ea şi lume, dintre duhul 
sfînt şi masa profană, tot aşa îşi închipuie ea că se ridică dea
supra partidelor atunci cînd tcade sub nivelul punctului de ve
dere de partid, punîndu�se oa partid tot restului omeniii şL 
concntrînd tot intersul •Supra persoani d-lui Buno & Co. 
Toată expunerea noastră dovedeşte cît de adevărată este 
această mărturisire critică, în care se recunoaşte că critia 
tronează în singurătatea abstracţiei, că şi atunci cînd pare a 
se ocupa de un obiect oarecare ea nu iese din starea de sin
gurătate lipsită de obiect şi nu intră într-o relaţie efectiv 
socială cu cutare sau cutare obiect real, aceasta deoarece 
obiectul ei nu este decît obiectul închipuirii ei, adică un obiect 
închipuit. La fel de just defineşte critica c aracterul abstrac
ţiei sale ca abstracţia absolută, în sensul că "ea se detaşează 
de orice" ; tocmai acst neant care se detaşează de orice, de 
orice gîndire, de orice intuiţie etc. este absurditatea absolută. 
De altfel această singurătate, la care se ajunge prin detaşare 
de orice şi făcînd abstracţie de orice, este tot atît de puţin 
liberă de obiectul de c are face abstracţie pe cît de puţin era 
Origen liber de organul viriăţii p e  care 1-a detaşat de per
soana lui. 

Un alt corespondent începe prin a arăta că unul dintre 
membrii "Cercului berlinez " ,  pe care 1-a văzut şi cu care a 
discutat, este "prost dispus " ,  " abătut " ,  "descurajat" şi "nu 
mai îndrăzneşte să deschidă gura" ,  pe cînd înainte "avea 
întotdeauna un cuvînt obraznic pe buze " .  Acest membru al 

12 - Ma rx-Engels - Opere, voi. I I  
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"Cercului berlinez" relatează corespondentului, care la rîndul 
lui raportează criticii : 

.,El nu poate să inţeleagă cum nişte oameni ca dv. amîndoi, care 
de altfel aţi fost intotdeauna ataşaţi principiului umanităţii, puteti avea 
o atitudine atît de distantă, atît de rece şi chiar trufaşă". El nu ştie .,de 
ce există oameni care, după cît se pare, vor cu tot dinadinsul să pro
voace o sciziune. Avem doar toţi acelaşi punct de vedere, toţi sintem 
adepţii extremei, ai criticii, toţi sîntem în stare, chiar dacă nu să con
cepem o idee extremă, cel puţin s-o intelegem şi s-o aplicăm" .  El .,con
sideră că această sctziune nu are alt principiu motor decît egoismul şi 
trufia • .  

Şi aici corespondentul nostru caută să pună o vorbă bună 
pentru amicii săi : 

.,Căci cel puţin cîţiva dintre prietenii noştri trebuie să fi priceput 
Critica sau, poate, bunăvoinţa criticii... «ut desint vires, tamen est 
laudanda voluntas»" *. 

Critica răspunde, stabilind între ea şi Cercul berlinez 
următoarele antiteze : 

"Există diferite puncte de vedere asupra criticii " .  Aceşti 
domni "îşi închipuiau că au critica în buzunar" ,  în timp ce 
critica , .cunoaşte şi foloseşte realmente forţa criticii " ,  adică 
n-o ţine în buzunar. Pentru cei dintîi critica nu este decît o 
formă, pentru ea însă critica este "lucrul cel mai plin de con
ţinut, mai bine zis singurul lucru plin de conţinut". Ca şi gîn
direa absolută, critica critică se consideră pe sine singura 
realitate. De aceea ea nu vede în afara ei nici un co�ţinut, 
de aceea ea nu este critica unor obiecte reale, aflate în afara 
subiectului critic ; dimpotrivă, ea însăşi creează obiectul, ea 
este subiectul-obiect absolut. Mai departe 1 "Primul gen de 
critică recurge la formule pentru a se descotorosi de orice, 
de orice studiere a lucrurilor, în timp ce al doilea gen de cri
tică recurge la formule pentru a se detaşa de orice" .  Prima 
este "deşteaptă fără să ştie ceva1, cea de-a doua , .învaţă în
to�deauna".  Cea de-a doua este intr-adevăr lipsită de deştep
tăciune şi învaţă par �a, par la **, dar numai de ochii lumii, 
numai pentru a da drept înţelepciune proprie cele învăţate 
in mod superficial, pentru a le folosi ca "lozincă" impotriva 
masei, de la care critica a învăţat, şi pentru a le transforma 
in absurdităţi critico-critice. 

* - .,chiar dacă puterile lipsesc, dorinţa este totuşi lăudabilă•. -
Nota Trad. 

** - pe ici, pe colo. - Nota Trad. 
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,.ln ochii primului gen de critică, expre�i ca «extrem» ,  «a merge mai 
departe», «a nu merge destul de departe» au o mare însemnătate şi re
prezintă categorii idolatrizate ; celălalt aprolundeză punctele de vedere 
şi nu le aplică criteriile numitelor categorii abstracte• .  

Exclamaţiile criticii nr. 2 că nu mai poate fi vorba de 
politică şi că s-a terminat cu filozofia, tendinţa ei de a lichida 
sistemele şi mişcările sociale prin epitete ca "fantezist a ,  "uto
pic " etc., ce altceva sînt toate acestea dacă nu reluarea sub 
o formă critic corectată a categoriilor "a merge mai departe " ,  
"a nu merge destul de departe" etc. ? Dar "criteriile" ei, cum 
sînt, de pildă, "Istoria " ,  "Critica H ,  "sintetizarea obiectelor u ,  
"vechiul ş i  noul " ,  "critică ş i  masă" , " aprofundarea punctelor 
de vedere" ,  într-un cuvînt toate lozincile ei, nu sînt ele oare 
criterii fabricate din categorii, şi anume din categorii 
abstracte ? 

,.Primul gen de critică este teologic, răutăcios, invidios, meschin, 
prezumţios ; celălalt este contrariul tuturor acestora • .  

După c e  şi-a decernat p e  nerăsuflate î n  felul acesta o du
zină de aprecieri laudative şi şi-a atribuit tot ce ltpseşte 
Cercului berlinez, după cum dumnezeu este tot ceea ce omul 
nu est·e, Critica îşi dă următorul certificat : 

"Ea a ajuns la o claritate, la o sete de cunoaştere şi la n calm in 
care devine invulnerabilă şi invincibilă" • 

Impotriva unui adversar ca Cercul berlinez, ea nu are 
nevoie deci "de nici o altă armă în afară de rîsul olimpic" .  
Acest rîs - critica explică cu seriozitatea e i  obişnuită ce 
este şi ce nu este acest rîs -, "acest rîs nu este trufie" .  
Doamne fereşte ! El este negarea negaţiei. Este "numai pro
cesul pe care criticul, aflat în bună dispoziţie şi pătruns de 
linişte sufletească, trebuie să-I folosească împotriva unui 
punct de vedere inferior care se crede egalul criticului" (ce 
pretenţie !). Aşadar, atunci cînd Criticul rîde, el foloseşte un 
proces ! Şi în "liniştea u lui "sufletească" el foloseşte acest 
proces al rîsului nu împotriva unor persoane, ci împotriva 
unui punct de vedere 1 Pînă şi rîsul este o categorie pe care 
o foloseşte, şi chiar este nevoit s-o folosească 1 

Critica din afara lumii nu este o activitate inerentă su
biectului omenesc real care trăieşte şi suferă în societatea 
contemporană şi participă la bucuriile şi durerile ei. Individul 
real este numai un accident, un vas p ămîntesc al Criticii cri
tice, care în el se revelează ca substanta veşnică. Nu critica 

1* 
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făcută de individul omenesc, ci individul neomenesc al cri
ticii este subiect. Nu critica este o manifestare a omului, ci 
omul o exteriorizare a criticii ; de aceea criticul trăieşte cu 
totul in afara societăţii. 

"Poate oare criticul să trăiască în societatea pe care o supune criticii 1" 

Intrebarea ar trebui formulată astfel : nu trebuie el oare 
să trăiască in această societate, nu trebuie oare să fie el 
însuşi o manifestare a vieţii acestei societăţi ? De ce îşi 
vinde criticul produsele spiritului său cind prin aceasta 
transformă cea mai rea lege a societăţii actuale intr-o 
lege a sa ? 

"Criticul nu trebuie nici măcar si incerce să vină în contact personal 
cu societatea • .  

De aceea el îşi întemeiază o sfîntă familie, aşa cum şi soli
tarul dumnezeu încearcă prin sfinta fIlilie să înlăture plic
ticoasa sa izolare de orice societate. Dacă criticul vrea să 
scae de societatea cea rea, el trebuie să scape înainte de 
toate de propria lui societate. 

"Astfel criticul este l�psit de toate bucuriile socie tălii, dar şi durerile 
ei îi rămîn străine. El nu cunoaşte nici prietenie" (cu excepţia prieteni
lor critici ) ,  "nici iulire• (cu excepţia iubirii de sine), "dar în schimb 
calomnia este neputincioasă împotriva lui, nimic nu poate să-1 jignească ; 
nu-l ating nici ura, nici invidia, iar mînia şi supărarea sînt afecte necu
noscute pentru el" .  

Intr-un cuvint, criticul este liber de toate pasiunile ome
neşti ; el este o persoană divină şi poate să cinte despre pro
pria sa persoană cintecul călugăriţei : 

.,Nu mi-e gîndul la iubire, 
Nu visez la vreun bărbat, 
Dumnezeu mă ţine-n iaţă, 
El e visul meu curat" 62• 

Critica nu este in stare să scrie citeva rînduri fără să se 
contrazică. Astfel, in incheiere, ea ne spune : 

"Pe filistini1 care aruncă cu pietre in critic" - prin analogie biblică 
el trebuie să fie atacat cu pietre -, "care nu vor să-1 înţeleagă si care 
îi atribuie motive impure• (să atribui criticri pure motive impure !) ,.pen
tru a face din et egalul lor• (trufia egalitară pe care critica a blamat-o 
mai sus) , "criticul nu-i ia în deridere, căci ei nu sînt demni de aşa 
ceva ; nu, el numai dezvăluie adevărata lor natură, şi cu toată liniştea 
îi pune la locul lor, adică la locul care corespunde însemnătăţii lor lip
site de însemnătate•. 
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Mai sus am văzut că criticul a trebuit să folosească pro
cesul rîsului împotriva unui "punct de vedere inferior care 
se crede egalul criticului " .  Lipsa de claritate a ideilor criticii 
critice despre felul cum trebuie să procedeze faţă de "masa" 
nelegiuită pare a arăta o iritare interioară şi un venin sufle
tesc cărora " afectele" nu le sînt de loc "necunoscute" .  

Trebuie să recunoaştem însă c ă  după c e  critica a luptat 
pînă acum ca un Hercule pentru a se detaşa de "masa pro
fană" necritică şi de "orice" în general, ea a reuşit în sfîrşit 
să-şi creeze în chip fericit o existenţă solitară, divină, abso
lută care îşi este suficientă sieşi. Dacă, în prima enunţare a 
acestei "noi faze" a criticii, lumea veche a afectelor păcă
toase mai pare a avea putere asupra ei, acum o vom vedea 
estetic-moderată şi transfigurată, înfăţişată sub "forma unui 
chip artis tic" , în care ea îşi ispăşeşte p ăcatele, pentru a putea 
în sfîrşit, ca un al doilea Hris tos triumfător, să săvîrşească 
judecata de apoi critică şi, după izbînda ei asupra balauru
lui, să se înalţe liniştită la cer. 



182 

C4PITOLUL VIIT 

Viaţa pămîntească şi transfigurarea "Criticii critice " ,  
sau "critica critică" în persoana lui Rudolf, 

prinţ de Geroldstein 

Rudolf, prinţ de Geroldstein, ispăşeşte în viata sa pamm
tească o dublă crimă : crima sa personală şi crima criticii 
critice. In cursul unei discuţii aprinse cu tatăl său, Rudolf a 
ridicat împotriva acestuia spada sa, în timp ce critica cri
tică, în cursul unei discuţii aprinse cu masa, s-a lăsat tîrîtă 
de afecte păcătoase. Critica critică n-a dezvăluit nici un 
singur mister. Ispăşind acest păcat, Rudolf dezvăluie toate 
misterele. 

Dacă ar fi să-1 credem pe d-1 Szeliga, Rudolf este primul 
slujitor al s tatului omenirii (statul umanitar al şvabului Egi
dius. Vezi "Konstitutionelle Jahrbicher" de dr. Karl Weil, 
1844, vol. 2) . 

Pentru ca lumea să nu piară, este necesar, afirmă d-1 Sze
liga, 

"ca pe scenă să apară oamenii criticii necruţătoare .... Rudolf este un 
asemenea om... Rudolf inţelege ideea criticii pure. Şi această idee este 
mai rodnică pentru el şi pentru omenire decit intreaga experienţă pe 
care aceasta a dobindit-o in decursul istoriei sale şi decit toate cunoştin
ţele pe care Rudolf şi le-ar fi putut însuşi din studiul acestei istorii, 
chiar dacă ar fi fost îndrumat de cel mai devotat profesor ... Judecata 
nepărtinitoare prin care Rudolf îşi eternizează viata sa pămîntească nu 
este de iapt nimic altceva decit 

,,d e z v ă  1 u i r e a m i  s t e r e  1 o r s o c i  e t ă t i i" .  
El însuşi este "m i s t e r u 1 d e z vă 1 u i t a 1 t u t u r o r m i s t e

r e  1 o r•. 

Rudolf dispune de infinit mai multe mijloace exterioare 
decît toţi ceilalti oameni ai criticii critice. Dar aceasta se 
consolează : 

"Rezultatele" { !) "obţinute de Rudolf nu pot fi atinse de unul mai 
puţin favorizat de soartă, dar admirabilul său ţel" (!) "nu e de neatins ! "  

D e  cea citica lasă î n  seama lui Rudolf cel favorizat le 
soartă să realizeze propiile ei idei. Ea îi dntă : 

Hahnemann. 
Fii tu deschizător de cale, 
Căci ana nu trece prin cizmele tale 1 83 
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S ă-1 însoţim pe Rudolf în peregrinările sale critice pe pă
mînt, care sînt "mai rodnice pentru omenire decît întreaga 
experienţă pe care aceasta a dobîndit-o în decursul istoriei 
sale şi decît toate cunoştinţele" etc. ; să�l urmăm pe Rudolf 
care de două ori salvează lumea de la pie�re. 

1 .  Transformarea critică a unui măcelar în cîine, 
sau Parlagiul (Chourineur) 

a ongme, Parlagiul a fost măcelar. D..ferite coliziuni au 
făcut din aces: iolent iiu al natunii un asasdn. Rudolf dă 
din întîmpJare peste el  înbr�n moment cînd acesta o maltra
tează pe Fleur de Marie. Rudolf aplică acestui bătăuş iscusit 
cîţiva pumni zdraveni, şi o face cu atîta măiestrie încît 
cîştigă stima Parlagiului. Mai tîrziu, în taverna borfaşilor, 
se vădeşte firea bună a Parlagiului. Rudolf îi spune : "Mai 
ai suflet şi onoare".  Prin aceste cuvinte el îi însuflă Parlagiu
lui respect faţă de sine însuşi .  Parlagiul se îndreaptă sau, 
după .cum spune d-1 Szeliga, se transformă într-o "făptură 
moralău .  Rudolf îl ia sub protecţia sa. Să urmărim procesul 
de reeducare a Parlagiului, proces care se desfăşoară sub în
drumarea lui Rudolf. 

Stadiul întîi. Prima lecţie pe care o primeşte Parlagiul 
este o lecţie de ipocrizie, perfidie, viclenie şi prefăcătorie. 
Rudolf îl foloseşte pe Parlagiul moralizat exact în felul în 
care Vidocq îi foloseşte pe criminalii săi moralizaţi, adică 
face din el un mouchard * şi un agent provocateur * * .  El il 
sfătuieşte "să-1 înşele pe maître d' ecole ***,  făcîndu-! să 
creadă că el, Parlagiul, ar fi renunţat la "principiile sale de 
a nu fura" ,  să-i propună acestui maître d' ecole o lovitură şi 
să-1 atragă astfel în cursa pe care i-o întinde Rudolf. Parla
giul are impresia că Rudolf vrea să-1 folosească pentru a 
pune la cale o "farsă" de p rost gust. El protestează împotriva 
acestui plan care îi rezervă rolul de mouchard şi de agent 
provocateur. Cu ajutorul cazuisticii "pureu a criticii critice, 
Rudolf îl convinge uşor pe acest om primitiv că o faptă tică
loasă încetează de a fi o faptă ticăloasă dacă porneşte din 
intenţii "bune, morale". Ca agent provocator, Parlagiul, sub 
paravanul prieteniei şi al încrederii, îl atrage în cursă pe 

* - spion al poliţiei. - Nota Trad. 
** - agent provocator. - Nota Trad. 

*** - profesor. - Nota Trad. 



184 Karl Marx şi Friedrich Engels 

fostul său prieten şi îl duce la pierzanie. Pentru prima oară 
în viaţa sa, el comite o infamie. 

Stadiul al doilea. Aici îl regăsim pe Parlagiu ca garde
malade * al lui Rudolf, pe care l-a salvat dintr-o primejdie 
de moarte. 

Parlagiul a devenit o făptură morală atît de cumsecade, 
încît, de teamă de a nu murdări covorul, nu acceptă invitaţia 
doctorului negru David, care îl pofteşte să ia loc pe duşu
mea. Este chiar atît de timid, încît nu se încumetă să se aşeze 
pe scaun. Intii l pune scaunu'l u speteaza în j os şi apoi 
se aşazi pe pirioarele dinainte ale scaunului. El nu uită să 
se scuze ori  de cîte ori, vorbind cu d-1 Rudolf, pe care l-a 
salvat de la moarte, îi spune "prietene" sau monsieur în loc 
de monseigneur. 

Uimitor dresaj al acestui brutal fiu al naturii 1 Parlagiul 
ne dezvăluie misterul de nepătruns al transformării sale cri
tice, mărturisindu-i lui Rudolf că simte pentru el ceva în 
genul ataşamentului pe care îl simte un buldog pentru stă
pînul său. "Je me sens pour vous, comme qui dirait J'atta
cllement d'un bouledogue pour son maître" **. Fostul măcelar 
s-a transformat în cîine. De aici înainte toate virtuţile lui se 
vor reduce la virtutea ciinelui, la "devotamentul" pur faţă 
de stăpînul s ău. Independenţa sa, individualitatea sa vor dis
părea cu desăvîrşire. Dar, aşa cum pictorii lipsiţi de talent 
trebuie să facă pe tablourile lor o inscripţie care să explice 
ce reprezintă ele, tot aşa şi Eugene Sue trebuie să pună 
în gura Parlagiului - "buldog" un bileţel, pe care acesta îl 
repetă neîncetat : "Cele două cuvinte : ai suflet şi onoare, 
au făcut din mine un om" .  In acest b ileţel, şi nu în indivi
dualitatea sa omenească, va găsi Parlagiul, pînă la ultima s a  
suflare, mobilul acţiunilor sale. C a  dovadă a îndreptării sale 
morale, el va medita adînc asupra propriei sale superiorităţi 
şi asupra răutăţii altor indivizi şi, ori de cîte ori se va apuca 
să debiteze fraza moralizatoare, Rudolf îi va spune : "Mă 
bucură să te aud vorbind astfel" .  Parlagiul nu a devenit un 
buldog obişnuit, ci un buldog moral. 

Stadiul al treilea. Am admirat cumsecădenia mic-burgheză 
care a luat locul brutalei, dar îndrăzneţei lipse de jenă a 
Parlagiului. Acum aflăm că, aşa cum şade bine unei "făpturi 
morale", el a adoptat mersul şi ţinu ta micului bUghez. 

* - infirmier. - Nota Trad. 
** - "Simt pentru dv., ca să spun aşa, ataşamentul unui buldog pen

tru stăpînul său •. - Nota Trad. 
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.,A le voir marcher, on l'eOt pris pour le bourgeois le plus inoffensif 
du monde" *. 

Şi mai deplorabil decît această formă exterioară este con
ţinutul pe care Rudolf îl dă vieţii, reformate în spirit critic, 
a Parlagiului. El îl trimite în Africa pentru "a servi p ăgînilor 
drept exemplu viu şi salutar de pocăinţă" . De aici înainte 
Parlagiul nu va mai trebui să reprezinte propria sa natură 
ome.ească, ci o dogmă creştină. 

Stadiul al patrulea. Transformarea critică morală a făcut 
din Parlagiu un om liniştit şi prudent, a cărui purtare se con
formează regulelor fricii şi înţelepciunii practice . 

.. Le chourineur - spune Murph, care, în simplitatea sa indiscretă, 
spune tot ce nu trebuie - n'a pas dit un mot de l'execution du maître 
d'ecole, de peur de se trouver compromis" **. 

Parlagiul ştie deci că executarea profesorului este o faptă 
potrivnică legilor. El n-o divulgă, de teamă să nu se compro
mită. Intelept p arlagiu 1 

S tadiul al cincelea. Parlagiul a făcut progrese atît de mari 
în perfecţionarea sa morală, încît în conştiinţa sa devota
mentul său de cîine faţă de Rudolf apare într-o formă civili
zată. După ce l-a salvat de la moarte pe Germain, el îi adre
sează următoarele cuvinte : 

.. Eu am un protector, care este pentru mine ceea ce dumnezeu este 
pentru preoţi ; imi vine să cad in genunchi in faţa lui" .  

Şi în gîndl său el se vede stînd în gennnchi în faţa 
dumnezeului său. 

,.Domnul Rudolf - continuă el adresîndu-se lui Germain - te ocro
teşte. Spun domnul, deşi ar trebui să spun nobilul domn. M-am obişnuit 
insă să-1 numesc simplu domnul Rudolf, şi el îmi permite să-i spun aşa" .  

"Ce trezire minunată, ce înflorire !" - exclamă Szeliga 
într-un acces de admiraţie critică 1 

S tadiul al şaselea. Parlagiul îşi încheie în mod demn viaţa 
închinată devotamentului pur, buldogismului moral, lăsîn-

* - .,Văzîndu-1 cum merge, l-ai fi putut lua drept burghezul cel 
mai inofensiv din lume". - Nota Trad. 

** - ,.Parlagiul n-a suflat nici un cuvînt despre executarea profeso
rului, de teamd de a nu se compromite". - Nota Trad. 
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du-se în cele din urmă injunghiat pentru salvarea nobilului 
său s tăpîn. In clipa cînd Scheletul se pregăteşte să-şi înfigă 
cuţitul în prinţ, Parlagiul apucă b ratul asasinului. Scheletul 
îl injunghie pe el. Murind, Parlagiul îi spune lui Rudolf : 

"Aveam dreptate cînd spuneam că un pumn de Jărină" (un buldog) 
"ca mine poate fi folositor uneori unui stăpîn puternic şi nobil ca dv. • 

La această declaraţie de cîine, care rezumă într-o formă 
concisă întreaga viaţă critică a Parlagiului, biletelul pus în 
gura lui adaugă următoarele : 

"Sîntem chit, domnule Rudolf. Dv. mi-aţi spus că am suflet şi onoare• .  

D-1 Szeliga strigă cît îl ţine gura : 

"Mare este meritul lui Rudolf, care l-a redat pe «Parlagiu» (?) ome
nirii (?) 1 "  

2.  Dezvăluirea misterului religiei critice, 
sau Fleur de Marie * 

a) "Mărgărita" speculativă 

Incă un cuvînt despre "Mărgărita" speculativă a d-lui 
Szeliga înainte de a trece la Fleur de Marie a lui EugEme Sue. 

"Mărgărita" speculativă este înainte de toate o rectifi
care. D-1 Szeliga se teme că din construcţia sa cititorul ar 
putea să deducă că EugEme Sue 

"ar fi separat zugrăvirea bazei obiective• (zugrăvirea "rînduielii lu
mii " )  "de dezvoltarea forţelor indiv'iduale active, care pot fi înţelese 
numai în legătură cu această bază" .  

Pe lîngă menirea de a rectifica această p resupunere eronată 
a cititorului, provocată de e.punerea d-lui Szeliga, Mărgăita 
mai are şi n rol metafizk în "epopeea " noastră, adică în 
"epopeea" d-lui Szeliga. 

"Rînduiala lumii şi episoadele epice nu ar prezenta încă un tot cu 
adevărat unitar, artistic închegat, dacă n-ar face decît să se incrucişeze 
reciproc într-o învălmăşeală pestriţă, înfăţişînd într-o succesiune rapidă 
cînd o frîntură din rînduiala lumii, cînd o scenă oarecare. Pentru ca să 

• Textual : "Floarea Mariei" ; în limba germană cuvîntul "Marien
Blume• - aşa traduce Szeliga pe Fleur de Marie - înseamnă "mărgă• 
rită •. - Nota Trad. 
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se creeze o unitate adevărată, este necesar ca aîndouă elementele, adică 
misterele acestei lumi confuze şi claritatea, sinceritatea şi siguranta cu 
care Rudoll le pătrunde şi le dezvăluie, să se întîlnească într-un singur 
individ ... Mărgărita este aceea care îndeplineşte acest rol" .  

D-1 Szeliga o construieşte pe Mărgărita exact aşa cum 
Bauer a construit-o pe maica domnului. 

De o parte se află "elementul divin• (Rudolf), căruia i se 
atribuie "întreaga putere şi libertate" ,  singurul principiu 
activ. De partea cealaltă se află pasiva "rînduială a lumii" şi 
oamenii care îi aparţin. Rînduiala lumii constituie "baza 
realului " .  Pentru ca această bază să nu fie "complet părăsită" 
sau pentru ca să nu piară "ultima rămăşiţă de stare natu
rală" ; pentru ca lumea însăşi să participe într-o oarecare 
măsură la "principiul dezvoltării " ,  pe care, în opoziţie cu lu
mea, Rudolf îl concentrează în sine ; pentru ca "omenescul 
să nu fie înfăţişat pur şi simplu ca un element încătuşat şi 
inactiv " ,  este necesar ca d-1 Szeliga să cadă în "contradicţia 
conştiinţei religioase".  Cu toate că el desparte rînduiala lumii 
de activitatea ei, creînd astfel dualismul unei mase moarte 
şi al criticii (Rudolf) , el este totuşi nevoit să acorde iarăşi 
rînduielii lumii şi masei anumite atribute ale divinităţii şi 
să construiască în persoana Mărgăritei unitatea speculativă 
a amîndurora, a lui Rudolf şi a lumii (vezi " Critica sinoptici
lor" ,  vol. 1, pag. 39) . 

In afară de relaţiile reale dintre proprietarul casei {"forţa 
individuală"  activă) şi imobilul său ("baza obiectivă ") ,  spe
culaţia mistică şi estetica speculativă mai au nevoie şi de un 
al treilea element, de unitate speculativă, concretă, de un 
subiect-obiect care să îmbine într-o singură persoană atît 
imobilul cît şi pe proprietar. Deoarece speculaţiei nu-i plac 
mijlocirile naturale în toată vasta lor amănunţime, ea nu ob
servă că aceeaşi "frîntură din rînduiala lumii" ,  de pildă imo
bilul, care pentru unul, pentru proprietar de pildă, constituie 
o "bază obiectivă" ,  este pentru altul, pentru constructorul 
casei de pildă, un "episod epi c " .  Critica critică, care repro
şează "artei romantice" "dogma unităţii " ,  vrea acum, pentru 
a obţine un "tot cu adevărat unitar" ,  o " adevărată unitate " ,  
să pună în locul legăturii fireşti ş1 omeneşti dintre rînduiala 
lumii şi evenimentele lumii,  o legătură fantezistă, un subiect
obiect mistic,  aşa cum Hegel pune în locul legăturii reale 
dintre om şi natură un subiect-obiect absolut, care reprezintă 
în acelaşi timp întreaga natură şi întreaga omenire, adică 
spiritul absolut. 



188 Karl Marx şi Friedrich Engels 

In persoana Mărgăritei critice, "vina generală a epocii, 
vina misterului" devine "misterul vinW, după cum în per
soana băcanului înglodat în datorii vina generală a misteru
lui devine misterul datoriilor. 

Pin analogie u maica domnrul., Mărgărita ar fi tre
buit să fie, propriu-zis, mama lui Rudolt, mîntuitorul lumii. 
D-1 Szeliga ne-o spune cît se poate de lămurit : 

"Potrivit succesiunii logice, Rudolf ar trebui să fie Jiul Mărgăritei • .  

Deoarece însă el  nu este fiul, ci  tatăl ei ,  d-1 Szeliga gă
seşte aici "un nou mister, constînd în aceea că adeseori pre
zentul nu naşte viitorul, ci un trecut de mult apus " .  Ba mai 
mult, el descoperă un alt mister, şi mai mare, care contrazice 
statistica de masă (die massenhafte Statistik) , şi anume miste
rul că "un copil care la rîndul s ău nu devine tată s au mamă 
şi coboară neprihănit şi virgin în mormînt. . . este prin esenţa 
sa ... fiică". 

D-1 Szeliga urmează cu fidelitate speculaţia hegeliană 
atunci cînd, potrivit "succesiunii logice", consideră că fiica 
este mama tatălui ei .  In filozofia istoriei, c a  şi în filozofia 
naturii, Hegel consideră că fiul o naşte pe mama, spiritul 
naşte natura, religia creştină naşte păgînismul, rezultatul 
naşte începutul. 

După ce a dovedit că, potrivit "succesiunii logice", Măr
gărita ar fi trebuit să fie mama lui Rudolf, d'1 Szeliga dove
deşte acum contrariul, şi anume că, "pentru a corespun.e 
întru totul ideii pe care o întruchipează în epopeea noastră, 
ea nu trebuie să devină niciodată mamă". Aceasta dove!deşte, 
în orice caz, că ideea epopeii noastre şi  succesiunea logică a 
d-lui Szeliga se contrazic una pe alta. 

Mărgărita speculativă nu este altceva decît "întruchipa
rea unei idei". Dar care este această idee ? "Ea, Mărgărita,  
are totuşi menirea să înfăţişeze oarecum ultima lacrimă me
lancolică pe care o varsă trecutul înainte de a apune defini
tiv" .  Ea înfăţişează o lacrimă alegorică, şi nici măcar atîta 
lucru ea totuşi nu reprezintă decît numai "oarecum". 

Nu-l vom urma mai dparte pe d-1 Szeliga în descrierea 
Mărgăritei. Ii lăsăm ei plăcerea de a fi, după prescripţia d-lui 
Szeliga, "în contrast absolut cu toată lumea" ,  contrast tot 
atît de misterios ca şi însuşirile lui dumnezeu. 

Nu ne vom apuca de asemenea să cercetăm amănunţit 
"adevăratul mister• pe care "dumnezeu l-a sădit adînc în 
sufletul oamenilor" şi la care "totuşi" face "oarecum" aluzie 
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persoana speculativă a Mărgăritei. Trecem acum de la Măr
gărita d-lui Szeliga la Fleur de Marie a lui Eugeme Sue şi la 
miraculosul tratament critic curativ la care o spune Rudolf. 

b) Fleur de Marie 

Pe Marie o găsim în mijlocul borfaşilor ca pros tituată, 
ca roabă a stăpînei unei taverne de borfaşi. In această situa
ţie înjositoare, ea păstrează o noblete sufletească umană, o 
naturaleţe şi o frumuseţe umană care impun mediului încon
jurător, o ridică deasupra lui şi fac din ea floarea poetică 
a acestui mediu de borfaşi, denumită in virtutea acestor însu
şiri Fleur de Marie. 

Este necesar s-o urmărim cu atenţie pe Fleur de Marie 
de la prima ei apariţie, pntru ·a putea compara chipul ei ini
ţial cu metamorfoza lui critică. 

Cu toată gingăşia ei, Fleur de Marie se arată a fi chiar 
de la început o fiinţă dotată cu curaj, energie, voioşie, elasti
citate de caracter, calităţi care constituie unica explicaţie a 
dezvoltării ei omeneşti în cadrul situatiei neomeneşti în care 
se află. 

Impotriva Parlagiului care o maltratează, ea se apără cu 
[oarfeca. Aceasta e prima situaţie in care o întîlnim. In 
această scenă ea nu apare ca un miel lipsit de apărare, care, 
fără a opune vreo împotrivire, cedează în faţa forţei brutale, 
ci ca o fată care ştie să-şi apere drepturile şi care ştie să 
susţină o luptă. 

In spelunca din Rue aux Feves, in prezenţa Parlagiului 
şi a lui Rudolf, ea înşiră povestea vieţii sale. In timpul poves
tirii, ea rîde de glumele Parlagiului. Ea se acuză că, ieşind 
din inchisoare, în loc ·să-şi caute de lucru, a cheltuit cu tră
surile şi cu gătelile cei 300 de franci cîştigaţi acolo, "dar n-am 
avut pe nimeni care să mă sfătuiascău .  Amintirea marii ca
tastrofe a vieţii ei - faptul că s-a vindut gazdei de hoţi -
o întristează. Pentru prima dată de cind era copilă, ea îşi 
aminteşte de toate întîmplările acestea . 

.,Le fait est, que ;a me chagrine de regarder ainsi derriere moi... ;a 
doit etre bien bon d'etre honnete" *. 

La indemnul ironic al Parlagiului de a deveni cinstită, ea 
exclamă : 

* - .,Da, mă cuprinde tristeţea cind privesc inapoi... trebuie să fie 
tdre bine să fii cinstit". - Nota Trad. 



190 Karl Marx şi Friedrich Engels 

"Honnete, mon dieu 1 et avec quoi donc veux-tu que je sois 
honnete ?" • 

Ea declară categoric că nu e o "plîngăreaţă" : 

"Je ne suis pas pleurnicheuse" •• ; 

dar situaţia ei în viaţă e tristă . . .  

":a n'est pas gai • •••. 

In sfîrşit, în opoziţie cu pocăinţa creştină, ea rosteşte, 
vorbind despre trecutul ei, următorul principiu omenesc stoic 
şi totodată epicurean al omului liber şi putenic : 

"Enin ce qui est iait, est iait" •••• 

S-o urmăm acum pe Fleur de Marie în prima ei plimbare 
cu Rudolf. 

"Conştiinţa situaţiei tale îngrozitoare trebuie să te fi chi
nuit adesea" - spune Rudolf, care arde de nerăbdare să în
ceapă o conversaţie morală. 

"Da" - răspunde ea -, de multe ori priveam peste parapet apele 
Senei, dar apoi ridicam ochii şi vedeam florile, soarele, şi-mi spuneam : 
rîul va ii întotdeauna aici, eu n-am nici 17 ani, cine ştie ? Dans ces mo
ments-la, il me semblait que mon sort n'etait pas merite, qu'il y avait en 
moi quelque chose de bon. Je me disais, on m'a bien tourmente, mais 
au moins je n'ai j amais fait de mal a personne" •••••. 

Fleur de Marie consideră că situaţia în care se găseşte 
ea nu este un rezultat al creaţiei ei libere, o expresie a eului 
ei, d o soartă rpe oa1e nu a meritat .. o. Această soartă neferi
cită se mii poate s chmba. Ea, Fle' e Maie, este încă tînără. 

In concepţia Mariei, binele şi răul nu sînt abstracţiile 
morale ale binelui şi răului. Ea este bună pentru că nu a pri
cinuit nimănui nici o suferinţă, ea a fost totdeauna omenoa�ă 
faţă de mediul neomenos ce o înconjură. Ea este bună pen
tru că soarele şi florile îi dezvăluie propria ei natură însorită 
şi nevinovată ca o floare. Ea este bună pentru că e încă 

• - "Cinstită, dumnezeule 1 dar cu ce vrei să fiu cinstită ?" - Nota 
Trad. 

•• - "Eu nu sînt o plîngăreată". - Nota Trad. 
••• - "Viaţa nu prea e veselă• .  - Nota Trad. 

•••• - "In sfîrşit, ce s-a făcut e făcut•. - Nota Trad. 
••••• - .,In clipele acelea mi se părea că n-am meritat o asemenea 
soartă, că există în mine ceva bun. Imi spuneam că am fost mult chinuită, 
dar că harem n-am făcut rău nimănui" .  - Nota Trad. 
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tînără, plină de speranţă şi de curaj. Situaţia ei nu este bună, 
pentru că îi impune o constrîngere nefirească, pentru că nu 
este expresia pornirilor ei omeneşti, nu este realizarea dorin
ţelor ei omeneşti, pentru că e chinuită şi lipsită de bucurii. 
Drept criteriu pentru aprecierea situaţiei ei în viaţă îi ser
veşte propria ei individualitate, fiinţa ei naturală, şi nu idea
lul binelui. 

In mijlocul naturii, unde lanţurile vieţii burgheze cad, 
unde Fleur de Marie îşi poate manifesta în voie propria ei 
fire, ea vădeşte o clocotitoare bucurie de a trăi, o sensibili
tate bogată, o admiraţie omenească faţă de frumuseţile na
turii, ceea ce dovedeşte că situaţia ei în societate nu a atins-o 
decît în mod l1perficial, că ·această situaţie nu este decît o 
soartă nefer�oită i că ea însăşi nu e ici bună nici rea, ci pur 
şi simplu umană. 

,.Monsieur Rodolphe, quel bonheur ... de l'herbe, des champs 1 Si vous 
vouliez me permettre de descendre, il fait si beau... j 'aimerais tant a 
courir dans ces prairies 1 "  * 

După ce coboară din trăsură, îi culege flori lui Rudolf şi, 
"de bucurie, aproape c ă  nu poate să vorbească" etc. etc. 

Rudolf îi face cunoscut că o va duce la ferma doamnei 
George. Acolo va putea vedea porumbare, grajduri etc. ; 
acolo se găseşte lapte, unt, fructe etc. ,  o adevărată fericire 
pentru acest copil. Se va amuza, acesta e primul ei gînd. 
"C'est a n'y pas croire . . .  comme je veux m'amuser !" * Ea 
îi  explică lui Rudolf în chipul cel mai naiv că e singură! vino
vată de nenorocirea ei. "Tout mon sort est venu de ce que 
je n'ai pas economise mon argent" ***.  De aceea ea îl s�ă
tuieşte să fie econom şi să depună banii l a  casa de economii. 
Imaginaţia ei este absorbită de castelele din Spania pe care 
i le zugrăveşte Rudolf. Ea se-ntristează numai la gîndul că 
"a uitat prezentul" şi că "contrastul dintre acest prezent şi 
visul unei existente luminoase şi fericite îi aminteşte groză
via situaţiei în care se află".  

Pînă acum am văzut-o pe Fleur de Marie în chipul ei ini· 
ţial, necrltic. Eugene Sue s .. a ridi•oJt deasupia orizontu-

* - "D-le Rudolf, ce fericire ... iarbă, cimpii 1 mi daţi voie să cobor, 
vremea e atit de frumoasă ... aş alerga cu atîta plăcere pe aceste cimpii 1 "  
- Nota Trad. 

** - ,.Nici nu vă puteti închipui ... cît aş vrea să mă am.uz 1" - Nota 
Trad. 

*** - ,.Tot ce mi s-a întîmplat provine de acolo că nu m�-am econo
misit banii" .  - Nota Trad . . 
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lui concepţiei sale mărginite despre lume. El a sfidat prejude
căţile burgheziei. Iar acum, pentru a-şi ispăşi cutezanta, pen
tru a-şi cîştiga aprobarea tuturor babelor şi moşnegilor, a 
întregii poliţii pariziene, a religiei curente şi a "criticii cri
tice" ,  el o va da pe Fleur de Marie pe mîna eroului Rudolf. 

Madame George, în a cărei îngrijire Rudolf o dă pe Fleur 
de Marie, este o femeie nenorocită, ipohondră şi bigotă. Din 
primul moment ea întîmpină copila cu cuvintele onctuoase 
că "dumnezeu binecuvîntează pe cei care îl iubes·c şi se tem 
de el, pe cei care au fost nenorociţi şi se căiesc".  Rudolf, 
omul "·criticii pure" , H cheamă pe Laporte, un biet popă îm
bătrînit în superstiţii. Menirea acestui popă este de a înfăptui 
transformarea critică a lui Fleur de Marie. 

Marie se apropie veselă şi fără timiditate de bătrînul 
popă. Cu brutalitatea creştină care îl caracterizează, Eugene 
Sue pune un "instinct uimitor" să-i şoptească la ureche c ă  
"ruşinea sfîrşeşte acolo unde începe pocăinţa ş i  ispăşirea", 
adică în sînul bisericii, s ingura care poate mîntui sufletele. 
El uită voioşia ei nestingherită din timpul plimbării, bucurie 
trezită de fmuse.�e naturdi şi de •Compătimirea prietenoasă 
a lui RudoU, care n-a fost umbită decît de gîndul ei că tre
buie să se întoarcă la stăpî. aemd de borfaşi. 

Popa Laporte îşi ia din primul moment un aer suprapămîn
tesc. Primele sale cuvinte sînt : 

,.Mila lui dumnezeu este nemărginită, scumpa mea copilă 1 El ţi-a do
vedit-o nepărăsindu-te în încercări foarte dureroase ... Omul generos care 
te-a salvat a îndeplinit cuvîntul Scripturii• (luaţi aminte : cuvîntul Scrip
turii, şi nu un scop omenesc 1) ,.care glăsuieşte : domnul este aproape 
de cei care îl cheamă ; el va împlini dorinţele celor care îl cheamă ; el 
va auzi chemarea lor şi-i va salva ... Domnul îşi va desăvîrşi opera sa•. 

Marie nu pricepe încă sensul rău intentionat al acestei 
predici popeşti. Ea răspunde : 

,.Mă voi ruga pentru acei care s-au îndurat de mine şi care m-au 
readus pe căile domnului•. 

Primul ei gînd nu se îndreaptă spre dumnezeu, ci spre 
salvatorul ei omenesc ; nu pentru iertarea propriilor ei păcate, 
ci pentru dînsul vrea ea să se roage. Ea este convinsă că ru
găciunea ei va contribui la mîntuirea altora. Mai mult chiar, 
ea este încă atît de naivă, încît îşi închipuie că a şi fost adusă 
pe căile domnului. Popa se consideră obligat să spulbere 
această iluzie contrară credinţei. 
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"Jn curind - o intrerupe el -, in curind îţi vei cişt';ga iertarea, ier
tarea marilor tale păcate... căci, după cum a spus prorocul : domnul ii 
sprijină pe toţi cei care sint gata să cadă" .  

Atragem atenţia cititorului asupra întorsăturilor neome
noase din cuvintele acestui preot. In curînd vei cîştiga ier
tarea ! Păcatele tale încă nu fi-au fost iertate. 

Şi dacă, în prima sa convorbire cu Fleur de Marie, Laporte 
caută să trezească în ea conştiinfa că e o păcătoasă, la rîn
dul său Rudolf îi oferă la plecare o cruce de aur, simbolul 
răstignirii creştine care o aşteaptă. 

Marie locuieşte de cîtva timp la ferma doamnei George. 
Să ascultăm mai întîi o convorbire între bătrînul popă La
parte şi doamna George. Laporte consideră că, în ceea ce o 
priveşte pe Marie, nici nu poate fi vorba de "măritiş" ,  "de
oarece, cu toată chezăşia lui, nici un bărbat nu va avea cu
rajul să înfrunte trecutul care a pîngărit tinereţea ei " .  El 
adaugă că ea "are de ispăşit p ăcate mari " şi că "simţul moral 
ar fi trebuit s-o ţină pe calea cea dreaptă".  Şi asemenea unui 
burghez de cea mai vulgară speţă, el demonstrează că omul 
are posibilitatea de a rămîne pe calea cea dreaptă : "Există 
multe inimi caritabile la Paris " .  Făţarnicul preot ştie prea 
bine că la orice oră acese inimi caritabHe trec nepăsă
toare pe lîngă fetiţele de 7-8 ani care, pe străzile cele mai 
aglomerate ale Parisului, pînă în miez de noapte oferă tre
cătorilor allumettes * sau alte lucruri asemănătoare, aşa cum 
făcea pe vremuri Marie, şi a căror soartă viitoare este, aproape 
fără excepţie, aceea a Mariei. 

Popa şi-a propus să obţină pocăirea Mariei ; în cugetul lui, 
el a condamnat-o. S-o urmărim pe Marie în cursul unei plim
b ări de seară cu bătrînul Laporte, pe care ea îl conduce acasă. 

"Priveşte, copila mea - incepe el cu o elocinţă onctuoasă -, ori
zontul nesfîrşit, ale cărui margini nici nu se mai văd" (se lăsase seara) . 
"Mi se pare că liniştea şi nemărginirea aproape că ne sugerează ideea 
veşniciei... lţi spun acestea, Marie, pentru că eşti sensibilă faţă de fru
museţile creaţiei... Am fost adeseori mişcat văzînd ce admiraţie religioasă 
îţi inspiră ele ţie, care ai fost atîta timp lipsită de orice simţ religios" .  

Popa a ş i  reuşit s ă  transforme într-o admiraţie religioasă 
bucuria naivă, nemij locită, pe care Marie o resimte în faţa 
frumusetilor naturii. Pentru ea natura s-a şi degradat, deve
nind o natură creştinizată, smerită, o creatie. Oceanul stră
veziu al văzduhului a fost degradat şi transformat în simbolul 

* - chibrituri. - Nota Trad. 

l :l - ,\lux·Engels - Opere val. I I  
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şters al unei veşnicii lîncede. Ea a şi înţeles că toate mani
festările omeneşti ale fiinţei sale erau "profane", că ele erau 
lipsite de religie, de adevăratul har, că erau nereligioase, ne
legiuite. Popa trebuie s-o înjosească în propriii ei ochi, să 
terfelească în noroi forţele şi darurile ei naturale şi spirituale, 
ca s-o pregătească pentru darul supranatural pe care i-l pro
mite, pentru botez. 

Cînd Marie vrea să-i facă popii o mărturisire, cerîndu-i 
să fie îngăduitor, el răspunde : 

"Domnul ţi-a dovedit că e milostiv" .  

Marie nu trebuie să creadă că îngăduinţa care i se arată 
este atitudinea firească, de la sine înţeleasă, pe care o fiinţă 
omenească înrudită o are faţă de ea ca fiinţă omenească. Ea 
trebuie să vadă în această îngăduinţă o manifestare a milei 
şi a îndurării nemărginite, supranaturale, supraomeneşti ; 
ea trebuie să vadă în îngăduinta omenească o manifestare a 
milei dumnezeieşti. Ea trebuie să transforme toate relaţiile 
meneşti şi fireşti în relatii transcendente cu dumnezeu. Felul 
în care Fleur de Marie răspunde la palavrageala popii des-re 
mila domnului, dovedeşte în ce măsură a şi stricat-o doctrina 
religioasă. 

Ea spune că îndată ce a ajuns în situaţia ei· nouă, mai bună, 
a fost copleşită de senzaţia noii ei fericiri. 

,.Tot timpul mă gindeam la d-1 Rudolf. Adesea ridica. ochii spre 
cer, dar nu pe dumnezeu il căutam eu acolo, ci pe d-1 Rudolf, pentru 
a-i mulţumi din adincul sufletului. Da, părinte, mă recunosc vinovată, 
mă gindeam mai mult la el decit la dumnezeu ; căci el a făcut pentru 
mine ceea ce numai dumnezeu singur ar fi putut să facă ... Eram fericită, 
fericită ca un om care a scăpat pentru totdeauna dintr-o mare pri
mejdie" .  

Fleur de Marie a şi ajuns să creadă că a făcut ceva detes
tabil considerînd că situaţia ei nouă, fericită ar fi pur şi sim
plu ceea ce este în realitate, o fericire nouă, adică adoptînd 
faţă de această situaţie o atitudine naturală, şi nu una supra
naturală. Ea a şi ajuns să se acuze de faptul că în omul care 
a salvat-o a văzut ceea ce el a fost în realitate, adică pe sal
vatorul ei, în loc să-i substituie un salvator imaginar, pe dum
nezeu. Ea a şi ajuns sub puterea făţăniciei religioase, care 
Tăpeşte unui alt om meritul pe care acesta şi l-a cîştigat în 
faţa mea şi atribuie acest merit lui dumnezeu, considerînd, 
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în genere, că tot ce e omenesc la om îi este străin acestuia, 
iar tot ce este neomenesc la el constituie proprietatea lui 
adevărată. 

Marie ne povesteşte că transformarea religioasă a ideilor 
şi sentimentelor ei, a atitudinii ei faţă de viaţă se datoreşte 
doamnei George şi lui Laporte. 

. .,Cînd Rudolf m-a scos din oraş, aveam deja conştiinţa nelămurită 
a înjosirii mele, dar educaţia, sfaturile şi exemplele pe care le-am că
pătat de la dv. şi de la doamna George m-au făcut să înţeleg ... că am 
fost mai mult vinovată decît nenorocită ... Dv. şi doamna George m-aţi 
făcut să inteleg cit de adinc este abisul decăderii mele".  

Aceasta înseamnă că, mulţumită preotului Laporte şi doam
nei George, s-a produs în cugetul ei înlocuirea conştiinţei 
omeneşti, şi deci suportabile, a înjos·irii proprii, prin coştiinţa 
creştină, şi deci insuportabilă, a unei decăderi fără margini. 
Popa Laporte şi bigota doamnă George au învăţat-o să se 
judece din punctul de vedere al religiei creştine. 

Marie îşi dă seama de imensitatea suferinţelor morale spre 
care a fost împinsă. Ea spune : 

"Dacă conştiinţa binelui şi a răului treb'ia să-mi aducă atîta chin, 
de ce nu m-aţi lăsat în voia soartei mele nenorocite ? ... Dacă n-aş fi fost 
smulsă din prăpastia în care mă aflam, mizeria şi bătăile m-ar fi omorît 
foarte curînd ; cel puţin aş fi mu�it fără să fi cunoscut o puritate pe 
care mi-o voi dori mereu în zadar" .  

O m  fără inimă, popa î i  răspunde : 

,.Chiar şi cea mai nobilă fiinţă, dacă trăieşte o singură zi în mocirla 
din care ai fost scoasă tu, rămîne stigmatizată pe veci. Aceasta este 
legea imuabilă a justitiei divine".  

Adînc rănită de acest mieros blestem popesc, Fleur de Ma
rie exclamă : 

. ,Aceasta înseamnă, părinte, că nu mai am nici o speranţă". 

Căruntul sclav al religiei răspunde : 

.,Trebuie să renunţi la orice speranţă de a smulge din viaţa ta 
dCeastă pagină t�istă, dar trebuie să-ţi pui speranţa în mila nemărginitl 
a domnului. Biet copil, aici pe pămînt vei avea parte de lacrimi, de po
căinţă Şl de ispăşire, dar acolo, acolo sus, vei căpăta într-o bună zi 
iertare şi vei dobîndi fericirea veşnică !" 

Marie încă nu e îndeajuns de prostită pentru a se linişti 
la gîndul iertării şi al fericirii veşnice în ceruri. 

13* 
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,.Indurare, dumnezeule, îndurare ! - exclamă ea. - Sînt încă atît 
de tînără ... nenorocita de mine 1 "  

Şi sofistica făţakă a preotului ajunge la apogeu : 

,.Dimpotrivă, ferice de tine, Marie, ferice de tine ! Domnul iti trimite 
amarnice, dar binefăcătoare mustrări de cuget 1 Ele dovedesc sensibi
litatea religioasă a sufletului tău ... de fiecare din suferintele tale se va 
tine seama acolo sus. Crede-mă, dumnezeu te-a lăsat pentru 0 clipă 
pe drumul cel rău, pentru a-ti acorda apoi gloria pocăinţei şi răsplata 
veşnică cuvenită ispăşirii". 

Din această clipă, Marie a devenit sclava conştiinţei că 
este o păcătoasă. Dacă înainte, în situaţia cea mai nenorocită 
din viaţa ei, a ştiut să-şi formeze o individualitate omenească 
simpatică şi, în condiţii de înj osire exterioară, a fost con
ştientă de esenţa ei omenească ca de adevărata ei esenţă, 
acum această murdărie a actualei societăţi, care o atinsese 
numai superficial, devine în ochii ei esenţa ei intimă, iar auto
flagelarea ipohondrică neîncetată în legătură cu acest fapt 
devine pentru ea o datorie, misiunea pe care dumnezeu i-a 
hrăit-Q în liaţă, însuşi scopul existnţei i. Dacă înainte e a  
s e  lăuda : "Je n e  suis pas pleurnicheuse " ,  ş i  spunea : "Ce qui 
est fait, est fait", acum autotorturarea devine pentru ea un 
bine şi pocăinţa o glorie. 

Mai tîrziu iese la iveală că Fleur de Marie e fiica lui Ru-
1olf. O regăsim ca printesă de Geroldstein. Să ascultăm o con
vorbire între ea şi tatăl ei : 

,.En vain je prie Dieu de me delivrer de ces obsessions, de remplir 
uniquement mon coeur de son pieux amour, de ses sainles esperances, 
de me prendre enfin toute entiere, puisque je veux me donner toute 
entiere a lui... il n'exauce pas mes voeux - sans doute, parce que mes 
preoccupations terrestres me rendent indigne d'entrer en communion 
avec lui" *. 

După ce omul a ajuns să înţeleagă că rătăcirile sale sînt 
crime imense împotriva lui dumnezeu, el poate fi sigur de mîn
tuire şi iertare numai dacă se dăruieşte cu totul lui dumnezeu, 
dacă renunţă cu totul la lume şi la preocupările lumeşti. După 
ce Fleur de Marie a inteles că eliberarea din situaţia ei inu
mană a fost o minune dumnezeiască, ea trebuie să ajungă, la 

* - ,.In zadar mă rog lui dumnezeu să mă scape de aceste obsesii , 
să-mi umple inima numai cu iubire pioasă pentru el, cu sperante sfinte. 
să mă ia, în sfîrşit, cu totul la el, deoarece vreu să-i dăruiesc întreag" 
mea fiinţă ... El nu-mi ascultă ruga ... fără îndoială, pentru că preocupările 
mele pămînteşti mă fac nedemnă de a mă apropia de el". - Nota Trad. 
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rîndul ei, o sfîntă pentru a fi demnă de această minune. Dra
gostea ei omenească trebuie să se transforme în dragoste reli
gioasă, năzuinţa spre fericire în năzuinţă spre fericirea veş
nică, satisfacţiile lumeşti în speranţe sfinte, comunicarea cu 
oamenii într-o comunicare cu dumnezeu. Dumnezeu trebuie 
s-o ia cu totul. Ea însăşi ne dezvăluie misterul de ce nu o ia  
cu totul. Ea încă nu i s-a dăruit cu totul, inima ei mai e stă
pînită de preocupări pămînteşti. Aceasta este ultima răbufnire 
a naturii ei viguroase. Ea se dăruieşte cu totul lui dumnezeu, 
renunţînd cu totul la lume şi ducîndu-se la mănăstire. 

De vrei să te-nchizi intr-un schit, 
N-o face-nainte de a fi greşit. 
De-i greşi mai intii, de vei păcătui, 
Vei avea cel puţin de ce te căi 
Şi astfel parte avea-vei din plin 
De-a sihastrului bucurie, de-al pocăinţei chin (Goethe) 84• 

La mănăstire, datorită intrigilor lui Rudolf, Fleur de Marie 
este promovată în postul de s tareţă. La început ea refuză să 
accepte acest post, socotindu-se nedemnă de a-l ocupa. Stareţa 
cea bătrînă caută s-o convingă : 

"Je vous dirai plus, ma chere fille, avant d'entrer au bercdil, votre 
existence aurait ete aussi egaree, qu'elle a ete au contraire pure et 
louable ... que les vertus evangeliques, dont vous avez donne l 'exemple 
depuis votre sejour ici, expieraient et racheteraient encore aux yeux du 
Seigneur un passe si coupable qu'il f0t" •. 

Din cuvintele stareţei vedem că virtuţile lumeşti ale lui 
Fleur de Marie s-au transformat în virtuţi evanghelice, sau, 
mai bine zis, adevăratele ei virtuţi trebuie să capete o formă 
evanghelică, caricaturizată. 

La cuvintele staretei, Marie răspunde : 

1 1Sainte mere, j e  crois maintenant pouvoir accepter" ••. 

Viaţa la mănăstire nu corespunde individualităţii Mariei ; 
ea moare. Creştinismul o consolează numai în închipuire, sau 
consolarea ei creştină este tocmai distrugerea vietii şi fiinţei 
ei reale, este moartea ei. 

• - "!ţi voi mai spune ceva, draga mea copilă, chiar dacă inainte 
de a intra in sinul bisericii viaţa ta ar fi fost tot atît de rătăcită pe cît 
a fost, dimpotrivă, pură şi lăudabilă... şi încă virtuţile evanghelice d. 
care ai dat dovadă de cînd eşti aici ar ispăşi şi şterge in ochii domnu
lui un trecut oricit de plin de păcate" .  - Nota Trad. 

•• - "Preacuvioasă maică, cred că acum voi putea să accept" .  -
Nota Trad. 
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Aşadar, Rudolf a transformat-o pe Fleur de Marie mai în
tî i într-o păcătoasă pocăită, apoi din p ăcătoasă pocăită a trans
format-o în călugăriţă şi, în sfîrşit, din călugăriţă a transfor
mat-o în cadavru. La înmormîntarea ei, în afară de preotul 
catolic, mai ţine un discurs funebru şi preotul critic Szeliga. 

Vorbind despre existenţa ei "nevinovată", el o numeşte 
existenţa ei "trecătoare" şi o opune "vinovăţiei veşnice şi de 
neuitat" . El o laudă p e  Fleur de Marie pentru faptul că "ul
tima" ei "suflare'' a fost "o rugă pentru iertare şi îndurare" .  Dar 
aşa cum pastorul protestant, după ce vorbeşte despre necesi
tatea harului divin, despre participarea defunctului la păcatul 
originar general şi despre tăria conştiinţei sale de păcătos, 
trece neapărat apoi la o elogiere lumească a virtuţilor de
functului, tot astfel şi d-1 Szeliga foloseşte următoarea for
mulă : 

,.Şi totuşi ea personal nu are pentru ce să ceară iertare" .  

I n  cele din urmă, e l  aruncă pe mormîntul Mariei floarea 
cea mai ofilită a elocventei de amvon : 

,.Curată în adincul inimii, cum arareori a fost vreun om, a adormit 
intru domnul". 

Amin 1 

3. Dezvăluirea misterelor dreptului 

a) Profesorul, sau noua doctrină penală. Misterul dezvăluit 
al sistemului delentiunii celulare. 

Mistere medicale 

Profesorul ste un c.minaJ de o forţă trupească herculeană 
şi de o mare energie spirituală. Prin educaţie, el este un om 
cult, instruit. El, atletul pasionat, intră în conflict cu legile şi 
obiceiurile societăţii burgheze, care are drept criteriu gene
ral medio critatea, morala fragilă şi tranzacţiile pe tăcute. El 
devine ucigaş şi se dedă la tot felul de excese de care poate 
fi capabil un temperament năvalnic care nu găseşte nicăieri 
o activitate omenească pe jăsura sa. 

Rudolf a pus mîna pe acest răufăcător. El vrea să-1 trans
forme în mod critic şi să creeze în persoana lui un exemplu 
pentru lumea juridică. El este în dezacord cu lumea juridică 
nu în ceea ce p riveşte "pedeapsa" însăşi, ci  în ceea ce pri
.veşte felul pedepsei şi modul de a o aplica. El inventează, 
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după expresia semnificativă a doctorului negru David, o 'doc
trină penală demnă de "cel mai mare criminalist german" şi 
care a avut mai tîrziu norocul să fie susţinută cu seriozitate 
şi temeinicie germană de un criminalist german. Lui Rudolf 
nici nu-i trece prin minte că cineva s-ar putea ridica deasupra 
nivelului criminaliştilor ; ambiţia sa este de a fi "cel mai mare 
criminalist" ,  pimus iJtr pares * . l pune pe dootorul negru 
David să-1 orbească pe Profesor. 

Rudolf repetă, mai întîi, toate obiecţiile vulgare împotriva 
pedepsei cu moartea, care, zice el, n-are nici un efect asupra 
criminalului, n-are nici un efect asupra poporului, pentru care 
constituie numai un spectacol distractiv. 

Rudolf face apoi o distincţie între Profesor şi sufletul 
Profesorului. Nu salvarea omului, a Profesorului real î[ pre
ocupă pe el, ii mîntuirea spirituală a sufletului acestuia . 

. . Mintuirea unui suflet - perorează el - este o cauză sfîntă ... Orice 
crimă poate fi ispăşită şi răscumpărată, a spus Mîntuitorul, însă numai 
de către acela care vrea cu adevărat să-şi ispăşească vina şi să se po
căiască. Trecerea de la tribunal la eşafod este prea scurtă ... Tu « (Profe
sorul) » ai abuzat in mod criminal de puterea ta, şi de aceea eu îţi voi 
paraliza puterea ... vei tremura in faţa celui mai slab, pedeapsa ta va fi 
pe măsura crimei tale . . .  dar această pedeapsă teribilă îţi va lăsa cel puţin 
orizontul infinit al pocăinţei... Nu te despart decit de lumea exterioară, 
pentru ca să te scufund pe tine, singur cu amintirea infamiilor tale, în 
întunericul de nepătruns al nopţii.. .  Vei fi nevoit să priveşti în tine in
suti ... Conştiinţa ta, pe care ai degradat-o, se va trezi şi  te va duce pe 
:alea ispăşirii • .  

Deoarece Rudolf consideră c ă  sufletul este sfînt, î n  timp 
ce corpul omului este profan ; deoarece el consideră că, în 
consecinţă, numai sufletul este adevărata esenţă, pentru c ă  
sufletul, potrivit modului critic î n  care d-1 Szeliga descrie 
omenirea, aparţine cerului, înseamnă că trupul Profesorului, 
forţa sa nu aparţin omenirii, manifestarea acestei forţe nu 
trebuie transformată în sens omenesc şi restituită omenirii, 
ea nu trebuie tratată ca fiind o esenţă omenească în sine. 
Profesorul a abuzat de forţa sa, Rudolf paralizează, schilo
deşte, nimiceşte această forţă. Nu există mijloc mai critic de 
a te debarasa de manifestările pervertite ale unei forţe esen
ţiale omeneşti decît nimicirea acestei forţe esenţiale. Acesta 
este tocmai mijlocul creştin, care constă în a scoate ochiul 
dacă acesta îţi pricinuieşte supărări, în a tăia mîna dacă 
aceasta îţi pricinuieşte supărări ; într-un cuvînt, un mijloc 

• - primul intre egli . - Nota Trad. 
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care omoară trupul dacă acesta îţi pricinuieşte supărări, c ac1 
ochiul, mîna, trupul sînt de fapt numai accesorii superflue şi 
p ăcătoase ale omului. Trebuie să ucidem natura omenească 
pentru a-i  vindeca bolile. Ştiinţa juridică a masei (massen
hafte Jurisprudenz) ,  care în cazul de faţă coincide cu ştiinţa 
juridică critică, consideră şi ea că schilodirea, paralizarea for
ţelor omeneşti este antidotul manifestărilor 1distructive ale 
acestor forţe. 

Pe Rudolf, omul criticii pure, îl incomodează în crimina
listica p rofană numai trecerea prea rapidă de la tribunal la 
eşafod. El vrea, dimpotrivă, ca răzbunarea care loveşte în cri
minal să se îmbine cu pocăirea lui şi cu conştiinţa păcatului 
săvîrşit, pedeapsa corporală cu pedeapsa spirituală, tortura 
senzorială cu tortura nesenzorială a căinţei. Pedeapsa profană 
trebuie să fie totodată şi un mijloc de educare creştină-morală. 

Această doctrină penală care leagă dreptul de teologie, 
acest "mister dezvăluit al misterelor", nu este nimic altceva 
decît teoria bisericii catolice, aşa cum a expus-o pe larg 
Bentham în opera sa "Teoria pedepselor şi a recompenselor" .  
I n  aceeaşi luorere, Bentham ·a dovedit ineikJoitaJea morală a 
actualelor pedepse. El numeşte pedepsele legale "parodii ju
diciare". 

Pedeapsa pe c are Rudolf o aplică Profesorului este aceea 
pe care Origen şi-a aplicat-o singur. Rudolf îi răpeşte Profe
sorului bărbăţia, lipsindu-1 de un organ de creaţie, ochiul. 
. ,Ochiul este lumina corpului" .  Faptul că Rudolf a ales tocmai 
orbirea face cinste instinctului său religios. Aceasta este pe
deapsa care a fost folosită în mod obişnuit în împărătia prea
c reştină a Bizantului şi care a înflorit în viguroasa epocă de 
tinereţe a statelor germanice creştine din Anglia şi din 
Franţa. Separarea omului de lumea exterioară senzorială, scu
fundarea lui fortată în lumea lui interioară abstractă pentru 
a-l sili să se îndrepte - orbirea - este o consecinţă necesară 
a doctrinei creştine, conform căreia înfăptuirea deplină a 
acestei separări, izolarea pură a omului de orice contact cu 
lumea şi concentrarea lui asupra "eului" său spiritual, consti
tuie binele însuşi. D acă Rudolf nu-l închide pe Profesor într-o 
mănăstire adevărată, aşa cum se obişnuia în Bizanţ şi în statul 
franc, el îl închide în orice caz într-o mănăstire ideală, în 
mănăstirea unui întuneric de nepătruns în care nu răzbeşte 
lumina lumii din afară, în mănăstirea unei conştiinţe inactive 
şi a unei conştiinţe a p ăcatului săvîrşit, populată numai de 
fantomele amintirilor. 
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O anumită jenă speculativă nu-i permite d-lui Szeliga să 
aprobe făţiş doctrina penală inventată de eroul său Rudolf, 
adică îmbinarea pedepsei lumeşti cu pocăinţa şi cu ispăşirea 
creştină. In schimb, el îi substituie - fireşte, tot ca un mister 
care abia trebuie dezvăluit lumii - teori a potrivit căreia pe
deapsa trebuie să înalţe pe criminal şi să facă din el "judecă
torur "propriei'' sale crime. 

Misterul acestui mister dezvăluit îl constituie teoria hege
Jiană a pedepsei. După Hegel, pedeapsa este sentinţa pe care 
criminalul şi-o pronunţă singur. Gans a dezvoltat această teo
rie mai amănunţit. La Hegel ea nu este decît vălul speculativ 
al străvechiului jus talionis *, !dezvoltat de Kant ca singura 
teorie juridică a pedepsei. La Hegel, autojudecarea crimina
lului rămîne o simplă "idee", o interpretare pur speculativă a 
sancţiunilor penale empirice curente. De aceea în concepţia 
lui Hegel alegerea formei pedepsei este lăsată pe seama fie
cărei trepte de dezvoltare a statului, adică el lasă p edeapsa 
aşa cum există. Tocmai prin aceasta el se dovedeşte a fi mai 
critic decît imitatorul său critic. O doctrină penală care vede 
în infractor şi fiinta lui de om poate să facă acest lucru numai 
în abstracţie, numai în închipuire, tocmai pentru că pedeapsa, 
constrîngerea sînt în contrazicere cu modul uman de a pro
ceda. De altfel aplicarea practică a acestei teorii ar fi impo
sibilă. Locul legii abstracte 1-ar lua arbitrarul pur subiectiv, 
deoarece în fiecare caz în parte adaptarea pedepsei la indivi
dualitatea infractorului ar depinde de aprecierea unor per
soane oficiale, "onorabile rşi cumsecade" .  Chiar Platon înţele
gea că legea trebuie să fie unilaterală şi că trebuie să facă 
abstracţie de orice individual�tate. Ddmpobrivă, în cadrul unor 
relafii umane, pedeapsa nu va fi într-adevăr ninic ultceva 
decît sentinţa pe care infractorul o pnmunţă împoiva lui 
însuşi. Nimănui llU. va trece p[in .te să-.1 con.ngă pe in
fratO[ că o constrîngere exterioară, exerottată de alţii asupra 
persoanei sale, ar fi o ·Constrîngere exercitată 1de el asupra 
lui Î!Suşi. ln ceilalţi oamni, e1 va găsi, dimpotrivă, salvatOTi 
fireşti care î1 vor izbăvi de pedeapsa pe care şi-a aplicat-o 
singur, oeea ce in�senă că rIPortul va fi u totull tnversat. 

Rudolf exprimă gîndul său cel mai intim, adică dezvăluie 
scopul urmărit prin orbirea Profesorului, atunci cînd îi spune 
acestuia : 

, .Chacune de tes paroles sera une priere• **. 
• - legea talionului. - Nota Trad. 

** - ,.Fiecare cuvînt al tău va fi o rugăciune " .  - Nota Trad. 
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El vrea să-1 înveţe să se roage. El vrea să-1 schimbe pe 
acest tîlhar de o forţă herculeană şi să facă din el un călugăr, 
care să nu se ocupe decît de rugăciuni. Cît de umană este, 
în comparaţie cu această cruzime creştină, doctrina penală 
obişnuită care decapitează pur şi simplu un om atunci cînd 
vrea să-1 distrugă 1 In sfîrşit, se înţelege de la sine că ori de 
cîte ori legislaţia reală şi-a propus în mod sincer sarcina de 
a contribui la îndreptarea infractorilor, ea a procedat mult 
mai raţional şi mai uman decît acest Harun al Raşid german. 
Cele patru colonii agricole olandeze, colonia de delincvenţi 
din Ostwald, în Alsacia, sînt experienţe cu adevărat umane 
în comparaţie cu orbirea Profesorului. Aşa cum Rudolf o ucide 
pe Fleur de Marie dînd-o în seama popii şi a conştiinţei că 
este o păcătoasă, aşa cum îl ucide pe Parlagiu lipsindu-1 de 
independenţa sa de om şi reducîndu-1 la rolul de buldog, tot 
astfel îl ucide şi pe Profesor, scotîndu-i ochii u scopul de a-1 
învăţa "să se roage". 

De altfel, aşa arată orice realitate după ce "critica pură' 
a prelucrat-o într-o manieră "simplă", şi anume ca o denatu
rare a realităţii şi ca o abstractie absurdă, care nu ţine seamă 
de realitate. 

Imediat după orbirea Profesorului, d-1 Szeliga ne face să 
asistăm la o minune morală. 

,.Infricoşltorul Profesor - ne informează d-1 Szeliga - recunoaşte 
«dintr-o dală» puterea onestităţii şi a lealităţii ; el ii spune Parlagiului � 
da, in fine pot avea incredere, tu n-ai furat niciodată".  

Din păcate, găsim la Eug€me Sue o observaţie făcută de 
Profesor la adresa Parlagiului, observaţie care conţine o recu
noaştere asemănătoare, dar care în nici un caz nu poate fi un 
efect al orbirii, deoarece a precedat-o pe aceasta. Intr-adevăr, 
rămas între patru ochi cu Rudolf, Profesorul îi spune despre 
Parlagiu : 

,.Du reste il n'est pas capable de vendre un ami. Non : il a du bon . . _ 
il a toujours eu des idees singulieres" *. 

In felul acesta, minunea morală a d-lui Szeliga se reduce la 
zero. Să cercetăm acum adevăratele rezultate ale vindecării 
critice întreprinse de Rudolf. 

* - ,.De altfel, el nu e in stare să trădeze un prieten. Nu : el are 
cevn bun... a avut intotdeauna idei ciudate". - Nota Trad. 
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Mai întîi îl vedem pe Profesor călătorind împreună cu 
Bufniţa spre ferma Bouqueval, pentru a-i juca o festă urîtă 
lui Fleur de Marie. Gîndul care îl stăpîneşte este, bineînţeles, 
gîndul de a se răzbuna împotriva lui Rudolf, şi el nu ştie să 
se răzbune împotriva lui decît în mod metafizic, născocind şi 
urzind, în pofida lui, numai "răul" . 

"Il m'a âte la vue, il ne m'a pas âte la pensee du mal" *. 

Profesorul îi povesteşte Bufniţei de ce a pus s-o .caute : 

"Mă plictiseam, singur de tot cu aceşti oameni cinstiţi" . 

Dacă, în nestăpînita sa pornire Jonahală, animalică spre 
înjosirea de sine a omului, Eugime Sue merge pînă acolo încît 
îl pune pe Profesor s-o implore în genunchi pe bătrîna zgrip
ţoroaică Bufniţa şi pe spiriduşul Michiduţă să nu-l părăsească, 
în schimb marele moralist scapă din vedere că prin aceasta 
el îi procură Bufniţei deliciul unei satisfacţii diabolice. Aşa 
cum Rudolf, orbindu-1 cu forta pe criminal, i-a demonstrat 
acestuia puterea forţei fizice de a cărei nimicnicie voia să-1 
convingă, tot astfel aici Eugime Sue îl învaţă pe Profesor să 
recunoască cu adevărat puterea senzorialităţii depline. El îl 
învaţă să înţeleagă că fără aceasta din urmă omul încetează 
de a fi bărbat şi, lipsit de apărare, devine obiectul batjocurii 
copiilor. El îl convinge pe Profesor că lumea a meritat cri
mele lui, căci a fost de ajuns ca Profesorul să-şi piardă vederea 
pentru ca ea să-1 trateze cu atîta răutate. Sue îi spulberă ul
tima iluzie omenească, deoarece Profesorul credea în devo
tamentul Bufniţei. El îi spusese lui Rudolf : "Ea ar sări în foc 
pentru mine " .  In schimb, Eug€me Sue are satisfacţia să-1 audă 
pe Profesor exclamînd în culmea desperării : 

"Mon dieu ! mon dieu 1 mon dieu 1- ** 

A învăţat "să se roage" ! Şi d-1 Sue găseşte în acest "appel 
involontaire de la commiseration divine, quelque chose de 
providentiel" ***.  

Primul rezultat al  criticii lui Rudolf este această rugă in
voluntară. Indată după aceasta urmează o ispăşire involun-

* - "El mi-a luat vederea, dar nu mi-a luat gindul răului". -
Nota Trad. 

** - "0, doamne, doamne, doamne 1" - Nota Trad. 
*** - "apel involuntar la mila divină, ceva providenţial " .  - Not

T rad. 
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tară la ferma din Bouqueval, unde Profesorul vede în vis fan
tomele celor ucişi de el. 

Omitem descrierea amănunţită a acestui vis şi trecem la 
scena din pivnita lui Braţ-Roşu, unde-I regăsim pe Profesor 
reformat în mod critic, ferecat în lanţuri, pe jumătate mincat 
de şobolani, pe jumătate mort de foame, mugind ca o vită, 
aproape înnebunit de chinurile la care 1-au supus Bufniţa şi 
Michiduţă. Michiduţă a dat-o pe Bufniţă pe mîna Profesorului. 
Să-I urmărim pe acesta în timpul operaţiei la care o supune pe 
Bufniţă. El îl copiază pe eroul Rudolf nu numai sub aspectul 
exterior, scoţînd Bufniţei ochii, ci îl imită şi sub aspectul mo
ral, repetînd vorbele făţarnice ale lui Rudolf şi împodobin
du-şi cu fraze bigote sălbatica faptă. De îndată ce Profesorul 
a pus mîna pe Bufniţă, el manifestă "une joie effrayante" * ; 
glasul îi tremură de furie. 

"Tu sens bien - spune el - que je ne veux pas en finir tout de 
suite . . .  torture pour torture ... il faut que je te parle longuement avant 
de te tuer ... :a va etre affreux pour toi. D'abord, vois tu ... depuis ce 
reve de la ferme de Bouqueval, qui m'a remis sous les yeux tous nos 
crimes, depuis ce reve, qui a manque de me rendre fou... qui me rendra 
fou ... il s'est passe en moi un changement etrange ... J'ai eu horreur de 
ma ferocite passee ... d'abord je ne t'ai pas permis de martyr'1ser la 
goualeuse, cela n'etait rien encore .. . en m'entraînant ici dans cette cave, 
en m'y faisant souffrir le froid et la faim ... tu m'a laisse tout a l 'epou
vante de mes reflexions ... Oh f tu ne sais pas ce que c'est que d'etre 
seul... l'isolement m'a purifie. Je ne l'aurais pas cru possible ... une 
preuve que je suis peut-etre moins scelerat qu'autrefois... c'est que 
j 'eprouve une joie infinie a te tenir l... .  monstre ... non pour me venger, 
mais ... mais pour venger nos victimes . .. oui, j 'aurai accompli un devoir 
quand de ma propre main j 'aurai puni ma complice ... j 'ai maintenant 
horreur de mes meurtres passes, et pourtant... trouves-tu pas cela bi
zarre ? c'est sans crainte, c'est avec securite que je vais commettre sur 
toi un meurtre affreux avec des raffinements affreux... dis... dis... con
:ois-tu cela ?" ** 

* - ,.o bucurie înfiorătoare" .  - Nota Trad. 
** - .,Intelegi foarte bine că nu vreau să termin cu tine imediat ... 

tortură pentru tortură ... trebuie să vorbesc îndelung cu tine înainte de 
a te ucide ... Pentru tine va fi ceva îngrozitor. Mai întîi, vezi tu... de 
cînd cu v·;sul acela de la ferma Bouqueval, care mi-a adus în faţa ochi
lor toate crimele noastre, de cînd cu visul acela care era cît pe ce să 
mă înnebunească... care mă va înnebuni... s-a produs în mine > schim
bare ciudată. Mi-a fost groază de cruzimea mea din trecut... Mai întîi, 
nu ţi-am permis s-o chinuieşti pe Privighetoarea (adică pe Fleur de 
Marie. - Nota Trad.), dar asta încă nu era nimic ... Atrăgîndu-mă aici, 
in această pivniţă, m-ai făcut să îndur foamea şi frigul... m-ai lăsat 
singur cu gîndurile mele înspăimîntătoare ... O f tu nu ştii ce înseamnă să 
fii singur .. . izolarea m-a purificat. N-aş fi crezut că e cu putinţă .. . O do
vadă că sînt poate mai puţin ticălos decît înainte este faptul că simt 

o nespusă bucurie de a te ţine aici ... monstru ce eşti... nu pentru a m! 
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Profesorul parcurge în aceste cîteva cuvinte întreaga gamă 
a cazuisticii morale. 

Prima sa mafestare este o manifestare deschisă a setei 
sale de răzbnnaTe. El vrea tortură pentru tortură. Vrea s-o 
oioare pe Buniţă şi ţine să-i preiungească s'Paima morţii 
rostind o predică lungă, dar - culmea sofisticii 1 - cuvîn
tarea prin care o chinuieşte este o predică morală. El afirmă 
că visul de la Bouqueval l-a îndreptat. Totodată el dezvăluie 
efectul adevărat al acestui vis, mărturisind că era cît pe ce 
să înnebunească, că va înnebuni din cauza lui. Ca dovadă a 
îndreptării sale, el invocă faptul că n-a permis ca Fleur de 
Marie să fie torturată. La Eugene Sue, personajele - înainte 
Parlagiul, acum Profesorul - trebuie să prezinte drept re
zultat al propriei lor reflexii,  drept motiv conştient al acţiunii 
lor, ceea ce nu este decît intenţia lui de autor, care îl deter
mină să le facă să acţioneze aşa şi nu altfel. Ele trebuie să 
repete neîncetat : în această privinţă m-am îndreptat, şi în 
cutare, şi în cutare privinţă etc . Deoarece ele nu trăiesc o 
viaţă într-adevăr plină de conţinut, nu le rămîne decît să 
sublinieze în cuvintele lor semnificaţia unor acte neînsem
nate, cum e în cazul de faţă faptul de a fi apărat-o pe Fleur 
de Marie. 

După ce ne-a împărtăşit efectul binefăcătdr al visului de 
la Bouqueval, Profesorul trebuie să explice acum pentru ce 
Eugene Sue l-a închis într-o pivniţă. El trebuie să ne arate 
că romancierul a procedat în mod raţional. El trebuie să spună 
Bufniţei : încuindu-mă într-o pivniţă, lăsîndu-mă pradă guz
ganilor, lăsîndu-mă să sufăr de foame şi de sete, ai desăvîrşit 
îndreptarea mea. Izolarea m-a purifica t. 

Urletele animalice, furia turbată şi înspăimîntătoarea sete 
de răzbunare cu care Profesorul o întîmpină pe Bufniţă se 
bat cap în cap cu această frazeologie moralistă. Ele trădează 
caracterul meditaţiilor la care s-a dedat el în timpul şederii 
sale în pivniţă. 

Profesorul pare să aibă şi el aceeaşi impresie, dar ca mo
ralist critic va şti să împace contradicţiile. 

De aceea "bucuria nespusă" de a o avea pe Bufniţă în 

răzbuna, ci... ci pentru a răzbuna victimele noastre . . . da, imi voi fi in
deplinit datoria pedepsind cu propria mea mină pe complicea mea ... 
Mi-e groază acum de crimele mele din trecut şi totuşi - nu ţi se para 
ciudat ? - fără teamă, cu tot calmul, voi săvîrşi asupra ta un asasinat 
înfiorător, cu rafinamente infiorătoare ... Spune ... spune ... îţi dai tu seama 
ce înseamnă aceasta ?"  - Nota Trad. 
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mîinile sale este calificată de el drept indiciu al îndreptării 
sale. Setea lui de răzbunare nu este o sete naturală de răz
bunare, ci una morală. Nu răul ce i s-a făcut vrea el să răz
bune, ci victimele lor comune, ale lui şi ale Bufniţei 1 U ei
gînd-o, el nu comite un asasinat, ci îndeplineşte o datorie. 
El nu se răzbună împotriva ei, ci, în calitate de judecător 
nepărtinitor, o pedepseşte pe complicea sa. El încearcă un 
sentiment de groază în faţa crimelor sale din trecut, şi totuşi 
- el însuşi se miră de cazuistica sa -, şi totuşi o întreabă 
pe Bufniţă : nu ţi se pare ciudat ? Fără teamă, cu tot calmul, 
vreau să te omor ! Din motive morale nearătate, el se desfată 
la gîndul asasinatului pe care vrea să-1 comită, un asasinat 
înfiorător, un asasinat cu rafinamente înfiorătoa:e. 

Faptul că Profesorul o ucide pe Bufniţă corespunde în 
întregime caracterului său, mai cu seamă după ce ea l-a  tratat 
cu atîta cruzime. Dar faptul că ucide din motive morale, că dă 
o inter:p1etrure morală bucuriei sălbaice resimţite de el la gîn
dul acestui asasinat înfiorător şi al rafinamentelor sale înfio
rătoare, faptul că dovada pocăirii pentru crimele trecute se 
face tocmai prin comiterea unei noi crime, că dintr-un ucigaş 
simplu a devenit un ucigaş ambiguu, un ucigaş moral, toate 
acestea reprezintă rezultatul glorios al vindecării critice în
treprinse de Rudolf. 

Bufniţa încearcă să scape din mîinile Profesorului. El ob
servă acest lucru şi o ţine strîns. 

,.Tiens-toi donc, la chouette, il faut que je finisse de t'expl1;quer 
comment peu a peu j "en suis venu a ne repentir. .. cette revelation te 
sera odieuse ... et elle te prouvera aussi combien je dois etre impitoyabla 
dans la vengeance, que je veux exercer sur t. au nom de nos v:cti-
mes ... Il faut que je me hâte ... la joie de te tenir la me fait bondir le 
sang ... j "aurai le temps de te rendre les approches de la mort effroya-
bles en te fo:ant de m'entendre ... Je suis aveugle ... et ma pensee prend 
une forme, un corps pour ne representer incessamment d'une maniere 
visible, presque palpable ... les traits de mes victimes ... les idees s'imagent 
presque materiellement dans le cerveau. Quand au repentir se joint unP 
expiation d'une effrayante severite ... une expiation qui change notre 'iR 
en une longue insomnie remplie d'hallucinations vengeresses ou de re
flexions desesperees... peut-etre alors le pardon des hommes succede 
au remords et a l'expiation" *. 

* - .,Stai liniştită, Bufniţă, trebuie să-ţi explic pînă la capăt cum 
1m ajuns, încetul cu încetul, să mă pocăiesc... Această dezvăluire iti 
va fi' cît se poate de neplăcută... şi îţi va dovedi cît de neîndurător 
trebuie să fiu faţă de tine atunci cînd voi răzbuna victimele noastre. 
Trebuie să mă grăbesc ... bucuria de a te avea în mînă face să-mi fiarbă 
sîngele în vine ... voi avea destul timp să-ţi fac înspăimîntătoare apro-



Sfînta familie, Capitolul VIII 207 

Profesorul îşi continuă peroraţiile ipocrite, care în fiecare 
clipă trădează făţărnicia sa. Bufniţa trebuie să asculte cum a 
ajuns el, încetul cu încetul, la pocăinţă, Această dezvăluire 
li 'va fi cît se poate de odioasă, deoarece va donstra că 
e de datoria Profesorului să aducă la îndeplinire o răzbunare 
necruţătoare, nu în numele său propriu, ci în numele victi
melor lor comune. Pe neaşteptate, Profesorul îşi întrerupe 
prelegerea didactică. Trebuie, zice el, "să se grăbească" cu 
prelegerea, căci bucuria de a o avea în mînă face să-i fiarbă 
sîngele în vine, - motiv moral pentru a scurta prelegerea 1 
Apoi îşi potoleşte din nou clocotul sîngelui. Intr-adevăr, pen
tru răzbunarea sa, timpul îndelungat în care el îi ţine această 
predică moralizatoare nu este un timp pierdut ; în felul acesta 
. ,apropierea morţii va deveni înspăimîntătoare" pentru Buf
niţă. lncă un motiv moral pentru a-şi continua predica ! Şi 
acum, pe baza acestor motive morale, el îşi poate relua liniş
tit predica moralizatoare din punctul în care a întrerupt-o. 

Profesorul descrie just starea omului care a fost izolat de 
lumea exterioară. Omul pentru care lumea senzorială a de
venit o simplă idee transformă în schimb idei simple în fiinţe 
senzoriale. Plăsmuirile creierului său iau forme corporale. In 
închipuirea lui se formează o lume de fantome palpabile, 
perceptibile. Acesta este misterul tuturor viziunilor pioase 
şi în acelaşi timp forma generală a nebuniei. De aceea Pro
fesorul, repetînd frazele lui Rudolf despre "puterea pocăin
ţei şi a ispăşirii, unite cu torturi groaznice" ,  le repetă fiind 
pe jumătate înnebunit, dovedind astfel în fapt legătura din
tre conştiinţa creştină a păcatului şi nebunie. De asemenea, 
a tunci cînd Profesorul consideră că transformarea vieţii în
tr-o noapte plină de halucinaţii este. adevăratul rezultat al 
pocăinţei şi al ispăşirii, el dezvăluie în faţa noastră adevăra
tul mister al criticii pure şi al îndreptării creştine. Acest 
mister constă tocmai în aceea că n1l se transformă in fan
tomă, iar viaţa lui într-un şir de halucinaţii. 

Eugeme Sue îşi dă seama aici în ce măsură comportarea 
tîlharului orb faţă de Bufniţă compromite ideile salutare pe 

pierea morţii, silindu-te să mă asculţi... Sînt orb... şi gîndurile melA 
capătă formă, consistentă, pentru a-mi înfăţişa neîncetat, în mod vizibil, 
aproape palpabil, trăsăturile victimelor mele... Ideile se întipăresc în
tr-un mod aproape material în creierul meu. Cînd pocăinţei noastre i se 
adaugă o ispăşire de o severitate atît de cumplită ... , o ispăşire care 
transformă viaţa noastră într-o lungă insomnie, plină de halucinatii răz
bunătoare sau de gînduri desperate ... poate că atunci iertarea oamenilor 
va veni pe urma remuşcărilor şi a ispăşirii". - Nota Trad. 
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care acesta le-a preluat de la Rudolf, şi de aceea îl pune pe 
Profesor să spună : 

"La salutaire influence de ces pensees est telle que ma fureur 
s'apaise". * 

Profesorul mărturiseşte deci că indignarea sa morală nu a 
fost altceva decît o furie pămîntească. 

"Le courage ... la force ... la volonte me manquent pour te tuer . . . non, 
ce n'est pas a moi de verser ton sang .. . ce serait . .. un meurtre•, el spune 
lucrurilor pe nume .. . "meurtre excusable peut-etre . .. mais ce serait tou
jours un meurtre" **. 

Profitînd de un moment favorabil, Bufniţa îl răneşte pe 
Profesor cu stiletul ei.  Acum Eug€me Sue î i  poate permite 
acestuia s-o ucidă pe Bufniţă fără a mai recurge la cazuis
tică morală. 

"Il poussa un eri de douleur . . .  les ardeurs feroces de sa vengeance, 
de ses rages, ses instincts sanguinaires, brusquement reveilles et exas
peres par cette attaque, firent une explosion soudaine, terrible, ou 
.'abima sa raison deja fortement ebranlee ... Ah vipere ! ... j 'ai sentit ta 
dent... tu seras comme moi sans yeux• ***. 

El îi scoate ochii .  
In clipa în care firea Profesorului, pe care vindecarea în

trepr insă de Rudolf n-a făcut decît să-i dea o poleială făţar
nică, sofistică şi s-o înăbuşe cu mijloace ascetice, în momen
tul în care această fire irupe vijelios, explozia este cu atit 
mai violentă şi mai înfricoşătoare. Mărturisirea lui Eug€me 
Sue că raţiunea Profesorului era dej a puternic zdrunclnată 
din cauza evenimentelor pe care le pregătise Rudolf merită 
toată recunoştinţa noastră. 

"Ultima rază de lumină a raţiunii sale se stinse în acest ţipăt de 
groază, în acest ţipăt de condamnat" (el vede fantomele celor ucişi) . 
" ... Profesorul se zbate şi urlă ca o fiară turbată. . .  El o omoară în tor
turi pe Bufniţă" .  

* - "Influenta salutară a acestor idei este atît de mare, încît furia 
mea se potoleşte" .  - Nota Trad. 

** - "Nu am curajul... puterea ... voinţa de a te omorî... nu, nu se cade 
ca eu să vărs sîngele tău ... aceasta ar fi ... un asasinat• ; "un asasinat 
scuzabil, poate ... , dar totuşi un asasinat" .  - Nota Trad. 

*** - "El scoase un ţipăt de durere... Patima feroce a răzbunării, a 
furiei sale, instinctele sale sangvinare, trezite brusc şi exasperate de 
acest atac, explodară dintr-o dată, explozie teribilă în care raţiunea 
sa, şi aşa destul de zdruncinată, se nărui ... Ah viperă ! ... ţi-am simţit 
colţii ... vei fi ca mine fără ochi" .  - Nota Trad. 
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D-1 Szeliga mormăie în barbă : 

"Transformarea• ( !) .,Profesorului nu poate fi atit de rapidă• { I l  
. ,şi atît de reuşită• ( !) . ,ca aceea a Parlagiului•. 

Aşa cum a făcut din Fleur de Marie o pensionară a mănăs
tirii, Rudolf face din Profesor un pensionar al ospiciului de 
la Bicetre. El i-a paralizat nu numai forţa fizică, ci şi pe cea 
psihică. Şi pe bună dreptate : Profesorul a păcătuit nu numai 
cu forţa sa fizică, ci şi cu cea psihică ; iar conform doctrinei 
penale a lui Rudolf, fortele păcatului trebuie să fie nimicite. 

Dar d-1 Eugeme Sue n-a dus încă la desăvîrşire "pocăinţa 
şi ispăşirea, unite cu o răzbunare groaznică " .  Profesorul îşi 
recapătă uzul raţiunii, dar, din teama de a nu fi predat justi
ţiei, rămîne la Bicetre, prefăcîndu-se nebun. D-1 Sue uită că 
"fiecare cuvînt al acestuia trebuia să fie o :rugăciune", dar 
că, în cele din urmă, cuvintele lui sînt mai curînd urletul 
nearticulat şi aiureala unui nebun. Sau poate că d-1 Sue face 
o ironie punînd pe aceeaşi treaptă această manifestare de 
viaţă şi rugăciunea ? . 

Ideea pedepsei pe care Rudolf o aplică orbindu-1 pe Pro
fesor - această izolare a omului de lumea din afară şi cu
fundarea lui forţată într-o adîncă singurătate sufletească, îm
binarea pedepsei juridice cu tortura teologică - îşi găseşte 
expresia cea mai categorică în sistemul detentiunii celulare. 
De aceea d-1 Sue proslăveşte sistemul celular. 

.,Cîte secole au fost necesare pentru ca oamenii să înţeleagă dl 
există numai un singur mijloc de a stîrpi această lepră care se întinde 
şi ameninţă să cuprindă întregul organism social" (adică depravarea din 
închisori) ; ,,acest mijloc este izolarea•.  

D-1 Sue împărtăşeşte părerea oamenilor onorabili, care 
explică înmulţirea crimelor prin felul cum sînt organizate 
inchisorile. Pentru a-l sustrage pe criminal de sub influenţa 
unei societăţi proaste, ei îl lasă în propria sa societate. 

D-1 Sue declară : 

.,M-aş socoti fericit dacă umilul meu glas s-ar face auzit printre 
toate celelalte glasuri care cer, cu atîta dreptate şi perseverenţă, apli
carea totală, absolută a sistemului detenţiunii celulare" . 

Dorinţa d-lui Sue s-a împlinit numai în parte. In actuala 
sesiune .a Camerei dutaţilor, u prhlejul dezbaterilor în 
jurul sistemului detenţiunii celulare, pînă şi susţinătorii ofi
ciali ai acestui sistem au fost nevoiţi să admită că, mai cu-

1 4 - Marx-Engels - Opere voi. II 
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rind sau mai tîrziu, el duce la înnebunirea deţinuţi1or. De 
aceea toate pedepsel� mai mari de 10 ani de închisoare au 
trebuit să fie comutate in pedepse cu deportarea. 

Dacă d-nii Tocqueville şi Beaumont ar fi studiat temeinic 
romanul lui Eugene Sue, ei ar fi reuşit, fără îndoială, să ob
ţină aplicarea totală şi absolută a sistemului detenţiunii 
celulare. 

Dacă pe infractorii cu mintea întreagă Eugene Sue îi izo
lează de societate pentru a-i arunca în ghearele nebuniei, în 
schimb nebunilor el le acordă societatea oamenilor pentru 
a-i ajuta să-şi recapete minţile. 

,.L'experience prouve que pour les alienes l'isolement est aussi 
funeste qu'il est salutaire pour les detenus criminels" *. 

Dacă nici cu ajutorul doctrinei penale catolice şi nici cu 
ajutorul sistemului metodist al detenţiunii celulare d-1 Sue şi, 
împreună cu el, eroul său critic Rudolf nu au reuşit să sără
cească dreptul nici măcar cu un singur mister, în schimb ei 
au îmbogăţit medicina cu mistere noi, şi la urma urmei des
coperirea unor mistere noi constituie un merit tot atît de mare 
ca şi dezvăluirea unor mistere vechi. De acord cu d .. l Sue, cri
tica critică ne informează în legătură cu orbirea Profesorului : 

,.El nici nu crede cînd i se spune că i-a fost luată lumina ochilor•. 

Profesorul nu putea să creadă că şi-a pierdut lumina ochi
lor, pentru că în realitate mai vedea. D-1 Sue descrie o nouă 
formă de cataractă, el comunică lucruri care constituie un 
adevărat mister pentru oftalmologia de masă, necritică (mas
senhafte, un.ritische Ophtalmologie). 

După operaţie, pupila capătă o culoare albă. Este vorba 
deci de o cataractă a cristalinului. Pînă acum acest gen de 
cataractă putea să fie provocat (aproape fără dureri, deşi nu 
complet fără dureri) prin lezarea învelişului cristalinului. De
oarece însă medicii ajung la acest rezultat numai pe cale na
turală şi nicidecum pe cale critică, după provocarea leziunii 
nu rămînea nimic altceva decît să se aştepte procesul de in
flamare cu secreţia sa plastică pentru a se obţine o înceţoşare 
a cristalinului. 

* - ,.Experienta arată că, pe cît de salutară este �zolarea pentru 
infractorii deţinuţi în închisori, pe atît de funestă este ea pentru aliena ţi". 
- Nota Trad. 
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Un miracol ş i  un mister ş i  mai mare s e  petrece cu Pro· 
fesorul in capitolul al 3·lea al volumului al treilea. 

Orbul îşi recapătă vederea : 

,.La chouette, le maître d'ecole et Tortillard virent le pretre et Fleur 
de Marie" *. 

Dacă nu vrem ca, asemenea "Criticii sinopticilor u ,  să in· 
terpretăm acest fenomen ca o minune săvîrşită de scriitor, 
va trebui să admitem că Profesorul şi·a făcut o nouă operaţie 
de cataractă. Mai tîrziu orbeşte din nou. El S·a servit deci 
prea devreme de ochii săi ; excitaţia produsă de lumină a pro
vocat o inflamaţie care a dus la o paralizie a retinei şi la 
orbire incurabilă. Faptul că aici întregul proces n·a durat de· 
cît o singură clipă reprezintă un nou mistr pentru oftalmo
logia necritică. 

b) Recompensă şi pedeapsă. Dubla justiţie 
(cu un tabel) 

Eroul Rudolf ne dezvăluie noua teorie care îşi propunea 
să sprijine societatea prin recompensarea celor buni şi pe
depsirea celor răi. Din punctul de vedere necritic, această 
teorie nu este altceva decît teoria societăţii de astăzi, care 
numai arareori omite să·i recompenseze pe cei buni şi să·i 
pedepsească pe cei răi ! Cît de necritic apare, în comparaţie 
cu acest mister dezvăluit, comunistul de masă (massenhafter 
Kommunist) Owen, care vede în sistemul recompenselor şi al 
pedepselor o consfinţire a deosebirilor de rang social şi ex
presia desăvîrşită a unei injosiri de sclav. 

Ca o nouă dezvăluire ar putea să apară faptul că Eugime 
Sue dă în competinţa justiţiei - un fel de completare a jus. 
tiţiei penale - distribuirea recompenselor şi,  nemulţumit cu 
o singură jurisdicţie, inventează două. Din păcate, nici acest 
mister dezvăluit nu este altceva decit repetarea unei teorii 
vechi pe care Bentham a expus·o amănunţit in cartea pome· 
nită mai sus. Nu·i putem contesta însă d·lui Eugime Sue me
ritul de a-şi fi motivat şi dezvoltat propunerea într·un mod 
cu mult mai critic decît Bentham. In timp ce Bentham, acest 
englez de masă (massenhafter Englănder) , stă cu amîndouă 

* - ,.Bufniţa, Profesorul şi Michiduţă 1-au zărit pe preot şi Pc Fleur 
de Mar;e" . - Nota Trad. 

1 4* 
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picioarele pe pămînt, deducţiile lui Sue se înalţă în sferele 
critice ale cerului. D-1 Sue îşi expune teza precum urmează : 

,.Pentru a înspăimînta pe cei răi, oamenii îmbracă intr-o formă mJ
terială efectele anticipate ale mîniei cereşti. De ce să nu se procedez! 
in acelaşi mod şi cu recompensa divină pentu cei buni, îmbrăcînd-o 
intr-o formă materială şi an�icipind-o pe pămînt 1" 

Potrivit concepţiei necritice, lucrurile stau invers : în cri
minalogia celestă a fost idealizată pur şi simplu cea pămîn
tească, aşa cum în recompensa divină a fost idealizat pur şi 
simplu serviciul plătit din societatea omenească. Dacă so- · 
cietatea nu răsplăteşte pe toţi cei buni înseamnă că aşa şi 
trebuie să fie, pentru ca în felul acesta justiţia divină să aibă 
totuşi o oarecare superioritate faţă de cea umană. 

Descriind justiţia sa care recompensează în mod critic, 
d-l Sue ne oferă "un exemplu de dogmatism feminin" (înfie
rat de d-1 Edgar, cu toată "liniştea cunoaşterii" ,  în persoana 
Florei Trista11) "care lrea Jepărat o fomu�ă şi şi-o făureşle 
potrivit categoriilor existentului" .  D-1 Eug€me Sue adaugă fie
cărui element al justiţiei penale existente, pe care o păstrează 
in întregime, un element corespunzător al justiţiei recompen
satoare, copiat fidel după cel dintîi. Pentru a înlesni citito
rului o privire de ansamblu, vom p rezenta sub forma unui 
tabel sistemul proiectat de el, împreună cu elementele cores
punzătoare ale justiţiei penale (vezi tabelul alăturat) . 

Cuprins de emoţie la vederea acestui tablou, d-1 Sue ex
clamă : 

,.Helas, c'est une utopie, mais supposez qu'une societe soit organisee 
de telle sorte !" *. 

Aceasta ar fi deci organizarea critică a societăţii. Sîntem 
nevoiţi să ne ridicăm cu toată hotărîrea împotriva repro.şului 
lui Eugeme Sue c ă  acest mod de organizare ar fi rămas pînă 
în prezent o utopie. Sue a uitat "premiul de virtute" ,  care 
se acordă anual la Paris şi de care pomeneşte chiar el. Acest 
premiu se acordă sub două forme : premiul material Mon
tyon, pentru fapte generoase s ăvîrşite de bărbaţi s au de fe
mei, şi premiul rosiere * *, pentru fetele cele mai virtuoase. 
Aici nu lipseşte nici cununa de trandafiri preconizată de Eu
gene Sue. 

* - ,.Din păcate, nu-i decit o utopie, dar închipuiţi-vă că o socie
tate ar i organizată in acest chip". - Nota Trad. 

** - premiul trandafirului virtuţii. - Nota Trad. 
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Tabelul justiţiei critice desăvîrşite 

Justiţia existentă 

Denumirea : jus�iţie penală 

Semnalmente : ţine în mînă o 
spadă, pentru a scurta cu un 
cap pe cei răi. 

Scop : pedepsirea celor răi, în-
chisoare, infamie, curmare a 
vieţii. 
Poporul află pedeapsa îngrozi-
toare care îi aşteaptă pe cei 
răi. 

Mijloace pentru descoperirea 
celor răi : spionaj poliţienesc. 
agenţi pentru sp:onarea celor 
răi. 

Cum se stabileşte dacă cineva 
face parte dintre cei răi : 
les assiscs du crime, curtea cu 
juri pentru judecarea crimelor. 
Procurorul relevă crimele acu-
zatului şi le denunţă oprobriu-
lui public. 

Starea criminalului după sen-
tinţi : el se află sub supra-
vegherea înaltei poliţii. El est> 
hrănit la închisoare. Statul 
cheltuieşte cu intretinerea lui. 

Execuţia : criminalul se află pP 
eşafod. 

Justitia care completează 
în mod critic 

Denumirea : just'iţie virtuoasă 

Semnalmente : ţine în . V o mina 
cunună, pentru a înălţa cu un 
cap pe cei buni. 

Scop : recompensarea celor 
buni, hrană gratuită, cinstire, 
conservarea vieţii. 
Poporul află triumful răsunător 
care îi aşteaptă pe cei buni. 

Mijloacele pentru descoperirea 
celor buni : spionarea virtuţii, 
agenţi pentru spionarea celor 
virtuoşi. 

Cum se stabileşte dacă cineva 
face parte dintre cei buni : 
assiscs de la vcrtu, curtea cu 
juraţi pentru aprecierea vir-
tuţilor. Procurorul relevă fap-
tele nobile ale acuzatului şi 
le recomandă recunoştinţei pu-
blice. 

Starea virtuosului după sen-
tinţă : el se află sub supra-
vegherea înaltei carităţi mo-
rale. El este hrănit în propria 
sa casă. Statul cheltuieşte cu 
întreţinerea lui. 

Execuţia : în faţa şafodului 
pe care se află criminalul, so 
înalţă un piedestal pe care se 
urcă marele om de bine - un 
stîlp al virtuţii. 
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Cît priveşte spionarea virtuţii, precum şi supravegherea 
înaltei carităţi morale, ea a fost demult organizată de iezuiţi. 
In afară de aceasta, ziarele "Le Journal des Debats " 65, "Le 
Side" 66, "Les petites Affiches de Paris " 67 etc. semnalează şi 
trîmbiţează zilnic - la un preţ convenabil - virtuţile, fap
tele generoase şi meritele tuturor speculanţilor de bursă de 
la Paris, fără a mai vorbi de faptul că fiecare partid are un 
organ propriu pentru semnalarea şi trîmbiţarea faptelor poli
tice generoase ale membrilor săi .  

La timpul său, bătrînul Voss a spus că Homer e mai bun 
decît zeii săi. De aceea "misterul dezvăluit al tuturor mis
terelor u ,  Rudolf, poate fi făcut răspunzător pentru ideile lui 
Eugene Sue. 

In pls, d-1 Szeliga e mai încunoştinţează : 

. ,In romanul lui Eugme Sue se întîlnesc, în afară de aceasta, nume
roase pasaje în care Eugme Sue se abate de la firul povestirii sau cu 
care începe şi încheie diverse episoade, şi toate nu sînt altceva decît 
critică". 

· 

c) Suprimarea sălbălicirii în cadrul c:ivilizatiei 
şi a lipsei de drepturi in stat 

Mijlocul juridic preventiv pentru suprimarea infracţiuni
lor şi totodată a sălbăticirii în cadrul civilizaţiei constă in 
"introducerea tutelei protectoare a statului asupra copiilor 
celor executaţi şi ai celor condamnaţi pe viaţă" .  Sue vrea să 
organizeze o repartizare mai liberală a crimelor. Nici  o fa
milie să nu mai deţină vreun privilegiu ereditar asupra cri
mei, libera concurenţă a crimelor să înlăture monopolul. 

"Lipsa de drepturi în stat" este suprimată de Eugene Sue 
printr-o reformă a codului penal, şi anume prin modificarea 
secţiunii referitoare la delictul de "abuz de încredere" ,  pre
cum şi în special prin numirea unor avocaţi retribuiţi din 
oficiu pentru apărarea inculpaţilor săraci. De aceea d-1 Sue 
consideră că în Piemont, în Olanda etc. ,  unde există avocaţi 
pentru săraci, lipsa de drepturi a fost suprimată. După pă
rerea sa, legislaţia franceză păcătuieşte numai prin faptul că 
nu prevede retribuirea din oficiu a avocaţilor pentru săraci, 
că nu-i obligă pe aceştia să deservească exclusiv s ărăcimea 
şi că restrînge prea mult limitele definiţiei legale a sărăciei. 
Ca şi cum lipsa de drepturi n-ar începe chiar la proces şi ca 
şi cum în Frnţa nu s-ar şti demuH că dreptul ca atare nu lă 
nimic şi nu face decît să sanctioneze relaţiile existente. Dea-
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sebirea arhicunoscută dintre drept şi fapt pare să fi rămas 
pentru romancierul critic un mister al Parisului. 

Dacă la dezvăluirea critică a misterelor juridice adăugăm 
şi marile reforme pe care EugEme Sue intenţionează să le în
făptuiască în domeniul organizării corpului de portărei, vom 
putea să înţelegem ce scrie ziarul parizian "Satan" ,  68 în co
loanele căruia locuitorii unui cartier al oraşului se adresează 
acestui , .grand retormateur a tant la ligne" *, plîngîndu-se 
că pe străzile lor încă nu s-a introdus gazul de iluminat. D-1 
Sue răspunde că în volumul al 6-lea al romanului său "Le 
juif errant " va remedia acest neajuns. Un alt cartier se plînge 
de insuficienţa învăţămîntului primar. D-1 Sue promite că în 
volumul al 1 0-lea al romanului său "Le juif errant" va înfăp
tui reforma învăţămîntului primar în acest cartier. 

4. Misterul dezvăluit al "punctului de vedere" 

,.Rudolf nu se opreşte la. sublimul ( 1) său punct de vedere ... El nu 
precupeţeşte osteneala pentru a-şi însuşi, la alegere, liverse alte puncte 
de vedere : la dreapta sau la stinga, sus sau jos" (Szeliga). 

Unul dintre principalele mistere ale criticii critice îl con
stituie "punctul de vedere" şi aprecierea din punctul de ve
dere al punctului de vedere. I11 ochii ei, fiecare om, ca şi fie
care produs spiritual, se transformă într-un punct de vedere. 

Nimic nu e mai uşor decît să afli misterul punctului de 
vedere, dacă ai reuşit să pătrunzi misterul general al criticii 
critice care constă în a servi mereu aceeaşi ciorbă speculativă 
încălzită din nou. 

· 

Dar să auzim mai întîi ce  spune Critica însăşi, prin glasul 
patriarhului ei, d-1 Bruno Bau�r, despre teoria ei asupra 
"punctului de vedere " .  

,.Ştiinţa... n u  are de-a face niciodată c u  cutare sau cutare individ 
singular, cu cutare sau cutare punct de vedere determinat ... Fireşte, ea 
nu va intirzia să suprime limitarea unui punct de vedere dacă acest 
lucru merită osteneala şi dacă această limitare are intr-adevăr o semni
ficaţie general-umană, dar ea o concepe pe aceasta ca o categorie pură 
şi ca o determinatie a conştiinţei de sine, şi de aceea se adresează numai 
celor care au cutezanta să se ridice la generalitatea conştiinţei de sine, 
adică celor care nu vor cu tot dinadinsul să rămînă înăuntrul acestc1 
limitări " (,.Anekdota" , voi. II, pag. 1 27) . 

* - ,.mare reformator plătit cu rîndul". - Nota Trad. 
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Misterul acestei cutezanţe a lui Bauer îl constituie "Feno
menologia" lui Hegel. Deoace, în "FenomenologJa" lui, Hegel 
pune conştiinţa de sine în locul omului, realitatea omenească 
cea mai variată apare aici numai ca  o formă determinată, ca 
o determinare a conştiinţei de sine. Dar o simplă determinare 
a conştiinţei de sine este o "categorie pură", o simplă "idee" ,  
p e  care deci o pot suprima î n  gîndirea "pură" ş i  o pot depăşi 
prin gîndire pură. ln "Fenomenologia" lui Hegel sînt lăsate 
neatinse b azele materiale, sensibile, obiective ale difeitllor 
forme înstrăinae ale conştiinţei de sine a omului, iar 
toată munca distructivă a avut drept rezultat filozofia cea 
mai conservatoare, pentru că îşi închipuie că a biruit lumea 
obiectivă, Uumea snsibilă rea.lă, de îndată oe a trasfor
mat-o într-un "lucru gîndit" ,  într-o simplă determinare a con
ştiinţei de sine, şi că poate să învingă, tot în "eterul gîndirii 
pure", pe adversarul devenit eteric. De aceea "Fenomenolo
gia "  sfîrşeşte în mod consecvent prin a pune în locul oricărei 
realităţi omeneşti "cunoaşterea absolută" : cunoaştere pen
tru că aceasta este singurul mod de existenţă a conştiinţei 
de sine şi pentru că conştiinţa de sine este considerată ca 
singurul mod de existenţă a omului ; cunoaştere absolută 
pentru că conştiinţa de sine se cunoaşte numai pe sine în
săşi şi nu mai este stingherită de nici un fel de lume obiec
tivă. Hegel face din om omul conştiinţei de sine în loc de 
a face din conştiinţa de sine conştiinţa de sine a omului, a 
omului real, care trăieşte deci într-o lume reală, obiectivă şi 
e condiţionat de ea. Hegel aşază lumea cu capul în jos, şi de 
aceea poate să desfiinţeze, tot în cap, toate limitele, ceea ce 
nu împiedică, .fireşte, ca pentru senzorialitatea cea rea, pen
tru omul real, ele să continue să existe. In afară de aceasta, 
el consideră în mod necesar drept limită tot ce vădeşte măr
ginirea conştiinţei de sine generale, orke sezorialitate, rea
litte, individualitate a o amenilor, ca şi a lumii Lor. Intreaga 
"Fenomenologie" ea să dmonsteze că conştiinţa de sine 
e singura şi întreaga realitate. 

In ultimul timp, d-1 Bauer a schimbat denumirea cunoaş
terii absolute, botezînd-o critică ; determinarea conştiinţei de 
sine a fost botezată . punct de vedere, termen care are o re
zonanţă mai profană. In "Anekdota" , cei doi termeni mai stau 
alături, iar punctul de vedere mai este comentat cu ajutorul 
determinării conştiinţei de sine. 

Deoarece "lumea religioasă ca atare" nu există decît ca 
lume a conştiinţei de sine, criticul critic - teolog ex pro-
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fesso * - nici nu-şi poate închipui că există o lume în care 
conştiinţa şi existenţa sînt deosebite una de alta, o lume care 
continuă să dăinuiască şi atunci cînd suprim numai existenţa 
ei determinată, gîndită, existenţa ei determinată în calitate 
de categorie sau punct de vedere, cu alte cuvinte atunci cînd 
modific propria mea conştiinţă subiectivă, fără a modifica în
tr-un mod cu adevărat obiectiv realitatea obiectivă, adică 
fără a schimba propria mea realitate obiectivă şi realitatea 
obiectivă a celorlalţi oameni. De aceea, în critică, identitatea 
mistică speculativă dintre existenţă şi gîndire se repetă sub 
forma identităţii, tot atît de mistice, dintre practică şi teorie. 
De aici pornirea ei împotriva practicii care vrea să mai fie 
şi altceva decît teorie şi împotriva teoriei care mai vrea să 
fie şi altceva decît dizolvarea cutărei sau cutărei categorii 
determinate în "generalitatea nelimitată a conştiinţei de sine•. 
Propria ei teorie se mărgineşte să proclame că tot ce este de
terminat, de exemplu statul, proprietatea privată etc., este 
opus generalităţii nelimitate a conştiinţei de sine şi deci nu 
există. Or, este necesar să se arate, dimpotrivă, că statul, 
proprietatea privată etc. transformă pe oameni în abstracţii 
sau că ele sînt produse ale omului abstract în loc de a fi rea
litatea oamenilor concreţi, individuali.  

In sfîrşit, se înţelege de la sine că, dacă "Fenomenologia" 
lui Hegel, în ciuda păcatului ei originar speculativ, prezintă 
în multe puncte elementele unei caracterizări reale a rela
ţiilor dintre oameni, d-1 Bruno & Co. ne oferă, dimpotrivă, nu
mai o caricatură lipsită de conţinut, care se mulţumeşte să 
extragă o determinare oarecare dintr-un produs spiritual sau 
chiar din relaţiile şi mişcările reale şi să transforme această 
determinare într-o determinare gîndită, într-o categrie, pre
zentînd această categorie ca punct de vedere al produsului, 
l relaţiei şi al mişcării. Şi toate acestea ei le fac pentru ca, 
de la înălţimea punctului de vedere al abstracţiei, al catego
riei universale, l conştiinţei de sine universale, să poată 
privi apoi cu dispreţ această determinare, cu un aer de triumf 
şi de înţelepciune precoce. 

Aşa cum pentru Rudolf toţi oamenii se situează ori pe 
punctul de vedere al binelui, ori pe punctul de vedere al 
răului şi sînt apreciaţi după aceste două criterii fixe, aşa şi 
pentru d-1 Bauer & Co. toţi oamenii se situează ori pe punctul 

• - de specialitate. - Nota Trad. 
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de vedere al criticii, ori pe punctul de vedere al masei. Amîn
doi însă transformă pe oamenii reali în puncte de vedere ab
stracte. 

5. Dezvăluirea misterului utilizării impulsurilor omeneşti, 
sau Clemence d'Harville 

Pînă acum Rudolf s-a limitat să recompenseze în felul său 
pe cei buni şi să pedepsească în felul său pe cei răi. Acum 
vom avea ocazia să-1 vedem cum ştie să utilizeze pasiunile 
şi "să dea o dezvoltare corespunzătoare minunatelor daruri 
cu care natura a înzestrat-o pe Clemence d'Harville"  . 

.,Rudolf - spune d-1 Szeliga - îi atrage atenţia asupra laturii dis
tractive a filantropiei. Aceasta este o idee care vădeşte o profundă cu
noaştere a firii omeneşti, cunoaştere proprie numai mintii mult încercate 
a lui Rudolf" , 

Expresiile de care se foloseşte Rudolf în convorbirea sa cu 
Clemence : "falre attrayant",  "utiliser le gout natur el" ,  "re
gler J'intrigue" 1 " utiliser les penchants a la dissimulation et  
a la  ruseu,  "changer en qualites genereuses des instincts im
perieux, inexorables " * etc . ,  - toate aceste expresii,  ca şi 
impulsurile propriu-zise care se atribuie aici cu precădere 
caracterului feminin, trădează izvorul ascuns al înţelepciunii 
lui Rudolf : doctrina lui Fourier. I-a căzut în mînă o expunere 
populară a doctrinei lui Fourier. 

Aplicarea acestei doctrine aparţine şi ea în aceeaşi mă
sură gîndirii critice a lui Rudolf, ca şi aplicarea de mai sus 
a teoriei lui Bentham. 

Nu în filantropie ca atare trebuie să găsească tînăra mar
chiză o satisfacere a esenţei ei omeneşti, un conţinut şi un 
scop omenesc al activităţii şi deci o distracţie. Nu, filantro
pia oferă, dimpotrivă, numai motivul exterior, numai pretex
tul, numai materia pentru un gen de distracţie care ar putea 
face din orice altă materie continutul său. Mizeria este ex
ploatată cu bună ştiinţă pentru a p rocura binefăcătorului "plă
cerea picantă a romanescului, satisfacerea curiozităţii, aven
turi, deghizări, savurarea p ropriei desăvîrşiri, senzaţii tari " 
şi alte emoţii asemănătoare. 

* - "a face atrăgător•, .,a folosi gustul înnăscut", .,a dirija in triga", 
.,a folosi inclinatiile spre prefăcătorie şi viclenie", "a schimba în calităti 
generoase instincte imperioase, inexorabile" .  - Nota Trad, 
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Fără să vrea, Rudolf a exprimat prin aceasta misterul de
mult dezvăluit că însăşi sărăcia cumplită a oamenilor, mizeria 
fără margini care este nevoită să primească pomană, trebuie 
să serveaJcă drept joacă pentru aristocraţia banului şi pentru 
aristocraţia culturii, trebuie să existe pentru flatarea amo
rului ei propriu, pentru gîdilarea vanitătii ei, pentru amuza
mentul ei. 

Numeroasele asociatii de binefacere din Germania, nume
roasele societăţi de binefacere din Franţa, numeroasele don
chişoterii caritabile din Anglia, concertele, balurile, specta
colele, banchetele în folosul săracilor, ba chiar şi subscripţiile 
publice p entru sinistrati, toate acstea nu au mc1 o altă 
semnificatie. De aici rezultă că şi filantropia a fost demult 
organizată ca o distractie. 

Subita şi inexplicabila metamorfoză suferită de marchiză 
la auzul cuvîntului .. amuzant" ne face să ne îndoim de dura
bilitatea vindecării ei sau, mai bine zis, această metamor
foză este numai în aparenţă subită şi inexplicabilă, numai 
în aparenţă p rovocată de faptul că filantropia i se descrie ca 
un amuzament. Marchiza îl iubeşte pe Rudolf ; acesta vrea 
să se deghizeze împreună cu ea, să urzească intrigi împreună 
cu ea, să se lanseze împreună cu ea în tot felul de aventuri 
filantropice. Mai tîrziu, cu ocazia unei vizite de binefacere 
făcute de marchiză la închisoarea Saint-Lazare, iese la iveală 
că e geloasă pe Fleur de Marie şi, dintr-o atitudine filantro
pică faţă de gelozia ei, nu-i spune lui Rudolf că Marie stă 
la închisoare. In cazul cel mai bun însă Rudolf a reuşit să 
înveţe o femeie nenorocită să j oace o comedie stupidă cu 
nişte fiinţe nenorocite. Mis terul filantropiei niscocite de el 
a fost divulgat de acel dandy , parizian care, după dans, şi-a 
invitat partenera la supeu cu următoarele cuvinte : 

,.Ah, madame 1 ce n 'est pas assez d'avoir danse au benefice de ces 
pauvres Polonais. . .  soyons philanthropes jusqu'au bout... allons souper 
maintenant au profit des pauvres t• * 

* - ,.Vai, doamnă 1 nu e de ajuns că am dansat în folosul acestor 
sărmani polonezi... să fim filantropi pînă la capăt... să mergem acum 
să cinăm în folosul săracilor• , - Nota Trad, 
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6. Dezvăluirea misterului emancipării femeilor, 
sau Louise Morei 

Cu ocazia arestării Louisel Morei, Rudolf face unele re
flecţii care ar putea fi rezumate astfel : 

"Stăpînul corupe adeseori slujnica fie prin intimidare, fie luînd-o 
prin surprindere sau profitînd de alte situaţii care decurg din natura 
relatiilor dintre stăpîn şi slugă. El o aruncă în prăpastia nenorocirii şi 
o împinge pe calea ruşinii şi a crimei. Legea nu  se ocupă de acest aspect 
al problemei. .. Criminalul care de fapt a silit fata să comită o pruncuci
dere nu este pedepsit " .  

Reflecţiile lui Rudolf nu merg nici măcar atît de departe 
încît să supună prea luminatei sale critici înseşi relatiile din
tre stăpîn şi slugă. In calitate de mic domnitor, el este un 
mare adept al relaţiilor dintre stăpîn şi slugă. El este şi mai 
puţin în stare să se ridice la nivelul necesar pentru a putea 
înţelege caracterul inuman al situaţiei generale a femeii în 
societatea actuală. Intru totul credincios teoriei sale de pînă 
acum, el nu regretă decît lipsa unei legi care să-1 pedep
sească pe seducător şi care să îmbine pocăinţa cu aplicarea 
unor pedepse îngrozitoare. 

Rudolf ar fi trebuit numai să se informeze asupra legisla
tiei existente în alte ţări. Legislaţia engleză împlineşte toate 
dorinţele sale. In delicateţea ei, atît de elogiată de Black
s tone, ea merge pînă acolo încît îl declară vinovat de felonie 
şi pe acela care seduce o p rostituată. 

Domnul Szeliga triumfă : 

"Aşa 1 - gîndeşte 1 - Rudolf 1 - şi acum comparaţi aceste idei cu 
fanteziile voastre despre emanciparea femeii. n aceste idei, realitatea 
emancipării femeilor este aproape palpabilă, pe cîtă vreme voi sînteţi 
din capul locului prea practici, şi de aceea ati dat de atîtea ori greş cu 
zadarnic ele voastre încercări • .  

In orice caz, î i  datorăm recunoştinţă d-lui Szeliga pentru 
dezvăluirea misterului că o realitate poate fi aproape pal
pabilă în cutare sau cutare idei. Cît p riveşte încercarea lui 
amuzantă de a compara pe Rudolf cu cei care au p ropovă
duit ideea emancipării femeii, îl invităm pe cititor să com
pare ideile lui Rudolf fie şi cu următoarele fantezii ale lui 
Fourier : 

"Adulterul, seducerea fac cinste seducătorilor, sînt considerate a i 
de bonton ... Dar Jiata fată 1 Pruncuciderea, ce crimă 1 Dacă ţine la onoare. 
ea trebuie să şteargă urmele dezonoarei, şi dacă îşi sacrifică copilul de 
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dragul prejudecăţilor lumii este cu atit mai hulită şi cade pradă pre
judecăţilor legii ... Acesta este cercul vicios pe care îl descrie pretutindeni 
mecan•;smul civilizaţiei • • 

.,Tînăra fată nu este ea oare o marfă oferită primului cumpărător 
care vrea s-o dobîndească în proprietatea sa exclusivă ?... De meme 
qu"en grammaire deux negations valent une affirmation, l"on peut dil 
qu"en m!goce conjuga] deux prostitutions valent une vertu• *. 

"Dezvoltarea unei epoci istorice poate fi apreciată întotdeauna în 
raport cu progresul realizat de femei în calea lor spre libertate, deoa
rece aici, în raportul dintre femeie şi bărbat, dintre cel slab şi cel pu
ternic, apare cel mai limpede victoria naturii umane asupra brutalităţii. 
Gradul de emancipare a femeii este măsura naturală a emancipării ge
nerale" . 

"Injosuea sexului feminin este o trăsătură caracteristică esenţială 
atit a civiLzaţiei cît şi a barbariei, cu singura deosebire că orice viciu 
pe care barbaria îl practica într-o manieră simplă este ridicat de civi
lizaţie la n mod de existenţă complex, ambiguu, ech;voc şi făţanic 
Pentru faptul că femeia este menţinută într-o stare de sclavie, nimeni 
nu e pedepsit mai crunt decît însuşi bărbatul" (Fourier) 89• 

Este de p risos să opunem ideilor lui Rudolf caracteriza
rea magistrală dată de Fourier căsătoriei, cît şi scrierile 
fracţiunii materialiste a comunismului francez. 

J alnicele frînturi de literatură socialistă culese la întîm
plare de romancier dezvăluie "mistere " încă necunoscute cri
ticii critice. 

7. Dezvăluirea misterelor economiei politice 

a) Dezvăluirea teoretică a misterelor economiei politice 

Prima dezvăluire : Bogăţia duce adeseori la risipă, risipa 
la ruină. 

A doua dezvăluire : Urmările aici arătate ale bogăţiei iz
vorăsc din insuficienţa educaţiei tinerilor bogaţi . 

A treia dezvăluire : Moşten)rea şi proprietatea privată sînt 
şi trebuie să fie inviolabile şi sacre. 

A patra dezvăluire : Omul bogat are datoria morală de a 
da muncitorilor socoteală de felul cum îşi întrebuinţează el 
averea. O avere mare este un depozit ereditar, o teudă în
credinţată nm mîini înţelepte, p!temice, îndemînatice, ge
neroase, care au totodată sarcina s-o facă să rodească şi s-o 
întrebuinţeze în aşa fel încît tot ce are norocul să se afle în 

* - "Aşa cum in gramatică două negaţii echivalează cu o afirmaţie, 
tot aşa se poate spune că în tranzacţia conjugală două prostitutii echi
valează cu o virtute" .  - Nota Trad. 
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sfera radiaţiilor strălucitoare şi binefăcătoare ale marii averi 
să fie fecundat, înviorat, înnobilat. 

A cincea dezvăluire : Statul este dator să predea tinerilor 
bogaţi şi lipsiţi de experienţă noţiunile elementare ale eco
nomiei individuale. El trebuie să moralizeze averea. 

A şasea dezvăluire : In sfîrşit, statul trebuie să se ocupe 
de vasta problemă a organizării muncii. El trebuie să dea 
exemplul salutar al asocierii capitalurilor şi a muncii, şi 
anume al unei asocieri care să fie onestă, raţională, echita
bilă, care să asigure bunăstarea muncitorului fără a preju
dicia averea celui bogat şi care să stabilească între aceste 
două clase legături de bunăvoinţă reciprocă, de recunoştinţă, 
asigurînd astfel pentru totdeauna liniştea statului. 

Dat fiind că deocamdată statul nu adoptă încă această 
teorie, Rudolf ne dă el însuşi cîteva exemple practice. Acestea 
vor dezvălui misterul că pentru d-1 Sue, pentru d-1 Rudolf şi 
pentru critica critică relaţiile economice cele mai cunoscute 
au rămas nişte "mistere u .  

b) "Banca pentru săraci• 

Rudolf înfiinţează o bancă pentru săraci. Statutele acestei 
bănci critice pentru săraci prevăd următoarele : 

Banca îşi propune să ajute, în caz de şomaj , pe mun
citorii cinstiţi care au familie. Ea este menită să înlocuiască 
pomana şi muntele de pietate. Ea dispune de un venit anual 
de 12 .000 de franci şi dă, cu titlul de ajutor, împrumuturi fără 
dobîndă în sumă de 20-40 de franci. Pentru început, activi
tatea ei se limitează la arondismentul al şaptelea al Parisu
lui, unde locuiesc cei mai mulţi muncitori. Muncitorii sau 
muncitoarele care solicită ajutor trebuie să posede un certi
ficat de bună purtare eliberat de ultimul lor patron, certificat 
în care să se arate cauza şi data concedierii lor. Aceste îm
prumuturi vor fi rambursate în 6 sau în 12 rate lunare egale, 
la alege'ea înprumutalui, u ÎlCepere i. ziua cînd 
acesta va găsi din nou de lucru. Garanţia acestui împrumut o 
constituie angajamentul luat pe cuvînt de onoare. In afară 
de aceasta, alţi doi muncitori trebuie să garanteze pentru cu
vîntul de onoare al împrumutatului. Deoarece scopul critic 
al băncii pentru săraci constă în a uşura una dintre cele mai 
grele nenorociri din viaţa muncitorului, rămînerea fără lucru, 
ajutoarele pot fi acordate numai şomerilor. D-1 Germain , care 
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conduce această instituţie, primeşte un salariu anual de 
1 0.000 de franci. 

Să aruncăm acum o privire de masă (massenhafter Blick) 
asupra aplicării practice a economiei politice critice. Venitul 
anual se ridică la 1 2.000 de franci. Ajutoarele pentru fiecare 
persoană se cifrează la 20-40 de franci, în medie deci la 30 
de franci. In arondismentul al şaptelea numărul muncitorilor 
recunoscuti în mod oficial ca "nevoiaşi" este de cel puţin 
4.000. Prin urmare, în fiecare an pot fi ajutaţi 400 de mun
citori, adică a zecea parte din muncitorii cei mai nevoiaşi din 
arondismentul al şaptelea. Dacă presupunem că la Paris 
durata medie a perioadei de şomaj este de numai patru luni, 
adică de 16 săptămîni, înseamnă că adoptăm o cifră infe
rioară (mult prea inferioară) celei reale. 30 de franci rpartizati 
pe 16 săptămîni reprezintă ceva mai puţin de 37 de sous şi 3 
centime pe s ăptămînă, adică nici 27 de cntime pe zi. In Franţa, 
cheltuiala zilnică pentru un singur deţinut se cifrează în medie 
la 47 de centime şi ceva, din care numai hrana reprezintă ceva 
mai :lt de 30 de centime. Dar muncitorul pe care îl ajută 'd-1 
Rudolf mai are şi familie. Dacă considerăm că, în afară de 
soţ şi soţie, familia cuprinde, în medie, cel puţin doi copii, 
urmează că cei 27 de cenţi trebuie să se împartă la patru per
soane. Din aceasta se scade chiria locuinţei - minimum 
15 centime pe zi ; rămîn 12 centime. Pîinea pe care o con
sumă în medie un singur deţinut costă aproximativ 14 cen
time. Prin urmare, cu ajutorul primit de la banca critică 
pentru săraci, muncitorul şi cu familia sa, abstracţie făcînd 
de toate celelalte nevoi, nu-şi vor putea cmp ăra nici măcar 
a patra parte din pîinea necesară şi vor trebui să moară de 
foame dacă nu vor recurge la mijloacele pe care vrea să le  
prevină această bancă pentru săraci, adică la muntele de 
pietate, la cerşitorie, hoţie şi prostiJuţie. 

In schimb, omul criticii necruţătoare se arată cu atît mai 
generos faţă de administratorul băncii pentru săraci. Venitul 
administrat se ridică la 1 2.000 de franci, salariul administra
torului la 1 0.000 de franci. Administraţia costă deci 45 % ,  
aproape de trei ori mai mult decît administraţia instituţii lor 
de masă pentru săraci (massenhafte Armenverwaltung) din 
Paris, care costă circa 17 % .  

Să presupunem însă pentru moment că ajutorul pe care 
îl acordă banca pentru săraci este un ajutor real, şi nu unul 
pur iluzoriu ; chiar şi în acest caz instituţia născocită de 
misterul dezvăluit al tuturor misterelor se bazează pe iluzia 
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că este suficient să schimbi distribuirea salariului pentru ca 
muncitorul să aibă din ce trăi tot anul. 

Vorbind în mod prozaic, venitul a 7.500.000 de muncitori 
francezi nu repezlintă decît 91 de irnci ,pe cp de mncior : 
vitul altor 7.500.000 de muncit1ri francezi nu reprezintă 
decît 1 20 de rIici, deci e 'la bun ÎIJceput 15 .000.000 de mun
citori au un v.t mari miiC decît e absolut nCesar )llru trai. 

Interpretată într-un sens raţional, ideea băncii critice pen
tru săraci se reduce la aceea că, în timpul cînd muncitorul 
are de lucru, i se scade din salariu atîta cît îi trebuie ca să 
trăiască în timpul şomajului. Este tot una dacă eu îi dau o 
anumită sumă de bani în timpul şomajului cu condiţia ca el 
să mi-o inapoieze atunci cînd va începe să lucreze sau dacă 
atunci cînd are de lucru îmi depune o anumită sumă pe carP 
eu i-o restitui în timpul şomajului. El îmi dă totdeauna în 
timpul cît lucrează ceea ce primeşte de la mine în perioada 
cînd şomează. 

Aşadar banca "pură" pentru săraci nu se deosebeşte de 
casele de economii ale masei (massenhafte Sparkassen) deoît 
prin două particularităţi foarte originale, foarte critice : în 
primul rînd, prin aceea că banca împrumută banii ei a fonds 
perdus *, pornind de la ipoteza absurdă că muncitorul ar 
putea să ramburseze împrumutul atunci cînd va voi s-o facă 
şi că totdeauna va voi să-1 ramburseze atunci cînd va putea 
s-o facă, iar în al doilea rînd prin aceea că banca nu plăteşte 
dopînzi pentru sumele depuse de muncitor. Deoarece suma 
depusă apare sub formă de avans, banca consideră drept 
mare lucru simplul fapt că nici ea nu ia dobîzi de la mun
citor. 

Banca critică pentru săraci se deosebeşte, aşadar, de 
casele de economii ale masei prin aceea că muncitorul pierd. 
dobînzile, iar banca îşi pierde capitalul. 

c} Gospodăria model de la Bouqueval 

Rudolf înfiinţează o gospodărie model la Bouqueval. Locul 
este cu atît mai fericit ales cu cît păstrează încă anumit> 
reminiscenţe feudale, şi anume un château seigneurial l * *. 

Fjecare dintre di şse lcitori care lucrează la femă pri
meşte un salariu anual de 150 de ecus sau 450 de franci, 
fiecare muncitoare un salariu anual de 60 de ecus sau 180 de 

* - fără perspectiva de a-i recăpăta. - Nota Trad. 
** - castel feudal. - Nota Trad. 
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franci. Afară de aceasta, ei primesc masă şi locuinţă gra
tuită. Mîncarea obişnuită de fiecare zi a muncitorilor de la 
Bouqueval constă dintr-o . .  formidabilă" porţie de şuncă şi 
dintr-o nu mai puţin formidabilă porţie de carne de berbec 
şi, în sfîrşit, dintr-o bucată de viţel la fel de masivă, la care 
se adaugă două salate, două bucăţi mari de brînză, cartofi, 
cidru etc. Fiecare dintre cei şase muncitori munceşte de două 
ori mai mult decît zilerul agricol obişnuit din Franţa. 

Dat fiind că, dacă am împărţi în mod egal suma totală a 
venitului anual al Frantei, ar rezulta în medie un venit de 
numai 93 de franci pe cap de locuitor ; dat fiind că în Franţa 
numărul locuitorilor care se ocupă nemijlocit cu agricultura 
constituie 2/a din populaţia totală, ne putem da seama ce 
revoluţie s-ar produce nu numai în repartiţia, ci şi în produc
ţia avuţiei naţionale, dacă toată lumea ar imita exemplul 
gospodăriei model a califului german. 

Din cele de mai sus rezultă că această formidabilă creştere 
a producţiei a fost obţinută de Rudolf numai prin simplul 
fapt că a pus pe fiecare muncitor să muncească de două ori 
mai mult decît pînă ·acum si să mănînce de şase ori mai mult 
ca înainte. 

Deoarece ţăranul francez este foarte sîrguincios, muncito
rii care lucrează de două ori mai mult trebuie să fie nişte 
atleţi supraoameni, lucru pe care par s ă-1 indice şi porţiile 
. .  formidabile " de carne. Putem deci presupune că fiecare din
tre aceşti şase muncitori consumă zilnic cel puţin o livră de 
carne. 

Dacă toată carnea produsă în Franţa ar fi împărţită în 
mod egal, n-ar reveni de cap de locuitor nici 1/4 de livră. De 
aici se poate vedea ce revoluţie ar produce şi în această pri
vinţă exemplul lui Rudolf. Numai populaţia agricolă ar con
suma mai multă carne decît se p roduce în întreaga Frantă, aşa 
încît această reformă critică ar desfiinta complet cresterea 
vitelor în Franta. 

A cincea parte din venitul brut, parte pe care, potrivit 
dării de seamă a administratorului fermei Bouqueval, moş 
Chatelain, Rudolf o dă muncitorilor în plus peste salariul 
ridicat şi hrana îmbelşugată, nu este nimic altceva decît renta 
sa funciară. Se ştie doar că pe bază de calcule medii se con
sideră că în genere, după scăderea tuturor cheltuielilor de 
producţie şi a profitului aferent capitalului investit în produc
ţie, proprietarl.lui funciar din Franţa îi rămîne o cincime din 
venitul brut sau, cu alte cuvinte, renta funciară reprezintă a 

15 - Marx-Engels - Opere voi. I I 
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cincea parte din venitul brut. Şi cu toate că Rudolf reduce 
într-o măsură vădit exagerată profitul ce i se cuvine la ca
pitalul investit, majorind în mod exagerat cheltuielile pentru 
muncitori - după Chaptal ("De !'industrie fran:aise " ,  I, 239) 
cuantumul mediu al venitului anual al muncitorului agricol 
francez este de 120 de franci -, cu toate că el dăruieşte mun
citorilor întreaga sa rentă funciară, moş Chatelain ne intor
mează totuşi că datorită acestei metode monseigneur îşi 
măreşte venitul şi, prin exemplul său, stimulează pe ceilalţi 
proprietari funciari, necritici, să introducă şi la ei acest 
sistem de gospodărie. 

Gospodăria model de la Bouqueval nu-i decit o nălucă, 
rod al fanteziei ; fondul ei ascuns nu-l constituie bogăţia 
naturală a solului de la Bouqueval, ci punga miraculoasă a 
lui Fortunatus 70 cu care e înzestrat Rudolf ! 

Critica critică vociferează : 

"De la prima privire se vede că intregul plan nu e o utopie•. 

Numai critica critică poate să vadă de la prima vedere că 
punga miraculoasă a lui Fortunatus nu este o utopie. Prima 
privire critică este . . .  "o privire care deoache " 1 

8. Rudolf, "Misterul dezvăluit al tuturor mistereloru 

Mijlocul magic cu ajutorul căruia Rudolf săvîrşeşte toate 
acţiunile sale salvatoare, toate vindecările sale miraculoase 
il constituie nu cuvintele sale frumoase, ci aurul său. Aşa 
sînt moraliştii, spune Fourier. Trebuie să fii milionar pentru 
ca să poţi imita pe eroii lor. 

Morala ste "J'impuissa!ce mise en actionu *. Ori de 
cite ori se află în luptă împotriva unui viciu, ea iese înfrîntă. 
Şi Rudolf nici nu se ridică măcar la nivelul punctului de 
vedere al moralei de sine stătătoare, care cel puţin are la 
bază conştiinţa demnităţii omeneşti. Morala lui, dimpotrivă, 
are la bază conştiinţa slăbiciunii omeneşti. El este morala 
teologică. Am umărit îndeaproape isprăvile eroice pe care 
Rudolf le săvîr�eşte cu ajutorul ideilor sale fixe, creştine, 
care îi servesc drept criterii pentru aprecierea lumii cu aju
torul unor idei ca : "la charite " ,  "le devouement" ,  "l'abnega
tion " ,  "le repentir " ,  "les bons et les mechants " ,  "la recompense 

* - ,.neputinta pusă în acţiune• .  - Nota Trad. 
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et la punition " ,  "les châtiments terribles " ,  "l'isolement" , "le 
salut de l 'âme " * etc. ,  şi am arătat că toate astea nu sînt de
cît bufonerii. Acum nu ne mai rămîne decît să examinăm 
caracterul personal al lui Rudolf, "misterul dezvăluit al tu
turor misterelor " ,  sau misterul dezvăluit al "criticii pure".  

Incă din anii tinereţii lui  Rudolf, opoziţia dintre "bine" şi 
"rău "  s-a înfăţişat înaintea acestui Hercule critic întruchipată 
in persoana celor doi profesori ai săi : Murph şi Polidori. 
Primul îl îndrumează pe calea binelui şi este "cel bun".  Al 
doilea îl îndrumează pe calea răului şi este "cel rău". Pentru 
ca, sub raportul banalităţii, această concepţie să nu fie cu 
nimic mai prejos decît concepţiile asemănătoare din alte 
romane moralizatoare, "bunul" Murph nu trebuie să fie 
zugrăvit ca un om prea "învăţat" sau ca fiind "înzestrat cu 
aptitudini intelectuale excepţionale " .  In schimb e cins tit, sim
plu, vorbeşte în monosilabe, tratează cu dispret răul, folosind 
epitete lapidare, ca : ruşinos, mîrşav, şi are oroare de tot ce 
e josnic. Dacă ar fi să folosim o expresie hegeliană, se poate 
spune despre el că pune în mod cinstit într-o înşirare egală 
de tonuri, cu alte cuvinte pe o singură notă, melodia binelui 
şi a adevărului. 

In schimb, Polidori este un miracol de inteligenţă, de cu
noştinţe şi de cultură, dar totodată un om de o "imoralitate 
extem de periculoasă" şi stăpînit mai ales de "le plus effray
ant scepticisme" , . .. , fapt pe care EugEme Sue, ca reprezen
tant al tinerei burghezii evlavioase a Franţei, nu putea să-I 
treacă cu vederea. Energia spirituală şi cultura lui EugEme 
Sue şi a eroului său p o t  fi apreciate după groaza năpraznică 
pe care le-o inspiră scepticismul. 

, .Murph - spune d-1 Szeliga - este totodată vina eternizată a 'ilel 
de 13 ianuarie şi veşnica ispăşire a acestei vine printr-o dragoste fără 
seamăn faţă de Rudolf şi prin sacrificiul de sine pentru persoana acestuia M .  

Aşa cum Rudolf este deus ex machina şi salvatorul lumii, 
tot aşa şi Murph, la rîndul său, este un deus ex machina 
personal al lui Rudolf şi salvatorul lui. 

"Rudolf şi mîntuhea omenirii, Rudolf şi realizarea perfecţiunii esenţei 
omeneşti constituie pentru Murph un tot intreg, inseparabil, căruia el 
i se dăruie nu cu devotamentul prostesc, de cîine al sclavului, ci în mod 
conştient şi independent". 

* - ,.caritatea, devotamentul, spiritul de abnegaţie, pocăinţa, cei buni 
şi cei răi, recompensa şi pedeapsa, pedepsele ingrozitoare, izolarea, 
mintuirea sufletului " .  - Nota Trad. 

** - ,.cel mai înspăimîntător scepticism". - Nota Trad. 

15* 
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Murph este, aşadar, un sclav luminat, conştient şi inde
pendent. Ca orice slujitor princiar, el vede în stăpînul său 
întruchiparea salvării omenirii. Graun îl linguşeşte pe Murph, 
n!indu1. "intrepide garde du corpsu * .  lnsuşi RudoU îl nu
meşte modele d'un valet, şi el este într-adevăr un slujitor 
model. După cum scrie Eug€me Sue, nici în t�te-a-tete el nu 
uită s ă-i spună lui Rudolf "monseigneur".  In prezenţa altora, 
pentru a păstra starea de incognito el îi spune monsieur, dar 
în suflet îl numeşte monseigneur. 

,.Murph ajută la ridicarea vălului care acoperă misterele, dar o face 
numa'i de dragul lui Rudolf. El participă la activitatea menită să distrugă 
puterea misterelor" .  

Cît de des e vălul care-i ascunde lui Murph cele mai sim
ple rînduieli din lume se poate vedea din convorbirea sa cu 
ministrul plenipotenţiar Graun. Din dreptul de legitimă apă
rare în caz de extremă necesitate, el trage concluzia că 
Rudolf a aUt drptul, în caUta e de Femrichter **, să-1 
orbească pe Profesorul legat burduf şi "lipsit de . apărare" .  
Cuvintele î n  care descrie cum v a  povesti Rudolf î n  faţa jura
ţilor faptele sale "nobile" ,  cum va face el paradă de fraze 
pompoase şi va da frîu liber inimii sale generoase, sînt demne 
de un liceean care a citit de curînd "Hoţii" de Schiller. Sin
gurul mister pe care Murph îl lasă lumii spre dezlegare este 
acela dacă şi-a înnegrit faţa cu praf de cărbune sau cu vop
sea neagră atunci cînd a jucat rolul cărbunarului. 

,.Ieşi-vor ingerii şi despărţi-vor pe cei răi din mijlocul celor drepti• 
(Matei, 13, 49). ,.Necaz şi strimtoare peste sufletul oricărui om care făp
tuieşte răul ; mărire, cinste şi pace orişicui care lucrează binele" (Pavel, 
Epistola către Romani, 2, -10) . 

Rudolf se erijează el însuşi într-un asemenea înger. El 
poneşte în lume pentru a despărţi pe cei răi din mijlocul 
celor drepţi, pentru a pedepsi pe cei răi şi a răsplăti pe cei 
buni. Ideea răului şi a binelui s-a imprimat cu atîta putere 
în creierul său slab, încît el crede în existenţa unui satan în 
came şi oase şi vtrea să prindă diavolul iu, ca e v1emuri 
profesorul Sack de la Bonn. Pe de altă parte, el încearcă, dim
potrivă, să-1 copieze în miniatură pe dumnezeu, contrariul 
diavolului. Ii place "să joace puţin rolul providenţei " .  După 

* - ,.paznic neinfricat" .  - Nota Trad. 
** In evul mediu, judecător care făcea parte dintr-un tribunal 'secret. 

- Nota Trad. 
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cum în realitate toate deosebirile se contopesc tot mai mult 
în deosebirea dintre sărac şi bogat, aşa şi în idee toate deose
birile aristocratice se reduc la opoziţia dintre bine şi rău. 
Această deosebire este ultima formă pe care aristocratul o dă 
prejudecăţilor sale. Rudolf însuşi se consideră a fi unul din
tre cei buni, iar cei răi există pentru a-i da posibilitatea de a 
savura propria sa pelfecţiune. Să-1 privim mai înideaproape 
pe acest "om bun".  

D-1 Rudolf practică filantropia şi face o risipă asemenea 
califului din Bagdad în O mie şi una de nopţi. El nu poate 
duce acest fel de viaţă fără a suge, ca un vampir, ultima pică
tură de vlagă din micul său principat german. După cum ne 
spune chiar d-1 Sue, Rudolf ar fi intrat în categoria principilor 
germani mediatizaţi 7 1  dacă protecţia unui marchiz francez nu 
1-ar fi salvat de la o abdicare silită. Din acest fapt putem 
deduce care este mărimea micului s ău principat. Cît de critic 
apreciază Rudolf propria sa situatie se poate vedea din faptul 
că el, un mic prinţ domnitor german, îşi închipuie că trebuie 
să păstreze la Paris un semiincognito pentru a nu atrage 
asupra sa atenţia. El şi-a adus anume un cancelar, cu scopul 
critic ca acesta să reprelnte pnu el "le cote theatral et 
pueril du pouvoir souverain" *, ca şi cum un mic principe 
domnitor ar mai avea nevoie, în afară de el şi de oglinda sa, 
şi de un al treilea reprezentant al laturii puerile şi teatrale 
a puterii suverane. Rudolf a ştiut să inspire oamenilor săi 
aceeaşi neînJelegere critică a rolului şi a însemnătătii lor. 
Astfel, sluga Murph şi ministrul plenipotenţiar Graun nu-şi 
dau seama că d-1 Badinol·, homme d'affaires din Paris, îşi bate 
joc de ei atunci cînd se preface a considera drept afaceri de 
stat însărcinările lor cu caracter privat sau cînd vorbeşte cu 
sarasm despre 

.,les rapports occultes qui peuvent exister entre les interets les plus 
divers et les destinees des empires• **. . ,Da - îi raportează lui Rudolf 
ministrul său -, el are uneori neobrăzarea să-mi spnă : «Cîte compli
caţii cu totul necunoscute poporului există în guvernarea unui stat 1 
Cine ar spune că rapoartele pe care eu vi le prezint dv., d-le baron, au 
şi ele, fără îndoială, partea lor de influenţă asupra mersului treburilor 
europene ?>> " .  

Ministrul plenLpotenţiar ş i  Murph consideră drept neobră
zare nu faptul că li se atribuie o influenţă asupra mersului 

• - .,latura teatrală şi puerilă a puterii suverane" .  - No'ta Trad. 
** - . ,legăturile oculte care pot exista între interesele cele mai 

variate şi destinele ·imperiilor• .  - Nota Trad. 



230 Karl Marx şi Friedrich Engels 

treburilor europene, ci faptul că Badinot idealizează în aşa 
măsură profesiunea sa ordinară. 

Să ne amintim, mai întîi, o scenă din viaţa de acasă a lui 
Rudolf. Rudolf îi povesteşte lui Murph "că se află într-una 
din clipele sale de mîndrie şi fericire" .  Indată după aceea îl 
vedem că îşi iese din fire pentru că Murph nu vrea să-i răs
pundă la o întrebare. "Je vous ordonne de parler" *. Murph 
declară că nu acceptă să i se poruncească. Rudolf îi spune : 
"Je n' aime pas les reticences" * * .  El îşi pierde cumpătul în 
aşa măsură, încît comite josnicia de a-i aminti lui Murph că 
îi plăteşte toate serviciile. Băiatul nu se linişteşte decît atunci 
cînd Murph îi aminteşte de ziua de 13 ianuarie. După acest 
incident iese la iveală firea slugarnică a lui Murph, care nu 
şi-a permis decît un singur moment să uite de supunerea 
datorată stăpînului său. El îşi smulge "părul " din cap, păr 
care, din fericire, îi lipseşte cu desăvîrşire, şi e desperat că 
a avut o atitudine oarecum grosolană faţă de înaltul său stă
pîn, care îl numeşte "model de slujitor",  "bunul, bătrînul şi 
credinciosul său Murph" .  

Fără a se sinchisi d e  aceste manifestări ale răului î n  p ro
pria sa persoană, Rudolf repetă ideile sale fixe despre "bine" 
şi "rău" şi descrie progresele realizate de el pe calea binelui. 
llostenia şi oompătimi'ea, spune el, sînt consolatoarele caste 
şi pio�e ale sufleului său 'nit. A le prostitua pentu işte 
fiinţe decăzJte şi ndmne aT i oeva îngrozitor, ar fi o im
pietate, ll sacrilegiu. Bineînţeles, compătimirea şi milortenia 
s înt conso1atoaele sufletului său. De aceea profanarea lor 
ar fi un saoriJegiu. rr I.semna "să sădeşbi sămînţa îndoielii 
în privimţa lui dnezeu ; or, acela care dălieşte trebuie să 
isufle c1edinţă în diezeu" .  Să di le plană unui decă
zut es'te ce.a u 1tol de neconcepJt 1 

Pentru Rudolf fiecare din mişcările sufletului său prezintă 
o importanţă neînchipuit de mare. De aceea el le observă şi 
le cîntăreşte neîncetat. Astfel, în scena descrisă mai sus, în 
legătură cu ieşirea avută faţă de Murph, nerodul se conso
lează cu gîndul că a fost mişcat de situaţia în care se afla 
Fleur de Marie. "Am fost mişcat pînă la lacrimi şi totuşi sînt 
acuzat că aş fi blazat, rece şi neînduplecat ! "  După ce a dove
dit astfel propria sa bunătate, el dă frîu liber indignării sale 
împotriva "răului" , împotriva răutăţii de care a dat dovadă 
mama necunoscută a Mariei şi, cît se poate de solemn, i se 

* - ,.Iti ordon să vorbeşti ". - Nota Trad. 
** - ,.Nu-mi plac reticenţele". - Nota Trad. 
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adresează lui Murph : "Tu le sais - certaines vengeances 
me sant bien cheres, certaines souffrances bien precieuses 11 * . 
Şi zicînd aceasta face o grimasă atît de diabolică, încît cre
dinciosul său slujitor exclamă înspăimîntat : "Helas, mon
seigneur 1 "  * * .  Acest domn SUSPUS seamănă cu membrii Tine
rei Anglii 72, care vor şi ei să reformeze lumea, săvîrşesc 
fapte nobile şi au accese similare de isterie. 

Explicaţia aventurilor şi a situaţiilor în care se pune 
Rudolf o găsim în primul rînd în firea sa dornică de aventuri. 
li place "picanteria romanescului, distracţia, aventura, deghi
zarea" ,  "curiozitatea 11 sa e "fără margini " ,  el simte "nevoia 
unor emoţii vii şi puternice" ,  el este " ahtiat după sen
tafii tari " .  

L a  aceste înclinaţii fireşti s e  adaugă pasiunea lui de a juca 
rolul providentei şi de a reforma lumea potrivit ideilor 
sale fixe. 

Atitudinea sa faţă de alţii este determinată fie de o idee 
fixă abstractă, fie de motive cu totul personale şi accidentale. 

Astfel, pe doctorul negru David şi pe iubita acestuia el 
îi eliberează nu dintr-un sentiment nemijlocit de compătimire 
omenească pe care i 1-ar fi inspirat soarta lor, nu pentru a-i 
elibera pe ei înşişi, ci pentru a juca faţă de stăpînul de sclavi 
Willis rolul providenţei şi pentru a pedepsi necredinţa sa 
lată de dumnezeu. Profesorul îi apare ca o ocazie binevenită 
pentru a pune în aplicare doctrina penală pe care şi-o înjghe
base de mult. Convorbirea dintre Murph şi ministrul pleni
potenţiar Gran ne prite, e de altă pate, să înţelegem 
mai e motive pr pesonJe care detemină acţiunle ge
neroase ale !lui Ruddlf. 

Interesul pe care monseniorul îl poartă lui Fleur de Marie 
se datoreşte, după cum spune Murph, "dacă lăsăm la o parte" 
sentimentul de compătimire pe care i-1 inspiră sărmana, 
faptului că fiica sa, a cărei pierdere o deplînge atît de mult, 
ar fi avut acum aceeaşi vîrstă. Simpatia lui Rudolf pentru 
marchiza d'Harville se datoreşte, "dacă lăsăm la o parte" 
capriciile sale în materie de dragoste de oameni, motivului 
personal că, fără bătrînul marchiz d'Harville şi fără prietenia 
acestuia cu împăratul Alexandru, tatăl lui Rudolf ar fi fost 
scos din rîndurile suveranilor germani. 

* - "Ştii, anumite răzbunări imi sint foarte scumpe, anumite su
ferinte foarte preţioase". - Nota Trad. 

** - "Vai, monseniore ! " .  - Nota Trad. 
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Bunătatea arătată de el d-nei George şi interesul purtat 
fiului ei Germain se datoresc aceluiaşi motiv. D-na George 
face p arte din familia Harville. 

"C'est non moins â ses malheurs et a ses vertus qu'a celte parente 
que la pauvre Madame George a dO les incessantes bontes de son 
Altesse" •. 

Apologetul Murph încearcă să camufleze ambiguitatea 
motivelor lui Rudolf prin expresii ca : "mai ales " ,  "dacă 
lăsăm la o parte",  , .nu numai, ci ş i " .  

Intregul caracter al  lui Rudolf se cristalizează, în sfîrşit, 
tn făţărnicia "pură" cu care ştie să înfăţişeze, lui însuşi şi 
altora, izbucnirile pasiunilor sale rele drept izbucniri de 
mînie împotriva pasiunilor celor răi, la fel cum critica critică 
înfăţişează propriile ei pros tii drept prostii ale masei, 
atacurile ei furioase împotriva dezvoltării lumii din afara ei 
drept atacuri furioase ale acestei lumi împotriva dezvoltării, 
in sfîrşit egoismul ei, care îşi închipuie că a absorbit tot spi
ritul, drept împotrivire egoistă pe care masa o opune spi
ritului. 

Acum vom arăta făţărnicia "pură" a lui Rudolf în compor
tarea sa faţă de Profesor, faţă de contesa Sarah Mac Gregar 
şi faţă de notarul Jacques Ferrand. 

Rudolf l-a convins pe Profesor să comită o spargere la 
locuinţa s a, pentru a-l atrage astfel în cursă şi a pune mina 
pe el. Procedînd astfel, el este călăuzit de un interes pur per
s onal şi nicidecum de unui general omenesc. Intr-adevăr, 
Profesorul se află în posesiunea portofelului contesei Mac 
Gregar, şi Rudolf este deosebit de interesat să pună mîna pe 
acest portofel. Cu ocazia tete-a-tete-ului său cu Profesorul, 
citim textual următoarele : 

"Rodolphe se trouvait dans une anxiete cruelle ; s'il laissait echapper 
celle occasion de s'emparer du maitre d'ecole, il ne la retrouverait sans 
doute jamais ; ce brigand emporlerait les secrels que Rodolphe avait 
tant d'inte!t a savoir" ••. 

• - "Nu numai nenorocirilor şi virtuţilor sale, ci şi acestei inrudiri 
ii datoreşte biata doamnă George binefacerile nesfîrşite ale alteţei-sate•. 
- Nota Trad. 

•• - "Rudolf era grozav de neliniştit ; dacă scăpa această ocazie de 
a pune mina e Profesor, ea nu i se va mai prezenta, desigur, niciodată. 
Acest bandit ar lua cu el secretele pe care Rudolf voia atit de mult să 
le afle". - Nota Trad. 
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Prin urmare, punînd mîna pe Profesor, Rudolf pune mîna 
in acelaşi timp şi pe portofelul contesei Mac Gregar ; el are 
un interes personal să-1 prindă pe Profesor şi-1 orbeşte minat 
fiind de o patimă personală. 

Cînd Parlagiul îi descrie lui Rudolf lupta dintre Profesor 
şi Murph şi explică împotrivirea furibundă a Profesorului prin 
faptul că acesta ştia ce îl aşteaptă, Rudolf răspunde : "El nu 
ştia" ,  şi rosteşte aceste cuvinte "d'un air sombre, les traits 
contractes par cette expression presque feroce, dont nous 
avans parle " *. Gîndul răzbunării pune stăpînire pe cugetul 
s ău, şi el savurează cu anticipaţie desfătarea sălbatică pe 
care i-o va procura pedepsirea barbară a Profesorului. 

Astfel, la apariţia doctorului negru David, căruia Rudolf 
i-a rezervat rolul de unealtă a răzbunării sale, el strigă : 

"cVengeance !. . .  Vengeance !» s'ecria Rodolphe avec une fureur froide 
et concen tree• **. 

O furie rece şi concentrată îi cuprinde sufletul. Apoi îi 
şopteşte doctorului la ureche planul său, şi, atunci cînd acesta 
se dă înapoi îngrozit, J se pricepe să pună în locul senti
mentului de răzbunare personală un motiv "pur" teoretic. 
Este vorba, spune el, numai de "aplicarea unei idei1 pe care 
a frămîntat-o adesea în mintea sa superioară, şi nu uită să 
adauge cu o voce onctuoasă : "El va avea înaintea sa orizon
tul n em ărginit al pocăinţi i " .  Rudolf imită inchiziţia spaniolă, 
care, deferind justiţiei laice pe cei condamnaţi la ardere pe 
rug, adăuga un apel ipocrit la milă pentru păcătoşii pocăiţi. 

Se înţelege de la sine că, atunci cînd are loc interogato
riul Profesorului şi pedepsirea lui cumplită, alteţa-sa stă 
într-un birou foarte confortabil, îmbrăcat cu un halat lung de 
culoare neagră şi avînd pe faţă o paloare care îl făcea foarte 
interesant ; totodată, pentru a copia cît mai fidel ambianta 
unui tribunal, el are în faţa sa o masă lungă pe care se află 
probele materiale ale culpabilităţii Profesorului. Acum, de
sigur, trebuie să dispară de pe faţa sa expresia de ferocitate 
şi răzbunare pe care a avut-o în momentul cînd a comunicat 
Parlagiului şi doctorului planul său de orbire. Acum el tre
buie să apară în faţa noastră "calm, trist, stăpînit" ,  cu salem-

* - "cu un aer întunecat, cu trăsătur;Ie crispate de acea expresie 
dproape feroce de care am mai vorbit" . - Nota Trad. 

** - "«Răzbunare ! . . .  Răzbunare !» strigă Rudolf cu o furie zece şi 
concentrată". - Nota Trad. 
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nitatea ultracomică a unui judecător universal de inventie 
proprie. 

Pentru a nu lăsa nici o îndoială asupra motivului "pur" 
al orbirii, prostănacul de Murph mărturiseşte ministrului ple
nipotenţiar Graun : 

.,Pedepsirea cumplită a Profesorului a avut drept scop, în primul 
rînd, să mă răzbune pe mine impotriva acestui asasin feroce•. 

Intr-o .convorbt.1e în tete-aotete cu Murph, Rudolf dclară : 

.,Ma haine des mechants... est devenue plus vivace, mon aversion 
pour Sarah aunente en raison sans doute du chagrin que me cause la 
mort de ma fille" •. 

Rudolf ne împărtăşeşte că ura sa împotriva celor răi a 
devenit mai vie. Bineînţeles, ura sa este o ură critică, pură, 
morală, ura împotriva celor răi, pentru că sînt răi. De aceea 
el consideră această ură ca un progres al său pe calea 
binelui . 

Indată însă iese la iveală că această creştere a urii morale 
nu este altceva decît o sanctiune fătarnică cu ajutorul căreia 
el vrea să înfrumuseţeze creşterea aversiunii sale personale 
faţă de Sarah. Himera morală nedefinită - creşterea urii 
împotriva celor răi - nu este decît un paravan sub care se 
ascunde faptul imoral bine definit al creşterii aversiunii sale 
faţă de Sarah. Această aversiune are o cauză foarte firească, 
foarte individuală, şi anume durerea sa personală. Această 
durere consituie msura aversiunii s ale. Sans doute ! ** 

O ipocrizie şi mai  dezgustătoare iese la iveală cu ocazia 
intrevederii lui Rudolf cu contesa Mac G regar, care e pe 
moarte. 

După dezvăluirea misterului că Fleur de Marie este fiica 
lui Rudolf şi a contesei, Rudolf se apropie de ea "l'air mena
�ant, impitoyable" ***. Ea îi cere iertare. "Pas de grâce -
răspunde el -, mah�diction sur vous . . .  vous . . .  mon mauvais 
genie et celui de ma race" ****. Aşadar, el vrea să-şi răzbune 
"familia" .  El povesteşte apoi con tesei cum, pentru a ispăşi 
tentativa de asasinat împotriva tată1ui său, l şi-a impus să 

* - .,Ura mea impotriva celor răi... a devenit mai vie, aversiuneo 
mea faţă de Sarah creşte, fără îndoială, o dată cu durerea pe care mi-o 
pricinuieşte moartea fiice� mele" .  - Nota Trad. 

•• - Fără îndoială 1 - Nota Trad, 
••• - .,cu un aer ameninţător şi neinduplecat". - Nota Trad. 

•••• - .,Nici o îndurare ; fii blestemată tu... tu... geniul meu rău şi 
al familiei mele" .  - Nota Trad. 
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cutreirre lumea pentru a "ăsplăti e ei buni şi a pedepsi p e  
cei răi. Rudolf o supune e contesă l a  grele chinuri s.uflet.;;ti , 
el se .lasă u otJl în voia iritării sa�e, dM I1 propriii săi ochi 
el nu foe decît să Î.deplinească misinea pe care şi-a im
pus-o după 13  ianuarie, şi anume de "a pedpsi răul " .  

In momentul cînd el s e  îndreaptă spre ieşire, Sarah strigă : 

, .«Pitie 1 je meurs", «Mourez donc, maudite 1» dit Rodolphe effrayant 
de fureur• *. 

Ultimele cuvinte - "effrayant de fureur" - trădează 
motivele pure, critice şi morale ale acţiunilor sale. Furia este 
aceea care l-a făcut să ridice spada asupra ilustrului său 
părinte răposat întru domnul, cum îl numeşte d-1 Szeliga. In 
loc să lupte împotriva răului care sălăşluieşte în el insusi. 
Rudolf, ca un critic pur, luptă împotriva răului care să
lăşluieşte în alţii. 

Pînă la urmă, Rudolf suprimă el însuşi doctrina sa penală 
catolică. El a vrut să desfiinţeze pedeapsa cu moartea, să 
transforme pedeapsa în ispăşire, dar numai atîta timp cît 
ucigaşul ucide oameni străini şi lasă nevătămaţi membrii 
familiei lui Rudolf. Acesta adoptă însă pedeapsa cu moartea 
de îndată ce crima seceră pe unul dintre ai săi ; el are nevoie 
de o dublă legislaţie : una pentru persoana sa proprie, iar 
alta pentru simplii muritori. 

De la Srah el află că Jacques Ferrand e vinovat de 
moartea lui Fleur de Marie. El îşi spune : 

,,Nu 1 nu e de ajuns 1 ... cum mă arde dorul de răzbunare 1 . . .  ce set> 
de singe ! ... ce furie rece şi calculată ... Atîta timp cit n-am ştiut că una 
dintre victimele acestut monstru este copilul meu, imi spuneam : moar
tea acestui om ar fi nefolositoare ... o viaţă fără bani, o viaţă fără satis
facerea senzualităţii sale frenetice va fi o lungă şi indoită tortură ... Dar 
e iiica m e a !  ... li voi omori pe acest om 1 "  

Ş i  aleargă să-1 omoare, dar î l  găseşte într-o stare care face 
ca uciderea să fie de prisos. 

"Bunul " Rudolf 1 Dorul său năpraznic de răzbunare, setea 
sa de sînge, furia sa rece şi calculată, ipocrizia cu care înfru
museţează în mod cazuistic orice pornire a sa spre rău, toate 
acestea sînt tocmai acele patimi rele pe care la alţii le pedep
seşte cu scoaterea ochilor. Numai un complex de împreju-

• � , .«lndurare 1 mor». «Mori, blestemato 1» spune Rudolf cu o furie 
inspăimintătoare" .  - Nota Trad. 
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rări fericite, banii şi rangul îl salvează de ocnă pe acest 
,,om bun•. 

Pentru a compensa nulitatea lui Rudolf în toate celelalte 
privinţe, "puterea criticii" face din acest Don Quijote un 
"bon locataire ", "bon voisin", "bon ami " ,  "bon pere " ,  "bon 
bourgeois " ,  "bon citoyen" ,  "bon prince" *, sau cum o mai fi 
.glăsuind această gamă de calificative elogioase din partea 
d-lui Szeliga. Aceasta depăşeşte toate rezultatele pe care le-a 
dobîndit "omenirea în decursul întregii ei istorii1 •  Aceasta e 
suficient pentru ca Rudolf să salveze de două ori "lumea" de 
la "pieire" 1 

• - "bun chiriaş" ,  "bun vecin", "bun prieten•, "bun tată" ,  "bun 
Jurghez• ,  "bun cetăţean•, "bun principe•. - Nota Trad. 
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CAPITOLUL IX 

Judecata de apoi critică 

In persoana lui Rudoli, critica critică a salvat de două ori 
lumea de la pieire, dar numai pentru a decreta acum, ea în
săşi, pieirea lumii. 

Şi am văzut şi am auzit cum deasupra Zirichului s-a înăl
ţat un înger puternic cu numele Hirzel şi a zburat spre creşte
tul cerului. In mîinile sale ţinea o carte deschisă, care părea 
a fi nr. 5 din "Allgemeine Literatur-Zeitung".  Şi el şi-a pus 
piciorul drept pe masă (auf die Masse) , piciorul stîng pe 
Charlottenburg şi a strigat cu glas puternic precum răcneşte 
leul, şi cuvintele lui s-au înălţat ca o porumbiţă în sfera pa
tosului şi a aspectelor tunătoare ale judecăţii de apoi critice. 

"Cînd în cele din urmă lotul se va alia împotriva criticii critice -
şi, adevăr, adevăr grăiesc vouă, această zi nu mai e departe -, cînd 
intreaga lume intrată in descompunere - i-a fost hărăzit să facă războ) 
cu sfinţii - se va aduna în jurul ei, pregătindu-se pentru ultimul asalt, 
atunci curajul criticii şi însemnătatea ei vor fi recunoscute de toţi. 
Deznodămintul luptei nu trebuie să ne îngrijoreze. Totul se va termina 
prin aceea că vom încheia socotelile cu diversele grupuri - şi le vom 
despărţi unele de altele, după cum păstorul desparte oile de ţapi, şi vom 
aşeza oile la dreapta noastră şi ţapii la stînga noastră - şi vom da un 
cerlficat general de paupertate cavalerilor vrăjmaşi - căci sînt duhuri 
demoniceşli care se duc la împăraţii lumii întregi să-i adune la războiul 
zilei celei mari a lui dumnezeu alotţiitorul şi se vor mira cei ce locuies< 
pe pămînt•  73• 

Iar cînd îngerul a strigat, cele şapte tunete au slobozit 
glasurile lor : 

Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla. 
Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet adparebit, 
Nil inultum remanebit, 
Quid sum miser tune dicturus ? * etc. 

* - Ziua mîniei. acea zi va preface lumea în scrum. Cînd judecă-
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Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie. Acestea 
trebuie să se întîmple toate. Căci se vor ridica Hristoşi min
cinoşi şi proroci mincinoşi, d-nii Buchez şi Roux dtn Paris, 
dnii Friedrich Rohmer şi Theodor Rohmer din Ziirich, şi vor 
zice : aici e Hristos ! Dar atunci va apărea semnul fraţilor 
Bauer în critică şi se va împlini cuvîntul scripturii despre 
opera Bauerilor (Bauernwerk *) : 

Quand les boeufs vont deux â deux 
Le Jabourage en va mieux !" ** 

Epilog is toric 

După cum am aflat mai tîrziu, nu lumea a pierit, ci critica 
.,Literatur-Zeitung" .  

torul v a  judeca, v a  ieşi l a  iveală tot c e  este ascuns şi n�mic n u  va rl
mine nepedepsit. Ce voi spune eu, păcătosul, atunci 1 - Nota Trad. 

* Joc de cuvinte intraductibil : Bauernwerk înseamnă în limba ger
mană "opera Bauerilor", precum şi "muncă tărănească", "lucru primitiv, 
necioplit" .  - Nota Trad. 

** - Cind boii merg doi cîte doi, aratul merge mai bine. -
Nota Trad. 
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Către clasa muncitoare a Marii Britanii 75 

Muncitori 1 
Vouă vă închin această lucrare, în care am încercat să re

dau compatrioţilor mei germani o imagine fidelă a condiţiilor 
voastre de viaţă, a suferinţelor şi luptelor voastre, a speranţe
lor şi perspectivelor voastre. Am trăit destul de multă vreme 
printre voi pentru a cunoaşte unele aspecte ale existenţei 
voastre, pe care le-am cercetat cu cea mai mare atenţie ; am 
studiat diferite documente oficiale şi neoficiale în măsura în 
care am avut posibilitatea să mi le procur, dar nu m-am mul
ţumit cu aceasta, căci nu mă interesa numai cunoaşterea ab
s tractă a obiectului meu de studiu, ci voiam să vă văd în 
locuinţele voastre, să vă observ în viaţa voastră de fiecare zi, 
să stau de vorbă cu voi despre cndiţiile voastre de i.aţă şi 
despre durerile voastre, să fiu martorul luptelor voastre îm
potriva puterii sociale şi  politice a asupritorilor voştri. Am 
procedat în felul următor : am renunţat la societate şi la ban
chete, la vinul de Porto şi la şampania clasei de mijloc şi 
mi-am dedicat orele libere aproape exclusiv relaţiilor cu mun
citorii simpli ; şi sînt bucuros şi totodată mîndru că am pro
cedat astfel. Sînt bucuros pentru că în felul acesta mti-am pro
curat multe clipe plăcute, cunoscînd totodată viaţa voastră 
adevărată - multe clipe care altfel ar fi fost pierdute în dis
cuţii convenţionale şi etichetă plicticoasă ; sînt mîndru pentru 
că am avut astfel ocazia să apreciez just o clasă asuprită şi 
calomniată care, cu toate scăderile şi cu toate dezavantajele 
care decurg din situaţia ei, ar putea fi dispreţuită cel mult de 
un englez meschin la suflet ; sînt mîndru totodată pentru că 
in felul acesta am fost pus în situaţia să scutesc poporul en
glez de dispreţul crescînd al celor de pe continent, dispreţ 
care a fost consecinţa inevitabilă a p oliticii b rutale şi ego-

16* 
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iste şi în general a atitudinii clasei de mijloc dominante de 
la voi din ţară. 

Datorită faptului că am avut în acelaşi timp cu prisosinţă 
ocazia să observ clasa de mijloc, adversarul vostru, am ajuns 
foarte repede la concluzia că aveţi dreptate, deplină dreptate 
cind nu vă aşteptaţi la nici un sprijin din partea ei. Interesele 
ei sînt diametral opuse intereselor voastre, deşi ea va încerca 
intotdeauna să afirme contrarul şi să vă convingă că e pă
trunsă de cea mai sinceră compasiune pentru soarta voastră. 
Faptele ei dezmint însă acest lucru. Sper că materialul pe 
care l-am cules va fi mai mult decît suficient pentru a dovedi 
că clasa de mijloc -- indiferent ce ar susţine ea - în reali
tate nu are altă ţintă decît să se îmbogăţească prin munca 
voastră atîta timp cît poate vinde produsele acestei munci 
şi să vă lase să muriţi de foame de îndată ce nu mai poate 
stoarce nici un profit din acest trafic indirect de carne vie. 
Ce a făcut ea pentru a-şi dovedi pretinsele ei bune intenţii 
faţă de oi ? A .cooat ea odată o ,tnie, cît de cît se
rioasă, sufnţ.or voasre ? A făcut ea m. mu: decît să 
aprobe cheltuielile pentru o jumătate de duzină de comisii 
de cercetare ale căror rapoarte cuprinzătoare sînt condam
nate să-şi doarmă somnul de veci sub o grămadă de macula
tură pe rafturile Home Office*-ului ? Şi-a dat ea vreodată oste
neala să scoată pe baza cărţilor ei albastre moderne măcar 
o singură carte care să poată fi citită şi care să dea oricui 
posibilitatea să găsească fără multă osteneală material cu 
privire la situaţia marii majorităţi a "britanicilor născuţi 
liberi" ? Bineînţeles că nu. Acestea sînt lucruri despre care 
nu-i place să vorbească, aşa că a lăsat pe seama unui străin 
sarcina de a vorbi  lumii civilizate despre situaţia înjositoare 
in care sînteţi siliţi să trăiţi. 

Un străin pentru ea, sper însă că nu şi pentru voi. Chiar 
dacă engleza mea nu e perfectă, sper că o veţi găsi totuşi 
clară. Nici un muncitor din Anglia - în treacăt fie zis, nici 
din Franţa - nu m-a considerat vreodată ca străin. Cu cea 
mai mare plăcere am constatat că sînteţi liberi de blestemul 
funest al naţionalismului mărginit şi al îngîmfării naţionale, 
care în ultimă instanţă nu este nimic altceva decît egoism 
excesiv ; am observat simjpatia voastră pentru oricine îşi în
chină forţele sale în mod cinstit progresului omenirii indiferent 
dacă e englez sau nu, admi;a�ia voJsbră pentru tot ce e bun 

• - Ministerul de Interne. - Nota Trad. 



TO E WONG ASS 

Wong len 1 

To you 1 dediate a work , n wbih 1 have tried to lay before 

my Gemn Countrymen a faithful picture of your condition , of 

'Or su'eings and struggles , of your hopes and prospects. 1 av. 
ived long enough amidst you to know something about your circum

staoces ; 1 ha ve lcvotel to their knowledge my most serious atteo
tion , J bave studied the various oicial and noo - oicial ducuments 
as far as 1 was able to get bold of Lhem - . 1  have not heeo alisied 
with this , 1 waoted more than a mere abstract knowledge of my 

tmbject
.
, 1 wanted lo see you �n your own homes . to obseve you in 

!Or every- day life , to ebat with you on your condition aod grie

vances , to witness your stntggles agamst the social and political 

power of your oppressors. 1 aavc done so : 1 forsook the company 

and tbe dinncr-parties , the port - wine and champa ign of thc middle

classes,. and devoted my leisure-bours almosl exclusively to the inter
wrse wilh plain Working Men ; 1 am bolh glad and proud of aving 
done so. Glad , because thus 1 was induced to spend many a happy 

bour in obaining a knowldge of he realilies of life - many an bour, 

Prima pagină a dedicaţiei lui Engels 
,.Către clasa muncitoare a Marii Britanii". 
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şi nobil indiferent dacă a crescut pe pămîntul patriei voastre 
sau nu ; am descoperit că sînteţi mai mult decît simpli englezi 
membri ai unei singure naţiuni izolate ; am descoperit c ă  sîn
teţi oameni, membri ai marii familii internaţionale a omenirii, 
care au înţeles că interesele lor sînt identice cu aclea ale în
tregii rase omeneşti, şi în această calitate, ca membri ai aces
tei familii a omenirii "unice şi indivizibile",  ca fiinţe omeneşti 
în cel mai adevărat înţeles al cuvîntului, în această calitate 
salutăm, eu şi mulţi alţii de pe continent, progresele voastre 
în toate direcţiile şi vă dorim un cît mai grabnic succes. lna
inte e. pe cla pe oare aţi p.t 1 Veţi i alea încă 
mJlte e întîmpinat ; fiţ. neci11tii, 11u vă lăsaţi tscmajaţi ; 
succesul vosru e igur, şi fieoa.re pas înainte pe calea pe 
e tebiie s�o urmaţi Ia foli. oauzei noaJtre comune, 
oazei omenirii 1 

Barmen (heinpreussen) , 15 martie 1845 

Friedrich Engels 
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Prefaţă 

Paginile care urmează tratează un subiect pe care iniţial 
intenţionam să-1 prezint numai în cadrul unui capitol dintr-o 
lucrare mai cuprinzătoare asupra istoriei sociale a Angliei, 
dar importanţa lui m-a determinat curînd să-1 elaborez în aşa 
fel încît să poată apărea ca o lucrare de sine stătătoare. 

Situaţia clasei muncitoare este adevărata bază şi punctul 
de plecare al tuturor mişcărilor sociale ale prezentului, căci 
ea reprezintă culmea mizeriei sociale celei mai evidente a 
zilelor noastre. Comunismul muncitoresc francez şi german 
este produsul ei direct, după cum fourierismul şi socialismul 
englez, ca şi comunismul burgheziei culte germane, sînt pro
dusele ei indirecte. Pentru a da un fundament solid, pe de o 
parte, teoriilor socialiste, iar pe de altă parte părerilor în ceea 
ce priveşte îndreptăţirea lor, pentru a pune capăt tuturor 
exagerărilor şi născocirilor pro şi contra, este absolut nece
sar să cunoaştem condiţiile de existenţă ale proletariatului. 
Condiţiile de existenţă ale proletariatului le găsim însă în 
forma lor clasică, în deplinătatea lor, numai în Marea Bri
tanie, mai ales în Anglia propriu-zisă ; şi totodată numai în 
Anglia se poate găsi adunat şi confirmat prin cercetări ofi
ciale materialul necesar unei tratări oarecum complete a su
biectului. 

Timp de 21 de luni am avut prilejul să cunosc de aproape, 
prin observaţie proprie şi relaţii personale, proletariatul en
glez, năzuinţele sale, durerile şi bucuriile sale, şi totodată 
să-mi întregesc observaţiile prin folosirea izvoarelor auten
tice necesare. In lucrarea de faţă am elaborat ceea ce am vă
zut, am auzit şi am citit. Mă aştept să fiu atacat din multe 
p.rţi nu numai în ceea ce priveşte punctul meu de vedere, 
dar şi în ceea ce priveşte faptele relatate, mai ales dacă lu
crarea mea va tjunge în mîinile unor englezi ; de asemenea 
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ştiu prea bine că ici-colo mi se va putea imputa cîte o inexac
titate fără importanţă, pe care nici chiar un englez n-ar fi 
putut-o evita, avînd în vedere vastitatea subiectului şi pm
misele îndepărtate de la care pleacă, cu atît mai mult cu cît 
nici chiar în Anglia nu există pînă acum vreo lucrare cam 
să se ocupe, ca aceasta, de totalitatea muncitorilor ; dar nu 
preget nici o clipă să desfid burghezia engleză să-mi dove
dească vreo inexactitate privind chiar numai un singur fapt 
care să aibă cît de cît vreo însemnătate pentru punctul de ve
dere general, şi s-o dovedească cu probe tot atît de autentica 
ca acelea pe care le-am adus eu. 

Zugrăvirea condiţiilor de existenţă clasice ale proletaria
tului din Marea Britanie este de o deosebită însemnătate mai 
ales pentru Germania şi în special în clipa de faţă. Socialis
mul şi comunismul german au ponit, mai mult decît oricare 
altul , de la premise teoretice ; noi, teoreticienii germani, cu
noşteam mult prea puţin lumea reală pentru ca situaţiile 
reale să ne ducă în mod nemijlocit la transformarea acestei 
"urîte realităţi " .  Cel puţin dintre cei care susţin în public 
aceste reforme, aproape nici unul n-a ajuns la comunism 
altfel decît pe calea învingerii speculaţiilor hegeliene da 
către Feuerbach. Condiţiile de viaţă reale ale proletariatului 
sînt atît de puţin cunoscute printre noi, încît pînă şi bine 
intenţionatele "asociaţii pentru ridicarea claselor munci
toare " ,  în care burghezia noastră maltratează acum problema 
socială, ponesc toate de la cele mai ridicole şi mai absurda 
păreri asupra situaţiei muncitorilor. In această problemă, pen
tru noi, germanii, este în primul rînd necesar să cunoaştem 
faptele. Chiar dacă condiţiile de existenţă ale proletariatului 
german n-au atins încă forma clasică din Anglia, Germania 
are de fapt aceeaşi orînduire socială, care mai curînd sau 
mai tîrziu va trebui să ajungă la aceeaşi ascuţire ca şi de 
cealaltă parte a Mării Nordului, dacă înţelepciunea naţiunii 
nu va lua la timp măsuri care să aşeze întregul sistem social 
pe o bază nouă. Aceleaşi cauze esenţiale care au determinat în 
Anglia mizeria şi asuprirea proletariatului există şi în Ger· 
mania şi vor duce cu vremea la aceleaşi rezultate. Deocamdată 
însă constatarea mizeriei din Anglia va fi pentru noi un pri· 
lej de a constata mizeria care domneşte şi la noi în Germania 
si ne va oferi unitatea de măsură cu care să putem măsura 
extinderea ei şi proporţiile pericolului - scos la iveală de 
tulburările din Silezia şi din Boemia 76 - care ameninţă în 
mod inevitabil, din această parte, liniştea Germaniei. 
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In sfîrşit mai am de făcut două observaţii. Intii : am între
buinţat peste tot expresia clasa de mijloc, în sensul engle
zescului middle-class (sau, cum se spune de obicei, middle
classes) , care, asemenea termenului francez bourgeoisie, 
desemnează clasa posedantă, şi anume clasa care se deose
beşte de aşa-numita aristocraţie, cu alte cuvinte clasa care 
deţine puterea de stat în Franţa şi în Anglia în mod direct, iar 
în Germania indirect ca "opinie publică u .  De asemenea am în
trebuinţat ca sinonime ex_resiile : muncitori (working men) 
şi proletari, clasă muncitoare, clasă neavută şi proletariat. - 
Al doilea : de cele mai multe ori am indicat şi partidul căruia 
îi aparţin oamenii de la care mi-am luat informaţiile, pentru 
motivul că cei din partidul liberal caută mai totdeauna să 
scoată în evidenţă mizeria districtelor agricole şi s-o ascundă 
pe aceea a districtelor industriale, pe cînd conservatorii, dim
potrivă, recunosc mizeria din districtele industriale şi o neagă 
pe aceea din districtele agricole. Tot din aceste motive, acolo 
unde mi-au lipsit documentele oficiale, am preferat să folo
sesc, pentru descrierea situaţiei muncitorilor din industrii, 
mărturii ale liberalilor, pentru a combate burghezia liberală 
cu armele oferite chiar de ea, şi am apelat în genere la con
servatori sau la cartişti numai atunci cînd cunoşteam, pe baza 
propriei mele convingeri, adevărata stare a lucrurilor sau 
cînd eram convins de exactitatea relatărilor, dat fiind reputa
ţia personală sau literară a celor citaţi de mine. 

Barmen, 15 martie 1845 

F. Engels 



25 1 

Introducere 

Istoria clasei muncitoare din Anglia începe în a doua ju
mătate a secolului trecut, o dată cu inventarea maşinii cu 
aburi şi a maşinilor de prelucrat bumbacul. Aceste invenţii 
au determinat, după cum se ştie, o revoluţie industrială, o 
revoluţie care a transformat totodată întreaga societate civilă 
şi a cărei însemnătate istorică mondială începe să fie recu
noscută abia astăzi. Anglia este terenul clasic al acestei trans
formări, care a fost cu atît mai puternică, cu cît s-a efectuat 
mai pe tăcute ; iată de ce Anglia este ţara clasică în ceea ce 
priveşte dezvoltarea principalului ei produs, proletariatul. 
Numai în Anglia poate fi studiat proletariatul sub toate ra
porturile şi din toate punctele de vedere. 

Aici nu avem de-a face deocamdată cu istoria acestei 
revoluţii, nici cu uriaşa ei însemnătate pentru prezent şi vii
tor. Această expunere rămîne rezervată unei lucrări viitoare, 
mai ample. Pentru moment trebuie să ne mărginim la puţinul 
care este necesar pentru înţelegerea faptelor ce urmează, 
pentru înţelegerea situaţiei actuale a proletariatului englez. 

Inainte de introducerea maşinilor, tarsul şi ţesutul mate
riilor prime se efectuau în casa lucrătorului. Femeia şi fiicele 
torceau firle, pe care apoi le ţesea b ărbatul sau pe care le 
vindeau atunci cînd nu le prelucra chiar capul familiei. Aceste 
familii de ţsători trăiau de obicei la ţară, în apropierea 
oraşelor, şi se puteau descurca destul de bine cu cîştigul lor, 
deoarece în privinţa cererii de ţesături piaţa internă era încă 
hotărîtoare, ba era aproape singura piaţă, iar concurenţa atot
putenică care s-a făcut simţită mai tîrziu, o dată cu cucerirea 
de pieţe străine şi cu extinderea comerţului, încă nu exercita 
o presiune asupra salariului. La aceasta se mai adăuga o con
tinuă creştere a cererii pe pi.ţa intenă, care ţinea pasul cu 
înmulţirea treptată a populaţiei şi dădea astfel de lucru tu-
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turor lucrătorilor, şi, în sfîrşit, imposibilitatea unei concu
renţe aprige între ei din cauza izolării lor, datorită aşezării 
răzleţe a locuinţelor rurale. Astfel se face că mai totdeauna 
ţesătorul era în stare să agonisească ceva parale şi să ia în 
arendă o bucată de pămînt, pe care o lucra în orele sale li
bere - şi ore libere avea cîte voia, deoarece putea să ţeasă 
cînd şi cît poftea. Se înţelege că era un agricultor nepriceput 
şi-şi gospodărea ogorul cu nepăsare şi fără mult profit real ; 
dar cel puţin nu era un proletar, căci reuşise să înfigă, cum 
spun englezii, un par în pămîntul patriei, era stabil, iar în 
societate stătea cu o treaptă mai sus decît muncitorul englez 
de astăzi. 

In felul acesta vegetau lucrătorii, ducînd o existenţă des
tul de tihnită şi o viaţă onestă şi liniştită, în frica lui dumne
zeu şi în cinste, iar situatia lor materială era cu mult mai 
bună decît a urmaşilor lor ; nu aveau nevoie să muncească 
peste puteri, nu lucrau mai mult decît aveau chef şi cîştigau 
totuşi atît cît le trebuia ; aveau răgaz pentru o muncă sănă
toasă în grădina sau pe ogorul lor, activitate care constituia 

· ea însăşi o recreare pentru ei, şi pe deasupra puteau lua parte 
la distracţiile şi jocurile vecinilor ; şi toate aceste jocuri -
popice, jocuri cu mingea etc. - contribuiau la mentinerea să
nătăţii şi la fortificarea lor fizică. Erau îndeobşte oameni zdra
veni, bine legaţi, a căror ·structură fizică se deosebea foarte 
puţin sau de loc de aceea a vecinilor lor ţărani. Copiii lor 
creşteau în aerul sănătos de la ţară şi, chiar dacă îşi ajutau 
părinţii la muncă, o făceau doar din cînd în cînd ; despre o 
muncă zilnică de opt sau douăsprezece ore nici vorbă nu era. 

Care era nivelul moral şi intelectual al acestei clase e 
lesne de ghicit. Izolaţi de oraşe, pe care nu le vizitau nici
odată, deoarece firele şi ţesăturile erau predate contra plată 
unor agenţi voiajori, atît de izolaţi încît bătrînii care locuiau 
în imediata apropiere a oraşelor nu apucaseră să le viziteze 
niciodată, pînă cînd maşinile, răpindu-le cîştigul, i-au silit 
să-şi c aute de lucru la oraş, - lucrătorii aveau nivelul mo
ral şi intelectual al ţăranilor, de care, de altfel, erau în mare 
parte încă direct legaţi în calitatea lor de mici arendaşi. Ei 
vedeau Îll Squire-ul lo" - cel mai de seamă moşier dn regi
une - pe superiorul lor firesc, căruia îi cereau sfatul, îi supu
neau spre judecată micile lor certuri şi îi dădeau toate ono
rurile, potrivit acestor relaţii patriarhale. Erau oameni "res
pectabili " şi buni capi de familie, duceau o viaţă morală, pen
tru că nimic nu-i îndemna să fie imorali, neavînd în apro-
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pierea lor cîrciumi ori case de desfrîu, şi pentru că hangiul 
la care îşi potoleau din cînd în cînd setea era şi el un om res
pectabil şi de obicei un mare arendaş care avea bere bună, 
ţinea la buna rînduială şi trăgea devreme obloanele. Copiii 
erau ziua întreagă acasă, pe lîngă părinţii lor, care îi creşteau 
în supunere şi în frica lui dumnezeu ; viaţa de familie, patriar
hală, se scurgea nestingherită pînă cînd ·Copiii se căsătoreau 
şi ei ; tinerii creşteau în simplitate idilică şi în intimitate cu 
tovarăşii lor de joacă pînă se căsătoreau, şi chiar dacă rapor
turile între sexe înainte de căsătorie erau un fenomen 
obişnuit, aceasta se întîmpla numai acolo unde obligaţia mo
rală a căsătoriei era recunoscută de ambele părţi, iar cununia 
care urma repunea totul în ordine. Intr-un cuvînt, muncitorii 
industriali englezi de atunci trăiau şi gîndeau, aşa cum se 
mai întîmplă încă ici colo în Germania, izolaţi şi retraşi, fără 
vreo activitate spirituală şi fără schimbări violente în situaţia 
lor. Rareori ştiau să citească şi încă mai rareori să scrie, se 
duceau regulat la biserică, nu făceau politică, nu conspirau, 
nu gîndeau, le plăceau exerciţiile fizice, ascultau biblia cu 
evlavie înnăscută şi, în smerenia lor fără pretenţii, se înţele
geau de minune cu păturile privilegiate ale societăţii. In 
schimb erau morţi din punct de vedere spiritual : trăiau nu
mai pentru măruntele lor interese particulare, pentru războ
iul lor de ţesut şi grădiniţa lor şi nu ştiau nimic despre uriaşa 
mişcare care cuprinsese omenirea. Se simţeau bine în liniştita 
lor viată vegetativă, şi fără revoluţia industrială n-ar fi ieşit 
nicicînd din această existenţă, de altfel foarte romantică şi co
modă, dar nedemnă de fiinţa omenească. Căci ei nici nu erau 
oameni, di doar Tobo. în Slujba puţiilor lstooraţi oare 
pînă atunci conduseseră istoria ; revoluţia industrială n-a fă
cut dedt să desV1şească racestă Siruaţie pînă La ulrnele 
ei consecinţe, transformîndu-i complet pe lucrători în simple 
maşini şi răpin'du-le ultimul rest de activitate independentă, 
silindu-i însă tocmai prin aceasta să gîndească şi să revendice 
o situaţie omenească. După cum în Franţa lucrul acesta l-a 
făcut politica, în Anglia industria şi frămîntările societăţii 
civile în general au fost acelea care au atras cu forţa în vîl
toarea istoriei păturile căzute în apatie faţă de orice interese 
general omeneşti. 

Prima invenţie care a adus o schimbare hotărîtoare în si
tuaţia de pînă atunci a muncitorimii engleze a fost maşina 
ţesătorului James Hargreaves din Standhill Blackburn, în Lan
cashire de nord, denumită Jenny 6 ( 1 764) . Această maşină u-
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dimentară, care a servit ca punct de plecare viitoarei maşm1 
de filat, era acţionată cu mîna, dar în loc să aibă un singur 
fus ca roata obişnuită de tors cu mîna, ea avea 1-18 fuse 
deservite de un singur lucrător. In felul acesta se putea pro
duce o cantitate mult mai mare de fire decît pînă atunci : 
dacă înainte vreme1 cînd pentru un ţesător lucrau trei torcă
toare, acesta nu avea niciodată fire suficiente la îndemînă 
şi era adesea nevoit să aştepte, acum erau mai multe fire 
decît erau în stare să prelucreze ţesătorii. Cererea de ţesături, 
care oricum era în creştere, deveni şi mai mare din cauza 
preţului mai redus al acestor produse, ca urmare a scăderii 
cheltuielilor de producţie ale firelor datorită noii maşini ; de
veni necesar un număr mai mare de ţesători, iar retribuţia lor 
crescu. Acum, cînd ţesătorul putea să cîştige mai bine cu 
războiul său, el renunţă încetul cu încetul la agricultură şi se 
dedică cu totul ţesutului. Pe vremea aceea o familie compusă 
din patru adulţi şi doi copii, întrebuinţaţi la depănat, putea 
cîştiga săptămînal, lucrînd cîte 1 0  ore zilnic, 4 l. s t. ,  adică 28 
de taleri prusieni, şi adesea, cînd afacerile mergeau bine şi co
mmle se aglIjel., chiar mi H ; o ÎlltiiPl'a deilll de 
des ca un singur ţesător să cîştige săptămînal cu războiul său 
2 l. st. In felul acesta, încetul u încetul, categoria ţesătorilor 
agricultori dispăru complet, transformîndu-se în noua catego
rie a ţesătorilor care nu mai aveau altă îndeletnicire, trăiau 
exclusiv din salariu, nu aveau nici un fel de proprietate, nici 
măcar pe aceea aparentă a ogorului luat în arendă, şi care 
deveniră astfel proletari (working men) . La aceasta s-a mai 
adăugat apoi şi desfiinţarea vechilor raporturi dintre torcători 
şi ţesători. Pînă atunci, pe cît era posibil, tarsul şi ţesutul se 
făceau în acelaşi loc. Acum, cînd maşina J enny cerea o mînă 
tot atît de viguroasă ca şi războiul de ţesut, începură şi băr
baţii să toarcă ; familii întregi trăiau numai din tors, pe cînd 
altele, dînd la o parte roata de tors învechită şi depăşită ş. 
lipsindu-le mijloacele de a-şi procura o Jenny, erau nevoite 
să trăiască numai din ceea ce producea războiul de ţesut al 
capului familiei. Astfel, între tors şi ţesut a început acea 
diviziune a muncii care a atins n grad atît de înalt în indu
stria de mai tîrziu. 

Aceeaşi maşină, încă foarte rudimentară, care determină 
in felul acesta dezvoltarea proletariatului industrial, făcu să 
se nască şi proletariatul agricol. Pînă atunci existaseră o mul
ţime de mici proprietari agricoli, numiţi yeomen, care ve
gt. ll aeead .hnă llipsntă de f1mî11tăl pi1i!ale ca i 
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vecmn lor ţesătorii agricultori. Ei îşi lucrau peticul lor de 
pămînt în acelaşi fel nepăsător moştenit din moşi-strămoşi şi 
se opuneau oricărei modernizări cu încăpăţînarea spcifică 
unor oameni strîns legaţi, printr-un şir întreg de generaţii, de 
obiceiurile pămîntului. Existau printre ei şi mulţi mici aren
daşi, dar nu arendaşi în înţelesul de astăzi al cuvîntului, ci 
oameni care preluaseră de la părinţi, fie prin dreptul de moş
tenire prevăzut prin contract, fie în baza unui vechi obicei 
al pămîntului peticul de pămînt arendat, şi îl stăpîniseră cu 
atîta neclintire de parcă ar fi fost proprietatea lor. Acum 
însă, după retragerea din agricultură a muncitorilor indus
triali , rămaseră libere o mulţime de loturi de pămînt şi pe 
ele se cuibări noua clasă a marilor arendaşi, care luau în 
arendă 50, 1 00, 200 şi chiar mai multe pogoane, care erau 
tenants-at-will, adică arendaşi al căror contract putea fi re
ziliat în fiecare an şi care se pricepeau să mărească producti
vitatea pămîntului printr-o agricultură mai raţională şi o mai 
bună gospodărire. Ei îşi puteau vinde produsele mai ieftin 
decît micul yeoman, căruia, acum, cînd lotul său de pămînt 
nu-l mai putea hrăni, nu-i rămînea altceva de făcut decît sau 
să-1 vîndă şi să-şi procure o Jenny sau un război de ţesut, sau 
să se angajeze ca muncitor cu ziua, rea proletar agricol, la ma
rele arendaş. Din cauza inerţiei sale de veacuri şi a felului 
nepăsător în care-şi lucra pămîntul, moştenite de la strămoşi, 
deasupra cărora nu se putuse ridica, nu-i rămînea altceva de 
făcut în momentul cînd s-a văzut pus în situaţia de a concura 
cu oameni care îşi exploatau pămîntul arendat după principii 
mai raţionale şi cu avantajele pe care le prezintă o gospo
dărie mare şi investirea de capital în scopul ameliorării so
lului. 

Mişcarea industrială nu se opri însă aici. Cîte un capita
list începu să instaleze maşini J enny în clădiri mari, punîn
du-le în mişcare cu ajutorul forţei hidraulice, ceea ce îi 
dădea posibilitatea să reducă numărul lucrătorilor şi să vîndă 
firele la un preţ mai mic decît torcătorii izolaţi, care-şi acţio
nau maşinile de tors cu mîna. Cu timpul surveniră mereu 
alte perfecţionări ale maşinii J enny, aşa că de la o zi la alta 
o maşină se învechea şi trebuia transformată sau înlocuită 
cu alta nouă ; şi dacă capitalistul, servindu-se de forţa hidrau
lică, m ai putea rezista chiar cu m aşinile sale învechite, pentru 
micul torcător acest lucru era imposibil. Acestea fură primele 
începuturi ale sistemului de fabrică ; dar el cunoscu curînd 
o dezvoltare şi mai mare datorită maşinii mecanice de filat, 



256 Friedrich ngels 

denumită spinning-throstle, inventată în 1767 de Richard 
Arkwright, un bărbier din Preston, în Lancashire de nord. 
Această maşină, numită de obicei în limba germană Ketten
stuhl, este, alături de maşina cu aburi, cea mai de seamă 
invenţie mecanică a scolului al XVIII-lea. Ea a fost con
struită în vederea acţionării ei de către o forţă mecanică şi se 
bazează pe principii cu totul noi. Combinînd particularităţile 
maşinii J enny cu ale maşinii mecanice de filat, Samuel 
Crompton din Firwood (Lanchashire) construi în 1785 o nouă 
maşină de filat, denumită în limba engleză mule ; şi cum în 
acelaşi timp Arkwright inventă maşina de cardat şi flyerul, 
sistemul de fabrică se generaliză în ceea ce priveşte filatul 
bumbacului. Treptat, cu cîteva modificări neînsemnate, aceste 
maşini putură fi întrebuinţate şi la filatul linii, iar mai tîrziu 
(în primul deceniu al acestui secol) şi la filatul inului, înlătu
rîndu-se astfel şi aici lucrul manual. Dar lucrurile nu se opriră 
nici aici ; în ultimii ani ai secolului trecut, dr. Cartwright, 
un preot de ţară, inventă războiul mecanic de tesut şi pînă 
pe la 1804 reuşi să-1 perfecţioneze într-atît, încît putea con
cura cu succes pe ţesătorii manuali ; şi importanţa tuturor 
acestor maşini se dublă datorită maşinii cu aburi a lui James 
Watt, inventată prin 1764 şi întrebuinţată de pe la 1785 la  
acţionarea maşinilor de filat. 

Cu aceste invenţii, care de atunci au fost perfecţionate 
an de an, victoria muncii mecanice asupra muncii manuale 
în principalele ramuri ale in'dustriei engleze devenise hotărî
toare, iar de aici înainte întreaga istorie a acesteia din urmă 
relatează doar cum maşinile izgonesc munca manuală, rînd 
pe rînd, e pe .toate oiiţBe ei. Aceasa a 1avut dept conse
cinţă, pe de o parte, rapida scădere a preţurilor tuturor 
articolelor de manufactură, înflorirea comerţului şi a indus
triei, cucerirea aproape a tuturor pieţelor străine care nu se 
bucurau de un regim protecţionist, rapida înmulţire a capi
talurilor şi a avuţiei naţionale ; pe de altă parte, o şi mai 
rapidă creştere a proletariatului, nimicirea oricărei proprie
tăţi, a oricărei siguranţe a cîştigului pentru clasa muncitoare, 
demoralizare, tulburări politice şi toate acele fapte care nu 
erau de loc pe placul englezilor înstăriţi şi pe care le voi 
trece în revistă în paginile ce urmează. După ce am văzut 
mai sus ce revoluţie a produs în relatiile sociale ale păturilor 
de jos o singură maşină rudimentară ca Jenny, nu ne vom 
mai mie de influenţa unui întreg sistem de maşini perfecţio-
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nate care primesc de la noi materialul brut şi ne dau stofă 
gata ţesută. 

Să urmărim totuşi ceva mai de aproape dezvoltarea indus
triei engleze ' şi să începem cu ramura ei principală -
industria bumbacului. In anii 1771-1775 s-a importat anual, 
în medie, mai puţin de 5.000.000 de pfunzi de bumbac brut, 
n 1 841  - 528.000.000, dr în 1844 impor. se va idica �a cel 
puţin 600.000.000 de pfunzi. In 1 834 Anglia a exportat 
556.000.000 de iarzi de ţesături de bumbac, 76.500.000 de 
pfunzi de fire de bumbac şi ciorapi de bumbac în valoare de 
1 .200.000 l.  st. In acest an, în industria bumbacului au lucrat 
peste 8.000.000 de usui mule, 1 1 0.000 de războie mec.ice 
şi 250.000 de războaie manuale, fără a mai pune la socoteală 
fusurile throstle ; după calculele lui MacCulloch, în Regatul 
Unit trăiau direct sau indirect de pe urma acestei ramuri 
industriale aproape un milion şi jumătate de oameni, dintre 
care numai în fabrici lucrau 220.000 ; forţa întrebuinţată în 
aceste fabrici însuma 33.000 de cai putere aburi şi 1 1 .000 de 
cai putere forţă hidraulică. Astăzi aceste cifre sînt cu mult 
depăşite şi putem p resupune fără să greşim că în 1 845 forţa 
şi numărul maşinilor, ca şi numărul muncitorilor, vor fi cu 
500/o mai mari decît în 1834. Centrul acestei industrii este 
Lancashre, de unde a şi pornit ; ea a revoluţionat acest 
comitat de la un cap la altul, făcînd dintr-o mlaştină obscură, 
prost exploatată, o regiune însufleţită de activitate, înzecind 
populaţia lui în timp de 80 de ani şi ridicînd ca prin farmec 
oraşe mari ca Liverpool şi Manchester cu un total de 700.000 
de locuitori , iar în vecinătatea lor Bolton (60.000 loc.) , Roch
dale (75.000 loc.) , Oldham (50.000 loc.) , Preston (60.000 loc.) , 
Ashton şi Stalybridge (40.000 loc.) şi o serie de alte oraşe 
industriale. Istoria Lancashire-ului de sud este dovada vie a 
celor mi mri iuni eLe epocii modene, şi totuşi nimeni 
nu vorbeşte despre această istorie ; şi toate minunile acestea 
le-a înfăptuit industria bumbacului. GlasgowuJ constituie, în 
afară de aceasta, un al doilea centru al regiunilor din Scoţia 
cu o industrie dezvoltată a bumbacului, Lanarkshire şi Ren
frewshire, şi aici populaţia oraşului central a crescut de cînd 
cu introducerea acestei industrii de la 30.000 la 300.000. 

* După Parter : 1 1 [The] Progress of the Nation• ["Progresul naţiunii"}, 
Londra, 1836 - voi. 1, 1838 - voi. II, 1843 - voi. III (din surse oficiale) 
şi alte surse in majoritate oficiale. Schiţa istorică de mai sus a revoluţiei 
industriale este inexactă in detalii ; dar la 1843-1844 nu exista material 
documentar mai bun 77• 

1 7 - Marx-Engels - Opere, voi. II 
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Fabricile de ciorapi de la Nottingham şi Derby au cunoscut 
şi ele un nou avint în urma scăderii preţului firelor, avint 
cu atît mai mare cu cît, datorită perfecţionării maşinii de 
tricotat ciorapi, puteau fi tricotaţi deodată doi ciorapi la o 
singură maşină. De pe la 1777, an în care a fost inventată 
aşa-numita maşină Jace, dantelăria a devenit şi ea o ramură 
importantă a industriei ; curînd după aceea Lindley a inven
tat maşi11a point-net, ,j,ar in 1809, Heathcote a invntat o altă 
maşină, bobbin-net, care imp1ifioau m!lt oouecţiolaea dan
telelor ; oerema de dlll�le a r.ot cosidiial datoită 
preţului redus, aşa încît astăzi trăiesc de pe urma acestei 
industrii cel puţin 200.000 de persoane. Centrele ei principale 
sînt Not tingham, Leicester şi vestul Angliei (Wiltshire, De
vonshire etc.) . Aceeaşi dezv.ol!are ,au .oscut-o şi rmurile 
de activitate ca"e sînt în directă legătură cu industria bum
bacului : albitoria, vopsitoria şi imprimeria. Albitoria a cu
noscut un nou avint datorită întrebuinţării clorului în locul 
oxigenului în albirea rapidă, vopsitoria şi imprimeria datorită 
dezvoltării rapide a chimiei, imprimeria înregistrînd, pe lîngă 
o serie de strălucite invenţii mecanice, şi un avint care, 
alături de extinderea acestor ramuri de activitate datorită 
intensificării industriei de bumbac, a ridicat-o la o înflorire 
nemaicunoscută pînă atunci. 

O activitate similară s-a desfăşurat în prelucrarea lînil, 
care fusese înainte principala ramură a industriei engleze ; 
dar masa producţiei din anii aceia este infimă faţă de cea de 
astăzi. In 1782 întreaga recoltă de lînă din ultimii trei ani 
stătea neprelucrată din lipsă de lucrători şi ar fi rămas aşa 
dacă nu ar fi intervenit inventarea noilor maşini care au 
tors-o. Adaptarea acestor maşini la tarsul linii înregistră cele 
mai bune rezultate. Regiunile industriei linii cunoscură acum 
aceeaşi rapidă dezvoltare ca şi districtele . industriei bumba
cului. In 1738, West-Riding, în Yorkshire, produsese 75.000 
de bucăţi de postav de lînă, iar în 1817  - 490.000 ie 
bucăţi, şi �dezvoltarea industriei linii se desfăşoară atît de 
rapid, încît în 1834 producţia de postav întrecu pe aceea din 
1825 cu 450.000 de bucăţi. In 1801 se prelucraseră 10 1 .000.000 
de pfunzi de lînă (dintre care 7.000.000 lînă importată) , iar în 
1 835 - 1 80.000.000 de pfunzi (dintre care 42.000.000 lînă im
portată) . Centrul principal al acestei industrii este West-Ri
ding, în Yorkshire, unde la Bradford în special lîna engle
zească cu firul lung este prelucrată în fire pentru tricotaje 
etc., iar în celelalte oraşe, şi anume : Leeds, Halifax, Hud-
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dersfield etc.,  lîna cu firul scurt se prelucrează în fire răsu
cite şi în fire pentru postăvărie ; urmează apoi partea înve
cinată cu Lancashire, regiunea Rochdale, unde pe lîngă 
ţesăturile de bumbac se lucrează şi mult flanel, şi vestul An
gliei, care fabrică cele mai fine postavuri. Şi aici creşterea 
populaţiei este remarcabilă : 

în 1801 
Bradford avea 
Halifax 
Huddersfield " 
Leeds 
şi întregul 
West-Riding " 

29.000 
63.000 
15.000 
53.000 

564.000 

în 1831 
77.000 locuitor! 

1 1 0.000 
34.000 

123.000 

980.000 

populaţie care din 1831 trebuie să mai fi crescut cu cel puţin 
20-250fo. In 1835 existau în Regatul Unit un număr de 1 .313  
filaturi d e  lînă c u  71 .300 d e  muncitori, aceştia din urmă re
prezentînd, de altfel, doar o mică parte dintre cei ce trăiesc, 
direct sau indirect, de pe urma prelucrării linii, această cifră 
omiţînd aproape complet pe ţesători. 

In industria inului progresul începu mai tîrziu, pentru că 
aici starea naturală a materialului brut îngreuia mult între
buinţarea maşinii de filat. E drept că în Scoţia s-au făcut 
astfel de experienţe încă în ultimii ani ai secolului trecut ; 
totuşi abia în 1810  francezul Girard a reuşit să găsească o 
metodă practică pentru torsul inului, şi chiar maşinile lui Gi
rard au căpătat în Anglia importanţa cuvenită abia prin per
fecţionările care li s-au adus acolo şi prin utilizarea lor ge
nerală la Leeds, la Dundee şi la Belfast. Din momentul acesta 
însă industria engleză a inului se extinse repede. In 1814  s-au 
importat pentru Dundee 3.000 de tone de in *,  în 1833 - circa 
19.000 de tone de in şi 3.400 de tone de cînepă. Exportul 
pînzei irlandeze de in înspre Marea Britanie crescu de la 
32.000.000 de iarzi (1800) la 53.000.000 ( 1825) , din care o mare 
parte era din nou exportată ; exportul ţesăturilor de in din 
Anglia şi Scoţia a crescut de la 24.000.000 de iarzi ( 1820) la 
51 .000.000 ( 1833) . Numărul filaturilor de in era în 1835 de 
347, avînd 33.000 de muncitori ; dintre acestea jumătate erau 
în Scoţia sudică, mai mult de 60 în West-Riding, Yorkshire 
(Leeds şi împrejurimi) , 25 la Belfast în Irlanda, iar restul în 

* Tona engleză are o greutate de 2.240 de pfunzi englezeşti ; aproae 
1 .000 kg. 

t 7* 
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Dorsetshire ş1 m Lancashire. Ţesătoria de in se practică in 
sudul Scoţiei şi, ici-colo, în Anglia, însă mai cu deosebire în 
Irlanda. 

Cu acelaşi succes s-au apucat englezii şi de prelucrarea 
mătăsii. Primeau materialul gata filat din sudul Europei şi 
din Asia, iar munca principală consta în răsucirea firelor fine. 
Pînă în 1824 taxele vamale ridicate percepute la mătasea 
brută (4 şilingi de pfund} stînjeneau mult industria engleză 
a mătăsii, care nu dispunea decît de piaţa Angliei şi a colo
niilor ei, datorită taxelor vamale protecţioniste. Acum taxele 
vamale de import fură reduse la un penny şi, imediat, nu
mărul fabricilor spori considerabil ; într-un an numărul fusu
rilor duble crescu de la 780.000 la 1 . 180.000, şi chiar dacă 
criza comercială din 1825 paraliză pentru moment această 
ramură industrială, în 1827 s-a fabricat deja mai multă mă
tase ca oricînd, deoarece indeminarea cu care englezii mî
nuiau maşinile şi experienţa lor asigurau maşinilor lor de 
răsucit firele superioritatea faţă de instalaţiile greoaie ale 
concurenţei. In 1835 Marea Britanie număra 263 de fabrici 
de filat mătase, cu 30.000 de muncitori, situate în majoritate 
la Cheshire (Macclesfield, Congleton şi împrejurimi) , la Man
chester şi la Somersetshire. Afară de acestea mai există nu
meroase fabrici pentru prelucrarea deşeurilor de mătase pro
venite din gogoşile de mătase ; din aceste deşeuri se fabrică 
un articol special (Spunsilk) , cu care englezii aprovizionează 
chiar ţesătoriile pariziene şi lioneze. Ţesutul mătăsii astfel 
răsucite şi filate se practică mai ales în Scoţia (Paisley etc.) 
şi la Londra (Spitalfields), dar şi la Manchester şi în alte locuri. 

Avîntul uriaş luat de industria engleză de la 1760 încoace 
nu se mărgineşte însă la fabricarea de materiale pentru îm
brăcăminte. Impulsul, odată dat, s-a extins asupra tuturor ra
murilor de activitate industrială, şi o mulţime de invenţii care 
nu aveau nimic comun cu cele pomenite pînă acum au căpă
t:, datoită s�ml:nită. lor cu işaarea generală, o dublă 
importanţă. Totodată însă, după ce importanţa incomensura
bilă a forţei mecanice în industrie fusese practic dovedită, 
s-a pus totul în mişcare pentru a folosi această forţă în toate 
direcţiile şi a o exploata în folosul cîtorva inventatori şi fa
bricanţi ; iar ca urmare directă cererea de maşini, combusti
bil şi material de prelucrat oferi unui mare număr de mun
citori şi multor meserii un tărîm de activitate de două ori 
mai mare. Abia maşina cu aburi a scos în evidenţă însemnă
tatea întinselor zăcăminte de cărbuni ale Angliei ; construcţia 
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de maşini luă naştere abia acum, şi o dată cu ea se trezi in
ter!l enu minele de fier, ore fizau aei1lll brut 
necesar acestor maşini ; consumul mărit de lînă dădu avint 
creşterii oilor în Anglia, iar importul sporit de lînă, in şi mă
tase avu ca urmare dezvoltarea flotei comerciale engleze. Ina
inte de oate poi producţia fierului. Muni. Anii, bogaţi 
în minereuri, fuseseră puţin exploataţi pînă atunci ; minereul 
de fier fusese topit pînă atunci cu ajutorul cărbunelui de lemn, 
care, în urma cultivării mai raţionale a solului şi în urma 
despăduririlor, devenise tot mai scump şi mai rar. Abia în 
secolul trecut a început să se întrebuinţeze in acest scop 
cărbune de piatră cu sulf (coke) . iar de la 1780 s-a descoperit 
o nouă metodă de transformare a fierului topit cu ajutorul 
coxului, întrebuinţat pînă acum numai ca fontă, şi în fier 
forjabil de calitate bună. Această metodă, care constă în izo
larea carbonului care se amestecă în cursul topirii cu fierul, 
este numită de englezi pudlaj ; prin ea s-a deschis un dome
niu de activitate cu totul nou pentru producţia engleză a fie
rului. Au fost construite furnale de cincizeci de ori mai mari 
ca înainte, topirea minereului a fost simplificată cu ajutorul 
foalelor fierbinţi, şi astfel fierul a putut fi fabricat atît de 
ieftin, incit o mulţime de obiecte care înainte se făceau din 
lm sau lalră erau fabriloate am din i.er. n 1788, Thomas 
Paine, cunoscutul democrat, a construit în Yorkshire primul 
pod de fier, căruia i-au urmat nenumărate altele, astfel că 
în prezent aproape toate podurile, în special cele de cale 
ferată, se fac din fontă ; la Londra s-a construit din acest ma
teial clar n pod peste TIlisa, podul SUhwaTk. JJoii de 
fier, postamentele de maşini etc. au devenit ceva obişnuit, 
iar de la introducerea luminatului cu gaz şi a drumului ie 
fier producţiei engleze a fierului i s-au deschis noi debuşeuri. 
Cu timpul s-au fabricat şi cuiele şi şuruburile cu ajutorul 
maşinilor ; Huntsman din Sheffield a găsit în 1760 o metodă 
de turnat oţelul, ceea ce econmisea multă muncă şi făcea 
posibilă confecţionarea foarte ieftină a o mulţime de mărfuri 
cu totul noi. Producţia de fabricate de metal a An
gliei capătă abia acum importanţă, datorită purităţii mai mari 
a materialului de prelucrat, precum şi datorită instrumen
telor mai perfecţionate, maşinilor noi şi unei diviziuni mai 
amănunţite a muncii. Populaţia oraşului Birmingham crescu 
de la 73.000 de locuitori (1801) la 200.000 (1844) , aceea a ora
şului Shefield de la 46.000 de locuitori (1801) la 1 10.000 
(1844) , iar consumul de cărbuni numai al acestui din urmă 
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oraş atingea în 1836 515.000 de tone. In 1805 au fost expor
tate 4.300 de tone de produse de fier şi 4.600 de tone de fier 
brut ; în 1834 - 16.200 de tone de produse de fier şi 1 07.000 
de tone de fier brut, iar întreaga extracţie a fierului, care în 
1740 era abia de 17.000 de tone, se urcă în 1834 la aproape 
700.000 de tone. Topirea fierului brut consumă ea singură 
peste 3.000.000 de tone de cărbuni anual, şi nici nu ne putem 
imagina ce importanţă au căpătat minele de cărbuni în ie
cursul ultimilor şaizeci de ani. In prezent sînt exploatate 
toate zăcămintele de cărbuni engleze şi scoţiene, iar minele 
din Northumberland şi Durham, în care lucrează 40.000-
50.000 de muncitori, funizează ele singure peste 5.000.000 de 
tone anual pentru export. După "Durham Chronicle" 78, în 
aceste două comitate erau exploatate : 

in 1 753 1 4  mine de cărbuni 
" 1 800 40 
" 1 836 76 

şi " 1843 130 

Pe lîngă aceasta minele sînt exploatate mult mai intensiv 
decît în trecut. O activitate tot atît de intensă se desfăşoară 
şi în minele de cositor, cupru şi plumb, iar pe lîngă extinde
rea fabricării sticlei s-a mai creat o ramură industrială, şi 
anume confecţionarea de articole de olărie, care a căpătat 
importanţă pe la 1763 datorită li Josiah Wedgwood. Acesta 
puse întreaga fabricaţie a faianţei pe baze ştiinţifice, intro
duse un gust mai rafinat şi fondă olăriile (potteries) de la 
Nord-Staffordshire, o regiune de opt mile pătrate engleze, îna
inte un pustiu sterp, acum presărată cu fabrici şi cu locuinţe 
şi care hrăneşte peste 60.000 de oameni. 

Toate ramurile de activitate au fost atrase în această vii
toare generală a mişcării. Şi agricultura a trecut printr-o trans
formare. Iar această transformare nu s-a redus numai la tre
cerea proprietăţii funciare, după cum am văzut mai sus, în 
mîinile altor proprietari şi cultivatori ; agricultura a fost afec
tată şi în alt mod. Marii arendaşi au investit capital în scopul 
ameliorării solului, au înlăturat hotare inutile, au secat mlaş
tini, au îngrăşat pămîntul, au întrebuinţat unelte mai bune 
şi au introdus un asolament sistematic prin rotaţie (cropping 
by rotation) . Progresul ştiinţelor le-a fost şi lor de folos. Sir 
H. Davy a aplicat cu succes chimia în agricultură, iar dezvol
tarea mecanicii a pus la îndemînă o mulţime de avantaje. 
Pe deasupra, cererea de produse agricole a sporit într-atît în 
urma creşterii populaţiei, încît între anii 1760 şi 1834, cu toate 
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că au fost transformate în pămînt arabil 6.840.540 de pogoane 
engleze de pămînt înţelenit, Anglia, dintr-o ţară exportatoare, 
a devenit totuşi o ţară importatoare de grîu. 

Aceeaşi activitate s-a observat şi în domeniul organizării 
comunicaţiilor. De la 1818 pînă la 1829 s-au construit în An
glia şi în Ţara Galilor şosele cu lăţimea legală de 60 de pi
cioare pe o întindere de 1 .000 de mile engleze, iar mai toate 
şoselele vechi au fost refăcute după principiul lui MacAdam. 
In Scoţia administraţia lucrărilor publice a construit de la 
1803 şosele pe o lungime de vreo nouă sute de mile şi  peste 
o mie de poduri, cu ajutorul cărora populaţia din regiunile 
muntoase a fost pusă dintr-o dată în legătură directă cu ci
vilizaţia. Pînă atunci muntenii fuseseră în majoritate braco
nieri şi contrabandişti ; ei deveniră acum agricultori şi mese
riaşi harnici, şi, cu toate că s-au înfiinţat şcoli galice pentru 
menţinerea limbii, obiceiurile şi limba galo-celtică dispar 
treptat în faţa progreselor civilizaţiei engleze. La fel şi în Ir
landa. Intre comitatele Cork, Limerick şi Kerry se întindea 
înainte vreme un ţinut pustiu, fără drumuri carosabile, care 
din cauza inaccesibilităţii sale era refugiul tuturor criminali
lor şi adăpostul principal al naţionalităţii celto-irlandeze din 
Irlanda de sud. Acest ţinut a fost brăzdat de şosele, civiliza
�ia deschizîndu-şi astfel drum şi în această regiune sălbatică. 
Intreaga Mare Britanie, dar în special Anglia, care acum şai
zeci de ani avea drumuri tot atît de proaste ca pe timpul acela 
Germania şi Franţa, dispune acum de o retea de şosele dintre 
cele mai frumoase, iar acestea sînt, ca aproape toate realiză
rile din Anglia, opera industriei particulare, deoarece statul 
n-a făcut decît prea puţin sau absolut nimic în această 
privinţă. 

Pînă în 1755, Anglia .  nu avea aproape de loc canaluri. In 
1755 s-a construit în Lancashire canalul care leagă Sankey 
Brook de St. Helens ; iar în 1759 James Brindley a construit 
primul canal mare, acela al duce lui de Bridgewate'r, care duce 
de la Manchester şi minele de cărbuni din împrejurimi la gura 
fluviului Mersey, trecînd la Barton peste rîul Irwell printr-un 
apeduct. De atunci datează sistemul englez de canalizare, că
ruia abia Brindley i-a dat importanţa cuvenită. Acum se con
struiră canaluri în toate direcţiile, iar fluviile fură amenajate 
pentru navigaţie. Numai în Anglia sînt canaluri în lungime 
de 2.200 de mile şi 1 .800 de mile de fluvii navigabile ; în 
Scotia s-a construit canalul Caledoniei, care taie tara de-a 
curmezişul, iar în Irlanda, de asemenea, s-au construit dife-
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rite canaluri. Ca şi căile ferate şi şoselele, aceste lucrări sînt 
de asemenea mai toate opera unor particulari sau a diferitor 
companii. 

Căile ferate s-au construit abia în ultimul timp. Prima cale 
ferată mai mare a fost aceea de la Liverpool la Manchester 
(inaugurată în 1830) ; de atunci toate oraşele mari au fost 
legate intre ele prin drumuri de fier. Londra cu Southampton, 
Brighton, Dover, Colchester, Cambridge, Exeter (prin Bristol) 
şi Birmingham ; Birmingham cu Gloucester, Liverpool, Lancas
ter (prin Newton şi Wigan, ca şi prin Manchester şi Bolton) , 
apoi cu Leeds (prin Manchester şi Halifax, ca şi prin Leicester, 
Derby şi Sheffield) ; Leeds cu Hull şi Newcastle (prin York) . 
La acestea se mai adaugă numeroasele linii mai mici, cele în 
curs de construire şi în proiect, care în curînd vor face po
sibilă călătoria de la Edinburg la Londra într-o singură zi. 

Aburii nu au revoluţionat numai comunicaţiile pe uscat, 
ci au dat o nouă însemnătate şi comunicaţiilor pe apă. Primul 
vapor a navigat în 1807 pe fluviul Hudson, în America de 
Nord ; primul vapor din Marea Britanie, în 181 1 ,  pe Clyde. 
De atunci au fost construite peste 600 de vapoare în Anglia, 
iar în porturile britanice erau în funcţiune în 1836 peste 500 
de vapoare. 

Aceasta este pe scurt istoria industriei engleze din ultimii 
şaizeci de ani, istorie care nu are pereche în analele omeni
rii. Acum şaizeci, optzeci de ani, Anglia era o ţară ca toate 
celelalte, cu oraşe mici, cu o industrie neînsemnată şi simplă 
şi cu o populaţie agricolă rară, însă relativ mare ; acum ea 
este o ţară cum nu mai e alta, cu o capitală de două milioane 
şi jumătate de locuitori, cu oraşe industriale uriaşe, cu o in
dustrie care aprovizionează întreaga lume şi care produce 
aproape totul cu maşini dintre cele mai complicate, cu o popu
laţie hamică, i·ntlligentă, dsă, in aare două tri SÎllt ocu
pate în industrie, populaţie care este alcătuită din cu totul 
alte clase şi formează chiar cu totul altă naţiune, cu alte mo
ravuri şi cu alte necesităţi decît pe vremea aceea. Revolutia 
industrială are pentru Anglia aceeaşi importanţă ca şi revo
luţia politică pentru Franţa şi cea filozofică pentru Germa
nia, iar distanţa dintre Anglia de la 1760 şi cea de la 1844 
este cel puţin tot atît de mare ca aceea dintre Franţa de sub 
ancien n§gime * şi Franţa revoluţiei din iulie. Dar rodul cel 

* Vechiul regim (din Franţa de dinainte de revoluţia burgheză 
din 1789-1794) . - Nota Trad. 
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mai de seamă al acestei revoluţii industriale este proletaria
tul englez. 

Am văzut mai sus cum introducerea maşinismului a dus 
la naşterea proletariatului. Extinderea rapidă a industriei ce
rea braţe de muncă ; salariile crescură şi, în consecinţă, cete 
de lucrători emigrară din districtele agricole spre oraşe. Popu
laţia crescu enorm şi aproape întreaga creştere îngraşă rîn
durile proletariatului. Mai trebuie să se ţină seamă de faptul 
că în Irlanda situaţia se normaliză abia pe la începutul seco
lului al XVIII-lea ; şi aici populaţia, mai mult decît decimată 
de barbaria englezilor în cursul frămîntărilor anterioare, a 
crescut repede, mai ales de cînd înflorirea industriei incepu 
să atragă în Anglia o mulţime de irlandezi. Astfel s-au năs
cut marile oraşe industriale şi comerciale ale Marii Britanii, 
în care cel puţin trei pătrimi din populaţie aparţin clasei mun
citoare, mica burghezie fiind alcătuită din mici negustori şi 
din foarte puţini meseriaşi. Căci, după cum noua industrie a 
devenit importantă abia datorită faptului că a transformat 
uneltele în maşini, atelierele în fabrici, şi prin aceasta ele- . 
mentele muncitoare ale clasei de mijloc în proletariat mun
citor, iar pe marii negustori de pînă acum în fabricanţi, deci, 
după cum a înlăturat mica burghezie şi a redus toate deose
birile din sînul populaţiei la opoziţia dintre muncitori şi ca
pitnlişti, tot aşa s-au petrecut lucrurile şi în afara domeniului 
industriei, într-un sens mai restrîns, în atelierele meseriaşilor 
şi chiar în comerţ. In locul foştilor meşteri şi calfe apărură, 
pe de o parte, marii capitalişti şi, pe de altă parte, muncitorii , 
care n-aveau nici o perspectivă de a se ridica vreodată dea
supra clasei lor ; meseriile fură practicate după sistemul de 
fabrică, diviziunea muncii fu riguros aplicată, iar meşterii 
mici, care nu puteau concura cu marile întreprinderi, fură 
împinşi în rîndurile proletarilor. In acelaşi timp însă, prţn 
desfiinţarea sistemului atelierelor de pînă acum, prin dispa
riţia micii burghezii, lucrătorului îi fu luată orice posibilitate 
de a deveni el însuşi burghez. Pînă acum el avusese întot
deauna perspectiva de a se stabili undeva ca meşter şi chiar 
de a angaja poate mai tîrziu el însuşi calfe. Acum însă, cînd 
în.işi meşte1ili fră înJăturaţi de cJt1e fabi0.Ji, dnd pntru 
o întreprindere independentă erau necesare capitaluri mari, 
proletariatul deveni pentru prima oară o clasă adevărată, în
chegată a populaţiei, în timp ce înainte el fusese adesea nu
mai o fază de trecere spre burghezie. Acum cine se năştea 
muncitor n-avea altă perspectivă decît să rămînă toată viata 
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lui proletar. Prin urmare, abia acum proletariatul era capabil 
să întreprindă acţiuni independente. 

In felul acesta a luat naştere masa enormă de muncitori 
care populează acum întreaga Mare Britanie şi a cărei stare 
socială se impune pe zi ce trece mai mult atenţiei lumii 
civiliate. 

Situaţia clasei muncitoare înseamnă situaţia majorităţii 
zdrobitoare a poporului englez. Problema : ce vor deveni 
aceste milioane de oameni neavuţi, care mănîncă astăzi ceea 
ce au cîştigat ieri, care, prin invenţiile şi munca lor, au creat 
măreţia Angliei, care devin din zi în zi mai conştienţi de 
forţa lor şi care îşi cer pe zi' ce trece mai stăruitor partea lor 
din bunurile sociale, această problemă a devenit, de la Re
formbill 79 încoace, cea mai arzătoare problemă naţională. Ea 
constituie miezul tuturor dezbaterilor parlamentare de oare
care importanţă ; şi chiar dacă pătura engleză de mijloc nu 
vrea să recunoască nici pînă acum, chiar dacă vrea să se 
eschiveze de la această mare problemă şi caută să prezinte 
interesele ei specifice drept adevăratele interese ale naţiu
nii, asta nu-i foloseşte absolut la nimic. Cu fiecare sesiune 
parlamentară clasa muncitoare cîştigă teren, interesele cla
selor de mijloc pierd din importanţă şi, deşi burghezia este 
principala forţă, ba chiar unica forţă în parlament, totuşi în 
ultima sesiune din 1844 s-a dezbătut tot timpul situaţia mun
citorilor (legea pentru asistenta săracilor, legea industrială, 
legea cu privire la raporturile dintre stăpîni şi servitori) 80• 
Thomas Duncombe, reprezentantul clasei muncitoare în Ca
mera comunelor, a fost figura centrală în timpul acestei se
siuni, în timp ce burghezia liberală, cu moţiunea ei pentru 
abolirea legilor cerealelor, şi burghezia radicală, cu propu
nerea relativă la refuzarea impozitelor, au jucat un rol lamen
tabil. Chiar dezbaterile cu privire la Irlanda n-au fost în fond 
altceva decît dezbateri cu privire la situaţia proletariatului 
irlandez şi la mijloacele de a-i veni în ajutor. Este într-ade
văr şi timpul ca burghezia engleză să facă concesii munci
torilor, care nu imploră, ci ameninţă şi revendică, căci în 
scurt timp ar putea fi prea tîrziu. 

Dar, cu toate acestea, burghezia engleză - şi în special 
fabricanţii, care se îmbogăţesc direct din mizeria muncitori
lor - nu vrea să ştie nimic de această mizerie. Ei, care se 
crede clasa conducătoare, clasa care reprezintă naţiunea, îi 
este ruşine să expună în văzul lumii plaga Angliei ; ea nu 
vrea să recunoască faţă de sine însăşi că muncitorii trăiesc 
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în mizerie, pentru că răspunderea morală pentru această mi
zerie o poartă ea, clasa posedantă, a industriaşilor. De aici 
zîmbetul batjocoritor pe care englezii culţi - şi numai aceş
tia, adică burghezia, sînt cunoscuţi pe continent - obiş
nuiesc să-1 arboreze cînd cineva începe să vorbească despre 
situaţia muncitorilor ; de aici totala ignoranţă· a întregii bur
ghezii în ceea ce-i priveşte pe muncitori ; de aici gafele ridi
cole pe care ea le face înăuntrul şi în afara parlamentului 
atunci cînd se ia în discuţie situaţia proletariatului ; de aici 
nepăsarea surîzătoare în care trăieşte pe un teren ce-i fuge 
de sub picioare şi se poate surpa oricînd, apropiata lui sur
pare fiind tot atit de sigură ca orice lege matematică sau 
mecanică ; de aici faptul ciudat că englezii nu au încă nici o 
lucrare completă despre situaţia muncitorilor lor, cu toate că 
de ani de zile se fac cercetări în această direcţie şi se între
prind tot felul de "îmbunătăţiri " în ceea ce priveşte situaţia 
lor. De aici însă şi mînia cumplită a întregii clase muncitoare, 
de la Glasgow pînă la Londra, împotriva bogătaşilor, de care 
sînt sJsema:ic exploa:aţi şi apoi lSaţi fără milă Îll voia 
soartei, mînie care nu peste mult timp - această clipă 
aproape că poate fi calculată - va izbucni într-o revoluţie 
faţă de care prima revoluţie franceză şi anul 1794 nu vor fi 
fost decît un joc de copii. 
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Proletariatul industrial 

Ordinea în care trebuie să examinăm diferitele categorii 
ale proletariatului reiese de la sine din istoricul formării lui, 
făcut mai sus. Primii proletari au apărut în industrie, au fost 
produsul ei direct ; muncitorii industriali, adică cei care se 
ocupă cu prelucrarea materiilor prime, constituie deci primul 
obiect al atenţiei noastre. Producţia materialului industrial, a 
materiilor prime şi a combustibilului căpătă importanţă abi� 
in urma revoluţiei industriale, ceea ce avu ca urmare crearea 
unui nou proletariat industrial : muncitorii de la minele de 
cărbuni şi de metal. In al treilea rînd, industria avu repercu
siuni asupra agriculturii şi, în al patrulea rînd, asupra Irlan
dei ; prin urmare, atunci cînd apreciem locul pe care-I ocupă 
categoriile respective ale proletariatului, trebuie să ţinem sea
mă de toate acestea. Vom constata de asemenea că, poate cu 
excepţia irlandezilor, gradul de cultură al diferiţilor munci tori 
e în raport direct cu locul pe care-I ocupă în industrie şi că, 
în consecinţă, muncitorii industriali sînt cei mai lămuriţi asu
pra intereselor lor, minerii ceva mai puţin, iar muncitorii agri
coli aproape de loc. Această ordine o vom găsi chiar şi în 
rîndurile proletariatului industrial, şi vom vedea cum mun
citorii din fabrici, aceşti primi născuţi ai revolutiei indus
triale, au fost de la început şi pînă acum sîmburele mişcării 
muncitoreşti şi cum ceilalti s-au alăturat mişcării numai în 
măsura în care meseria lor a fost atinsă de revoluţia indus
trială. Exemplul Angliei, unde mişcarea muncitorească a mers 
în acelaşi pas cu revoluţia industrială, ne va arăta importanta 
istorică a industriei. 

Dar, întrucît în momentul de faţă mişcarea a cuprins 
aproape întregul proletariat industrial, iar situaţia diferitelor 
categorii - tocmai fiindcă sînt toate industriale - are multe 
trăsături comune, ne vom ocupa mai întîi de acesta, pentru 
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a putea analiza apoi cu atît mai amănunţit particularitătile 
diferitelor categorii. 

Am amintit deja mai sus felul în care industria centra
lizează proprietatea în mîna unui număr redus de persoane. 
Ea necesită capitaluri mari, cu ajutorul cărora pune bazele 
unor întreprinderi uriaşe, ruinind prin aceasta mica burghezie 
meşteşugărească ; cu ajutorul acestor capitaluri, ea supune 
forţele naturii, înlăturînd de pe piaţă pe muncitorul manual 
izolat. Diviziunea muncii, folosirea forţei hidraulice, şi în 
special a forţei aburului, şi maşinismul, iată cele trei mari 
pîrghii cu care industria se străduieşte de la mijlocul seco
lului trecut să scoată lumea din ţîţîni. Mica industrie a creat 
burghezia, marea industrie a creat clasa muncitoare şi a ridi
cat pe tron un mic număr de aleşi din rîndurile burgheziei, 
dar numai pentru a-i răsturna cu atît mai sigur mai tîrziu. 
Deocamdată este însă un fapt incontestabil şi uşor de înţeles 
că numeroasa categorie a micii burghezii din "vremurile bune 
de altădată" a fost distrusă de industrie şi prefăcută, pe de o 
parte, în capitalişti bogaţi, pe de alta în muncitori săraci *. 

Tendinta centralizatoare a industriei nu se opreşte însă 
aici. Populatia se centralizează şi ea ca şi capitalul ; lucrul 
acesta e foarte firesc, căci în industrie omul, muncitorul, e 
considerat ca o parte din capital, căruia fabricantul, pentru 
faptul că i s-a oferit spre utilizare, îi plăteşte dobînzi care 
poartă numele de salariu. Marea întreprin'dere industrială ne
cesită multi munitori, care lucrează împreună într-o clădire ; 
ei trebuie să locuiască împreună, foImînd astfel un sat chiar 
pe lîngă o fabrică nu prea mare. Ei au anumite necesităţi, şi 
pentru satisfacerea acestora au nevoie de alţi oameni ; mese
riaşi, croitori, cizmari, brutari, zidari şi tîmplari se stabilesc 
acolo. Locuitorii satului, mai ales generaţia tînără, se 
obişnuiesc cu munca de fabrică, se familiarizează cu ea, şi 
dacă prima uzină nu poate da de lucru tuturor - ceea ce e 
lesne de înţeles -, salariile scad şi, în consecinţă, alţi fabri
canţi se stabilesc în localitate. Astfel satul se transformă în-

* Compară in legătură cu aceasta lucrarea mea .,Schiţă a unei ci
tici a economiei politice" ,  apărută ţn ,.Deutsch-Franzosische Jahr
bicher" 81 ["Analele germano-franceze" ) .  Această lucrare ia ca punct de 
plecare "libera concurenţă" ; dar industria nu este decit practica liberei 
concurenţe, iar aceasta nu este decit principiul industriei. 
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trl mic oeş, iaT �oesba într .. ll o1ş mare. Cu cit oraşul 
este mai mare, cu atît este mai avantaj os să te stabileşti 
acolo. Există căi ferate, canaluri şi şosele ; posibilitatea de 
selecţionare a muncitorilor cu experienţă este din ce în ce 
mai mare ; datorită concurenţei dintre constructorii de clă
liri şi fabricanţii de maşini, aici, unde totul este la îndemînă, 
se pot fonda întreprinderi noi cu mai puţină cheltuială decît 
într-o regiune îndepărtată, unde ar trebui să fie mai întîi 
transportată lemnăria de construcţie, maşinile, costructorii 
şi muncitorii industriali ; există o piaţă, o bursă unde se îm
bulzesc cumpărătorii ; există o legătură directă u pieţele 
care furnizează materialul but sau cump ără marfa gata. De 
aici creşterea uimitor de rapidă a numărului marilor oraşe 
industriale. E drept că, în schimb, în regiunile rurale există 
avantajul angaj ării muncitorilor cu salarii de obicei mai scă
zute ; regiunile urale şi oraşul industrial îşi fac asfel o 
permanentă concurenţă, şi dacă azi avantajul este de partea 
oraşului, mîine salariile scad la ţară într-atît, încît instalarea 
de întreprinderi noi devine mai avantaj oasă în regiunile u
rale. Totuşi tendinţa centralizatoare a industriei îşi păstrează ·  
întreaga valabilitate, şi fiecare nouă fabrică instalată l a  ţară 
poartă în sine germenul unui nou oraş industrial. Dacă ar fi 
posibil ca acest ritm nebunesc al industrializării să continue 
încă o sută de ani, atunci fiecare din districtele industriale 
ale Angliei ar deveni un singur oraş-uzină de dimensiuni 
uriaşe, iar Manchester şi Liverpool s-ar întîlni la Warrington 
s au Newton ; căci această centralizare a populaţiei are ace
laşi efect şi în comerţ, şi, în consecinţă, cîteva porturi mari 
ca Liverpool, Bristol, Huli şi Londra monopolizează aproape 
întreg comerţul maritim al Marii Britanii.  

Dat fiind că industria şi comerţul ating cea mai mare 'dez
voltare în aceste oraşe mari, tot aici se manifestă în modul 
cel mai limpede şi mai făţiş şi consecinţele acestei dezvoltări 
în ceea ce priveşte proletariatul. Aici centralizarea proprie
tăţii a atins punctul culminant ; aici moravurile şi obiceiurile 
din vremurile bune de altădată au fost distuse în modul cel 
m ai radical ; oamenilor de aici Old merry England * nu le 
mai evocă nimic, p entru că această Anglie veche ei n-o mai 
cunosc nici măcar din amintirile şi povestirile bunicilor. De 
aceea, aici nu mai există decît o clasă bogată şi una săracă, 
căci mica burghezie dispare pe zi ce trece. Ea, odinioară 

* - Vechea Anglie fericită. - Nota Trad. 
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clasa cea mai stabilă, a devenit cea mai mobilă dintre clase ; 
se compune numai din puţinele rămăşiţe ale unor timpuri 
apuse şi dintr-un număr de oameni dornici să facă avere, 
cavaleri de industrie şi speculanţi desăvîrşiţi, dintre care unul 
se îmbogăţeşte, în timp ce nouăzeci şi nouă dau faliment, iar 
dintre aceşti nouăzeci şi nouă mai mult de jumătate trăiesc 
numai de pe uma {alimentelor. 

Imensa majoritate a acestor oraşe o fomează însă prole
tarii, şi vom analiza îndată cum le merge acestora, ce in
fluenţă exercită asupra lor marile oraşe. 



2i2 

Oraşele mari 

Un oraş ca Londra, în care poţi hoinări ore întregi fără 
să-i dai de capăt, fără să întîmpini nici cel mai mic semn că 
undeva, pe-aproape, începe cîmpia, este, de bună seamă, un 
lucru deosebit. Această uriaşă centralizare, această îngrămă
dire a două milioane şi jumătate de oameni într-un singur 
loc a dat acestor două milioane şi jumătate de locuitori o 
forţă însutită ; ea a ridicat Londra la rangul de capitală 
comercială a lumii, a creat uriaşele docuri şi a strîns la un 
loc miile de vapoare care împînzesc în permanenţă Taisa. 
Nu cunosc nimic mai impunător decît priveliştea pe care 
o oferă Tamisa celui care călătoreşte dinspre mare în sus, 
spre London Bridge. Grămezile de case, şantierele de ambele 
părţi, îndeosebi de la Woolwich în sus, nenumăratele vapoare 
aşezate tot mai des unele lîngă altele de-a lungul celor două 
maluri, pentru a lăsa în cele din urmă numai o trecere îngustă 
in mijlocul fluviului, pe care se strecoară sute de vapoare, -
toate acestea sînt atît de măreţe, atît 'de gigantice, încît nu-ţi 
poţi reveni din uimire şi te minunezi de măreţia Angliei încă 
inainte de a fi păşit pe pămîntul englez *. 

Dar abia mai tîrziu descoperi cîte victime au costat aceste 
realizări uriaşe. Abia după ce ai pribegit timp de cîteva zile 
pe caldarîmul străzilor principale, strecurîndu-te cu chiu cu 
vai prin mulţimea de oameni, printre nesfîrşitele şiruri de 
trăsuri şi căruţe, abia după ce ai vizitat "cartierele mizere" 
ale metropolei, abia atunci îţi dai seama că aceşti londonezi 
au trebuit să-şi jertfească partea cea mJai bună din omenescul 
lor pentru a realiza toate aceste minuni ale civilizaţiei de 

* (1892) Aşa era acum aproape 50 de ani, în epoca pitoreştilor co
rabii cu pinze. Acum aceste corăbii rămîn în docuri - dacă mai apar 
cite unele la Londra -, iar Tamisa este acoperită de vapoare ineste
tice, pline de funin.ine. 
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care abundă oraşul lor ; constaţi că sute de forţe care ză
ceau ascunse în ei au rămas inactive şi au fost înăbuşite 
pentru ca un număr redus din aceste forţe să se poată dez
volta mai complet şi să se înmulţească, unindu-se cu forţele 
celorlalţi. Chiar şi învălmăşeala de pe străzi are ceva respin
gător, ceva împotriva căruia se revoltă natura umană. Aceste 
sute de mii de oameni din toate clasele şi de toate condiţiile, 
care trec uii pe lîngă alţii înghNndu-se, nu sînt oare toţi 
oameni cu aceleaşi însuşiri şi capacităţi şi cu aceeaşi dorinţă 
de a deveni fericiţi ? Şi, în cele din urmă, nu trebuie ei oare 
să-şi caute fericirea folosindu-se de aceleaşi mijloace şi stră
bătînd aceleaşi căi ? Totuşi ei trec în fugă unul pe lîngă celă
lalt, ca şi cum nu ar avea ni,ic comun, nimic de-a face unul 
cu celălalt ; totuşi există între ei o singură înţelegere tacită, 
aceea ca fiecare să meargă pe partea dreaptă a trotuarului, 
pentru ca cele două curente ale mulţimii să nu se stînjenească 
reciproc ; totuşi nici unuia nu-i trece prin gînd să-i învred
nicească pe ceilalţi măcar cu o privire. Indiferenta brutală, 
nepăsarea cu care fiecare se izolează în cercul intereselor 
sale particulare te izbesc în mod cu atît mai respingător şi 
mai jignitor, cu cît numărul acestor indivizi înghesuiţi într-un 
spaţiu restrîns este mai mare ; şi pretutindeni această izolare 
a individului, acest egoism nemărginit este principiul de bază 
al societăţii actuale, nicăieri ele nu se manifestă atît de făţiş, 
atît lde neruşinat, atît de conştient oa aici, în învălmăşela 
marelui oraş. Dizolvarea omenirii în monade, avînd fiecare 
un principiu de viaţă deosebit şi un scop deosebit, o lume a 
atomilor, este împinsă aici pînă la paroxism. 

Aşa se face că războiul social, războiul tuturor împotriva 
tuturora, este declarat aici pe faţă. Ca şi amicul Stimer, oa
menii se consideră unii pe alţii numai ca obiecte utilizabile ; 
fiecare îl exploatează pe celălalt, şi rezultatul e că cel mai 
putenic îl calcă în picioare pe cel mai slab şi că puţinii pu
tenici, cu alte cuvinte capitaliştii, acaparează totul, în timp 
ce masa, cei slabi, cei săraci, abia dacă rămîn în viaţă. 

Şi ceea ce e valabil pentru Londra e valabil şi pentru 
Manchester, Birmingham şi Leeds, e valabil pentru toate ora
şele mari. Pretutindeni indiferenţă barbară, egoism feroce de 
o parte, mizerie de nedescris de cealaltă, pretutindeni război 
social, casa fiecăruia sub stare de asediu, pretutindeni jaf 
reciproc la adăpostul legii, şi toate acestea cu atîta neru
şnare, atît de făţiş, că te cutremuri de cnsecinţele rînduie-

1 8 - Marx· Engels - Opere voi. II 
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lilor noastre sociale, consecinţe care se manifestă aici în toată 
goliciunea lor, şi nu te miri decît de faptul că această agitatie 
nebunească mai poate dăinui. 

Dat fiind că în acest război social arma cu care se dă 
lupta este capitalul, proprietatea 'directă sau indirectă asupra 
mijloacelor de trai şi de producţie, este limpede că cel sărac 
are parte de toate dezavantajele unei asemenea situaţii. Ni
meni nu se sinchiseşte de el ; împins în vîrtejul sălbatic, 
trebuie să răzbată cum poate. Dacă are norocul să capete de 
lucru, cu alte cuvinte dacă burghezia îi face cinstea de a se 
îmbogăţi prin el, îl aşteaptă un salariu care abia dacă-i ajunge 
să-şi ţină sufletul ; dacă nu capătă de lucru, atunci poate 
fura dacă nu se teme de poliţie, sau poate muri de foame, şi 
în .cazul acesta poliţia va avea grijă să moară de foame în 
mod discret, fără să supere burghezia. In timpul şederii mele 
în Ania, cil pu�1n douăzeci sau t1eizeci de persoe au murit 
literalmente de foame în împrejurări scandaloase, dar la au
topsie rareori s-a găsit un juriu care să aibă curajul s-o spună 
pe faţă. Declaraţiile martorilor puteau fi oricît de conclu
dente, oricît de răspicate ; burghezia, din rîndurile căreia 
era ales juriul, găsea întotdeauna o portiţă prin care să se 
sustragă te.bi�d vrlkt : mort de foame. Burghela insă 
nu-şi poate permite să spună adevărul în asemenea cazuri pen
tru că şi-ar pronunţa propria ei condamnare. Dar de foame 
au murit mulţi şi indirect - chiar mai mulţi decît direct -, 
deoarece lipsa permanentă de alimentaţie suficientă provoacă 
boli mortale, făcînd victime, prin faptul că slăbeşte într-atîta 
organismul, încît anumite stări, care altfel ar fi trecut cu 
bine, atrag după sine boli grave şi chiar moartea. Muncitorii 
englezi numesc acest lucru cri,ă socială şi acuză întreaga 
societate că o comite necontenit. N-au ei oare dreptate ? 

Ce-i drept, cazurile acestea sînt izolate, dar ce garanţie 
are muncitorul că mîine nu-i vine şi lui rîndul ? Cine-i asi
gură slujba ? Cine-i garantează că dacă mîine e concediat 
de patron, cu sau fără motiv, va rezista împreună cu ai săi 
destul timp pînă să găsească un alt patron care "să-i dea o 
pîine" ? Cine-i garantează muncitorului că voinţa de a munci 
e suficientă pentru a căpăta de lucru, că cinstea, sîruinţa, 
spiritul de economie şi cum le-or mai fi zicînd tuturor celor
lalte virtuţi pe care burghezia, în înţelepciunea ei, i le reco
mandă, reprezintă pentru el într-adevăr drumul spre fericire ? 
NiJeni. Muncitorul ştie că azi are ceva şi că nu depinde de 
el să mai aibă şi mîine acest ceva ; l ştie că orice adiere, 
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orice capriciu al patronului, orice conjunctură comercială 
proastă poate să-1 împingă înapoi în vîltoarea sălbatică din 
care s-a salvat tmporar şi în care e greu, uneori imposibil, 
să te menţii la suprafaţă. El ştie că, dacă astăzi poate trăi, 
nu e de loc sigur că va mai putea trăi şi mîine. 

Să trecm însă la o cercetare mai amănunţită a situatiei 
în care războiul social a împins clasa celor neavuţi. Să vedem 
ce plată primeşte uncitorul din partea societăţii în schimbul 
muncii sale, sub formă de locuinţă, îmbrăcăminte şi hrană, 
ce existenţă oferă ea acelora care contribuie cl mai mult 
la existenţa societăţii. Să începem cu loeuinţele. 

Ficare oraş mare are unul sau mai multe "cartiere mi
zere",  în care se înghsuie clasa muncitoare. Dsigur, sără
cimea locuieşte adsea în ulicioare dosnice, în imediata veci
nătate a p alatelor celor bogaţi, dar în general i s-a destinat 
un cartier anume, unde, departe de ochii claselor mai fericite, 
ea trebuie s-o scoată la capăt cum poate. Aceste cartiere 
mizere sînt amenajate cam la fel în toate oraşele Angliei : 
cele mai proaste case în regiunile cele mai proaste ale ora
şuli, în majoritate şiuri lungi 'de case de cărămidă cu unul 
sau două etaje, eventual cu subsoluri locuite şi aproape pre
tutindeni neregulat onstruite. Acste căsuţe cu trei, paru 
camere şi bucătărie se numsc "cottages" şi servesc înde
obşte în toată Anglia drept locuinţe pentru clasa muncitoare, 
cu excepţia cîtorva cartiere ale Londrei. Străzile sînt, de 
obicei, desfundate, u hîrtoape, murdare, pline de resturi ve
getale şi animale, fără canale de scurgere sau rigole ; în 
schimb au însă băltoace stătute, împuţite. Pe deasupra, aeri
sirea e îngreuiată de construcţia proastă, încîlcită a între
gului cartier, şi, întrucît aici trăiesc ulţi oameni într-un 
spaţiu mic, ne putem închipui ce aer se respiră în aceste 
cartiere muncitoreşti. Pe vreme frumoasă străzile mai servesc 
şi la uscatul rufelor ; rufăria udă se atînă pe frînghii întinse 
de-a curmezişul străzii, de la o casă la cealaltă. 

Să examinăm cîteva din aceste cartiere mizere. Iată mai 
îltîi Londra *, şi la la rmia i "doaitore de ciori " 

* De cînd am scris expunerea ce urmează am dat peste un articol 
despre cartierele muncitoreşti din Londra în "Illuminated Magazine• 
(octombrie 1844), care în multe locuri corespunde aproape cuvînt cu 
cuvînt cu descrierea mea, după cum corespunde de altfel în întregime în 
ceea ce priveşte fondul. Articolul este intitulat : "The Dwellings of the 
Poor, from the note-book of an M. D. • (Medicinae Doctor) ["Locuinţele 
săracilor, din carnetul unui doctor în medicină"] .  

1 6* 
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(rookry) , St. Giles, care acum, în sfîrşit, urmează s ă  fie tăiată 
de cîteva străzi largi şi în [elul acesta distrusă. Situat in 
inima celei mai populate părţi a oraşului, înconjurat de străz. 
splendide, largi, pe oare circu.ă lumea elegantă a Londre�r 
acest cartier se ailă în rnediată aprÎere de Oford Street şi 
Regent Sreet, de pia,a Tafa.gar şi de Srand. E o masă nere
gulată de case îna.te de ri şi patu etaje, u străzi înguste, 
întortocheae şi dare şi ei puţin t atît de animate oa 
arterele pinoipJe le orŞu�..i. u deoebirea că în St. Gile. 
circulă numhl oameni ca,re fac parle n d&a lIlioare. 
Piaţa se �e pe srăz.i ; ooşi cu 'legume şi fru.cte, bineînţels 
de proStă calitate, abia ·omesiblle, îngStează şi mai mult 
trecerea, şi din ele, ·ca şi din măCelării, emană o dhoare pesti
lenţială. Casele sînt locuite din pivniţă pînă în pod, sînt mur
dare pe dinafară şi pe dinăuntru şi au un aspect că nimeni 
n-ar vrea să locuiască în ele. Dar asta încă nu este nimic faţă 
de locuinţele din curţile înguste şi ulicioarele dintre străzi, 
în care se intră prin ganguri acoperite şi unde murdăria şi dă
răpănarea întrec orice închipuire ; nu există aproape nici un 
ochi de geam întreg, zidurile se surpă, canaturile uşilor şi 
ferestrelor sint stricate şi desprinse, uşile sînt cîrpite rudi
mentar cu scînduri vechi sau lipsesc cu totul : aici, în cartierul 
acesta de hoţi, nici nu este nevoie de uşi fiindcă nu e nimic 
de furat. Grămezi de gunoi şi cenuşă zac peste tot, iar lăturile 
vărsate în faţa uşilor se adună în băltoace împuţite. Aici lo
cuiesc cei mai săraci dintre săraci, muncitorii cei mai prost 
plătiţi, de-a valma cu hoţi, pungaşi şi vidime ale prostituţiei ; 
cei mai multi sînt irlandezi s au descendenţi ai acestora, iar 
aceia care încă nu s-au scufundat cu totul în vîltoarea deca
denţei morale din jurul lor, se afun'dă totuşi zilnic tot mai 
adînc şi pierd din zi în zi mai mult puterea de a rezista in
fluenţei demoralizante a mizeriei, a murdăriei şi a mediului 
mizer care-i înconjură. 

Dar St. Giles nu e unicul "cartier mizer" al Londrei. In 
giganticul labirint al străzilor există sute şi mii de ulite şi 
ulicioare ascunse, ale căror case sînt prea proaste pentru toti 
aceia care-şi mai pot permite să plătească o locuinţă ome
nească, şi acste adăposturi ale celei lai negre mizerii se 
găsesc adsea în imediata apropiere a caselor strălucitoare 
ale bogătaşilor. Astfel, cu ocazia unei recente constatări de 
deces, o regiune situată în imediata apropiere de Porman 
Square, o piaţă publică foarte onorabilă, a fost descrisă ca 
fiind locul de refugiu "a o mulţime de irlandezi demoralizati 
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.in cauza murdăriei şi a s ărăciei ". In unele străzi, ca Long 
Acre etc. ,  care fără s ă  fie elegante sînt totuşi decente, se 
găsesc o mulţime de subsoluri din care ies la lumină copii 
boln ăvicioşi şi femei zdrenţăroase, lihnite de foame. In ime
diata vecinătate a teatrului Drury Lane - al doilea din Lon
dra - sînt dteva dintre cele mai mizere străzi din tot oraşul 

- Charles Street, King Street şi Parker Street -, ale c ăror 
case, din pivniţă pînă în pod, sînt locuite numai de familii 
sărace. In p arohiile St. Jolm şi St. Margaret din Westminster 
locuiau în 1840, după Junalul societăţii de statistică, 5.366 
de familii de muncitori în 5.294 de "locuinţe" - dacă merită 
acest nIle -, b rbai, femei şi copii de�a va'lma, iniferent 
de vîrstă şi sex, în total 26.830 de indivizi, iar din aceste fa
milii trei sferturi locuiau numai într-o singură cameră. In 
parohia ·aristoc1atkă St. Georg, Hanover Sare, locuiau, con
form datelor provenite din aceeaşi sursă, 1 .465 de familii de 
muncitori, în total vreo 6.000 de persoane, în condiţii asemă
nătoare - şi aici peste două treimi lin numărul total erau 
înghesuite cîte o fmilie într-o cameră. Şi cum mai exploa
tează clasele posedante pe cale legală sărăcia acestor neno
rociţi, la c are nici hoţii nu se mai aşteaptă să găsească ceva 1 
P entu locuinţele execrebile de lîngă ly Lane, de care am 
pomenit mai sus, se plătesc umătoarle chirii : 2 camere la 
subsol 3 şilingi (1 taler) , 1 c ameră la parter 4 şilingi, etajul 
întîi 41/2 şilingi, etajul l doilea 4 şilingi, mansardă 3 şilingi 
s ăptămînal, astfel că numai locatarii înfometaţi 'din Charles 
Street plătesc proprietarilor un tribut anual de 2.000 l. st. 
(14.000 de taleri) , iar cele 5.366 de familii din Westminster, 
menţionate mai sus, o chirie anuală totală de 40.000 l.  st. 
{270.000 de taleri) . 

Cel mai mare cartier muncitoresc e însă cel situat la est 
de Tower, în Whitechapel şi Bethnal Green, unde e cocen
trată principala masă a muncitorilor din Londra. Să ascultm 
ce spme d-1 G. Alston, p arohul biseri cii St. Philip din Bethnal 
Green, despre starea parohiei sale : 

.,Ea cuprinde 1.400 de case, locuite de 2.795 de familii, sau aproxi
mativ 12.000 de persoane. Spaţiul ocupat de această populaţie nume· 
roasă este mai mic de 4.000 de iarzi pătraţi (1 .200 de picioare) , şi din 
cauza acestei aglomeraţii nu este nimic neobişnuit să găseşti bărbatul 
cu soţia, patru sau cinci copii şi uneori şi bunicul şi bunica într-o sin
gură încăpere cu suprafaţa de zece, douăsprezece pi�ioare, unde mun
cesc, mănîncă şi dorm. Cred că înainte ca episcopul Londrei să fi atras 
atenţia asupra acestei parohii, din cale-afară de sărace, în cartierul de 
vest se ştia tot atît de puţin despre ea ca şi despre sălbaticii din Australia 
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sau din �nsulele din sudul Pacificului. Şi dacă am vedea cu ochii noştri 
suferinţele acestor nenorociţi, dacă i-am surprinde la masa lor sărăcăcioasă 
şi i-am vedea încovoiaţi de boală sau şomaj, am găsi atîta neputinţă şi 
mizerie, încît o naţiune ca a noastră ar trebui să se ruşineze că e posib1l 
aşa ceva. m fost paroh la Huddersfield in timpul celor tri ani în care 
fabricile merpeau cel mai prost, dar n-am văzut niciodată o stare atit 
de nenorocita ca la Bethnal Green. Din zece capi de familie, in tot car
tierul nici măcar unul n-are alte hane decît cele de lucru, şi chiar şi 
acestea sînt cît se poate de proaste şi de zdrenţuite ; ba mulţi n-au alti 
velinţă pentru noapte decît aceste zdrenţe, iar ca pat n!mic altceva decît 
un sac cu paie sau talaş• 82• 

Ne putem da seama din dscrierea de mai sus cum arată 
mteriorul acestor locuinţe. In plus, ne vom lua pe urmele 
autorităţilor engleze care nimeresc uneori în locuinţe de pro
letari. 

Cu ocazia constatării decesului femeii Ann Galway, de 45 
de ani, la 16 noiembrie 1843, de către d�l Carter, procuror 
din Surrey, ziarle relatează următoarele despre locuinţa de
functei : ea locuia cu soţ. şi fiul lor de 19 ani la nr. 3 în 
Whie Lion Cot, Belosey rt, Londra, într-o ome'ă 
mică în care nu se găsea nici pat, nici aşternut sau vro altă 
mobilă. Moaa zăcea ilîngă fid d, pe n !ldăT de lli iipiţi 
pe trupul ei aproape gol, căci nu aveau nici plapomă, nici 
cearceaf. Fulgii erau atît de lipiţi de cadavru, încît mdicul 
nu putu să-1 ceeeteze îlldnte de a .i fost cTăţat ; el găsi 
un trup sieit şi ciupit îngrozitor de inscte. O parte din du
şumeaua camerei era smulsă, iar gaura servea familiei de 
latrină. 

Luni, 15 ianuarie 1844, fură aduşi în faţa comisariatului 
de poliţie din Worship Street, Londra, doi băieţi pentru că 
de foame furaseră dintr-o prăvălie o pulpă de vacă pe jumă
tate crudă, pe care o mîncaseră pe loc. Comisarul gsi de 
cuviinţă să cerceteze cazul mai îndeaproape şi curînd primi 
de la agenţii de poliţie umătoarele informaţii : mma b ăie
ţilor era văduva unui veteran devenit agent de poliţie, iar 
de la moartea soţului ei o ducea foaTte prost împrenă cu 
cei nouă op. . i. ia ·Ia m. 2 n Poll's Palace, Quaker 
Street, Spitliiels, în oa mai mpltă mizerie. Cînd agentul 
de oliţie veni la ea o găsi cu şase din copiii ei literalmente 
înghesuiţi într-o cămăruţă dosnică, fără altă mobilă decit două 
scaune de trstie fără fund, o măsuţă u două picioare rupte, 
o ceaşcă spartă şi o srăchio.ră. n vatră focul abta pîlpîia, 
iar într-un colţ cîteva zdrenţe vechi, atîtea cît putea duce o 
fmeie în şorţ ; ele serveau de pat întregii familii. In afara 
hainelor lor sărăcăcioase nu aveau altă velinţă. Biata femeie 
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îi povesti agentului că anul trecut fusese neyoită să-şi vîndă 
patul pentru hrană ; cearceafurile le amanetase băcanului în 
schimbul cîtorva alimente, în sfîrşit, fusese n�voită să vîndă 
absolut totul numai ca să facă rost 'de pîine. Comisarul îi dădu 
feeii o sumă mai mărişoară din fondul săracilor. 

In februarie 1844 fură recomandate carităţii comisarului din 
Marlborough Street o văduvă în vîrstă de 60 de ani, Theresa 
Bishop, împreună cu fiica ei, de 26 de ani, care era bolnavă. 
Ele -loiau 1a m. 5 B.rol Street, Grosvnor Square, într-o 
odăiţă dosnică de mărimea unui dulap, în care nu se găsea 
nici un fel de mobilă. Intr-un colţ erau cîteva zdrenţe pe care 
dormeau cele două femei, şi o ladă servea în acelaşi timp 
de masă şi de scaun. Mama cîştiga cîte ceva muncind cu 
ziua ; după cum 'declară proprietarul, ele o duceau astfel din 
mai 1843, vînzînd s au amanetînd treptat tot ce mai aveau, 
fără să poată plăti totuşi vreodată chiria. Comisarul le trimise 
o liră ste1lină din fondul săracilor. 

Nu ru să susţin 1Că toţi mun!itoi din Londra trăiesc 
în ·aoeeaşi mizeie ·oa c'le tTei iamLii po�lite mi sus ; ştill, 
fireşte, că ,faţă de unii pe care societatea îi calcă în picioare 
fără cruţare, alţi zece o duc mai bine, dar susţin că mii de 
familii harnice şi cinstite, mult mai cinstite, mai onorabile 
decît toţi bogătaşii din Londra la un loc, se găsesc în această 
situaţie ne'denă de un om şi că oricare proletar, fără excep
ţie, fără vina lui şi în ciuda strădaniilor sale, poate fi lovit 
de aceeaşi soartă. 

Cu toate acestea, cei care au un adăpost, oricum ar fi el, 
sînt fericiţi în comparaţie cu cei lipsiţi cu totul de adăpost. 
La Londra se scoală în fiecare dimineaţă cincizeci de mii de 
oameni care nu ştiu unde vor pune capul noaptea următoare. 
Cei mai fericiţi dintre ei, care izbutesc să pună deoparte ci
teva pence pînă seara, se duc într-un fel de azil de noapte 
(lodging-house) , care există cu duiumul în oricare oraş mare, 
unde găsesc pe bani un adăpost pentru noapte. Dar ce fel de 
adăpost 1 De sus pînă j os, c asa e plină cu paturi, cîte patru, 
cinci, şase într-o odaie, atîtea cîte încap. In fiecare pat se 
îndeasă pau, illi, şase oameii, după cum încap, bolnavi 
şi sănăoşi, bă1Jrîii şi ilJerJ, b ărbaţi J femei, beivi şi trezi, 
;um se nimereşte, toţi de-a valma. Şi nu rareori se iscă între 
ei scandaluri, se încaieră, se rănesc ; iar dacă tovarăşii de pat 
se înţeleg, atunci e şi mai rău : se pun la cale hoţii sau se 
petrec ·lucui a c ăror bstialitate nu poate ii redată în u
vine de raiur nostru devenit mai omenesc. D.r i care nu 
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pot plăti uc1 măoar n asbfel de culcuş ? Ei bine, aceştia 
dorm pe unle ipucă, prin ganu•ri, pe sub bolţi, în vreun 
ungher în care poliJia s au p roprietarii îi l asă să doannă ne
s tingheiiţi ; cîe unii Ji gSesc adăpost prill azilurile insta
late ici colo de caiotatea particulară, alţii dorm în p ar:i. pe 
bănai, chiar sub fereitrele reginei Vic toria. S ă  auzim ce spune 
"Times " 83 n o ctombrie 1 843 : 

"Din raportul poliţienesc de ieri rezultă ca m medie cincizeci de 
fiinţe omeneşti dorm în fiecare noapte în parcuri, fără alt adăpost contrs 
intemperiilor decit arborii sau unele adîncituri din pereţi� digurilor. 
Majoritatea sînt fete tinere ademenite de soldaţi, aduse în capitală şi 
lăsate la voia întîmplării, pradă deznădejdii şi mizeriei într-un oraş 
stră�n, pradă desfrîuiui şi viciului precoce. 

Această situaţie este cu adevărat îngrozitoare. Săraci or fi existînd 
pretutindeni. Lipsurile şi-or fi croind pretutindeni drum, cuibărindu-se 
în întreaga lor grozăvie în 'inima unui oraş mare şi bogat. Ne e teamă 
că în miile de uliţe ş i  ulicioare ale unei metropole cu populaţie deasă 
trebuie să existe întotdeauna multă suferinţă, multe lucruri care j ignesc 
privirea, multe care nu ies ni'iodată la iveală. 

Dar ca înăuntrul graniţelor pe care şi le-au trasat bogăţia, veselia 
şi strălucirea, în apropierea splendorii regale a palatului St. James, în 
imediata apropiere a minunatului palat de la Bayswater, acolo unde 
vechiul cart'.er aristocratic se întîlneşte cu cel nou, într-o regiune în care 
rafinamentul grijuliu al urbanismului modern s-a ferit să aşeze măcar 
o singură căsuţă pentru calicime, într-o regiune care pare rezervată plă
cerilor celor mai exclusiviste pe care le poate oferi bogăţia - ca toc
mai aici să se cuib.rească să1 ăcia, foamea, boala şi viciul cu tot cortegiul 
lor de grozăvii, mistuind trupurile şi sufletele, este într-adevăr ceva 
monstruos 1 

Plăcerile cele mai alese pe care le poate oferi sănătatea fizică, sti
mulentul intelectual, desfătările nevinovate ale simţurilor în atingere 
directă cu cea mai neagră mizerie 1 Bogăţia, rîzînd de sus, din străluci
toarele ei saloane, hohotind cu brutală nepăsare alături de mizeria pe 
care nu o cnoaşte 1 Bucuria care îşi bate joc inconştient, dar cu cru
zime, de durerea care geme jos în stradă 1 Toate antagonismele în plină 
luptă, toate în conflict, cu excepţia viciului care ispiteşte şi a viciului 
care se lasă ispitit. .. Să ia însă aminte toţi că în cel mai strălucitor car
tier al celui mai bogat oraş de pe pămînt, noapte de noapte, iarnă de 
iarnă, se găsesc femei tinere de ani, îmbătrînite de păcate şi de sufe
rinţe, paria ale societăţii, care se prăpădesc de foame, de murdărie şi 
de boală. Să ia aminte şi să înveţe nu să facă teorii, ci să îndrepte cu 
fapta. Domnul e martor că în ziua de azi multe sînt de îndreptat cu 
fapta 1 "  

Am vorbit mai sus d e  azilurile pentru cei fără adăpost. Cît 
sînt ele de tixite putem vedea din două exemple. Un "Refuge 
of the Houseless" *, înfiinţat recent în Upper Ogle Street, 

* - refugiu pentru cei fără adăpost. - Nota Trad. 



Situaţia clasei muncitoare din Anglia. Oraşele mari 281 

care poate adăposti 300 de persoane pe noapte, a găzduit de 
la deschiderea sa, în 27 i anuarie, pînă la 17 martie 1844 2 .740 
de persoane pentru una sau mai multe nopţi ; şi, cu toate 
că anotimpul devenise mai favorabil, numărul soli citanţilor, 
atît în acest a2iJl cît ş.i în cle in Whicross Set şi Wap
ping, a crescut illt, iar, din !lipsă de loc, în iecare seară 
emu refuJate o !lţime de pensone. In altă parte, la Azilul 
oentra. ldin Playhouse Yard, în pimele trei luni ale anului 
1844 au fost adă,posite în fiecare noapte în medie 460 de 
persone, în tobal 6.681 de peSoane, Listribhindu-se 96. 141  
de raţii d e  pîine. oitl d e  oonducere declară totuşi c ă  
n i i  acestă Thlituţie n-a putut face faţă c î t  de c î t  marelui 
număr de solicibmi decît atuni cînd a început să fnnc�ioneze 
ş i  Aziwul din est. 

Dar s ă  lăsăm Londra pentru a ne o cupa pe rînd de cele
lalte oraşe mari din Regatul Unit. Să luăm mai întîi DubJinul, 
oraş a cărui intrare dinspre mare e tot atît de fermecătoare 
pe cît de impunătoare e aceea a Londrei. Golful din Dublin 
este cel mai frumos dintre golfurile tuturor insulelor brita
nice, i ar irlandezii obişnuiesc chiar să-1 compare cu cel din 
Neapole. Oraşul însuşi este şi el foarte frumos ,  iar cartierele 
sale aristocratice sînt concepute mai bine şi cu mai mult gust 
decît în oricare alt oraş britanic. In schimb însă, cartierele 
sărace ale Dublinului sînt dintre cele mai respingătoare şi 
mai urîte din cîte se pot vedea în lume. E drept că o parte 
din vină o poartă şi caracterul poporului irlandez, care, în 
anumite împrejurări, se simte la largul lui numai în murdărie ; 
întrucît însă găsim mii de irlandezi în oricare oraş mare al 
Angliei sau Scoţiei şi întrucît orice populaţie săracă se scu
fundă treptat în aceeaşi murdărie, mizeria din Dublin nu mai 
apare ca ceva specific, propriu numai oraşului irlandez, ci 
c a  ceva comun tuturor marilor oraşe din întreaga lume. Car
tierele s ălace ale Dublinulli s înt foarte înJinse, .ar murdări a,  
s tarea de părăginire a caselor, neglijarea străzilor întrec orice 
închipuire. Despre modul în care sînt înghesuiţi aici s ăracii 
ne putem face o idee aflînd că în 1817, după raportul inspec
torilor Caselor de muncă *, în Barrack Street, în 52 de case 

* Citat in lucrarea doctorului W. P. Alison, F.R.S.E., fellow and late 
President of the Royal College of Physicians [membru şi fost preşedinte 
al Colegiului regal al medicilor] etc. etc. "Observations on the Manage
ment of the Poor in Scotland and its Effects on the Health of Great 
Towns• ["Observaţii cu privire Ia asistenta săracilor in Scoţia şi urmă
rile ei asupra sănătăţii publice in oraşele mari") ,  Edinburgh 1840. 
Autorul e un tory religios, fratele istoricului Arch[ibald] Alison. 



282 Friedrich ngels 

cu 390 de camere locuiau 1 .318  persoane, iar în Church Street 
şi în împrejurimi, în 71 de case cu 393 de camere - 1 .997 de 
persoane ; că 

"in acest cartier ŞI m cel invecinat există o mulţime de ulicioare şi 
curţi puturoase (foul), că unele subsoluri primesc llmină numai prin uşă 
şi că in multe din ele locatarii dorm pe pămîntul gol, deşi majoritatea 
au cel puţin paturi, dar că, de exemplu, in Nicholson's Court, in 28 de 
odăiţe mizerabile se adăpostesc 151 de oameni care trăiesc in cea mai 
cumplită mizerie, 1 aşa că in tot hanul am găsit numai două paturi şi 
două cuverturi • .  

La Dublin mizeria e atît de mare, încît o singură instituţie 
de binefe, "Mehity Associaion" *, pmşte ic 
2.500 de persoane, deci unu la sută din întreaga populaţie, că
rora le împarte hrană peste zi, iar seara le dă drumul. 

Lucruri asemănătoare relatează doctorul Alison despre 
Edinburgh - alt oraş a cărui poziţie minunată a făcut să fie 
numit Atena modernă şi al cărui splendid cartier aristocratic, 
situat în partea nouă a oraşului, contrastează violent cu mi
zeria cruntă a săracilor din partea veche a oraşului. Alison 
susţine că această parte întinsă a oraşului ar fi tot atît de 
murdară şi de hidoasă ca şi cele mai proaste cartiere ale Du
bUnului i tcă . .  Mn.oty Assocaion" ·f avea de ajubat l·a 
Edinburgh un procent tot atît de mare de nevoiaşi ca şi în ca
pitala Irlandei ; ba pretinde chiar că sărJcii din Scoţia, în spe
cial cei din Edinburgh şi din Glasgow, ar fi într-o situaţie 
mi pfecară decît ci dill 1aite .reiund lle Regatului U.t i că 
cei mai nenorociţi n-ar fi irlandezii, ci scoţienii. Predicatorul 
vechii birli din Einburgh, dr. Le, a dlrat, în 1836, in 
faţa "mission of Rel!igious liJion" ** : 

"El n-a văzut încă nicăieri atîta mizerie ca in parohia lui. Oamenii 
sint lipsiţi de mobile, lipsiţi de orice ; adesea locuiesc două perech'i in 
aceeaşi odaie. Intr-o zi  vizitase şapte locuinţe in care nu se găsea nici 
un pat, in unele nici măcar paie ; octogenari dormeau e duşumele, 
aproape nici unul nu se dezbrăca noaptea. Intr-o pivniţă găsise două 
familii scoţiene de la ţară ; doi copii le muriseră curind după sosirea 
lor in oraş, iar al treilea era pe moarte in momentul vizitei sale - fie
.are familie avea intr-un colţ un maldăr de paie murdare, iar pivnita, 
care era atit de întunecoasă că nici ziua om pe om nu putea recunoaşte, 
mai adăpostea pe deasupra şi un măgar. - Inima cea mai împietrită 
trebuie să singereze văzînd atîta mizerie intr-o ţară ca Scoţia", 

* - "Asociaţia impotriva cerşitoriei" .  - Nota Trad. 
** - comisii de învăţămînt religios. - Nota Trad. 



Situaţia clasei muncitoare din Anglia. Oraşele mari 283 

Lui asemnăJoaTe l'atează dctl Henen în "Edin
brgh Micl d Surical Jolfial " • . Dil:r-un .ra1rt par
lamentar • • 1rezu;Jtă - 1i de altfel ne pu1em aepta în 
asemenea împrejuran - 'e rurdăie domneşte în ca
sele săracilor din Edinburgh. Pe lemnăria patului şi-au făcut 
găinile culcuş ; cîini şi chiar cai dorm în aceeaşi încă
pere cu oamenii, iar consecinţa firească este că în aceste lo
cuinţe domneşte o murdărie şi o duhoare groaznică şi armate 
întregi de insecte de tot felul s-au cuibărit în ele. Construc
ţia Edinburghului favorizează cît se poate de mult această 
stare îngrozitoare. Oraşul vechi e construit pe cele două po
vîrnişuri ale unui deal, pe a cărui coamă trece Strada Mare 
(High Street) . Din ea se ramHică, pe ambele părţi, o mulţime 
de ldire lrrne i îtiotocheate, in aea51tă cauză nme 
. ,cotituri" (wynds) , uliţe care coboară spre vale, formînd 
partea pro1tră 1a or.Ji. Casl.e in o.şele scoţiene sînt 
în general înalte, cu cinci şi şase etaje, ca la Paris, şi, spre 
desebire de cle in llgiia, le, pe dt posibil, fieore îşi 
are căsuţa sa, acestea sînt locuite de un mare număr de fa
milii ; astfel se aglomerează şi mai mult un mare număr d
oameni pe o suprafaţă mică. 

,.Aceste străzi - spune un ziar englez într-un articol asupra situaţiei 
sanitare a muncitorilor din oraşe *** - sînt adesea atît de înguste încît 
poţi trece de pe fereastra un'i case pe fereastra casei de peste drum, iar 
casele au atîtea etaje, încît lumina abia poate pătrunde în curte sau în 
ulicioara dintre clădiri. In această parte a oraşului nu există nici haz
nale, nici altfel de scurgeri sau latrine aparţinînd caselor. De aceea tot 
gunoiul, lăturile şi excrementele a cel puţin 50.00 de persoane sînt
aruncate în fiecare noapte în rigole, astfel că, cu toate că străzile sînt 
măturate, se formează grămezi de murdărie uscată şi miasme care nu 
numai că izbesc văzul şi mirosul, dar pun totodată în cea mai mare pri
mejdie sănătatea locuitorilor. Este oare de mirare că în asemenea loca
lităţi sănătatea, moravurile şi chiar cea mai elementară bună-cuviinţă sînt 
nesocotite cu totul 1 Ba mai mult, toţi cei care cunosc mai indeaproap
starea locuitorilor pot certifica ce grad au atins aici boala, mizeria şi 

* - ,.Jurnalul medicilor şi chirurgilor din Edinburgh" .  - Nota Trad_ 
** Report to the Home Secretary from the Poor-Law Commissioners, 

on an lnquiry into the Sa'itary Condition of the Labouring Classes of 
Great Britain. With Appendices. Presented to both Houses of Parliament 
in July 1842. [Raport adresat ministrului de interne de comisia însăr
cinată în baza legii pentru asistenta săracilor să facă o anchetă referi
toare la starea sănătăţii clasei muncitoare din Marea Britanie. Cu anexe. 
Prezentat ambelor Camere ale parlamentului în iulie 1842] - 3 voi. in 
folio. - M�teriale culese şi sistematizate din rapoarte medicale de Edwin 
Chadwick, secretar al Comisiei instituite în baza legii pentru asistent. 
săracilor. 

*** ,.The Artizan• ,  1843, numărul din o;tombrie. - Revistă lunar!. 
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demoralizarea. In aceste regiuii societatea a ajuns pe o treaptă nespus 
de joasă şi mizeră. - Locuinţele clasei mai sărace sînt în general foarte 
murdare şi, pe cit se pare, n-au fost niciodată curăţate în vreun fel 
oarecare. Ele se compun în majoritatea cazurilor dintr-o singură odaie, 
:are, cu toată aerisirea foarte proastă, e întotdeauna rece d�n cauza 
geamurilor sparte sau care se inchid prost, uneori igrasioasă şi în parte 
sub pămînt, întotdeauna prost mobilată şi de nelocuit, astfel incit un 

.maldăr de paie pe care zac de-a valma bărbaţi şi femei, tineri şi bătrîni 
într-o învălmăşeală înspăimîntătoare serveşte adesea drept pat unei fa
milii intregi. Apa se găseşte numai la pompele publice, iar dificultatea 
de a o căra înlesneşte, bineînţeles, răspîndirea murdăriei" .  

In alte porturi ai situaţia nu e mai bună. Liverpool, cu 
tot comerţul, strălucirea şi bogăţia sa, îşi tratează muncitorii 
cu aceeaşi barbarie. O cincime 'din populaţie, deci peste 
45.000 de persoane locuiesc în beciuri strîmte, întunecoase, 
igrasioase şi neaerisite, al căror număr se ridică la 7.862. La 
acestea se mai adaugă 2.270 de curţi (courts) , adică piaţete 
înconjurate de clădiri şi avînd o intrare îngustă, de obicei 
pe sub o boltă, aane nu mtt, aşadur, nici o ·aertsire. Ele 
sint de obicei foarte murdare şi locuite aproape exclusiv de 
proletari. De asemenea curţi ne vom ocupa mai amănunţit 
cînd vom vorbi de Manchester. La Bristol au fost vizitate 
ocazional 2 .800 de familii de muncitori şi din acestea 46°/o 
aveau doar o singură încăpere. 

Absolut aceeaşi situaţie se constată în oraşele industriale. 
La Not tingham sînt în total 1 1 .000 de case, din care 7.000-
8.000 sînt clădite calcan la calcan, astfel că aerisirea nu este 
posibilă ; în afară de aceasta există, de obicei, o singură 
latrină comună pentru mai multe case. La o inspecţie recentă 
s-au găsit numeroase şiruri de case construite deasupra unor 
şanţuri de scurgere puţin adînci, care erau acoperite doar de 
scîndurile duşumelii. La Leicester, la Derby şi la Sheffield 
situaţia este asemănătoare. Despre Birmingham, articolul citat 
mai sus din "Artizan" relatează următoarele : 

.,In părţile mai vechi ale oraşului sînt multe cartiere mizere, mur
dare şi neglijate, pline de băltoace stătute şi grămezi de gunoaie. Curţile 
sînt foarte numeroase la Birmingham, peste 2.000, şi adăpostesc majo
ritatea muncitorilor. Cele mai multe sînt ingute, pline de noroi, prost 
-aerisite, cu un sistem de scurgere defectuos şi cuprind opt pînă la două
zeci de case, majoritatea cu aerisire dintr-o singură parte, deoarece au 
peretele d'in spate comun cu o altă casă, iar în fund se găseşte în mai 
toate cazurile o groapă de gunoi sau ceva asemănător într-o stare de 
murdărie de nedescris. Totuşi trebuie să remarcăm că curţile mai noi 
sînt amplasate cu mai multă pricepere şi sînt mai bine întreţinute ; şi 
chiar în curti casele (cottages) sînt mai puţin îngrămădite decit la Man

-chester şi Liverpool ; tocma. de aceea la Birmingham s-au inregistrat în 
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vremuri de epidemie mai puţine cazuri mortale decît, de exemplu, la 
volverhampton, Dudley şi Bilston, care sînt la o depărtare de numai 
cîteva mile. De asemenea, locuinţele la subsol sînt necunoscute la Bir
mingham, deşi unele pivniţe sînt în mod impropriu utilizate ca ateliere. 
Casele cu odăi mobilate pentru proletari sint destul de numeroase (peste 
400) , aşezate în special în curţile din centrul oraşului ; aproape toate 
sînt dezgustător de murdare şi neaerisite şi constituie un loc de refugiu 
pentru cerşetori, vagabonzi • (trampers - despre înţelesul mai precis al 
cuvintului vom vorbi mai tirziu), "hoţi şi prostituate, care mănîncă, 
beau, fumează şi dorm aici fără să se sinchisească de bună-cuviinţă sau 
confort, într-o atmosferă suportabilă numai pentru aceste fjinţe degra
date". 

Glasgow e asemănă în multe pr.Jnţe u E.nburghul -
aceleaşi "wys " ,  aceleaşi c ase îna!lte. Relativ l a  acst oraş 
"Artizan" scrie : 

"Aici clasa muncitoare constituie circa 78% din întreaga populaţie 
(vreo 300.000 de persoane) şi locuieşte în cartiere care întrec în mize
rie şi grozăvie cele mai din urmă vizuini din St. Giles şi Whitechapel, 
liberties-urile din Dublin şi wynds-urile din Edinburgh. Există numeroase 
cartiere de felul acesta în inima oraşului - la sud de Trongate, la vest 
de Piaţa de Sare, la Calton, de ambele părţi ale Străzii Mari etc. -, la
birinturi nesfîrşite de uliţe' strîmte sau wynds-uri in care se deschid 
aproape la fiecare pas curţi sau fundături cu case vechi, neaerisite, inalte, 
dărăpănate şi fără apă. Aceste case sînt literalmente ticsite cu locatari ; 
ele adăpostesc cîte trei, patru familii - poate douăzeci de persoane -
la fiecare etaj, iar uneori fiecare etaj este inchiriat «cu patul», astfel că· 
în fiecare încăpere nu putem spune că sînt adăpostite, ci îndesate una 
peste alta 1-20 de persoane. Aceste cartiere adăpostesc cea mai săracă, 
mai depravată şi mai decăzută parte a populaţiei şi pot fi considerate 
ca sursa acelor teribile friguri epidemice care bîntuie în tot oraşul" .  

Să auzim m descie Jceste cariere J .  C .  Symons, co
misaT al guvemwlui, cu ocazia ni nchete supa situaţiei 
ţesătorilor manuali * : 

"Am văzut mizeria în formele ei cele mai grave, atît ai'i cît şi pe 
continent. Dar inainte de a vizita wynds-uri�e din Glasgow n-aş fi cre
zut că ar putea exista în vreo ţară civilizată atîta crimă, mizerie şr 
boală. ln cele mai mizere aziluri de noapte dorm de-a valma, pe podea, 
1 0, 12, ba cîteodată chiar 20 de persoane de ambele sexe şi de toat1 
virstele, mai mult sau mai puţin despuiate. Aceste adăposturi sînt de 
obicei (generally) atît de murdare, igrasioase şi dărăpănate, incit nimeni 
n-ar voi să-şi adă postească acolo calul" .  

* "Arts and Artisans at  Home and •Abroad" [, .Meşteşuguri şi meş
teşugari la noi şi în alte ţări" ]  de J. C. Symons. Einburgh 1839. - Au
torul, pe cît se pare, el însuşi scoţian, este liberal şi deci pornit cu în
verşunare contra oricărei mişcări muncitoreşti independente. Citatele de 
mai sus se află la pag. 1 16 şi urm. 

• 
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Iar într-alt loc : 

.,Wynds-urile din Glasgow adăpostesc o populaţie flotanti de 
15.000-30.000 de persoane. Acest cartier este alcătuit dintr-o sumedenie 
le uliţe inguste şi curţi pătrate, in m'ijloc cu nelipsitul morman de gu
noaie. Oricît de înspăimîntător era aspectul exterior al acestor locuri, 
totuşi nu eram pregătit să găsesc înăuntru atîta murdărie şi mizerie. In 
unele dintre aceste dormitoare, pe care noi" (superintendentul căpitan 
Miller şi Symons) "le-am viz'itat noaptea, am găsit un adevărat strat de 
fiinţe omeneşti întinse de-a dreptul pe jos, adeseori 15-20, unele îm
brăcate, altele goale, bărbaţi şi femei de-a valma. Patul lor era un aşter
nut de paie mucegăite, amestecate cu cîteva zdrenţe. Mobilă puţină sau 
de loc, iar singurul lucru care mai dădea acestor vizuin'i un aspect de 
locuinţă era focul din vatră. Principalele izvoare de cîştig ale acestei 
populaţii sînt hoţia şi prostituţia. Nimeni nu părea că-şi dă osteneala să 
cureţe acest grajd al lui Augias, acest lăcaş al tuturor duhurilor rele, 
acest ghem în care crima se împleteşte cu murdăria şi molimile şi al 
-cărui centru este cel de-al doilea oraş al regatului. O cercetare amănunţită 
a cartierelor sărace din alte oraşe nu mi-a dat niciodată prilejul să văd 
ceva măcar pe jumătate atît de respingător nici in ceea ce priveşte gra
-dul de infecţie morală şi fizică, nici in ceea ce priveşte densitatea rela
tivă a populaţiei. - In acest cartier majoritatea caselor au fost declarate 
-de către Court of Guild * ca insalubre şi improprii de locuit, dar tocmai 
acestea sînt cele mai înţesate, fiindcă pentru ele, conform legii, nu sP 
poate cere chirie". 

Marele centru industrial din mijlocul insulei britanice, 
reg1unea 'u p opulaţie ioarte desă dn Yorkshire-ul de ves t 
Şi Lancashire-ul de sud cu numeroasele s ale o raşe industriale, 
nu este cu nimic mai prej os de celelalte oraşe mari. Regiu
nea industriei l inii din West-Riding, Yorkshire, este un ţinut 
încîntător, cu dealuri împădurite ale căror vîrfuri se ridică 
tot mai abupte inrp1e 1apus, riînd cu coama prăpsioasă 
de la Blackltne Edge, cumpăia apelor dintre Mlea Irlan
di .i Marea Nordului . Valea fluvruld Ailre, pe .care e aşezat 
Leeds, şi a rîului Calder, străbătută de calea ferată Manchester
Leeds, se numără p rintre cele mai atrăgătoare văi ale Angliei. 
Ele sînt p resărate u uine, sate i o1aşe ; casele cenuşii de 
piatră par atît de ospitaliere şi curăţele faţă de clădirile de 
cărămidă înnegrită din Lancashire, că ţi-e mai mare dragul 
să le piveşti. Insă cîd ii chiar în 01aş vem pu�e luui 
îmbucurătoare. Leeds e aşezat, dup ă cum descrie "Artizan" 
(loc. dt.) şi după cm m verificat eu, 

• - Curtea administrativă. - Nota Trad. 
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.,pe o coastă lină de deal care se pierde în valea rîului Aire. Acesta şer
puieşte de-a curmezişul oraşului pe o lungime de circa o milă şi jumătate *, 
iar în timpul dezgheţului sau al ploilor torenţiale provoacă inundaţii. 
Cartierele aşezate mai la deal, în vestul oraşului, sînt curăţele pentru 
un oraş atît de mare, dar cele din vale, din preajma rîului şi a afluen
tilor lui (becks) , sînt murdare, strîmte, şi ele singure ar fi de ajuns a 
să scurteze zilele locuitorilor, îndeosebi ale copiilor mici ; la aceasta se 
mai adaugă starea dezgustătoare a cartierelor muncitoreşti din jurul lui 
Kirkgate, March Lane, Cross Street şi Richmond Road, care trebuie atri
buită străzilor nepavate şi fără canalizare, construcţiei neregulate a ca
selor, nenumăratelor curţi şi fundături şi lipsei totale a celor mai ele
mentare măsuri de salubritate - toate acestea la un loc explică cu vîrf 
ŞI îndesat procentul extrem de mare al mortalităţii în aceste focare de 
mizerie şi murdărie. in cauza revărsărilor rîului Aire• (care, trebuie să 
adăugăm, intră în oraş limpede şi transparent, pentru a-1 părăsi îngro
şat, negru şi mirosind greu de tot soiul de murdării, ca toate rîurile fo
losite în industrie) , .,locuinţele şi pivniţele sînt adesea într-atît de inun
date, încît apa trebuie scoasă în stradă cu pompa. ln timpul acestor re
vărsări apa urcă, chiar acolo unde există hasnale, din aceste hasnale în 
_pivniţe ••, exalînd miasme amestecate cu hidrogen sulfurat şi lăsînd în 
urmă reziduuri dezgustătoare, extrem de dăunătoare sănătăţii. ln timpul 
"evărsărilor din primăvara anului 1839, efectele înfundării hasnalelor au 
fost atît de dezastruoase, încît, după un raport al functionarului însăr
cinat cu ţinerea evidenţei stării civile, în acest cartier, în impul tri
mestrului reveneau trei decese la două naşteri, pe cînd în acelaşi răstimp 
In alte cartiere erau trei naşteri la două decese". 

Alte cartiere cu opulaţie deasă sînt cu totul lLpsite de 
canalizare s au au o canalizare atît de proastă, încît nu le 
este de nici un folos. In unele şiruri de case pivniţele sînt 
rareori uscate ; în alte cartiere străzile sînt acoperite cu un 
strat de noroi moale, în care piciorul se înfundă complet. Za
danic s-au străduit locuitorii să le repare, tunind din cînd 
în cînd lopeţi de cenuşă ; totuşi scursorile din grămezile de 
gunoaie şi lăturile vărsate de prin case umplu toate gropile, 
pînă ce le usucă vîntul şi soarele (compară raportul Consi
liului comunal, din "Statistica! Journal", vol. 2, pag. 404) . Un 
cottage obişnuit din Leeds nu ocupă mai mult de 5 iarzi pă
traţi şi ·constă, de obicei, dintr-o piIliţă, o cameră de locuit 
şi una de dormit. Aceste locuinţe strîmte, pline zi şi noapte 
de olli, coside d ele o pimej ie atît pntru mo1ala 
cît şi pentru sănătatea locuitorilor. In ce măsură sînt ticsite 
.aceste locuinţe relatează raportul citat mat sus asupra situa
ţiei snitare a JJai mcitore : 

* Pretutindeni unde este vorba de mile, fără altă specificare, e vorba 
de mile ' engleze, care sînt în număr de 691/z pe un grad la ecuator şi 
deci sînt de 5 ori mai mici decît mila germană. 

•• Să se ia aminte că aceste ,,pivniţe• nu sînt magazii de vechituri, 
't locuinţe pentru oameni. 
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,.La Leeds am găsit fraţi şi surori, 'precum şi chiriaşi de ambele sexe 
dormind in aceeaşi încăpere cu părinţii i acest fapt are urmări a căror 
descriere repugnă simţului omenesc". 

Aceeaşi situaţie şi la Bradford, ore e situat Ja o depăitare 
de nllllai 7 mi�e de Leeds, pe malur.re unui rîu mic, nu 
ca smoala . împuţit, la  întretJierea mai multor văi ,  PrJit de 
pe colinele dimprejur, oraşul oferă o privelişte încîntătoare 
într-o duminică frumoasă, căci în zilele de lucru e învăluit 
într-un nor des de fum ; dar în interiorul oraşului domneşte 
aceeaşi murdărie şi aceleaşi condiţii de nesuportat ca şi la 
Leeds. Cartierele mai vechi sînt construite pe povîmişuri 
abrupte, înghesuite şi neregulate ; pe uliţe, în fundături şi 
prin curţi zac mormane de gunoaie şi moloz. Casele sînt dără
pănate, murdare şi insalubre, iar în imediata apropiere a rîului 
şi în fundul văii am găsit cîteva case al căror cat inferior, 
îngropat pe jumătate în coasta dealului, era absolut de ne
locuit. In general, cartierele din fundul văii, unde între uzinele 
înalte s-au îngrămădit locuinţele muncitoreşti, sînt cele mai 
prost construite şi mai murdare din întreg oraşul. In cartierele 
mai noi ale Bradfordului, ca în toate oraşele industriale, ca
sele sînt construite în şiruri mai regulate, dar şi aici au toate 
neajunsurile legate de felul tradiţional de a caza muncitorii, 
neajunsuri despre care vom vorbi mai pe larg cînd vom 
ajunge la Manchester. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
celelalte oraşe din West-Riding, îndeosebi despre Barnsley, 
Halifax ş, Huddersfield. Acesta din urmă, deşi prin poziţia sa 
încîntătoare şi prin arhitectura sa modernă întrece în frumu
seţe toate oraşele industriale din Yorkshire şi Lancashire, îşi 
are totuşi cartierele sale mizere ; căci iată ce a raportat la 
5 august 1844 un comitet desemnat de către o adunare cetă
ţenească să inspecteze oraşul : 

,.Fapt notoriu e că în Huddersfield străzi întregi şi multe uliţe şi curţi 
nu sînt nici pavate, nici prevăzute cu hasnale sau canale de scurgere , 
ră aici lăturile, gunoaiele şi murdăriile de tot soiul zac pînă ce fermen
tează şi putrezesc, că mai pretutindeni sînt băltoace de apă stătută, că, 
prin urmare, locuinţele din apropiere sînt neigienice şi murdare, astfel 
că în aceste locuri izbucnesc boli care primejduiesc sănătatea întregu
lui oraş" 8�. 

Dacă străbatem Blackstone Edge pe jos sau cu trenul. 
ajungem pe pmîntul clasic unde industria engleză şi-a desă
vîrşit capodopera şi de unde iau naştere toate mişcările mun
citoeşti, în Lancashire-ul de sud, ·U centul său - Manche
ster. lnrtîJnim iarăşi o fumoasă regiune de coline care coboară 
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în povîrniş lin de la cumpăna apelor spre vest, pînă la Mare: 
Ilndi, o "eginne străbătută de vlle verzi, încîntătoare 
ale fuvilor RribMe, Iwen şi Mersey şi ale afluenţilor l or, o 
regiune care acum o sută de ani era încă în cea mai mare 
parte lăştinoasă şi puţin populată, dar care astăzi e presărată 
cu oraşe şi sate, fiind ţinutul cel mai populat al Angliei. Lan
:ashire, şi în special Manchester, constituie atît punctul de 
plecare cît şi centrul industriei din imperiul b ritanic ; bursa 
din Manchester este barometrul tuturor oscilaţiilor traficului 
industrial ; arta modenă a fabricaţiei şi-a atins în Manchester 
desăvîrşirea. In industria bumbacului din Lancashire-ul de 
su1d, utilizarea forţelor naturii, înlocuirea lucrului manual prin 
maşină (în special în cazul războiului mecanic de ţesut şi al 
selfactor-mule-i) , precum şi diviziunea muncii au atins cea mai 
mare dezvoltare, şi, dacă vedem în aceste trei elemente carac
teristica industriei moderne, trebuie să recunoaştem că şi în 
această privinţă prelucrarea bumbacului a rămas în fruntea 
tuturor celorlalte ramuri industriale, de la început şi pînă în 
zilele noastre. In acelaşi timp însă era firesc ca aici să se 
dezvolte în modul cel mai complet şi distinct şi urmările 
industriei moderne pentru clasa muncitoare şi ca proletariatul 
industrial să apară în forma sa cea mai clasică ; situaţia umi
litoare în care e pus muncitorl prin utilizarea forţei aburului. 
a maşinilor şi prin diviziunea muncii, precum şi încercările 
proletariatului de a pune capăt acestei situaţii degradante 
trebuiau de asemenea s ă  atingă aici cel mai înalt grad şi s ă  
ajungă în modul Cell m i  clar a conştiinţa li. Aşadar, 
pentru că Manchester este tipul clasic al oraşului industrial 
moden şi pentru că îl şi cunosc tot atît de bine ca pe oraşul 
meu natal - mai bine chiar decît majoritatea locuitoriloc 
lui -, ne vom opri ceva mai mult asupra lui. 

In ceea ce priveşte cartierele muncitoreşti, oraşele din 
j u. Manchesterului s e  deosebesc puin de oraşul central ; 
numai că în ele muncitorii constituie, dacă în genere e 
posibil, un şi mai mare procent al populaţiei decît în Man
chester. Aceste localităţi au o viaţă pur industrială şi toate 
afacelle lor comeCile se rezoavă la şi pn Manchester ; 
ele depind în toate privinţele de Manchester, şi de aceea sînt 
locuite numai de muncitori, de fabricanţi şi de negustoraşi 
mărunţi, în timp ce Manchester mai are şi o foarte numeroasă 
populaţie comercială, compusă mai ales din firme de agentură 
şi comision şi firme comerciale cu amănuntul. De aceea 
Bolton, Preston, Wigan, Bury, Rochdale, Middletan, Hey-

19 - Marx-Engels - Opere, voi. I I  
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wood, Oldham, Ashton, Stalybridge, Stockport etc., deşi 
aproape toate oraşe cu 30.000, 50.000, 70.000 pînă la 90.000 de 
locuitori, nu sînt decît nişte mari cartiere muncitoreşti în 
mijlocul cărora se înalţă cîteva fabrici ; ele sînt străbătute 
de cîteva străzi principale cu magazine de o parte şi de alta 
şi au cîteva bulevarde străjuite de grădinile şi vilele fabri
canţilor. Oraşele înseşi sînt asimetric şi prost construite, cu 
curţi murdare, uliţe şi ulicioare dosnice, pline de fum şi au 
un aspect deosebit de neospitalier din cauza culorii cără
mizilor - care sînt aici materialul de construcţie obişnuit -, 
la încput de n OU tapins, i însă înnegrite de m. 
Locuinţele la subsol sînt foarte frecvente ; oriunde a fost cu 
putinţă s-au amenajat astfel de găuri subterane şi o mare 
parte a populaţiei locuieşte într-însele. 

Printre oraşele cele mai mizere, în afară de Preston şi 
Oldham, se numără şi Bolton, situat la 1 1  mile nord-vest de 
Manchester. Pe cît am putut observa cu ocazia vizitelor mele 
repetate, Bolton are o singură stradă principală, Deansgate, 
şi aceea destul de murdară, care serveşte şi de piaţă şi care 
chiar pe timpul cel mai frumos are un aspect neplăcut şi 
întunecat, deşi, în .aiară de fab1ioi, &e numai case joase, 
cu unul sau două etaje. Ca pretutindeni, partea mai veche a 
oraşului e deosebit de dărăpănată şi insalubră. O apă negri
cioasă, despre care nu se poate spune dacă e o gîrlă sau un 
lung şir de băltoace împuţite, străbate orăşelul, infectînd şi 
mai mult aerul, care nici aşa nu e prea curat. 

Apoi Stockport, care, deşi e situat pe malul fluviului 
Mersey, care ţine de comitatul Cheshire, aparţine totuşi re
giunii industriale Manchester. E aşezat într-o vale îngustă, 
de-a lun. rîuQi M:rsey, oasfe� ·Că pe ll mal strada coboară 
în povîniş repede, pentru a urca pe celălalt mal, tot atît de 
pieptiş, la deal, iar calea ferată Manchester-Birmingham 
trece peste un viaduct înalt deasupra oraşului şi a întregii 
văi. Stockport este cunoscut în toată regiunea ca unul dintre 
tîrguşoarele cele mai întunecoase şi mai pline de fum şi e 
drept că, mai ales privit de pe viaduct, are un aspect deose
bit de nplăcut. Insă cottagele şi subsolurile proletarilor, care 
se înşiruie în rînduri lungi prin toate cartierele oraşului, din 
fundul văii pînă sus pe coama colinelor, te impresionează şi 
mai neplăcut. Nu-mi amintesc să fi văzut în alt oraş din acest 
district un număr atît de mare de subsoluri locuite. 

La cîteva mile înspre nord-est de Stockport se află 
Ashton-under-Lyne, una dintre cele mai noi localităţi indu-
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striale ale regiunii. Aşezat pe coasta unei coline la poalele 
căreia trec canalul şi fluviul Tame, orăşelul acesta este con
struit în general după un sistem mai modern, mai regulat. 
Cinci sau şase străzi lungi, paralele străbat colina de-a 
curmezişul, întretăindu-se în unghi drept cu alte străzi care 
coboară în vale. Datorită acestui sistem de construcţie, toate 
fabricile sînt expulzate din oraşul propriu-zis, chiar fără ca 
apropierea apei _i a căii navigabile să le fi atras pe toate în 
vale, unde stau înghesuite una în alta, scuipînd fum gros 
pe coşuri. Ashton capătă prin aceasta un aspect mult mai 
atrăgător decît majoritatea celorlalte oraşe industriale ; stră
zile sînt late şi mai curate, cottagele sînt de un roşu proaspăt 
şi au un aspect nou şi îmbietor. Sistemul nou de a construi 
cottage pentru muncitori îşi are însă şi părţile sale proaste ; 
fiecare stradă dă într-o stradă dosnică în care se ajunge 
printr-o ulicioară îngustă, cu atît mai murdară. Şi chiar în 
Ashton - cu toate că n-am văzut nici o clădire, cu excep
ţia cîtorva la intrarea în oraş, care să fie mai veche de 50 
de ani - sînt străzi pe care se află cottage învechite şi 
dărăpănate, cu cărămizi care se deplasează pe la colţuri, 
pereţi care crapă, lăsînd să se prelingă tencuiala din interior 
care se fărîmiţează ; sînt străzi neîngrijite şi înnegrite de 
fum a căror înfăţişare nu se deosebeşte de aceea a oricărui 
alt oraş din regiune, numai că la Ashton acestea sînt o ex
cepţie, şi nu o regulă. 

La o milă mai spre est se găseşte Stalybridge, aşezat tot 
pe rîul Tame . .  Cînd vii din Ashton peste deal vezi sus în 
vîrf, La dreipta şi la sbînga, grădini marJ cu oase splndide 
gen vilă, cele mai multe construite în stil "elisabetian" ,  care 
se deosebeşte de cel gotic întocmai ca religia anglicană 
protestantă de cea apostolică romana-catolică. O sută de 
paşi mai departe şi în vale apare oraşul Stalybridge - dar 
ce contrast izbitor în comparaţie cu splendidele reşedinţe 
de ţară, izbitor chiar şi în comparaţie cu modestele cottage 
din Ashton 1 Stalybridge e aşezat într-o vîlcea îngustă, în
tortocheată, mult mai îngustă chiar decît valea în care e 
situat Stockport, avînd ambele versante acoperite cu un labi
rint de cottage, case şi fabrici. Cum intri în oraş, primele 
cottage de care dai sînt neîncăpătoare, afumate, vechi şi 
căzute în pa1agi.ă, şd aşa cum sînt pril(ele case ste întreg 
oraŞl!l. In vailea înstă sînt puţine sri ; maj oriJtatea rurcă şi 
coboară, întretăindu-se fără nici o regulă ; din cauza poziţiei 
înclinate, aproape fiecare casă are parterul pe jumătate în-
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gropat în pămînt, iar mulţimea de curţi, ulicioare dosnice şi 
unghere izolate ce rezultă din această arhitectonică dezor
donată se poate vedea de pe creasta munţilor, de unde se 
deschide din loc în loc o perspectivă completă a oraşului 
de la poale. Dacă mai adăugăm şi murdăria îngrozitoare, e 
lesne de înţeles de ce Stalybridge face o impresie atît de 
detestabilă, cu toate că împrejurimile lui sînt frumoase. 

Dar destu[ despre aceste orăşle. Fiecare îşi are specifiul 
lui, dar în genera. muncitorii trăiesc aid ca şi la Manchester ; 
tocmai de aceea am Şi schiţat numai ceea ·ce constituie spe
cificul arhictonic 'Jl fiecăruia, mnţ�onînd că obseraţiiJe 
mai gnemle despre starea locuinţelor Wllcitoreşti din Man
chester se aplică întru totul şi oraşelor dimprejur. Să trecem 
acum chiar la oraşul central. 

Manchester e aşezat la poalele versantului sudic al unui 
lanţ de coline care se îngrămădesc dinspre Oldham, între 
văile rîuilm rweM i Medlock, şi l căro" ultim vîrf, Kersall
Moor, consJtuie hipodromu. şi totodată mnntle sacu l 
oraşului Manchester 85• Oraşu� propriu-zis e aşezat pe malul 
stîng al rîului Irwell, între acesta şi cele două rîuri mai mici, 
Irk şi Medlock, care se varsă aici în Irwell. Pe malul drept 
al rîului Irwell, acolo unde rîul descrie un cot mare, e aşezat 
Salford, iar mai la vest - Pendleton ; la nord de Irwell se  
află Higher ş i  Lower Broughton, la nord de Irk - Cheetllam 
Hill ; la sud de Medlock e situat Hulme, mai spre est -
Clwrlton-on-Medlock şi ceva mai departe, cam la est de 
Manchester, se află Ardwick. Tot complexul acesta de clă
diri se numeşte în mod obişnuit Manchester şi cuprinde 
aproximativ 400.000 de locuitori, ba poate chiar mai mult, 
.ar în nici un caz mai puţin. Oraşul însuşi este construit în 
aşa fl că poi loi intr-îoul i de�a rîldul şi-� poţi colinda 
z.lnic în lng i în Lat fără să di V"eodată de un oair 
muncitoresc sau să întîlneşti măcar muncitori - atîta timp, 
fireşte, cît îţi cauţi de ocupaţiile tale sau te plimbi .  Aceasta 
se datoreşte mai ales faptului că, printr-un acord inconştient, 
tacit, cît şi în mod intenţionat, conştient, cartierele munci
toreşti sînt riguros despărţite de cele rezervate clasei de 
mijloc, sau, acolo unde lucrul acesta nu este posibil, linia 
de demrcaţie între ele este camuflată cu ipocrizie .  Man
chester are în centrul său un cartier comercial destul de 
întins, lung de aproximativ o jumătate de milă şi cam tot 
atît de lat, alcătuit aproape numai din birouri şi depozite de 
mărfuri (warehouses) . Aproape întregul cartier este nelocuit, 
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iar în timpul nopţii e pustiu şi singuratic ; numai sergenţii 
de noapte cutreieră cu lanternele în mînă străzile înguste şi 
întunecoase. Cîteva străzi principale, pe care se concen
trează traficul enorm, brăzdează cartierul. Imobilele de pe 
aceste străzi, care de altfel sînt destul de animate pînă tîrziu 
noptea, .adipSic la P' magazine somptuoase, iar ca
turile de sus sînt pe alocuri locuite. Cu excepţia acestui car
tier comercial, întregul Manchester propriu-zis, întregul 
Salford şi Hulme, cea mai mare parte din Pendleton şi Chorl
ton, două treimi din Ardwick şi unele părţi din Cheetham 
Hill şi Brolghton constituie un singur cartier muncitoresc 
care înconjură ca un brîu lat, în medie de o milă şi jumătate, 
regiunea comercială a oraşului. Dincolo de acest brîu locu
ieşte burgheia mare şi mijlocie. - Cea mijlocie pe străzi re
gulate în vecinătatea cartierelor muncitoreşti, mai ales la 
Chorlton şi în regiunile mai joase din Cheetham Hill, iar 
marea burghezie în casele gen vilă, mai îndepărtate, încon
jurate cu grădini, de la Chorlton şi Ardwick sau de pe înăl
ţimile de la Cheetham Hill, Broughton şi Pendleton, cu aer 
curat şi sănătos de ţară, în locuinţe splendide, confortabile, 
pe lîngă care trec la fiecare jumătate sau sfert de oră omni
buzele care duc spre oraş. Dar lucrul cel mai interesant este 
că 'acşti aistocraţi ai banu.ii pot srăbae oae catierele 
muncitoreşti pe drumul cel mai scurt spre sediile lor comer
ciale din centrul oraşului, fără să bage măcar de seamă că 
în apropiere, în dreapta şi în stînga lor,  dai de cea mai 
neagră mizerie. Căci arterele principale, care pornesc de la 
bursă în toate direcţiile, ducînd afară din oraş, s�nt străjuite 
de ambele părţi de un şir aproape neîntrerupt de prăvălii, 
aflate în mîinile burgheziei mijlocii şi mici, care în propriul 
ei interes pune mare preţ şi poate să-şi permită ca ele să  
aibă o înfăţişare mai ca lumea ş i  să fie mai curăţele. E drept 
că aceste prăvălii au totuşi o afinitate cu cartierele din 
spatele lor ; sînt, aşadar, mai elegante in cartierele comer
ciale şi în apropierea cartierelor burgheze decît acolo unde 
camuflează căsuţele murdare ale munitorilor ; dar aşa cum 
arată sînt totuşi suficient de curate pentru a ascunde dom
nilor şi cucoanelor cu stomac rezistent şi nervii slabi mizeria 
şi murdăria care alcătuiesc elementul complimentar al luxu
lui şi bogăţi lo.r. Aşa, de pllldă, •pe Degate, cre duce de 
la bise·rica veche în ie dTiip'tă spre sud, sînt la începlt 
de0�te de fi şi iabici, apoi magazinle de mIla a doua 
şi cteva b&ăii ; mai Ja sud, unde e teină cartierul co-
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mrcial, magaz,ine[e sînt md modeste şi, pe măsură ce îna
intezi, tot mai murdare ; apoi ele cedează tot mai des locul 
birtullor şi cîrcillliJor, pînă ce ia ·capătul sudic al străJii 
aspecrtul magaz.nLo" m-d mâ Jasă ii o îndoială că dlinţdi 
lor sînt exclusiv mmitoi. La fel şi pe Market Stret, oare 
porneşte de la bursă spre sud-est : la început sînt magazine 
splendide de prim rng şi la etaj.e superioare birouri şi de
pozite de mărfui ; apd, Îl cnJi.uare (Piccadilly) , hrtelruri 
uniaşe şi depoiite e mă!rfur.i ; mai Î!Oilo (London Road) , în 
apropieuea rîulud Meiock, fabui, reîrdumi, prăvlii pentru 
mica burghezie ş.i micitoii ; pe umă, spre Ardwick Green, 
locuinţe rpe11tU burghezia IlIe şi mijlocie, iar de aici încolo 
grădini întinse şi Le de-ale fabicnţillor şi comercianţilor 
mai bogaţi. In feilu� acota, ·moscîn!d Manchesterul, îi poţi 
forma o părere de�pre cartie1ele învecinate judecînd dpă 
străzile p.iia•le, dar •arareori îţi pot sugera acestea felul 
cm arată adevăratele ,caJiere muncitareşti. Ştiu prea bine că 
această ipoizie arhtteoto1kă este mi mult sau mâ puin 
comună tutJror OI1aşe.or mari ; ştiu, de asemenea, că detai
liştii, prin însăşi nl1a afaceni�or lor, trebuie să aoapareze 
marile artere ; ştiu că pretutildeni pe ·astfel de artere se 
găsesc mai muJite case bune decît proate şi că în preajma 
lor 'aloarea terU1ui e md maTe decît în reile 
mai retrase ; dar icăieri n-am glsit o rizoJare atît de siste
matică a clasei muncitoare de arterele principale, o camuflare 
atît de grijulie a tot ce ar putea ofensa ochiul şi nervii bur
gheziei ca la Manchester. Totuşi, tocmai oraşul Manchester, 
construit mai puţin decît oricare alt oraş conform unui plan 
sau unor reglementări poliţieneşti, a fost clădit mai mult la 
întîmplare ; şi, dacă tin seamă de zelul cu care clasa de mijloc 
ne asigură că muncitorii o duc foarte bine, încep să cred că 
fabricanţi[ 1iberali, acei "big whigs" * din Manchester, n�ar fi 
tocmai străini de această arhitectură pudică. 

Inainte de a trece la descrierea cartierelor muncitoreşti 
propriu-zise, vreau numai să adaug că aproape toate uzinele 
sînt aşezate de-a lungul celor trei rîuri sau de-a lungul dife
ritelor canaluri care se resfiră prin oraş. Iată, mai întîi, oraşul 
vechi, aşezat între marginea de nord a cartierului comercial 
şi rîul Irk. Aici, străzile, chiar şi cele mai bune, sînt înguste 
şi întortocheate, ca Todd-Street, Long Millgate, Withy Grave 

* Aici este un joc de cuvinte intraductibil. In englezeşte "big whigs" 
1nseamnă "persoane importante" şi de asemenea "mari whigi". - Nota 
Trad. 
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şi Shude Hill, casele sînt murdare, vechi şi dărăpănate, iar 
cele din străzile laterale sînt cu totul mizerabile. Dacă intri 
dinspre biserica veche în Long Millgate, vezi imediat pe 
dreapta un şir de case de modă veche ale căror ziduri fron
tale stau aplecate într-o rînă ; sînt rămăşiţele vechiului Man
chester preindustrial, ai cărui locatari de odinioară s-au re
tras, împreună 'CU urmaşii lor, în cartierele mai bine construite, 
lăsîndu-şi casele, care ajunseseră să fie prea proaste pentru 
dinşii, unui neam de lucrători cu mult sînge irlandez în vine. 
Te afli aici într-adevăr într-un cartier muncitoresc care apare 
aproape în toată goliciunea sa, căci nici măcar prăvăliile şi 
circiumile din stradă nu se străduiesc să arate mai curăţele. 
Dar toate acestea nu sînt încă nimic în comparaţie cu uliţele 
şi curţile dosnice, la care ajungi numai prin intrări înguste, 
acoperite, pe unde nu pot trece doi oameni unul lîngă altul. 
E greu să-ti faci o idee de felul dezordonat şi haotic, sfidînd 
orice arhitectură raţională, în care sînt clădite casele, îngră
mădite una în alta. Şi vina n-o poartă numai clădirile moşte
nite de la Manchesterul de altădată ; haosul a atins apogeul 
abia în ultimul timp, cînd pretutindeni unde arhitectura epoci
lor trecute mai lăsase vreun petic de teren liber s-a adăugat 
şi s-a cî1păcit atîta, că în cele 
din urmă între case n-a rămas 
nici cel mai mic spaţiu pe care 
să se mai poată construi ceva. 
Pentru a întări cele spuse, re
produc alăturat o mică parte 
din planul Manchesterului -
nu e porţiunea cea mai rea şi 
nu cJprinde id 'a zecea 'parte 
din oraşul vechi. 

Această schiţă ne va ajuta în suficientă măsură să ne for
măin o imagine a construcţiei fără nici o noimă a întregului 
cartier, în special a porţiunii din preajma Irkului. In partea 
sudică malul acestui rîu este foarte abrupt şi înalt de 15-30 
de picioare ; totuşi, pe acest mal rîpos se văd adeseori trei 
rînduri de case, cel inferior ridicîndu-se de-a dreptul din 
apă, în timp ce faţada celui superior ajunge la nivelul coamei 
dealului din strada Long Millgate. Intre ele, pe mal, se mai 
găsesc şi fabrici - într-un cuvînt arhitectura este aici tot 
atît de dezordonată şi de gîtuită ca şi în partea inferioară a 
străzii Long Millgate. Din strada principală pornesc spre 
dreapta şi spre stînga o sumedenie de ganguri acoperite care 
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duc în nenumărate curţi ; dacă intri în ele, dai de o murdărie 
şi de o infecţie fără pereche - îndeosebi în curţile care duc 
in vale, spre Irk, şi în care se găsesc, fără doar şi poate, lo
cuinţele cele mai îngrozitoare pe care le-am întîlnit pînă azi. 
In una dintre aceste curţi se găseşte ·chiar la intrare, acolo 
unde se termină gangul acoperit, o latrină fără uşă şi atît de 
m�rdară, încît locatarii nu pot intra şi ieşi din curte decît tre
cînd prin o băltoacă de urină stătută şi excremente ce înconjură 
latrina ; pentru cei care ar dori să se ducă să verifice, men
ţionez că este prima curte de pe malul Irkului, mai sus de 
Ducie Bridge ; în vale, pe malul apei, sînt cîteva tăbăcării, 
care umplu împrejurimile cu duhoarea resturilor animale în 
putrefacţie. In curţile situate mai jos de Ducie Bridge cobori 
de obicei pe nişte scări înguste şi murdare, iar la case nu 
ajungi decît trecînd peste grămezi de gunoi şi moloz. Prima 
curte situată mai jos de Ducie Bridge se numeşte Allen's 
Court, şi in timpul holerei a fost intr-un asemenea hal, încît 
poliţia sanitară s-a văzut nevoită s-o evacueze şi s-o cureţe 
afumînd-o cu clar. Doctorul Kay face într-o broşură* o !de
scriere înfiorătoare a halului în care se găsea pe atunci 
această curte. De atunci ea pare să fi fost dărîmată în parte 
şi reclădită, căci, privind de pe Ducie Bridge, se mai zăresc 
unele ruine de ziduri şi mormane înalte de moloz alături d' 
cîteva case de construcţie mai recentă. Priveliştea care se 
deschide de pe acest pod - ascunsă cu delicateţe privirilor 
muritorilor de statură mai mică printr-un parapet de înălţimea 
unui om - este în genere caracteristică pentru întregul car
tier. Jos de tot curge sau, mai bine zis, lîncezeşte rîul Irk, 
îngust, negru ca smoala, puturos, plin de gunoaie şi reziduri, 
pe care le depune pe malul drept, care e mai neted ; pe vre
me seceoasă, pe ast ml fămîn nmă.a;te băltoace putu
roase cu un noroi negru-verzui, din adîncul cărora se ridică 
necontenit băşici cu gaze încărcate cu miasme, degajînd un 
miros insuportabil chiar pentru cel care se află sus pe pod, la 
40-50 de picioare deasupra nivelului apei. In afară de 
aceasta, chiar rîul este tăiat la fiecare pas de stăvilare înalte, 
in dosu� căora năm:ul şi ezi.'rille se dpn în�tr-0 m1să 

• "The Moral and Physical Condition of the Working Classes, em
ployed 'in the Cotton Manufacture in Manchester• [.,Situaţia morală şi 
fizică a muncitorilor care lucrează in industria bumbacului din Man
chester"). De Dr. James Ph. Kay, ed. a II-a, 1 832. - El confundă clasa 
muncitoare in general cu categoria muncitorilor industriali ; lil este 
o lucrare excelentă. 
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compactă, apoi putrezesc. Mai sus de pod se află tăbăcării 
înalte şi mai de�arte boiangerii, crematorii de oase şi uzine 
de gaz, ·a�e cror scuSoi ii Te�iduui i·au !toate dnumul Ir
kului, care pe deasupra mai primeşte şi conţinutul hasnalelor 
şi latrinelor din vecinătate. Vă puteţi închipui deci de ce na
tură sînt reziuUJrJile e -oare Qe 1asă în Ulla •sa rîu'l ! Mai la 
vale de pod privirea îţi cade pe grămezile de moloz, pe mur
dăria şi paragina din curţile de pe malul stîng, abrupt : casele 
stau vîrîte una tntr-alta, şi din cauza malului povîrnit zăreşti 
doar o bucată din fiecare - toate înnegrite de fum, dărăpă
nate, vechi, cu geamuri sparte şi cercevelele ferestrelor stri
cate. Fundalul îl formează fabrici vechi în stil de cazarmă. 
Pe malul drept, mai neted, se află un şir lung de case şi fa
brici ; chiar a doua casă este o ruină fără acoperiş, plină cu 
moloz, iar a treia e atît de joasă, încît catul de jos e de ne
locuit şi, în consecinţă, n-are nici ferestre, nici uşi. Aici pla
nul al doilea este format de cimitirul săracilor, de gările linii
lor ferate ce merg spre Liverpool şi Leeds, iar mai în fund de 
Casa de muncă din Manchester, "Bastilia legii pentru asistenta 
săracilor", care, din vîrful unei coline, dindărătul zidurilor ei 
crenelate, priveşte ameninţător, ca o cetăţuie, cartierul mun
citoresc din faţă. 

Mai sus de Ducie Bridge malul stîng e din ce în ce mai 
neted, şi în schimb cel drept e din ce în ce mai rîpos, dar 
locuinţele de pe ambele maluri, departe de a fi mai bune, sînt 
tot mai proaste. Dacă te abaţi aici din strada principală -
sîntem încă tot în Long Millgate - spre stînga, eşti pierdut : 
dai dintr-o curte într-alta, vezi numai cotituri, numai colţuri 
şi ganguri înguste, murdare ; în cîteva minute nu mai ştii 
cum să te orientezi şi încotro s-o apuci. Pretutindeni clădiri 
pe jumătate sau în întregime dărăpănate - unele sînt într-a
devăr nelocuite, ceea ce aici înseamnă ceva -, casele rareori 
sînt pardosite cu lemn sau cu piatră, în schimb ferestrele şi 
uşile sînt aproape pretutindeni stricate sau nu se închid bine, 
şi o murdărie ! - pretutindeni lături, grămezi de moloz şi de 
gunoi, smîrcuri stătute în loc de rigole şi un miros care el 
singur ar face imposibilă viaţa într-un astfel de cartier ori
cărui om cîtuşi de puţin civilizat. Prelungindu-se recent dru
mul de fier spre Leeds, care traversează aici fluviul Irk, o parte 
dintre aceste curţi şi ulicioare au dispărut, în schimb au apărut 
altele. Astfel, chiar sub podul de cale ferată se află o curte 
care le întrece cu mult pe toate celelalte în murdărie şi scîr
boşenie, poate tocmai pentru că pînă acum fusese atît de iza-
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lată, atît de retrasă, şi deci foarte greu accesibilă ; eu însumi 
nu aş fi găsit-o fără spărtura creată de viaductul de cale fe
rată, deşi credeam că cunosc exact întreaga regiune. Peste 
hîrtoapele de pe mal, printre stîlpi şi frînghii cu rufe, pătrunzi 
în acest haos de colibe mici cu un singur cat şi cu o singură 
încăpere, cele mai multe fără duşumea - bucătărie, cameră 
de locuit şi dormitor, totul la un loc. Intr-o asemenea văgăună, 
care abia dacă era lungă de şase picioare şi lată de cinci, am 
văzut două paturi - dar ce fel de paturi şi aşternuturi -, 
care, împreună cu o scară şi o vatră, erau tocmai suficiente 
pentru a umple întreaga încăpere. In multe altele n-am văzut 
absolut nimic, cu toate că uşa era dată de perete, iar locatarii 
se rezemau de ea. In faţa uşilor, pretutindeni moloz şi murdă
rie ; că sub această murdărie ar fi existat vreun fel de pavaj 
nu puteai să vezi, ci doar să simţi ici-colo sub picioare. Toată 
grămada asta de cocini locuite de oameni este înconjurată pe 
două laturi de case şi de o fabrică, iar pe a treia de rîu ; în 
afară de o potecă îngustă de-a lungul malului, un singur drum 
tot atît de îngust duce printr-o boltă într-alt labirint de lo
cuinţe, aproa_e tot atît de prost clădite şi întreţinute. 

Dar ajunge ! In felul acesta s-a construit de-a lungul în
tregului mal al Irkului un haos de case aruncate de-a valma, 
fără plan, într-o stare care le face mai mult sau mai puţin 
de nelocuit şi a căror mizerie interioară corespunde întru totul 
murdăriei înconjurătoare. Şi cum să fie oamenii aceştia cu
raţi ! Nu există condiţii necesare nici măcar pentru satisface
rea necesităţilor celor mai fireşti şi elementare ! Latrinele sînt 
aici atît de rare, încît sau se umplu în fiecare zi, sau sînt aşe
zate atît de departe, încît majoritatea locuitorilor nu se pot 
folosi de ele. Cum să se spele oamenii cînd au la îndemînă 
numai apa murdară a Irkului, iar canalizare şi pompe nu există 
decît în cartierele respectabile ! Cu drept cuvînt nu li se poate 
imputa acestor iloţi ai societăţii moderne că locuinţele lor nu 
sînt mai curate decît cocinile de porci care se găsesc ici-colo 
printre ele, de vreme ce nu le e ruşine proprietarilor să închi� 
rieze locuinţe ca cele şase sau şapte beciuri de pe chei, puţin 
mai la vale de Scotland Bridge, ale căror podele se găsesc -
cînd scade apa - la cel puţin două picioare sub nivelul apei 
Irkului, care se află la o depărtare de mai puţin de şase pi
cioare, sau ca ultil ·cat l casei din cooţ, de pe ml ous, 
puţin mai sus de pod, al cărei parter este nelocuibil şi stă fără 
uşi şi fără ferestre - dar acesta nu e un caz izolat în această 
regiune -, şi atunci, în lipsa unui alt loc potrivit, parterul 
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deschis este folosit în mod obişnuit ca latrină de toţi locui
torii din vecinătate 1 

Dacă părăseşti Irkul pentru a ajunge în partea opusă străzii 
Long Millgate, tot printre locuinţele muncitoreşti, dai de un 
cartier ceva mai nou, care se întinde de la biserica Sf. Michae
lis pînă la Withy Grave şi Shude Hill. Aici domneşte ceva 
mai multă ordine ; în locul arhitecturii haotice găsim aici cel 
puţin uliţe şi fundături lungi şi drepte sau curţi construite 
după un plan în formă de careuri ; dacă însă dincolo fiecare 
casa era construită după bunul plac al fiecăruia şi fără a se 
ţine seamă de poziţia celorlalte, aici se repetă acelaşi lucru 
cu fiecare stradelă sau curte. Uliţele merg cînd într-o direcţie, 
cînd într-alta; la fiecare pas dai de o fundătură sau te învîrteşti 
în jurul unui colţ fără ieşire, pînă ajungi iarăşi în punctul de 
unde ai plecat - pentru cine n-a locuit o bucată de vreme 
într-un astfel de labirint e imposibil să se descurce. In conse
cinţă, aerisirea străzilor - ldacă pot întrebuinţa cuvîntul vor
bind de acest cartier - şi a curţilor se face tot atît de defec
tuos ca în regiunea Irkului, şi dacă totuşi acest cartier este 
oarecum superior văii Irkului, apoi aceasta se datoreşte 
caselor, care sînt într-adevăr mai noi, şi străzilor, care au pe 
ici, pe colo rigole ; în schimb, fiecare casă are cîte un subsol 
locuit, ceea ce în valea Irkului se întîmplă mai rar, tocmai 
din cauza vechimii şi a construcţiei mai neglijente a caselor. 
Altminteri, murdăria, grămezile de moloz şi cenuşe, băltoacele 
de pe străzi le întîlnim în ambele cartiere ; în plus, în cartie
rul despre care e vorba acum mai există ceva care dăunează 
foarte mult igienei locuitorilor, şi anume marele număr de 
porci care circulă pe toate străzile, răscolesc gunoaiele, sau 
stau închişi în cocine, prin curţi. Aici, ca şi în cele mai multe 
cartiere muncitoreşti din Manchester, crescătorii de porci iau 
cu chirie curţi în care îşi instalează cocine ; aproape în fie
care curte există un astfel de colţ îngrădit sau chiar mai 
multe, în care locuitorii aruncă toate lăturile şi gunoaiele. 
Porcii se îngraşă de pe urma lor, iar aerul închis din aceste 
curti, şi-aşa înconjurate din toate patru părţile de clădiri, se 
viciază complet din cauza materiilor vegetale şi animale in
trate în putrefacţie. In cartierul acesta a fost deschisă o stradă 
largă şi destul de aspectuoasă - Millers-Street -, iar fun
dalul a fost mascat cu oarecare succes ; dar, dacă curiozita
tea te face să intri într-unul din numeroasele ganguri care duc 
în curţi, poţi vedea la fiecare douăzeci de paşi repetîndu-se 
această porcărie în înţelesul literal al cuvîntului. 
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Acesta este vechiul Manchester. Recitindu-mi descrierea, 
trebuie să mărturisesc că, departe de a exagera, ea nu e 
destul de vie pentru a scoate în evidenţă murdăria, dărăpă
narea şi insalubritatea, construcţia contrară tuturor regulilor 
de curăţenie, ventilaţie şi igienă a acestui cartier cu cel puţin 
20.000-30.000 de locuitori. Şi un asemenea cartier există în 
inima celui de-al doilea oraş al Angliei, primul oraş industrial 
al lumii 1 Da!că vrei să vezi cît de puţin spaţiu îi este necesar 
omului ca să se mişte, cît de puţin aer - şi ce fel de aer 1 -
îi ajunge la nevoie ca să resgire, cu cît de puţină civilizaţie 
poate trăi, atunci n-ai decît să vii aici 1 E drept că este partea 
veche a oraşului - şi aceasta e scuza invocată de oamenii 
de aici cînd li se vorbeşte de starea înfiorătoare a acestui iad 
pe pămînt -, dar ce importanţă are aceasta ? Ceea ce ne 
scîrbeşte şi ne indignează aici mai mult e de origine mai 
nouă, aparţine epocii industriale. Cele cîteva sute de case 
care apartin vechiului Manchester au fost de mult părăsite de 
locatarii lor iniţiali ; numai industria le-a populat cu mulţimea 
de muncitori adăpostiţi actualmente în ele ; numai industria a 
clădit pe fiecare colţişor rămas liber între aceste dărăpănă
turi pentru a adăposti masele recrutate din regiunile agricole 
şi din Irlanda ; numai industria îngăduie proprietarilor acestor 
grajduri să le închirieze oamenilor drept locuinţe în schimbul 
unor chirii mari, să exploateze sărăcia muncitorilor, să dis
trugă sănătatea a mii de oameni, pentru ca ei să se îmbogă
ţească ; 11mi induitria a fLcut 1Ca mncitorul, abia liberat 
din starea de iobăgie, să poată fi iar folosit ca simplu ma
terilal, oa obiect, să tfie sHit să se �·Se inch�s Îi!tr-o •locuinţă 
prea proastă pentru toti ceilalţi cu dreptul plătit cu bani grei 
să o locuiască pînă cînd se va prăbuşi cu totul peste el. 
Aceasta este în întregime opera industriei, care nu ar fi putut 
exista fără aceşti muncitori, fără sărăcia şi sclavia lor. E drept 
că iniţial acest cartier a fost prost construit, că nu se putea 
scoate mare lucru din el, dar făcut-au ceva proprietarii tere
nurilor, făcut-a ceva administratia pentru a îndrepta această 
stare de lucruri cu ocazia construcţiilor ulterioare ? Dimpo
trivă, unde mai era un colţişor liber au ridicat o casă, unde 
era o ieşire de prisos u zidit-o ; vaJoJPea terelurHor a crescut 
o dată cu înflorirea industriei, şi cu cît creştea cu atît mai 
frenetic se construia fără să se ţină seamă de sănătatea şi con
fortul locatarilor - oricît de proastă ar i o cocioabă, în tot
deauna se va găsi un sărac care nu-şi poate plăti alta mai 
bună -, urmărindu-se numai realizarea unui cît mai mare 
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profit. Dar aşa este oraşul vechi, şi la ideea aceasta bur
ghezul se linişteşte ; să vedem acum cum arată oraşul nou 
(the New Town). 

Oraşul nou, numit şi oraşul irlandez (the Irish Town), se 
întinde dincolo de vechiul oraş, pe o colină argiloasă între Irk 
şi St. George's Road. Aici încetează orice aspect orăşenesc : 
şiruri izolate de case sau grupuri de străzi sînt risipite ici
colo, ca nişte sătuleţe, pe pămîntul argilos, gol, fără un fir de 
iarbă; casele, sau, mai bine zis, cottagele, sînt în stare proastă, 
niciodată reparate, murdare, cu locuinţele de la subsol igra
sioase şi infecte ; străzile nu sînt nici pavate, nici canalizate, 
în schimb există numeroase colonii de porci închişi în ţarcuri 
şi în cocine, sau care se plimbă nesupăraţi pe coasta dealului. 
Noroiul de pe străzi este aici atît de gros, încît numai pe vreme 
foarte bună ai" şanse să le străbaţi fără să te afunzi la fiecare 
pas pînă la glezne. In apropiere de St. George's Road grupu
rile răzleţe de clădiri devin mai dese şi pătrunzi într-un şir 
neîntrerupt de uliţe, fundături, ulicioare şi curţi, tot mai în· 
ghesuite şi mai neregulate pe măsură ce te apropii de centrul 
oraşului. E drept că, în schimb, sînt pavate în mai mare nu
măr sau cel puţin înzestrate cu trotuare pavate şi cu rigole ; 
murdăria, starea mizerabilă a caselor şi mai ales a subsoluri
lor rămîn însă aceleaşi. 

Cred că e locul să facem aici unele observaţii generale 
asupra modului în care se obişnuieşte să se construiască car· 
tierele muncitoreşti din Manchester. Am văzut cum în oraşul 
vechi de cele mai multe ori casele erau grupate la întîmplare. 
Fiecare casă e construită fără a se ţine seamă de celelalte, iar 
spaţiile neregulate dintre locuinţe se numesc, în lipsa unui alt 
termen, curţi (courts). In părţi•le ceva mai noi ale acestui 
cartier şi în alte cartiere muncitoreşti care au apărut în pri
mii ani de prosperitate a industriei, casele sînt dispuse oare
cum după un anumit plan. Spaţiul dintre două străzi este îm
părţit în curţi destul de regulate, în majoritate de formă 
pătrată şi care arată cam în felul următor : 

stradă 

stradă 
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construite astfel din capul locului şi în care ajungi din stradă 
prin nişte ganguri acoperite. Dacă modul cu totul haotic în 
care erau construite casele dăuna foarte mult sănătăţii loca
tarilor din cauza lipsei de aerisire, apoi sistemul acesta de a-i 
închide pe muncitori în curţi înconjurate din toate părţile de 
clădiri e Şi mai dăunător. Aerul pur şi simplu nu are pe unde 
ieşi ; coşurile caselor, atunci cînd se face foc, sînt singurele 
răsuflători pin care se primeneşte aenul închis * din curţi. La 
aceasta se mai adaugă faptul că în jurul acestor curţi casele 
sînt clădite de obicei pe două rînduri, calcan la calcan, şi 
acest lucru e suficient pentru a împiedica orice aerisire bună. 
Cum însă poliţia comunală nici nu se sinchiseşte de starea 
acestor curţi, întrucît tot ce se aruncă în ele rămîne acolo 
unde a fost aruncat, nu trebuie să ne mire murdăria şi mor
manele de cenuşă şi de gunoi pe care le găsim aici. Mi s-a 
întîmplat să intru în curţi situate pe Millers-Street care erau 
la cel puţin o jumătate de picior sub nivelul străzii principale 
şi n-aveau nici un fel de scurgere pentru apa care se aduna 
în timp de ploaie 1 

Mai tîrziu s-a inaugurat un alt sistem de construcţie, care 
acum s-a generalizat. Cottagele pentru muncitori aproape că 
nu se mai clădesc răzleţe, ci cu duzinele sau chiar cu sutele, 
un singur antreprenor construind dintr-o dată una sau ma\ 
multe străzi. Acestea sînt concepute în felul următor : o la
tură -vezi schiţa de mai jos -e formată din cottagele cele 
mai bune, care au şansa de a poseda o uşă dosnică şi cîte o 
curticică şi pentru care se plăteşte chiria cea mai mare. In 
spatele zidurilor care împrejmuiesc curtea acestor cottage se 
află o ulicioară îngustă, o stradelă dosnică (back-street), astu
pată cu clădiri la ambele capete şi în care se poate intra late
ral, fie pe o potecă, fie printr-un gang acoperit. Cottagele care 
dau în această ulicioară sînt cele mai ieftine şi, în general, 
cele mai neglijate. Ele au calcanul comun cu al treilea şir de 
cottage, cu faţada îndreptată spre strada opusă şi care sînt 

* Şi totuşi, un deştept de liberal englez susţinea o dată - în rapor
tul .,Children's Empl[oyment] Comm[ission]" [.,Comisia pentru cercetarea 
muncii copiilor"] - că aceste curţi ar fi capodopera urbanisticii, pentru 
că. întocmai ca nişte piaţete publice, ar îmbunătăţi aerisirea şi ar fa
voriza curentul de aer 1 Aşa ar fi dacă fiecare curte ar avea două sau 
patru intrări largi neacoperite, aşezate faţă în faţă, prin care ar putea cir
cula aerul - dar ele n-au niciodată două intrări şi rareori una singură ; 
aproape toate au numai niste intrări înguste, acoperite. 
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mai ieftine decît cele din primul şir, dar mai scumpe decît cele 
din şirul al doilea. Planul străzilor ar fi deci cam acesta : 

stradă 

Al treilea şir de cottage 
� ��������� ... Şirul din mijloc 
� §�������� u 

Primul şir cu curti' 

stradă 
Datorită acestui mod de constructie, primul şir de cottage 

se bucură într-adevăr de o aerisire destul de bună, iar aeri
sirea celui de-al treilea rînd cel puţin nu este mai rea decît 
cea a căsuţelor asemănătoare ale vechiului mod de construc
ţie ; în schimb, şirul din mijloc este cel puţin tot atît de prost 
aerisit ca şi casele din curţi, iar uliţa dosnică însăşi este tot 
atît de murdară şi de respingătoare ca şi curţile. Antrepre
norii preferă acest fel de construcţie deoarece le face econo
mie de spaţiu şi le permite să-i exploateze cu mai mult succes 
pe muncitorii mai bine retribuiţi, luîndu-le chirii mai mari 
pentru casele din primul şi l treilea şir. 

Aceste trei feluri de construcţie a cottagelor le întîlneşti 
în întregul Manchester, ba chiar în întregul Lancashire şi 
Yorkshire, adsea îmbinate, dar de cele mai multe ori dis
tincte, astfel că constituie un indiciu pentru vîrsta relativă a 
cartierelor respective. Al treilea sistem, cel al uliţelor dosmce, 
este cel care predomină categoric în marele cartier muncito
resc de la est de St. George's Road, pe ambele părţi ale şo
selei Oldham Road şi ale străzii Great Ancoats, şi pe 'Care-I 
întîlnim, de altfel, cel mai frecvent şi în cartierele muncito
reşti din Manchester şi din suburbiile sale. 

!n marele cartier amintit mai sus, cunoscut sub numele de 
Ancoats, majoritatea marilor fabrici din Manchester, nişte clă
diri gigantice cu şase-şapte etaje, ale căror coşuri zvelte se 
înalţă deasupra scundelor căsuţe muncitoreşti, sînt concentrate 
de-a lungul canalurilor. De aceea popllaţia cartierului o for
mează mai ales muncitorii de fabrică, iar cea din străzile cele 
mai proaste -ţesătorii manuali. Străzile cele mai apropiate, 
de centrul oraşului sînt şi cele mai vechi, şi de aceea cele 
mai proaste ; ele sînt însă pavate şi prevăzute cu canale de 
scurgere ; printre acestea se numără şi străzile paralele din 
apropierea lui Oldham Road şi Great Ancoats Street. Mai de- , 

20- Marx-Engels - Opere, voi. II 
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parte spre nord-est întîlnim cîteva străzi construite recent; 
cottagele au aici un aspect plăcut şi curăţe!, uşile şi ferestrele 
sînt noi şi vopsite proaspăt, camerele spoite curat ; chiar stră
zile au mai mult aer, spaţiile libere dintre ele sînt mai mari 
şi mai frecvente. Dar toate acestea sînt valabile numai pentru 
un mic număr de locuinţe ; mai trebuie adăugat că aproape 
fiecare cottage are un subsol locuit, că multe străzi sînt ne
pavate şi necanalizate şi mai ales că acest aspect plăcut e o 
simplă aparenţă, o aparenţă care dispare după primii zece ani. 
Construcţia cottagelor înseşi este tot atît de proastă ca şi 
amenajarea străzilor. La prima vedere aceste cottage par toate 
plăute şi so.de : zidJ1i,le masive de �cărmidă Je înş-ală, i, 
dacă treci printr-o stradă recent construită fără să te intere
sezi mai îndeaproape de uliţele dosnice sau de însăşi con
strucţia caselor, ai putea fi de acord cu fabricanţii liberali care 
susţin că nicăieri muncitorii nu au case atît de bune ca în 
Anlia. rivind î11să l. de IfOIPe, obsevi ,că zidurile acs
tor cottage sînt cît se poate de subţiri. Zidurile exterioare, 
care susţin subsolul, parterul şi acoperişul, au cel mult o cără
midă grosime, în aşa fel că în fiecare strat orizontal cără
mizile sînt aşezate de-a latul, lipindu-se una de alta latura 
cea lungă ( 1 1 1 1 1 1 ) ; am văzut însă mai multe cottage de 
aceeaşi înălţime, unele chiar în construcţie, care aveau pe
reţii din afară groşi numai de jumătate de cărămidă, cără
mizile nefiind deci aşezate în lat, ci în lung, lipindu-se una 
de alta latura îngustă (1 1 1 1 1 1 1 1). Aceasta se face în 
parte pentru a economisi material, în parte însă şi din pricină 
că cei ce clădesc nu sînt niciodată proprietarii terenului, ci, 
după sistemul englezesc, 1-au închiriat doar pe douăzeci, trei
zeci, patruzeci, cincizeci sau nouăzeci şi nouă de ani, după 
care termen terenul împreună cu tot ce se găseşte pe el re
vine proprietarului iniţial, fără ca acesta să datoreze ceva 
pentru investiţiile făcute. Arendaşul calculează deci investi
ţiile în aşa fel ca la expirarea contractului ele să aibă o va
loare minimă, şi deoarece asemenea cottage se construiesc 
adesea abia cu douăzeci sau treizeci de ani înaintea expirării 
termenului, e lesne de inţeles că antrprenorii nu vor cheltui 
prea mult cu ele. La aceasta se mai adaugă faptul că aceşti 
antreprenori, de obicei zidari şi tîmplari sau fabricanţi, atît 
pentru a nu-şi micşora venitul provenit din chirii, cît şi din 
cauza apropiatei expirări a contractului, investesc sume mici 
sau nu investesc de loc bani pentru reparaţii ; faptul că, din 
cauza crizelor comerciale şi a şomajului care le urmează, 
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adeseori rămîn nelocuite străzi întregi şi ca urmare cottagele 
se părăginesc şi în scurt timp devin nelocuibile. Şi într-ade
văr, de obicei se socoteşte că locuinţele muncitoreşti sînt 
locuibile în medie numai patruzeci de ani : lucrul acesta pare 
destul de ciudat cînd priveşti zidurile frumoase, masive ale 
unei cottage recent construite, care parcă promite o durată 
de cîteva secole -totuşi aşa este. Zgîrcenia iniţială cu care 
sînt construite, neglijarea tuturor reparaţiilor, faptul că dese
ori cottagele rămîn goale, că locatarii se schimbă necontenit 
şi la inte'ale mici şi pe deasupra devastările la care se de
dau în ultimii zece ani cît mai pot fi locuHe casele, chiriaşii, 
în majoritate irlandezi, smulgînd adeseori lemnăria şi între
buinţînd-o la încălzit, -toate acestea fac ca spre sfîrşitul ce
lor patruzeci de ani aceste cottage să nu mai fie decît nişte 
ruine. Aşa se face că Ancoats, cartier construit abia în epoca 
de înflorire a industriei şi în bună parte abia în secolul 
nostru, numără totuşi o mulţime de case vechi 1şi dărăpănate, 
ba chiar cea mal mare parte a caselor se găseşte de pe acum 
în ultimul stadiu în care mai pot fi locuite. Nu vreau să mai 
vorbesc de capitalul care se iroseşte în felul acesta, de neîn
semnatul surplus de cheltuieli iniţiale şi de mici reparaţi\ 
ulterioare care ar fi necesare pentru ca acest cartier să poată 
fi întreţinut ani de-a rînjul curat, să aibă un aspect civili
zat, îmbietor. Pe mine mă interesează aici numai starea case
lor şi situaţia locatarilor lor şi trebuie să recunosc că într-a
devăr nu există sistem mai dăunător şi mai demoralizant de 
cazare a muncitorilor decît tocmai acesta. Muncitorul este 
silit să locuiască în aceste cottage dărăpănate pentru că nu-şi 
poate permite altele mai bune sau pentru că nu există altele 
mai bune în apropierea fabricii în .care lucrează, poate chiar şi 
pentru că ele aparţin fabricantului, care nu-l angajează decît 
dacă se mută într-una din ele. Bineînţeles, cei patruzeci de 
ani nu trebuie socotiţi prea riguros ; atunci cînd locuinţele 
sînt situate într-o parte a oraşului în care s-a construit mult, 
în care, prin urmare, terenurile sînt scumpe şi unde există 
multe şanse de a găsi în permanenţă chiriaşi, antreprenorii 
mai fac cîte ceva pentru a păstra casele într-o stare relativ 
locuibilă mai mult de patruzeci de ani ; fireşte că numai stric
tul necesar, şi atunci tocmai aceste case reparate sînt cele 
mai proaste. Uneori, sub ameninţarea epidemiilor, conştiinţa, 
de altfel foarte adormită, a poliţiei sanitare se trezeşte puţin 
şi atunci se fac razii în cartierele muncitoreşti ,şi sînt eva
cuate şiruri întregi de subsoluri şi căsuţe, aşa cum s-a intim-

20* 
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plat, de pildă, în mai multe ulicioare în apropiere de Oldham 
Road ; toate acestea însă nu durează mult : casele proscrise 
găsesc curînd din nou locatari, iar proprietarii ies mai bine 
la sooteală cînd îşi .Ută chiriaşi noi -e doar Lu ştiut 
că poliţia sanitară nu mai dă aşa curînd pe acolo 1 

Această parte de est şi nord-est a Manchesterului este sin
gura în care burghezia nu şi-a clădit case. Aceasta se explică 
prin faptul că vîntul dinspre vest şi sud-vest, care bate zece
unsprezece luni pe an, aduce în permanenţă în această direc
ţie fumul tuturor fabricilor, şi asta nu e puţin lucru. N-au 
decît muncitorii să respire acest aer. 

La sud de Great Ancoats Street se întinde un mare cartier 
muncitoresc pe jumătate clădit -o bucată de pămînt sterp. 
deluros, avînd cîteva şiruri de case aşezate neregulat sau în 
formă de careuri. Printre ele sînt locuri virane argiloase, cu 
gropi, fără iarbă şi pe care abia de le poţi străbate pe timp 
ploios. Cottagele murdare şi vechi sînt toate aşezate adesea 
în nişte înfundături adînci ale terenului Şi reamintesc în 
genere de oraşul nou. Porţiunea străbătută de linia ferată care 
duce spre Birmingham are cele mai neroase clădiri şi este. 
în consecinţă, şi cea mai proastă. Pe aici, făcînd nenumărate 
cotituri, curge rîul Medlock, a cărui vale este pe alocuri în
tocmai ca cea a Irkului. Pe ambele maluri ale apei, neagră ş: 
ea ca smoala, stătută şi puturoasă, de la intrarea sa în oraş 
pînă la confluenţa cu Irwell, se întinde un brîu lat de fabrici 
şi locuinte muncitoreşti ; acestea din urmă sînt într-un ha. 
fără de hal. Malul e în cea mai mare parte rîpos şi presărat 
cu căsute pînă jos, la rîu, întocmai ca malul Irkului, iar felul 
cum sînt dispuse casele şi străzile, atît cele dinspre Mnches
ter cît şi cele dinspre suburbiile Ardwick, Chorlton sau 
Hulme, e deopotrivă de jalnic. Porţiunea cea mai respingă
toare -dacă le-aş analiza amănunţit pe fiecare în parte nu 
aş termina niciodată -este însă cea situată ·înspre Manches
ter, la sud-vest de Oxford Road, şi se numeşte Mica Irlandă 
(Little Ireland). Intr-o depresiune destul de adîncă, pe lîngă 
care curge în semicerc rîul Medlock şi înconjurată de fabrici 
înalte, de maluri înalte acoperite cu cottage, sau de rambleuri 
se găsesc două grupuri de cottage, în total vreo 200, cele ma� 
multe avînd două cîte două un calcan comun ; aici locmesc 
cam la 4.000 de oameni, aproape numai irlandezi. Cottagel. 
sînt vechi, murdare şi scunde, străzile desfundate, pline de 
hîrtoape, în parte nepavate şi fără scurgere ; grămezi de gu
noaie, de resturi menajere ,şi de noroaie dezgustătoare zac 
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pretutindeni printre băltoacele stătute, infectînd cu miasmele 
lor aerul, şi aşa destul de greu şi plin de funingine din pricina 
unei duzini de coşuri de fabrică ; o mulţime de copii şi de 
femei în zdrenţe mişună în toate părţile tot atît de murdari 
ca porcii care se tăvălesc în grămezile de cenuşe şi în băl
toace -pe scurt, toată aşezarea îţi face o impresie aproape 
şi mai neplăcută şi mai respingătoare decît cele mai proaste 
curţi de pe malul Irkului. Populaţia care trăieşte în aceste 
căsuţe dărăpănate, îndărătul ferestrelor fără geamuri, astupate 
cu muş_ama, îndărătul uşilor crăpate, cu uşorii putreziţi, sau 
şi mai rău, în pivniţele întunecoase şi umede, în mijlocul 
acestei murdării şi duhori, care întrec orice imaginaţie, în 
această atmosferă parcă intenţionat stătută, populaţia aceasta 
trebuie să se afle cu adevărat pe treapta cea mai de jos a 
umanităţii, - iată impresia şi concluzia la care ajunge ori
cine vine în contact chiar numai cu aspectul exterior al 
acestui cartier. Dar ce să mai spui cînd auzi * că în fiecare 
din aceste căsuţe, care are cel mult două încăperi ,şi man
sardă, poate şi o pivniţă, trăiesc în medie 20 de persoane, că 
în toată mahalaua abia dacă există o latrină la aproximativ 
120 de persoane -şi aceea, fireşte, mai întotdeauna inacce
sibilă - şi că, în pofida predicilor medicilor, în pofida panicii 
care a cuprins serviciul sanitar în timpul epidemiei de holeră 
din pricina stării în care se află cartierul Mica Irlandă, azi, 
în anul de graţie 1 844, el se găseşte aproape în aceeaşi stare 
ca în 1831  ? Doctorul Kay relatează că nu numai pivniţele, 
dar şi parterele caselor din acest cartier sînt umede ; că 
înainte vreme un număr de pivniţe au fost astupate cu pă
mînt, însă cu timpul ele au fost golite din nou şi astăzi sînt 
locuite de irlandezi ; că într-o pivniţă aşezată sub nivelul rîu
lui apa pătrundea în continuu printr-o gaură astupată cu lut, 
aşa că locatarul, un ţesător manual, trebuia să-şi golească 
pivniţa în fiecare dimineaţă, aruncînd apa în stradă 1 

Mai la vale, pe malul stîng al Medlockului, e aşezat Hulme, 
care de fapt nu este altceva decît un întins cartier muncito
resc şi care, prin starea în care se află, nu se deosebeşte 
aproape cu ni.ic de cartierul Ancoats. In cartierele cu clă
diri mai dese, acestea sînt în majoritate şubrede, gata să se 
năruie ; cartierele cele mai puţin populate, de construcţie mai 
nouă, au mai mult aer, sînt însă de obicei înecate în noroi. 
lgrasia e o caracteristică generală a cottagelor de aici, ca şi 

* Dr. Kay, loc. cit. 



310 Friedrich ngels 

modul de construcţie cu ulicioare dosnice şi cu locuinţe la 
subsol. Pe malul OlUS al Medlockului, în oraşul Manchester 
propriu-zis, se găseşte alt mare cartier muncitoresc, care se 
întinde pe ambele părţi ale străzii Deansgate, pînă la cartierul 
comercial, şi care în unele părţi e tot atît de mizerabil ca şi 
oraşul vechi. In special în imediata apropiere a cartierului 
comercial, între Bridge Street şi Quay Street, între Princess 
Street şi Peter Street, îngrnădeala construcţiilor întrece în 
unele lărţi pe aceea a curţilor celor mai strîmte din oraşul 
vechi. Aici găseşti uliţe lungi şi înguste, între ele curţi şi 
pasaje snîmte şi înto.od11ea�, cu ieşiri şi inrăi atît de 
neregulat aşezate, încît, dacă nu cunoşti exact fiecare gang 
şi fiecare curte din acest labirint, poţi nimeri în orice clipă 
într-o fundătură sau poţi ieşi tocmai unde te aştepţi mai puţin. 
In aceste cartiere înghesuite, m1zere 1şi murdare locuieşte, 
d1pă m ne spune doctorul Kay, oattegoIIia cea mai decăzu1ă 
de oameni dil îlltregul Manchester, a clrei meser.i•e ese hoţia 
sau prostituţia; pe cît se pare, această afirmaţie mai este 
valabilă şi acum. Cînd, în 1 83 1 ,  poliţia sanitară a făcut şi aici 
o razie a găsit aceea,§i murdărie ca şi pe malul lrkului sau în 
Little Ireland (pot dovedi că nici acum situaţia nu este cu 
mult mai bună) şi a constatat, între altele, că în Parliament 
Street există o singură latrină pentru 380 de locuitori, iar în 
Parliament Passage o singură latrină pentru 30 de case cu un 
număr foarte mare de locatari. 

Trecînd rîul Irwell spre Salford, găsim pe o peninsulă for
mată de acest rîu un oraş cu 80.000 de locuitori, care nu este 
de fapt decît un imens cartier muncitoresc tăiat de o singură 
arteră 'largă. Slford, oiioatră mi imprtant decît Manches
ter, era pe vrmui •Capitala eii 1oare.i mlui poartă şi azi 
numele (Salford Hundred). De aceea şi aici există un cartier 
destul de vechi, şi prin urmare acum cît se poate de neigienic, 
murdar şi dărăpănat ; el este aşezat peste drum de biserica 
veche din Manchester şi se află într-o stare tot atît de proastă 
ca şi oraşul vechi de pe celălalt mal al rîului Irwell. Ceva mai 
departe de rîu se întinde un cartier mai nou, care datează 
însă şi el de peste 40 de ani, şi prin urmare este destul de 
dărăpănat. Intregul Salford este alcătuit din curţi sau uliţe în
guste, atît de înguste încît îmi reamintesc ulicioarele cele 
mai strîmte pe care le-am văzut vreodată, şi anume pe cele 
din Genova. In această privinţă, arhitectura Salfordului este 
in general cu mult mai proastă decît aceea a Manchesteru
lui şi acelaşi lucru se poate spune şi despre curăţenie. Dacă 
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la Manchester poliţia se deplasa cel puţin din cînd în cînd -
o dată la şase sau zece ani - în cartierele muncitoreşti, eva
cuînd locuinţele cele mai proaste, punînd să se cureţe locu
rile cele mai murdare ale acestor grajduri ale lui Augias, la 
Salford poliţia nu pare să fi făcut niciodată absolut nimic. 
Uliţele laterale şi curţile din Chapel Street, Greengate şi 
Gravei Lane fără îndoială că n-au fost niciodată măturate de 
la construirea lor. Acum, calea ferată spre Liverpool, care, 
trecînd peste n viaduct înalt, taie cartierul în două, a înlătu
rat o parte din colţurile cele mai murdare, dar ce folos ? Cînd 
treci cu trenul peste acest viaduct vezi încă destulă mizerie 
şi murdărie în vale, iar dacă îţi dai osteneala să colinzi aceste 
ulicioare şi să arunci prin uşile şi ferestrele deschise o pri
vire în pivniţe şi în case te poţi convinge oricînd că la Sai
fard muncitorii trăiesc în case în care curăţenia şi confortul 
sînt lucruri imposibile. Absolut aceeaşi stare de lucruri o 
găsim şi ,în părţile mai îndepărtate ale Salfordului, în Isling
ton, pe Regent Road şi în spatele căii ferate spre Bolton. Lo
cuinţele muncitoreşti dintre Oldfield Road şi Cross Lane, und� 
de ambele părţi ale Hope Streetului se găsesc o mulţime de 
curţi şi ulicioare în cea mai proastă stare, se întrec cu oraşul 
vechi din Manchester în ceea ce priveşte murdăria şi desimea 
populaţiei. In locurile acestea am întîlnit un bărbat, judecînd 
dlipă aprenţă părea să �aibă V'eo 60 de i, care loclÎa în
tr-un staul de vaci ; în această boxă pătrată fără ferestre şi 
podea îşi instalase un fel de horn, pusese un pat şi locuia 
acolo, cu toate că prin acoperişul stricat, pe jumătate năruit, 
pătrundea ploaia. Omul era prea bătrîn şi slab ca să poată 
munci cu regularitate şi-şi ducea zilele cărînd cu roaba gu
noaiele etc. ; groapa de gunoi era chiar alături de staul. 

Acestea sîn: difemitele cutiere munitoeşti in MChes
ter, aşa cum am avut 1 îIli pJLejul să le siez mp de 
20 de luni. Rezumînd rezultatul peregrinării noastre prin 
această regiune, trebuie să spunem că 350.000 de muncitori 
din Manchester şi din suburbiile sale trăiesc mai toţi în case 
proaste, igrasioase şi murdare, că străzile în care locuiesc sînt 
de obicei desfundate şi cît se poate de murdare şi că nu s-a 
ţinut cîtuşi de puţin seamă de aerisire, ci numai şi numai de 
profitul constructorului - într-un cuvînt, că în locuinţele 
muncitoreşti din Manchester nu sînt posibile nici curăţenia, 
nici confortul, deci nici o viaţă plăcută de familie ; că în 
aceste locuinţe se pot simţi la largul lor numai nişte omeni 
care au piedut specifcu[ n, derdaţi, decăzuţi din punct 
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de vedere intelectual şi moral pînă la bestialitate şi fiziceşte 
decrepiţi. Nu sînt singurul care susţin aceasta: am văzut mai 
sus că doctorul Kay face absolut aceeaşi descriere şi, în plus, 
voi reproduce cuvintele unui liberal, o autoritate recunoscută 
;;i foarte apreciată de fabricanţi, adversar fanatic al oricărei 
mişcări muncitoreşti independente, cuvintele d-lui Senior * : 

,.Trecînd printre locuinţele muncitorilor de fabrică din oraşul irlan
dez, Ancoats şi Mica lrlandă, m-a uimit numai faptul cum de este po
sibil să-ţi păstrezi o sănătate relativă în asemenea locuinţe, Aceste oraşe 
- căci asta sînt, atît ca întindere cît şi ca populaţie - au fost construite 
netinîndu-se seamă de nici un considerent, afară de profitul imediat al 
constructorilor speculanţi. Un dulgher şi un zidar se asociază ca să cum
pere cîteva terenuri" (adică să le închirieze pe un număr de ani) ,.şi să 
clădească pe ele aşa-zise case ; într-un loc am găsit o stradă întreagă aşe
zată de-a lungul unui şanţ, pentru a se economisi costul necesitat de să
parea unor pivniţe mai adînci - pivniţe care nu aveau să servească ca 
depozite sau ca boxe, ci ca locuinţe omeneşti. Nici o singură casă in 
această stradă n-a scăpat de holeră. Şi, în general, străzile din aceste sub
urbii sînt nepavate, cu cîte o grămadă de bălegar sau o băltoacă în mij
loc, casele au calcanul comun şi sînt construite fără posibilitate de aeri
sire sau asanare, familii întregi adăpostindu-se într-un colţ de pivniţă sau 
de mansardă •. 

Am pomenit mai sus despre activitatea neobişnuită pe 
care poliţia sanitară a desfăşurat-o la Manchester în timpul 
epidemiei de holeră. Atunci cînd epidemia a început să se 
întindă, o spaimă generală a cuprins burghezia din oraş ; ea 
şi-a amintit dintr-o dată de locuinţele insalubre ale calicimii 
şi s-a cutremurat la gîndul că fiecare dintre aceste cartiere 
mizerabile va deveni negreşit un focar al epidemiei, de unde 
ravagiile acesteia se vor extinde în toate direcţiile, pînă în 
locuinţele clasei celor avuţi. Imediat a fost numită o comisie 
sanitară pentru a cerceta aceste cartiere şi a raporta exact 
Consiliului comunal asupra stării lor. Doctorul Kay, el însuşi 
membru al comisiei care a inspectat fiecare circumscripţie 
poliţienească în parte, cu excepţia circumscripţiei a XI-a, 
publică cîteva extrase din raportul comisiei. Au fost inspec
tate în total 6.951 de case, bineînţeles numai în oraşul Man
chester propriu-zis, excluzînd Salfordul şi celelalte suburbii ; 
dintre acestea, 2.565 trebuiau văruite de urgenţă în interior, 
la 960 dintre ele fuseseră neglijate reparaţii importante (were 
out of repair), 939 n-aveau canale de scurgere, 1.435 aveau 

* Nassau W. Senior, ,.Letters on the Factory Act to the Rt. Hon. the 
President of the Board of Trade" [..Scrisori în legătură cu Legea indus
trială adresate onor preşedintelui oficiului comercial"] (Chas, Poulett 
Thomson Esq.), Londra, 1837, pag, 24. 
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igrasie, 452 erau prost aerisite, 2.221 n-aveau latrine. Din 
cele 687 de străzi inspectate, 248 erau nepavate, 53 pavate 
numai parţial, 1 12 insuficient aerisite, în 352 de străzi s-au 
găsit smîrcuri stătute, grămezi de gunoaie, de resturi mena
jere etc. Fireşte că era absolut imposibil să se mai cureţe 
asemenea grajduri ale lui Augias înainte de izbucnirea ho
lerei ; de aceea comisia s-a mulţumit să cureţe cîteva din 
ungherele cele mai infecte, lăsînd restul în starea de mai 
înainte, iar locurile curăţate erau, bineînţeles, după cîteva 
luni la fel de murdare, lucru care s-a putut constata în car
tierul Mica Irlandă. Cît despre interiorul acestor locuinţe, 
aceeaşi comisie raportează lucruri asemănătoare acelora pe 
care le-am aflat în această privinţă despre Londra, Edin
burgh şi alte oraşe : 

,.Adeseori o întreagă familie irlandeză se înghesuie intr-un singur 
pat ; adeseori o grămadă de paie murdare şi cuverturi făcute din saci 
vechi ii transformă pe toţi intr-o masă informă, in care fiecare e deo
potrivă de injosit de lipsuri, abrutizare şi desfriu. Inspectorii au găsit 
adeseori cite două familii intr-o casă cu două încăperi ; intr-una dormeau 
cu toţii, iar cealaltă le servea de sufragerie şi bucătărie comune ; şi ade
sea locuia mai mult de o familie intr-o pivniţă igrasioasă, cu o singură 
încăpere, in a cărei atmosferă pestilenţială se inghesuiau 12-16 per
soane ; pe lingă aceste focare de boală şi multe altele, se mai intimpla 
ca in aceeaşi încăpere să fie ţinuţi şi porci şi să se găsească şi alte 
lucruri din cele mai dezgustătoare" *. 

Trebuie să mai adăugăm că multe familii care dispun de 
o singură cameră mai primesc şi persoane în gazdă sau cu 
casă şi masă în schimbul unei plăţi, că nu arareori astfel de 
chiriaşi de ambele sexe dorm în acelaşi pat cu perechea 
gazdă şi că, de exemplu, cazul în care bărbatul, soţia şi cum
nata adultă dormeau într-un singur pat a fost constatat la 
Manchester, după "Buletinul stării sanitare a clasei munci
toareu, de şase sau chiar de mai multe ori. Azil urile mize
rabile sînt şi aici foarte numeroase ; doctorul Kay arată că, 
în 1 83 1 ,  numai în oraşul Manchester propriu-zis existau 
267 de aziluri, şi de atunci numărul lor trebuie să fi crescut 
mult. Acestea primesc fiecare între 20 şi 30 de persoane, 
adăpostind deci în total, în fiecare noapte, între 5.000 şi 7.000 
de persoane ; caracteristicile caselor şi ale clienţilor lor sînt 
aceleaşi ca în celelalte oraşe. Cinci pînă la şapte culcuşuri 
sînt întinse de-a dreptul pe podea, iar pe ele stau culcaţi 
de-a valma atîţia oameni cîţi se nimeresc. Ce atmosferă 

* Kay, loc. cit., pag. 32. 
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fizică cît şi morală domneşte in aceste vizuini ale depravării 
e de prisos să mai spun. Fiecare din ele este un focar de 
crimă şi teatrul unor fapte care revoltă demnitatea ome
nească şi care, poate, nu s-ar fi petrecut niciodată fără 
această centralizare forţată a imoralităţii. Numărul indivizi
lor care locuiesc în subsoluri în oraşul Manchester propriu
zis este evaluat de Gaskell * la 20.000. Revista "Weekly 
Dispatch" indică că, "în conformitate cu rapoartele oficiale". 
numărul lor reprezintă 12% din totalul muncitorilor, cifră 
care ar corespunde cu cea de mai sus ; numărul muncitorilor 
fiind evaluat la 175.000, 12% însumează 21.000. Locuinţele 
de la subsol din suburbii sînt cel putin tot atît de nume
roase, şi astfel numărul celor care locuiesc în pivniţe la 
Manchester şi în suburbii se ridică la 40.000-50.000 de per
soane. Atît despre locuinţele muncitorilor din marile oraşe. 
Felul în care este satisfăcută necesitatea de adăpostire ne 
arată în ce măsură sînt satisfăcute toate celelalte necesi
tăţi. Că în asemenea chichineţe murdare nu se poate adă
posti decît o populaţie zdrenţăroasă şi subalimentată, se 
poate uşor deduce. Şi aşa şi este. Imbrăcămintea marii ma
jorităţi a muncitorilor este într-o stare foarte proastă. Nici 
măcar materialul întrebuinţat în acest scop nu este cel mar 
potrivit ; inul şi lîna au dispărut aproape complet din garde
roba ambelor sexe, iar locul lor l-a luat bumbacul. Cămăşile 
sînt din pînză albită sau colorată, iar rochiile femeilor, de 
obicei din stambă înflorată ; rareori se văd jupoane de lînă 
pe frînghiile de rufe. Bărbaţii poartă de obicei pantaloni din 

* P. Gaskell, ,.The Manufacturing Population of England, its Moral, 
Social and Physical Conditions, and the Changes, which have arisen 
from the Use of Steam Machinery; with an Examination of Infant La
bour".  ,.Fiat Justitia • [.,Populaţia indust"ială din Anglia, situaţia ef 
morală, socială şi fizică şi schimbările care au survenit datorită folosirii 
maşinilor cu aburi ; împreună cu un studiu despre munca copiilor. Fa
că-se dreptate"]. 1833. - Descrie mai ales situaţia muncitorilor din Lan
cashire. Autorul e liberal, însă a scris acestea într-o vreme cînd libera
lismul nu se simţea încă obligat să proslăvească ,.fericirea • muncitorilor. 
De aceea el este încă nepărtinitor şi mai poate vedea calamităţile si
tuaţiei actuale şi în special ale sistemului de fabrică. In schimb a scris 
inaintea instituirii lui ,.Factories Inquiry Commission" [.,Comisiei pentru 
cercetarea muncii în fabrici"] şi s-a folosit de afirmaţii din surse dubioase, 
pe care mai tîrziu raportul comisiei le-a respins. Din această cauză, lucra
rea, deşi în general este bună, trebuie folosită cu prudentă în ceea ce 
priveşte detaliile, deoarece, ca şi Kay, Gaskell confundă clasa munci
toare în general cu categoria muncitorilor de fabrică. Istoria dezvoltării 
proletariatului, care se găseşte in introducere, este extrasă în mare parte 
din această lucrare. 
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catifea de bumbac sau alte ţesături grele de bumbac şi sur
tucuri sau veste din acelaşi material. Catifeaua de bumbac 
(fustian) a devenit chiar portul tradiţional al muncitorilor 
- fustian-jackets sînt porecliţi muncitorii, şi-şi zic ei înşişi 
aşa, spre deosebire de domnii îmbrăcaţi în stofe de lînă 
(broadcloth), expresie utilizată pentru a desemna clasa de 
mij�oc. Cînl Fearg& O'Cnnor, fl oa�tilor, a veut la 
Manchester în timpul insurecţiei din 1842 86, el a apărut, 
stînind aplauzele delirante ale muncitorimii, într-un costum 
de catifea de bumbac. Pălăriile sînt purtate în Anglia în mod 
obişnuit chiar şi de muncitori ; se văd pălării de cele mai 
diverse forme : rotunde, conice sau cilindrice, cu baruri late, 
înguste sau fără nici un fel de baruri - în oraşele industriale 
numai tinerii poartă şepci. Cine n-are pălărie îşi face din 
hîrtie o tichie pătrată, joasă. Intreaga îmbrăcăminte a munci
torilor - chiar presupunînd că ar fi în bună stare - este 
puţin adecvată climei. Clima umedă a Angliei, care, cu 
schimbările subite de temperatură, provoacă mai mult decît 
oriunde răceli, sileşte aproape întreaga clasă de mijloc să 
poa:re rNanele dilfect pe pi'le ; fulaTle, ji�etcile şi brîle de 
flanelă sînt folosite pe scară foarte întinsă. Clasa muncitoare 
nu numai că nu-şi poate permite asemenea măsuri de pre
vedere, dar nici nu e vreodată în stare să întrebuinţeze măcar 
un fir de lînă pentru îmbrăcămintea ei. Ţesăturile grele de 
bumbac, deşi mai groase, mai băţoase şi mai grele decît 
stofele de lînă, apără totuşi mult mai puţin de frig şi umidi
tate decit acestea din urmă ; din cauza grosimii şi a naturii 
materialului, ele păstrează mai multă vreme umezeala şi în 
general nu au desimea stofei de lînă, dată la piuă. Şi cînd 
un muncitor poate să-şi ia o dată un costum de lînă pentru 
duminică trebuie să se ducă la una din "prăvăliile ieftine". 
unde nu găseşte decît stofă proastă, aşa-numitul "devil's 
'dust" *, "bun doar pentru vînzare, nu şi pentru purtat", care 
în două săptămîni se rupe sau se răreşte, sau trebuie să-şi 
cumpere la telal o haină uzată, ale cărei vremuri de glorie 
au trecut demult şi de care se poate servi numai cîteva săp
tămîni. Se mai adaugă la majoritatea muncitorilor starea 
proastă a hainelor în general şi necesitatea de a-şi duce din 
cînd în cînd pe cele mai bune la casele de amanet. La un 
număr covîrşitor de muncitori, însă, mai ales la irlandezi, 
hainele sînt nişte adevărate zdrenţe, care adesea nu mai pot 

* - zdreanţa diavolului (stofă bătută la piuă din deşeuri de lînă -
în limba engleză devii inseamnă drac). - Nota Trad. 
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fi nici cîrpite sau la care, de peticite ce sînt, nu mai distingi 
culoarea iniţială. Englezii sau anglo-irlandezii totuşi le mai 
cîrpesc şi au ajuns chiar la o mare dexteritate în această 
artă - lînă sau pînză de sac peste catifea de bumbac, sau 
invers, nu contează la ei -, dar irlandezii veritabili, imigraţi, 
nu-şi cîrpesc hainele aproape niciodată, în afara cazurilor de 
necesitate extremă, cînd fără asta haina s-ar rupe în două ; 
de obicei zdrenţele cămăşii ies prin rupturile surtucului sau 
.ale pantalonilor ; ei poartă, cum ne spune Thomas Carlyle *, 

, .haine zdrenţuite, pe care, ca să le îmbrace şi să le dezbrace, trebuie 
să execute o operaţie din cele mai complicate şi pe care o intreprind 
numai la zile mari sau în împrejurări deosebit de favorabile " .  

Tot · irlandezii au încetăţenit şi umblatul desculţ, înainte 
-necunoscut în Anglia. Acum pot fi văzuţi în toate oraşele 
industriale o mulţime de oameni, mai ales copii şi femei, mer
gînd desculţi, şi acest lucru intră încetul cu încetul şi în 
-obiceiurile englezilor mai săraci. 

Lucrurile stau la fel în ceea ce priveşte alimentaţia. Mun
-citorii capătă ceea ce nu e destul de bun pentru clasa avută. 
In oraşele mari ale Angliei se poate avea tot ce e mai bun, 
însă pe bani grei, iar muncitorul, care e nevoit să-şi ţină 
tgospodăria cu cei cîţiva gologani ai săi, nu poate cheltui 
atît. Pe deasupra el îşi primeşte salariul de obicei sîmbătă 
seara - în unele părţi s-a introdus plata salariilor vineri, 
dar această măsură excelentă n-a fost încă generalizată -, 
aşa că muncitorul ajunge abia sîmbătă seara pe la patru, 
-cinci sau şapte în piaţă, de unde clasa de mijloc şi-a ales ce 
-era mai bun încă în cursul dimineţii 1 Dimineaţa piaţa abundă 
·de bunătăţi, însă cînd vin muncitorii, ce e mai bun s-a dus 
.şi, chiar dacă s-ar mai găsi, probabil că nu le-ar da mîna să 
cumpere. Cartofii pe care îi cumpără muncitorii sînt de 

. obicei stricaţi, verdeţurile veştejite, brinza veche şi de 
-proastă calitate, slănina rîncedă, carnea slabă, veche, tare, 
provenind de la vite bătrîne, adeseori bolnave sau moarte, 
·uneori alterată. Vînzătorii sînt în majoritate mici precupeţi, 
<care adună marfă proastă, pe care o pot revinde atît de ieftin 
•tocmai din acest motiv. Muncitorii cei mai săraci sînt siliţi 
-să întrebuinţeze şi alt artificiu ca s-o poată scoate la capăt 
cu puţinii lor bani, chiar atunci cînd cumpără articole de 
.cea mai proastă calitate. Şi anume, întrucît sîmbătă la 1 2  

• Thomas Carlyle, "Chartism•. Londra, 1840, pag. 28. Despre Thomas 
Carlyle vezi mai jos (vezi nota de la pag. 509 şi 528) . 
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noaptea toate magazinele trebuie închise, iar duminică nu 
se poate vinde nimic, toate mărfurile care s-ar strica pînă 
luni dimineata sînt desfăcute pe preţuri de nimic între 10 şi 
12 noaptea. Dar nouă zecimi din marfa care nu s-a vîndut 
pînă la 10 seara nu mai este comestibilă duminică dimineaţa, 
şi tocmai ea formează masa de duminică a clasei sărace. De 
foarte multe ori canea pe care o capătă muncitorii nu poat
fi mîncată, dar, pentru că au cumpărat-o, trebuie s-o mă
nînce. La 6 ianuarie (dacă nu mă înşel) 1844 s-a ţinut l.. 
Manchester o şedinţă a "tribunalului pieţei" (court leet).. 
care a pedepsit 11 vînzători de carne pentru că vînduseră 
carne necomestibilă. De la fiecare din ei s-au confiscat cîte
o vită întreagă sau un porc, cîteva oi sau 50-60 de pfunzi 
de carne în această stare. Unuia dintre aceştia i-au fost con
fiscate 64 de gîşte îndopate pentru crăciun, care, neputîn. 
fi vîndute la Liverpool, fuseseră transportate la Manchester,. 
unde au sosit pe piaţă alterate şi împuţite. Intreaga poveste,. 
cu indicaţia lUmelor şi 1a ,milor, a foot xelatată atunci în. 
"Manchester Guardian" 87• In cele 6 săptămîni care s-au. 
scurs între 1 iulie şi 14 august, acelaşi ziar pomeneşte trei 
cazuri asemănătoare ; ziarul din 3 iulie relata despre con
fiscarea la Heywood a unui porc de 200 de pfunzi găsit mort. 
şi alterat, care fusese tăiat în bucăţi la măcelar §i expus; 
spre vînzare ; în ziarul din 31 iulie a apărut ştirea că au fost 
amendaţi cu cîte 2 l. st. şi 4 l. st. doi măcelari din Wigan,. 
dintre care unul recidivist, pentru faptul că au oferit spre 
vînzare carne necomestibilă ; iar la 10 august că au fost 
confiscate la un băcan din Bolton şi arse în mod public 2-
de şunci necomestibile, negustorul fiind amendat cu 20 de 
şilingi. Dar acestea nu sînt nici pe departe toate cazurile, br 
nici măcar media cazurilor semnalate timp de 6 săptămîni, 
după care să se poată calcula media anuală. Se întîmpl' 
adesea ca fiecare număr al ziarului "Guardian", care apare
de două ori pe săptămînă, �ă relateze un astfel de ca: 
întîmplat la Manchester sau în orăşelele industriale din îm
prejurimi. Şi cînd te gîndeşti cîte cazuri rămîn nedescope
rite, dat fiind că pieţele se întind de-a lungul tuturor străzi
lor principale şi că supravegherea inspectorilor pieţei est> 
atît de redusă - căci altminteri cum s-ar explica obrăznici> 
cu care sînt expuse spre vînzare vite întregi alterate ? Cîn' 
te gîndeşti ce mare trebuie să fie tentaţia în comparaţie cu 
amenzile inexplicabil de mici, pomenite mai sus, cînd te 
gîndeşti în ce stare trebuie să fi ajuns carnea ca să fie :on-
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fiscată de inspectori ca fiind absolut necomestibilă, - e 
peste putinţă să crezi că în genere muncitorii capătă carne 
bună şi hrănitoare. Dar ei mai sînt pungăşiţi şi pe altă cale 
·de lăcomia de bani a clasei de mijloc. Cu desăvîrşire .ipsiţi 
de simţul răspunderii, negustorii şi fabricanţii falsifică toate 
alimentele cu o totală lipsă de scrupule în ceea ce priveşte 
:sănătatea acelora care trebuie să le consume. Am citat mai 
sus ziarul "Manchester Guardian" ; să ascultăm acum o altă 
gazetă a clasei de mijloc -îmi place să-mi iau ca martori 
adversarii - să auzim ce spune "Liverpool Mercury" : 

"Untul sărat este vîndut drept unt proaspăt, folosindu-se următorul 
procedeu : se acoperă bucăţile de unt sărat cu o pojghiţă de unt proaspăt 
sau se expune pentru a fi gustat o livră de unt proaspăt, iar după aceea 
se vinde untul sărat, sau se spală in apă untul sărat şi se vinde apoi 

.drept proaspăt. Zahărul este amestecat cu orez măcinat sau cu alte ar
ticole ieftine şi vîndut apoi la preţul zahărului. Reziduurile de la fabri
carea săpunului se amestecă de asemenea cu alte substanţe şi se vînd 
apoi ca zahăr. Cafeaua măcinată se amestecă cu cicoare şi cu alte sub

stanţe ieftine, ba se introduc chiar în cafeaua nemăcinată corpuri stră
ine de forma boabelor de cafea. Praful de cacao e foarte adesea falsifi
cat cu praf fin de pămînt negru, frecat cu grăsime de berbec, care se 
poate astfel amesteca mai uşor cu cacao. Ceaiul se amestecă cu foi de 
porumbea şi cu alte gunoaie, sau frunzele de ceai intrebuinţate se usucă, 
se prăjesc apoi pe plăci de aramă încălzite, ca să-şi recapete culoarea, 

-şi in starea aceasta sînt vîndute drept ceai proaspăt. Piperul se falsifică 
•CU praf de păstăi pisate etc. ; vinul de Porto e pur şi simplu fabricat (din 
materii colorante, alcool etc.). întrucît e ştiut că numai în nglia se 
consumă mai mult decît se produce în toată Portugalia,  iar tutunul se 
amestecă sub toate formele în care e pus în vînzare cu tot soiul de sub
stanţe dezgustătore". 

(Trebuie să adaug că, din cauza [alsifi�ării pe scară largă 
a tutunului, mai mulţi comercianţi de tutun din Manchester 
dintre cei mai de vază au declarat vara trecută în mod pu
blic că un comerţ de felul acesta nu poate exista fără falsi
ficări şi că nici o ţigară care costă mai puţin de 3 pence nu 
·este fabricată în întregime din tutun). Fireşte că lucrurile 
nu se opresc la contrafacerile din domeniul alimentar, din 
care aş mai putea menţiona o duzină, între altele ticăloşia 
de a amesteca gips sau cretă cu făină ; se înşală la toate 
articolele : flanelele, ciorapii etc. sînt întinse pentru a părea 
·mai mari şi intră la �rimul spălat ; postavul îngust e vîndut 
ca fiind mai lat cu 1 /2-3 ţoli. Faianţa e acoperită cu o gla
·zură atît de subţire, încît e ca şi inexistentă şi crapă ime
.diat ; şi alte o sută de ticăloşii. Tout cmme chez nous * -

• - Exact ca la noi. - Nota Trad. 
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dar cine suferă mai cu seamă de pe urma înşelătoriei sînt 
muncitorii. Cel bogat nu este înşelat, pentru că el poate 
plăti preţurile ridicate cerute în magazinele mari, care tre
buie să-şi menţină reputaţia şi care şi-ar dăuna în primul 
rînd lor înseşi dacă ar vinde marfă proastă, falsificată ; cel 
bogat, răsfăţat cu mîncăruri bune, cu gustul său rafinat, 
descoperă mai uşor înşelătoria. Calicul însă, muncitorul, pen
tru care cîţiva gologani contează foarte mult, care trebuie 
să primească pentru bani puţini marfă multă, care nu-şi · 
poate permite şi nu se pricepe să caute prea atent la cali
tate, p_entru că n-a avut niciodată prilejul să-şi rafineze 
gustul, el e acela care cumpără toată marfa falsificată, ade
seori chiar otrăvită ; el trebuie să recurgă la micii negustori 
sau chiar să cumpere pe datorie, iar aceşti negustori, care, 
din cauza capitalului lor infim şi a cheltuielilor relativ mai 
mari, nici nu pot vinde o marfă de aceeaşi calitate la acelaşi 
preţ ca marii detailişti, sînt siliţi, tocmai ca să poată vinde 
ieftin şi, din cauza concurenţei celorlalţi, să se aprovizin
neze, cu bună ştiinţă sau fără ca să ştie, cu mărfuri falsifi
cate. Apoi, în timp ce un mare detailist care a investit în 
afacerea sa mult capital este ruinat prin descoperirea unei 
înşelătorii, pentru că pierde încrederea clienţilor săi, ce-i 
pasă unui mic prăvăliaş care aprovizionează o singură stradă 
dacă a fost prins cu mîţa-n sac ? Dacă lumea nu mai are 
încredere în el la Ancoats, se mută la Chorlton sau Hulme, 
unde nu-l cunoaşte nimeni şi unde o ia de la capăt cu înşe
lătoria, iar pedepse legale sînt prevăzute numai pentru pu
tine falsificări, afară de cazurile cînd implică şi o fraudă 
fiscală. Dar muncitorul eglez e înşelat nu numai la cali
tate, ci şi în ceea ce priveşte cantitatea ; majoritatea micilor 
negustori se folosesc de măsui şi greutăţi false, iar în ra
poartele poliţiei se pot citi zilnic o sumedenie de sancţiuni 
pentru astfel de delicte. Cît de răspîndite sînt aceste înşelă
torii în cartierele industriale ne vor arăta cîteva extrase din 
.,Manchester Guardian" ; ele se referă la un interval scurt 
de timp, şi chiar pentru acest interval nu dispun de toate 
numerele : 

Guard[ilan] , 16 die 1844. Judecăbo:ia n Rochdale -
4 băcani amendaţi cu -10 şilingi pentru întrebuinţarea de 
greutăţi false. Judecătoria din Stockport - 2 băcani amen
daţi cu 1 şiling - unul din ei avea 7 greutăţi false şi un 
taler de cîntar fals ; amîndoi primiseră în prealabil un aver
tisment. 
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Guard. 19 iunie. Judecătoria din Rochdale - 1 băcan 
amendat cu 5 şilingi şi 2 ţărani cu 1 0  şilingi. 

Guard. 22 iunie. Judecătoria de pace din Mancllester -
19  băcani amendaţi de la 21/2 şilingi - 2 l.st. 

Guard. 26 iunie. Judecătoria din Ashton - 14 băcani şi 
ţărani amendaţi de la 21/2 şilingi la 1 l.st. Judecătoria mic. 
din Hyde - 9 ţărani şi băcani conldamnaţi la plata chel
tuielilor de judecată şi la 5 şilingi amendă. 

Guard. 6 iulie. Manchester - 16  băcani condamnaţi la 
cheltuieli de judecată şi la amenzi pînă la 1 0  şilingi. 

Guard. 13 iulie. Manchester - 9 băcani amendaţi de l. 
2 1/2-20 de şilingi. 

Guard. 24 iulie. Rochdale - 4 băcani amendaţi cu 10-20 
şilingi. 

Guard. 27 iulie. Bolton - 12 băcani şi birtaşi condamnati 
la plata cheltuielilor de judecată. 

Guard. 3 august. Bolton - alţi 3 condamnaţi la amenzi 
de 21/2-5 şilingi. 

Guard. 10  august. Bolton - altul condamnat la 5 şilingi 
amendă. 

Şi din aceleaşi motive pentru care înşelăciunea în ceea 
ce priveşte calitatea mărfurilor păgubeşte mai ales pe mun
citori, tot pe ei îi păgubeşte şi în_elăciunea în ceea ce pri
veşte cantitatea. 

Hrana obişnuită a muncitorilor variază, bineînţeles, după 
salariu. Muncitorii mai bine plătiţi, în special muncitorii din 
fabrici ai căror membri de familie cîştigă toţi cîte ceva, se 
hrănesc bine atîta timp cît are fiecare de lucru ; ei mănîncă 
zilnic carne, iar seara slănină şi brînză. Cei care cîştigă mai 
puţin consumă cane numai duminică sau cel mult de 2-3 
ori pe săptămînă ; în schimb mănîncă mai mulţi cartofi şi 
pîine. Cu cît salariul e mai scăzut, găsim hrana de prove
nienţă animală redusă la puţină slănină consumată cu car
tofi, - şi cînd e încă mai scăzut, dispare şi aceasta şi nu 
mai rămîn decît brinza, pîinea, fiertura de făină de ovăz 
(porridge) şi cartofii, pînă ce pe treapta cea mai de jos, la 
irlandezi, cartofii constituie singura hrană. Pe lîngă aceasta 
se mai consumă, de regulă, şi un ceai slab, amestecat poate 
cu puţin zahăr, lapte sau ţuică ; ceaiul e considerat în An
glia şi chiar în Irlanda ca o băutură tot atît de necesară şi 
de indispensabilă ca la noi, în Germania, cafeaua, iar unde 
nu se mai bea nici ceai domneşte sărăcia cea mai cruntă. 
Toate acestea presupun însă că muncitorul are de lucru ; 
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cînd nu are de lucru, e cu totul în voia soartei şi mănîncă 
ceea ce i se dă de pomană, cerşeşte sau fură ; şi dacă nu 
capătă nimic, atunci moare de foame, după cum am văzut 
mai sus. Se înţelege de altfel că atît cantitatea cît şi cali
tatea hranei depind de salariu şi că muncitorii mai prost 
plătiţi, mai ales cînd mai au şi o familie numeroasă, flă
mînzesc chiar şi atunci cînd au de lucru din plin ; iar nu
mărul acestor lucrători prost plătiţi este foarte mare. La 
Londra mai ales, unde concurenţa dintre muncitori creşte în 
acelaşi ritm cu populaţia, clasa aceasta este foarte nume· 
roasă ; o găsim însă şi în toate celelalte oraşe. Atunci se 
recurge la tot felul de expediente : sînt consumate, în lipsă 
de altceva, coji de cartofi, rămăşiţe de legume, verdeţuri 
stricate * şi sînt adunate cu lăcomie toate resturile care ar 
mai putea conţine o fărîmă de substanţă nutritivă. Şi cînd 
leafa pe o săptămînă a fost cheltuită înainte de sfîrşitul săp
tămînii, se întîmplă adesea ca familia să nu mănînce ulti
mele zile absolut nimic sau numai atît cît e strict necesar 
ca să nu moară de foame. Bineînţeles că un asemenea trai 
nu poate decît să dea naştere la o sumedenie de boli, şi cînd 
acestea se ivesc, cînd cade bolnav bărbatul din a cărui 
muncă se întreţine în cea mai mare parte familia şi a cărui 
activitate încordată reclamă mai multă hrană, care deci, în 
lipsa ei, este şi doborît primul, cînd, precum spuneam, cade 
bolnav bărbatul, abia atunci mizeria şi lipsa sînt mai mari, 
abia atunci apare în toată goliciunea ei brutalitatea cu care 
societatea lasă în voia soartei pe membrii ei tocmai cînd 
aceştia au mai mare nevoie de ajutorul ei. 

In încheiere, să rezumăm pe scurt faptele menţionate în 
acest capitol : marile oraşe sînt locuite mai ales de munci
tori, căci în cel mai bun caz de fiecare burghez găsim cel 
puţin doi, chiar trei şi pe alocuri şi patru muncitori ; aceşti 
muncitori nu posedă nimic care să fie al lor şi trăiesc din 
salariul cîştigat prin munca lor, care trece mai totdeauna 
din mînă direct în gură ; societatea dizolvată în nenumăraţi 
atomi izolaţi nu se îngrijeşte de ei, lăsînd pe seama lor să 
se îngrijească de ei şi de familiile lor, fără a le da însă şi 
posibilitatea să o facă în mod eficace şi continuu ; de aceea 
oricare muncitor, chiar şi cel mai bun, este în permanenţă 
expus să rămînă fără pîine, adică expus înfometării, şi mulţi 
pier chiar din această cauză ; locuinţele muncitorilor sînt 

* . ,Weekly Dispatch•,  aprilie sau mai 1844, după un raport al docto
rului Southwood Smith asupra situaţiei săracilor din Londra. 

2 1 - Marx·Engels - Opere, voi. Il  
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in genere prost situate, prost construite, prost întreţinute, 
insuficient aerisite, igrasioase şi nesănătoase ; locatarii sînt 
reduşi la un minim de spaţiu şi în majoritatea cazurilor 
doarme cel puţin o familie într-o încăpere ; interiorul lo
cuinţelor prezintă diferite grade de sărăcie, mergînd pînă la 
totala lipsă chiar şi a mobilelor celor mai indispensabile ; 
de asemenea îmbrăcămintea muncitorilor este în medie să
răcăcioasă şi a multora zdrenţuită ; hrana e în general 
proastă, adeseori aproape necomestibilă şi, în multe cazuri, 
cel puţin temporar, cantitativ insuficientă, aşa că în cazuri 
extreme se ajunge la moartea prin inaniţie. Clasa muncitoare 
din marile oraşe prezintă astfel o scară de diferite condiţii 
de viaţă ; în cel mai bun caz - o existenţă temporar supor
tabilă, pentru muncă încordată leafă bună, locuinţă bună şi 
hrană nu tocmai proastă, totul, bineînţeles, bun şi suportabil 
din punctul de vedere al muncitorului ; în cazul cel mai 
rău - mizeria cea mai neagră, care poate merge pînă la 
lipsa unui adăpost şi moartea prin inaniţie ; media se gă
seşte însă mult mai aproape de cazul cel mai rău decît de 
cel mai bun. Şi această scară nu se împarte pur şi simplu în 
categorii fixe, aşa încît să se poată spune : acestei categorii 
de muncitori îi merge bine, celeilalte prost ; aşa este şi aşa 
a fost de dnd lumea ; chiar dllcă uneori se întîPlă ca anu
mite ramuri de muncă să se bucure de o situaţie privilegiată 
faţă de celelalte, totuşi situaţia muncitorilor în fiecare ra
mură este atît de nesigură, încît fiecare muncitor se poate 
găsi în situaţia de a parcurge toată scara, de la un confort 
Telativ pînă la mizeria extremă şi chiar pînă la moartea prin 
inaniţie ; de altfel aproape fiecare proletar englez poate 
vorbi despre variaţii simţitoare în situaţia lui. Vom cerceta 
acum mai îndeaproape cauzele acestui fenomen. 
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Concurenţa 

Am văzut în introducere cum concurenţa a creat prole
tariatul chiar de la începutul mişcării industriale, provocînd, 
ca urmare a cererii crescute de ţesături, o urcare a salariilor 
ţesătorilor şi determinînd astfel pe ţăranii ţesători să pără
sească agricultura pentru a cîştiga mai mult cu ţesătoria ; 
am văzut cum concurenţa a înlăturat pe micii agricultori 
prin sistemul marii exploatări agricole, reducîndu-i la starea 
de proletari şi atrăgîndu-i apoi, în parte, spre oraşe ; am 
văzut apoi cum concurenţa a ruinat cea mai mare parte a 
micii burghezii, reducînd-o de asemenea la starea de prole
tariat, cum a concentrat capitalul în mîinile cîtorva şi a 
aglomerat populaţia în oraşele mari. Acestea sînt diferitele 
căi şi mijloace prin care concurenţa, ajunsă în industria 
modernă la deplina ei înflorire şi la libera dezvoltare a con
secinţelor ei, a creat proletariatul şi l-a sporit din punct de 
vedere numeric. Vom analiza acum influenţa ei asupra pro
letariatului gata constituit. Iar pentru aceasta va trebui să 
analizăm mai întîi concurenţa pe care şi-o fac muncitorii 
între ei şi consecinţele pe care le are această concurenţă. 

Concurenţa este expresia cea mai perfectă a războiului 
tuturor împotriva tuturora, care domneşte în societatea bur
gheză modernă. Acest război, un război pentru viaţă, pentru 
existenţă, pentru t·ot şi toate - deci, în caz de nevoie, un 
război pe viaţă şi pe moarte -se dă nu numai între dife
ritele clase ale societăţii, ci şi între diferiţii membri ai aces
tor clase ; fiecare îi stă celuilalt în cale, de aceea fiecare 
caută să-i înlăture pe toţi cei care-I stingheresc în drumul 
lui şi să le ia locul. Muncitorii se concurează între ei aşa 
cum se concurează între ei burghezii. Ţesătorul mecanic face 
concurenţă ţesătorului manual, ţesătorul manual şomer sau 
prost plătit celui care are de lucru sau este mai bine plătit, 

21* 
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căutînd să-1 înlăture. Această concurenţă dintre muncitori 
este însă latura cea mai deplorabilă a actualei lor situaţii ; 
ea este arma cea mai puternică pe care o deţine burghezia 
împotriva proletariatului. De aici străduinţa muncitorilor de 
a suprima această concurenţă prin asociaţii, de aici furia 
burgheziei împotriva acestor asociaţii şi triumful ei la fiecare 
lovitură care li se dă. 

Proletarul e neputincios ; el nu poate trăi prin sine însuşi 
nici măcar o singură zi. Burghezia şi-a însuşit monopolul 
tuturor mijloacelor de trai în cel mai larg înţeles al cuvîn
tului. Lucrurile de cara are nevoie proletarul nu le poate 
căpăta decît de la această burghezie, al cărei monopol e 
apărat de puterea de stat. Proletarul este aşadar atît juri
diceşte cît şi în fapt sclavul burgheziei ; ea are drept de 
viaţă şi de moarte asupra 1lui. Ea îi oferă ijloace de trai, 
dar în schimbul unui "echivalent", în schimbul muncii lui ; 
ea îi lasă chiar iluzia că ar fi liber în hotărîrile lui, că ar 
încheia cu ea un contract de bunăvoie, prin consimţămînt 
nesilit, ca o persoană majoră. Frumoasă libertate, care pune 
în faţa proletarului alternativa să accepte condiţiile pe care 
i le pune burghezia, sau să piară de foame, de frig, să-şi 
caute gol un culcuş printre fiarele pădurii ! Frumos "echi
valent" ,  ale cărui proporţii depind cu totul de bunul plac al 
burgheziei ! Iar dacă _roletarul e atît de nerod încît să pre
fere să moară de foame decît să se supună propunerilor 
"echitabile" ale burghezilor, ale "superiorilor săi fireşti" *, ei 
bine, se găseşte altul, sînt doar destui proletari în lume şi 
nu toţi sînt atît de nebuni ca să prefere moartea, vieţii. 

Aceasta este concurenţa dintre proletari. Dacă toţi prole
tarii şi-ar exprima voinţa de a pieri mai curînd decît să 
muncească pentru burghezie, atunci aceasta ar fi silită să 
renunţe la monopolul ei ; dar aşa ceva nu se întîmplă, ba 
chiar e aproape cu neputinţă să se întîmple, şi de aceea bur
ghezia o duce atît de bine. O singură limită are această 
concurenţă dintre muncitori - nici un muncitor nu va voi 
să muncească pentru mai puţin decît are nevoie ca să tră
iască ; dacă trebuie să moară de foame, preferă să moară 
lenevind decît muncind. Această limită este, bineînţeles, 
relativă ; unul are mai multe exigenţe decît celălalt, unul 
este deprins cu mai mult confort decît celălalt - englezul, 
care e mai civilizat, are mai multe cerinţe decît irlandezul, 
care umblă în zdrenţe, se hrăneşte cu cartofi şi doarme în-

* Expresie favorită a fabricanţilor englezi. 

. , 
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tr-o cocină de porci. Aceasta nu-l împiedică însă pe irlandez 
să-1 concureze pe englez şi să reducă, treptat, salariul şi, o 
dată cu el, gradul de civilizaţie al muncitorului englez la 
nivelul celui irlandez. Anumite munci pretind un anumit 
-grad de civilizaţie, şi din această categorie fac parte aproape 
toate muncile industriale ; de aceea este în interesul bur
gheziei însăşi ca salariul să fie aici destul de ridicat pentru 
a da muncitorului posibilitatea să se menţină la nivelul co
respunzător. Irlandezul de curînd imigrat, care îşi face un 
culcuş în primul grajd pe care îl întîlneşte, care, chiar cînd 
ure o locuinţă bunicică, e dat afară în fiecare săptămînă 
pentru că bea tot ce cîştigă şi nu-şi poate plăti chiria, ar fi 
un prost muncitor de fabrică ; de aceea muncitorilor din 
fabrici trebuie să li se dea atît cît să-şi poată educa copiii 
in vederea unei munci regulate, dar nu mai mult, ca nu 
cumva să se poată lipsi de salariul copiilor lor şi să facă din 
ei altceva decît simpli muncitori. Şi aici limita minimului de 
salariu e relativă ; cînd muncesc toţi membrii familiei, fie
care în parte are nevoie de mai puţin cîştig, iar burghezia 
a folosit aici din plin posibilitatea oferită de munca mecanică 
de a utiliza şi a exploata femeile şi copiii pentru a reduce 
salariile. Bineînţeles că nu în fiecare familie toţi membrii 
sînt apţi de muncă ; de altfel ar şi ieşi prost la socoteală 
dacă o asemenea familie ar trebui să muncească pentru sa
lariul minim calculat la o familie în care muncesc toţi mem
brii ei ; de aceea se şi calculează o medie a salariului care 
permite unei familii ai cărei membri muncesc toţi s-o scoată 
destul de bine la capăt, pe cînd o familie care are puţini 
membri apţi de muncă o duce destul de greu. TotuŞi, în 
cazul cel mai rău, orice muncitor va prefera să renunţe la 
puţinul lux sau confort cu care era deprins numai ca să-şi 
poată trage zilele ; va prefera să se adăpostească într-o ca
cină de p9rci decît să nu aibă nici un adăpost ; va prefera 
să umble în zdrenţe decît gol ; va prefera să mănînce car
tofi decît să moară de foame. Va prefera să se mulţumească 
cu jumătate de salariu, în speranţa unor vremuri mai bune, 
decît să se aşeze în stradă şi să moară în văzul lumii ca 
atîţia şomeri. Aşadar, puţinul acesta, acest ceva care e mai 
mult decît nimic, este minimul de salariu. Şi dacă există 
mai mulţi muncitori decît crede burghezia de cuviinţă să 
utilizeze, dacă la capătul luptei dintre concurenţi tot mai 
rămîne un număr de muncitori de prisos, care nu-şi găsesc 
de lucru, ei bine, aceştia sînt nevoiţi să piară de foame ; căci 
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fireşte că burghezul nu le va da lucru dacă nu poate vinde 
cu profit produsele muncii acestora. 

Vedem din toate acestea ce înseamnă minimul de salariu. 
Maximul este fixat prin concurenţa burghezilor între ei, căci 
am văzut că şi aceştia se concurează. Burghezul îşi poate 
mări capitalul numai prin comerţ sau industrie, şi în ambele 
cazuri are nevoie de muncitori. Chiar cînd îşi dă banii cu 
dobîndă, are nevoie de ei în mod indirect, căci fără comerţ 
şi industrie nimeni nu i-ar plăti dobînzi asupra capitalului, 
nimeni n-ar putea folosi capitalul său. Aşa că burghezul are 
într-adevăr nevoie de proletar, dar nu în mod absolut ca să 
poată trăi - n-ar avea decît să consume din capitalul său -, 
ci aşa cum te foloseşti de un articol de comerţ sau de o vită 
de muncă pentru a te îmbogăţi. Proletarul îi fabrică burghe
zului mărfurile pe care acesta le vinde cu profit. Prin ur
mare, cînd cererea de asemenea mărfuri creşte, în aşa fel că 
toţi muncitorii care îşi făceau concurenţă găsesc de lucru, 
ba sînt poate chiar prea puţin numeroşi, concurenţa dintre 
muncitori încetează, iar burghezii încep să se concureze 
între ei. Capitalistul în căutare de muncitori ştie prea bine 
că la preţurile urcate în urma cererii mari realizează cîşti
guri mai mari, aşa că preferă să plătească un salariu ceva 
mai ridicat decît să piardă tot profitul ; el aruncă cu cîmatul 
după şuncă şi atunci cînd o apucă pe aceasta, îi lasă cu 
dragă inimă proletarului cîmatul. In felul acesta ii ia un 
capitalist celuilalt muncitorii, iar salariul creşte. Dar numai 
atît cît permite cererea sporită. De îndată ce capitalistul 
care a ·consimţit să sacrifice ceva din superprofitul lui ar 
trebui să sacrifice ceva şi din profitul lui obişnuit, adică din 
profitul mediu, el se va feri să plătească un salariu mai mare 
decît cel mediu. 

De aici putem determina salariul mediu. In condiţii medii, 
cînd nici muncitorii, nici capitaliştii n-au motiv să se con
cureze în mod deosebit între ei, cînd sînt tocmai atîţia mun
citori cîţi pot fi utilizaţi pentru a fabrica tocmai atîtea măr
furi cîte se cer, salariul va fi puţin mai ridicat decît minimul. 
Cu cît anume, depinde de necesităţile medii şi de gradul de 
civilizaţie al muncitorilor. Dacă muncitorii sînt obişnuiţi să 
mănînce carne de mai multe ori pe săptămînă, capitaliştii 
vor trebui să consimtă să le plătească un salariu suficient 
ca să-şi poată procura această hrană. Nu mai puţin, căci 
muncitorii, neconcurîndu-se între ei, n-au nici un motiv să 
se l1lţumească cu mi puţill ; nu mi mult, pntru că Lipsa 



Situaţia clasei muncitoare din Anglia. Concurenţa 327 

de concurenţă dintre capitalişti nu le dă acestora motiv să-i 
atragă pe muncitori prin condiţii deosebit de favorabile. 

După cum am mai spus, determinarea necesităţilor medii 
şi a gradului mediu de civilizaţie a muncitorilor a devenit, 
în urma împrejurărilor complexe din industria engleză de 
azi, foarte complicată, ele variind, după cum am arătat mai 
sus, în funcţie de di feritele categorii de muncitori. Cele mai 
multe munci industriale reclamă însă o anumită îndemînare 
şi regularitate, iar acestea necesitînd un anumit grad de ci
vilizaţie, salariul mediu trebuie astfel calculat încît să per
mită muncitorului să-şi însuşească această îndemînare şi să 
se adapteze acestei regularităţi a muncii. De aceea salariul 
muncitorilor din industrii este în medie mai mare decît acela 
al simplilor hamali, salahori etc. şi mai ales mai mare decît 
al muncitorilor agricoli, fapt la care contribuie, desigur, şi 
preţul ,al.imentlor mi ridioat la oraş. 

Sau mai simplu : muncitorul este de drept şi de fapt 
sclavul clasei celor avuţi, al burgheziei ; este într-atît scla
vul ei, încît este vîndut ca o marfă, iar preţul lui creşte şi 
scade ca al unei mărfi. Dacă cererea de muncitori creşte, 
creşte şi preţul muncitorilor ; dacă cererea scade, scade şi 
preţul lor ; dacă ea coboară într-atît încît un număr de mun
citori nu poate găsi cumpărători, "trebuie să zacă în depo
zit " ,  ei zac chiar, şi, cum din simplă zăcere nu se poate trăi, 
mor de foame. Căci, pentru a întrebuinţa limbajul econo
miştilor, cheltuielile investite în întreţinerea lor nu s-ar "re
produce" ,  ar fi bani aruncaţi pe fereastră, iar pentru aşa 
ceva nu-şi dă nimeni capitalul. In această privinţă are per
fectă dreptate d-1 Malthus cu a sa teorie a populaţiei. Sin
gura deosebire faţă de vechea sclavie făţişă este că munci
torul de azi este în aparentă liber, pentru că nu e vîndut 
dintr-o dată, ci cu bucata, cu ziua, cu săptămîna, cu anul şi 
pentru că nu e vîndut de un stăpîn altui stăpîn, ci muncito
rul însuşi este silit să se vîndă în modul acesta, el nemaifiind 
sclavul unui individ, ci al întregii clase avute. Pentru el este 
în fond acelaşi lucru, şi chiar dacă această aparenţă de liber
tate îi lasă pe de o parte o oarecare libertate reală, ea are 
pe de altă parte dezavantajul că nimeni nu-i garantează exis
tenţa şi că poate fi în orice moment alungat şi lăsat pradă 
foamei de către stăpînul său, burghezia, cînd aceasta nu mai 
are interes să-i dea de lucru şi să-i asigure existenţa. Burghe
zia, dimpotrivă, e mult mai avantajată de această stare de 
lucruri decît de vechea sclavie ; ea îşi poate concedia oa-
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menii cînd îi convine, fără a pierde prin aceasta capitalul 
investit, şi, în genere, obţine munca mult mai ieftin ca în cazul 
că ar fi efectuată de sclavi, după cum arată calculul făcut 
de Adam Smith *,ca s-o consoleze. 

De aici rezultă de asemenea că Adam Smith are perfectă 
dreptate (loc. cit. [pag. 133] ) cînd spune că 

.,cererea de muncitori, întocmai ca cererea pentru orice alt articol, re
glementează producţia de muncitori, cantitatea oamenilor produşi, ac
celerează această producţie cind merge prea incet, o frinează atunci cind 
progresează prea repede" .  

In tocmai cum s e  întîmplă c u  orice alt articol din comerţ 
- dacă se găseşte în cantitate prea mică, preţurile, adică 
salariul, se urcă, muncitorilor le merge mai bine, numărul 
căsătoriilor creşte, sînt aduşi pe lume mai mulţi oameni, 
cresc ma. mulţi Cpii, pînă cînd se produc destui muncitori ; 
dacă se găseşte în cantitate prea mare, preţurile scad, se 
iveşte şomajul, mizeria, foametea şi, ca urmare, epidemiile, 
care seceră "surplusul de populaţie " .  Şi Malthus, care dez
voltă fraza de mai sus a lui Smith, are de asemenea dreptate 
în felul său cînd susţine că întotdeauna există un surplus de 
populaţie, că întotdeauna sînt prea mulţi oameni pe lume ; 
nu are dreptate numai atunci cînd susţine că există mai mulţi 
oameni decît pot hrăni mijloacele de subzistenţă existente. 
Surplusul de populaţie este mai curînd produsul concurenţei 
dintre muncitori, care sileşte pe fiecare muncitor în parte 
să lucreze zilnic pînă la epuizare. Dacă un fabricant poate 
folosi zilnic zece muncitori timp de 9 ore, în cazul că aceş
tia lucrează cîte 10 ore, el va putea folosi numai 9 muncitori, 
iar al zecelea va rămîne fără pîine. Şi dacă într-o epocă în 
care cererea de braţe de muncă nu este prea mare, fabrican
tul, ameninţîndu-i cu concedierea, îi va putea sili pe cei 9 
muncitori să  lucreze pentru acelaşi salariu zilnic o oră în plus, 

* .,S-a spus di uzura sclavilor o suportă stăpinul, pe cind aceea a 
muncitorului liber o suporti el lnsuşi. Dar uzura acestuia din urmă tot 
stăpinul o suportă. Salariile de toate felurile plătite salahorilor, servi
tarilor etc. trebuie să fie la un nivel care să le dea posibilitatea per
petuării acestui soi de muncitori in măsura cererii - în creştere, sta
ţionare sau în scidere - a societăţii. Şi cu toate că uzura unui munci
tor liber tot stăpinul o suportă, de obicei ea il costă totuşi mult mai 
putin decit uzura unui sclav. Fondul destinat să repare sau să înlocu
iască uzura unui sclav este administrat de obicei de un stăpin negli
jent sau de un supraveghetor neatent etc." - A. Smith, . ,Wealth of Na
tions" [.,Avuţia natiunilor"). I, 8, pag. 134, ediţia în 4 volume a lui 
MacCulloch. 
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deci 10 ore, atunci el îl concediază pe al zecelea şi economi
seşte salariul lui. Ceea ce se întîplă aici în mic se întîmplă 
în mare pe scara întregii naţiuni. Randamentul individual 
împins la maximum datorită concurenţei dintre muncitori, di
viziunea muncii, introducerea maşinismului, utilizarea forţe
lor naturii lasă o sumedenie de muncitori fără pîine. Aceşti 
muncitori şol8ri dispar însă de pe piaţă ; ei nu mai pot 
cumpăra nimic, prin urmare cantitatea de mărfuri cerută 
inainte de ei nu mai are căutare, aşadar nu mai trebuie fabri
cată, iar muncitorii ocupaţi înainte cu fabricarea ei devin la 
rîndul lor şomeri, dispar şi ei de pe piaţă şi aşa totul se 
învîrteşte mereu în acelaşi cerc - sau, mai bine zis, aşa 
s-ar întîpla dacă nu ar interveni şi alte împrejurări. Intro
ducerea în industrie a mijloacelor pomenite mai sus, cu scopul 
de a mări producţia, provoacă cu timpul o scădere a preţu
rilor articolelor fabricate şi, ca urmare, un consum sporit, 
aşa că o mare parte 'din muncitorii rămaşi fără pîine îşi gă
sesc în cele din ură şi, fireşte, după lungi suferinţe din nou 
o ocupaţie în alte ramuri de muncă. Dacă la aceasta se mai 
adaugă şi cucerirea de pieţe străine, ca în cazul Angliei în 
decursul ultimilor 60 de ani, ceea ce are ca urmare o creştere 
neîntreruptă şi rapidă a cererii de articole de manufactură, 
atunci cererea de muncitori şi, o dată cu ea, populaţia cresc 
în aceeaşi proporţie. Deci, în loc să scadă, populaţia Marii 
Britanii a crescut vertiginos şi continuă să crească, dar cu 
toată continua extindere a industriei, cu toată creşterea gene
rală a cererii de muncitori în Anglia există totuşi, după măr
turisirea partildelor ofioiaLe înseşi (adică tory, whig [conser
vatori, liberaJli] şi 1adicali) , în permalenţă u.n SU1plus de popu
laţie, concurenţa dintre muncito.i lnd în gene1al mereu mai 
mare decît concurenţa pentru muncitoi. 

De unde provine această contradicţie ? Din însăşi natura 
industriei şi a concurentei, precum şi a crizelor comerciale 
generate de ele. In actuala producţie şi repartitie anarhică 
a mijloacelor de trai, care nu are ca scop satisfacerea nemij
locită a nevoilor, ci profitul, în care indivizii muncesc şi se 
îmbogăţesc fiecare pe cont propriu, în orice moment poate 
să intervină o stagnare. Anglia, de exemplu, aprovizionează 
o mulţime de ţări cu cele mai diverse mărfuri. Chiar dacă 
fabricantul ştie care e consumul anual al acestor articole în 
fiecare ţară, el nu cunoaşte situaţia stocurilor de acolo şi 
încă şi mai puţin ce cantităţi trimit acolo concurenţii săi. 
El poate numai să tragă concluzii aproximative asupra stocu-
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rilor şi a necesităţilor din continua oscilare a preţurilor ; el 
e silit să-şi e!pdieze mărfurile la întîmplare ; totul se face 
orbeşte, mai mult sau mai puţin la voia întîmplării. Pe baza 
unor rapoaJrte cît de cît .VOIaJbi'le, ,fiecare trimi<te tot ce poate, 
şi nu trece mult şi piaţa e supraîncărcată cu marfă, vînzarea 
stagnează, capitalurile nu se reîntorc, preţurile scad şi indus
tria engleză nu mai are de lucru pentru muncitorii ei. La 
inceputurile dezvoltării industriale aceste stagnări se mărgi
neau la unele ramuri de producţie şi la pieţe izolate ; însă 
datorită efectului centralizator al concurenţei, care aruncă 
muncitorii rămaşi şomeri în acele ramuri de producţie care 
sînt cel mai uşor de învăţat, iar mărfurile fără căutare pe o 
piaţă le azvîrle pe alte pieţe, apropiind astfel puţin cîte puţin 
micile crize izolate, acestea s-au unit cu timpul într-un lant. 
unic de crize care revin periodic. O astfel de criză intervine. 
de obicei, la fiecare cinci ani, după o scurtă perioadă de în
florire şi bunăstare generală ; piaţa intenă, ca şi toate pie
tele străine, gem 'de fabricate engleze, care nu pot fi consu
mate decît foarte încet ; aproape toate ramurile industriale 
stagnează ; micii fabricanţi şi negustori care nu pot rezista 
lipsei de ·Oapilta•luri dau fa:1iment, iar cei mari încetează 
să facă afaceri atîta timp cît durează perioada acută a crizei, 
opresc maşinile sau lucrează "cu orar redus u ,  de exemplu ju
mătăţi de zile ; salariul scade în urma concurenţei şomerilor, 
a reducerii orelor de muncă cît şi din pricina lipsei tranzac
tiilor aducătoare de profit ; în rîndurile muncitorilor se gene
ralizează mizeria, eventualele mici economii ale unora sînt 
repede cheltuite, instituţiile de binefacere sînt asaltate, im
pozitul pentru săraci se dublează, se triplează şi rămîne totuşi 
insuficient, numărul muritorilor de foame creşte şi deodată 
iese la iveală cît de înspăimîntător de mare este numărul 
"populaţiei de prisos",  Această situaţie durează un timp ; "cei 
de prisos" răzbat cum pot sau nu răzbat de loc ; filantropia 
şi legile pentru asistenta săracilor ajută pe mulţi să-şi pre
lungească viaţa chinuită ; alţii găsesc uneori în ramurile de 
muncă iai puţin expuse concurenţei, care nu sînt direct legate 
de industrie, o existenţă mizerabilă - şi cu cît de puţin se 
mulţumeşte omul numai să-şi poată trage zilele cîtva timp r 
- Treptat lucrurile se îndreaptă ; mărfurile stocate se con
sumă, deprimarea generală a industriaşilor şi comercianţilor 
împiedică o prea rapidă umplere a golurilor, pînă cînd, în 
cele din urmă, preţurile în urcare şi rapoartele favorabile 
care sosesc din toate părţile restabilesc activitatea, Pieţele 
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se găsesc de obicei la dpărtări foarte mari ; pînă să ajungă 
acolo primele transporturi noi, •cererea creşte mereu şi, o 
dată cu ea, preţurile ; amatorii îşi dispută primele mărfuri 
sosite, primele vînzări animă şi mai mult piaţa, transporturile 
aşteptate promit să atingă preţuri şi mai mari, în aşteptarea 
unei noi urcări încep să se încheie tranzacţii în scopuri de 
speculă, sustrăgîndu-se consumului mărfurile care îi erau 
destinate tocmai în momentul cînd era mai mare nevoie de 
ele - specula saltă preţurile şi mai mult, deoarece încura
jează pe alţii să cumpere şi anticipează noi transporturi -, 
toate acestea se comunică în Anglia, fabricanţii încep din 
nou să lucreze din plin, se construiesc noi fabrici, toate mij
loacele sînt Obilizate p entru a profita de perioada cea mai 
prosperă. Specula intervine şi aici cu absolut aceleaşi rezul
tate ca pe  pieţele străine, udnd preţurile, sustrăgînd măr
furile consumului, incitînd prin ambele fenomene producţia 
la o sforţare maximă. InteVin apoi speculanţii "pe picior" , 
care, prin faptul că lucrează cu capitaluri fictive, trăiesc din 
credit şi sînt ruinaţi dacă nu pot vinde imediat pe bani gheaţă, 
se aruncă în această cursă generală, haotică, după cîştig, mă
rind dezordinea şi agitaţia prin nesaţul lor fără frîu, care îm
pinge preţurile şi producţia pînă la paroxism. E un vîrtej 
nebun, care cuprinde şi pe cel mai calm şi mai experimentat ; 
se ciocăneşte, se toarce, se ţese, ca şi cum ar fi vorba să se 
echipeze din nou întreaga omenire, ca şi cum s-ar fi 1desco
perit în lună vreo cîteva mii de milioane de noi cons umatori. 
Deodată, speculanţii pe picior de pe pieţele străine, avînd 
nevoie de bani, încep să vîndă, bineînţeles sub preţul pieţei, 
căci sînt zoriţi, primei vînzări îi urmează altele, preţurile 
oscilează, speculanţii, speriaţi, aruncă mărfurile pe piaţă, 
lumea se alarmează, creditul e zdruncinat, una după alta fir
mele îşi încetează plăţile, se declară falimente peste falimente 
şi se descoperă că se găsesc de trei ori mai multe mărfuri pe 
piaţă şi în drum spre piaţă decît ar necesita consumul. Ştirile 
sosesc în Anglia, unde între timp fabricile continuaseră să 
funcţioneze febril - panica cuprinde spiritele şi aici, fali� 
mentele de 'dincolo antrenează altele în Anglia, stagnarea 
afacerilor provoacă prăbuşirea multor case de comert. panica 
face să fie aruncate şi aici pe piaţă toate stocurile, fapt care 
împinge spaima la culme. Acesta este începutul crizei, care 
urmează apoi exact acelaşi curs ca cea precedentă, pentru 
a se transfoma apoi din nou într-o perioadă de înflorire. Şi 
aşa într-una : >rosperitate, criză, prosperitate, criză, şi această 
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mişcare ciclică permanentă în care se află antrenată industria 
engleză se încheie de obicei, după cum am spus, la fiecare 
5-6 ani. 

De aici rezuită că în orice moment, cu excepţia scurtelor 
perioade de prosperitate maximă, industria engleză trebuie să  
dispună de o rezervă de muncitori fără lucru, pentru a putea 
produce în timpul lunilor celor mai animate cantităţile de 
mărfuri cerute pe piaţă. Această armată de rezervă este mai 
mult sau mai puţin numeroasă, după cum situaţia pieţei de
termină în mai mare sau lai mică măsură plasarea unei 
.părţi a ei în industrie. Şi chiar dacă în perioada prosperităţii 
maxime a pieţei regiunile agricole, Irlanda şi ramurile de 
activitate în care se resimte mai puţin avîntul industrial pot 
.furniza, cel puţin temporar, un număr oarecare de muncitori, 
aceştia constituie totuşi pe de o parte o minoritate, iar pe 
de altă parte aparţin şi ei armatei de rezervă, cu singura 
deosebire că abia perioada de avînt demonstrează de fiecare 
dată că şi ei fac parte din această armată. Cînd muncitorii 
aceştia trec în ramuri de activitate mai animate, cei rămaşi 
pe loc se descurcă fără ei ; pentru ca lipsa celor plecaţi să 
fie mai puţin simţită, se prelungeşte timpul de muncă, sînt 
puşi să muncească femei şi tineri, iar cînd, la ivirea crizei, 
muncitorii se reîntorc acasă concediaţi, îşi găsesc locurile 
ocupate - între timp ei au devenit de prisos - în mare 
parte cel puţin. Această armată de rezervă, care cuprinde în 
tipul crizei o mulţime imensă de muncitori, iar în timpul 
perioadelor care pot fi socotite ca medie între prosperitate 
şi criză un număr destul de însemnat, această armată de re
zervă formează . ,populaţia de prisos" a Angliei, surplus care 
duce o existenţă mizeră, cerşind şi furînd, măturînd străzile, 
adunînd bălegarul, împingînd roabe sau mînînd uneori o co
tigă cu un măgăruş, făcînd negoţ ambulant sau munci oca
zionale. In toate oraşele mari există o mulţime de asemenea 
oameni care . ,îşi duc zilele", cum se spune, prin mici cîşti
guri ocazionale. E uimitor la ce modalităţi de cîştig recurge 
această . ,populaţie de prisos" .  Măturătorii de stradă din Londra 
(cross sweeps) sînt cunoscuţi în lumea întreagă ; dar nu numai 
aceste pieţe, ci şi străzile principale ale altor oraşe mari erau 
măturate pînă acum de şomeri angajaţi în acest scop de epi
tropia asistentei săracilor sau 'de administraţia serviciilor co
munale. Acum există o maşină care cutreieră zilnic străzile 

'huruind şi care a răpit şomerilor acest mod de a-şi cîştiga 
existenţa. Pe şoselele cu mare circulaţie care duc spre oraşe 
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întîlneşti o mulţime de oameni cu cotige, care, cu riscul vieţii,. 
adună bălegarul proaspăt, strecurîndu-se printre trăsurile ş.. 
omnibuzele care gonesc în toate direcţiile, ca să-1 vîndă ; ei
trebuie adeseori să plătească săptămînal cîţiva şilingi admi
nistraţiei serviciilor comunale, iar în multe locuri strînsul bă
legarului este Cl desăvîrşire interzis, pentru că altfel admi
nistraţia nu poate vinde ca îngrăşăminte gunoiul măturat de 
pe străzi, care nu mai conţine proporţia reglementară de. 
bălegar de cal. Ferice 'de aceia dintre "cei de prisos " care îşi 
pot procura o roabă pentru cărat şi încă mai fericiţi sînt aceia 
care izbutesc să-şi procure bani pentru o cotigă şi un mă
găruş. Măgarul trebuie să-şi caute singur hrana sau capătă. 
resturi strînse pe ici , pe colo şi poate totuşi să aducă un 
cîştig. 

Majoritatea "celor de prisos" se apucă de comerţul ambu-. 
lant. Mai ales sîmbătă seara, cînd toată populaţia muncito
rească iese la plimbare, mulţimea de oameni care trăiesc din 
acest comerţ poate fi văzută adunată laolaltă. Curele, bretele, 
galoane, portocale, plăcinte, într-un cuvînt tot felul de articole 
sint oferite de nenumăraţi bărbaţi, femei şi copii - de altfel 
intîlneşti la tot pasul asemenea ambulanţi cu portocale, plă
cinte, ginger-beer sau nettle-beer * staţionînd pe străzi sau 
circulînd cu marfa lor. Chibrituri şi alte asemenea lucruri,_ 
ceară roşie, invenţii brevetate pentru aprins focul etc. sint de 
asemenea articole cu care aceşti oameni fac negoţ. Alţii -
aşa-numiţii jobbers ** - hoinăresc prin oraş în c ăutarea unei 
munci ocazionale ; unii reuşesc să-şi găsească de lucru o zi._ 
dar nu toţi sînt atit de norocoşi. 

"La porţile tuturor docurilor londoneze - povesteşte reverendul W. 
Champneys, predicator în partea de est a Londrei - se adună iarna in 
fiecare zi, înainte de revărsatul zorilor, sute de săraci care aşteaptă des
chiderea porţilor în speranta că vor căpăta de lucru pentru acea zi, iar 
după ce cei mai tineri, mai zdraveni şi mai cunoscuţi au fost angajaţi, ei 
se întorc cu sutele la cocioabele lor sărăcăcioase, abătuţi şi cu speran-. 
tele spulberate" ss. 

Ce le rămîne de făcut aceslor oameni 1decît să cerşeascâ 
dacă nu găsesc de lucru şi nu vor să se răscoale împotriva 
societăţii 1 De aceea nu trebuie să ne mire marele număr 

• Două băuturi răcoritoare şi spumoase, prima fabricată din apă, za
hăr şl puţin ghimber, cealaltă din apă, zahăr şi urzici, agreate de mun
citori, in special de cei ce se abţin de la consumarea alcoolului. 

•• Muncitori ocazionali, gata să primească orice muncă, cir-de re-"" 
murdară ar fi. - ·Nota Tad. 
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de cerşitori, dintre care mulţi s înt b ărbaţi apţi de muncă, cu 
care poliţia are în pemanenţă de furcă. Cerşitoria acestor 
oameni are însă un caracter specific. De obicei ei colindă 
străzile cu failia, cîntînd cîntece prin care se adresează 
milei sau ţinînd discursuri în care apelează la caritatea tre
cătorilor. Şi e de subliniat că pe aceşti cerşitori îi întîlneşti 
aproape exclusiv în cartierele �uncitoreşti, că se întreţin 
aproape numai din pomenile muncitorilor. Sau familia se 
aşază tăcută la un colţ de stradă antmată şi lasă să  pldeze 
pentru ea simplul aspect al nenorocirii sale. Şi în acest caz 
ei se bizuie numai pe compătimirea muncitorilor, care ştiu 
din experienţă ce e toamea şi că oricînd pot ajunge în aceeaşi 
situaţie ; căci întîlnim acest apel mut, dar atît de patetic, 
aproape numai pe străzile frecventate de muncitori şi la orele 
la care trec muncitorii, mai ales însă sîmbătă seara, cînd de 
>bieei "secreteleu cartierelor muncitoreşti se dezvăluie pe 
străzile principale, iar clasa de mijloc se retrage pe cît posibil 
din cartierele pîngărite în felul acesta. Acei din rîndurile 
"celor de prisos " care au destulă îndrăzneală şi dîrzenie ca 
să se  împotrivească pe faţă societăţii şi să răspundă războiului 
ascuns pe care burghezia îl duce împotriva lor printr-un război 
lătiş împotriva acesteia, aceia trec la hoţii, la prădăciuni şi 
omor. 

Potrivit rapoartelor membrilor comisiei instituite în baza 
legii pentru asistenta săracilor, există în Anglia şi Ţara Ga
lilor în medie 1 .500.000 de oameni "de prisosu ; în Scoţia 
numărul nu poate fi precizat, deoarece nu există legi pentru 
asistenta săracilor, iar de Irlanda ne vom ocupa în mod spe
cial. De altfel acest număr nu cuprinde decît pe aceia care 
solicită realmente un ajutor de la epitropia asistentei săra
cilor ; marea masă, care se descurcă fără să recurgă la acest 
ultim mijloc de scăpare, atît de odios, nu este cuprinsă în 
această cifră ; 1pe de altă parte, o mare parte din acest număr 
se recrutează din regiunile agricole, aşa că nu trebuie luată 
in considerare aici. In timpul unei crize acest număr creşte, 
bineînţeles, considerabil, iar mizeria atinge punctul culi
nant. Să luăm, de pildă, criza ldin 1 842, care, fiind ultima, a 
fost şi cea mai violentă, căci intensitatea crizelor creşte ori 
de cîte ori se rpetă, iar viitoarea criză, care va izbucni cel 
mai tîrziu în 1 847 *, va fi după toate aparenţele şi mai via
lentă şi de mai lungă durată. In timpul acestei crize impo-

* (1881 notă de subsol). nd it came in 1847 [Chiar a venit în 1847]. 
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zitul pentru săraci a atins în toate oraşele o cifră nemaicunos
cută pînă atunci. Intre altele, la Stockport s-a vărsat de fiecare 
liră sterlină plătită pentru chirie opt şilingi impozit pentru 
să1aci, aşa că ni impozitul 'acesta se uroa la 40°/o din 
suma plătită drept chirie de întregul oraş ; şi trebuie relevat 
faptul că străzi întregi erau nelocuite, astfel numărul loca
tarilor era cu cel puţin 20.000 mai mic ca de obicei, iar pe 
uşile caselor goale stătea scris : Stockport to let - Stockport 
de închiriat. La Bo1ton, unde în vremuri obişnuite tobalul chi
riilor cărora li se aplica impozitul pentru săraci atingea în 
medie 86.000 l.st., a scăzut la 36.000 l.st. ; în schimb numărul 
săracilor care trebuiau ajutaţi s-a urcat la 14.000, adică la 
peste 20°/o din rlotalu. populaţiei. La Leeds, epHropia asisten
t.ei sărailor avea un rond de 'rezervă de 10.000 1. s•t. - acesta 
a fost complet epuizat, împreună cu o colectă de 7.000 l. st., 
încă înainte ca criza să fi atins punctul culminant. 
Şi aşa era pretutindeni ; un raport asupra situaţiei 
regiunilor industriale în 1842, întocmit în ianuarie 1843 de 
către un comitet al Ligii împotriva legilor cerealelor, raport 
bazat pe indicaţiile amănunţite ale fabricanţilor, arată că im
pozitul pentru săraci ar fi fost în medie încă o dată aşa de 
mare ca în 1 839, în timp ce numărul celor care aveau nevoie de 
ajutor s-ar fi întreit, ba chiar s-ar fi încincit de atunci ; că o 
mulţime de solicitatori aparţineau unei categorii care pînă 
atunci nu ceruse niciodată ajutor etc. ; că clasa muncitoare 
dispunea de o cantitate de alimente redusă cu două treimi 
faţă de 1834-1 836 ; că consumul de carne ar fi scăzut con
siderabil - în uneJle rlocuri u 20°/o, în altele pînă la 60°/o ; 
că pînă şi meseriaşii obişnuiţi, fierari, zidari etc., care almin
teri aveau 1de lucru din plin chiar în cele mai grele perioade, 
au avut mult de suferit de pe urma lipsei de lucru şi a scă
derii salariilor, şi că pînă în prezent, în ianuarie 1843, sala
riile sînt în continuă scădere. Şi acestea sînt rapoarte întoc
mite de fabricanţi 1 

Muncitorii şomeri ai căror patroni închiseseră fabricile 
şi nu le puteau da de lucru stăteau pretutindeni pe străzi, 
cerşind în grupuri sau izolaţi, asediind în cîrduri şoselele, 
cerînd ajutor trecătorilor, însă nu milogindu-se ca cerşitorii 
de rînd, ci ameninţători prin numărul, gesturile şi cuvintele 
lor. Aşa era în toate regiunile industriale, de la Leicester 
pînă la Le.s şi de la Manchester pînă la Birmingham. Ici
colo izbucniră dezordini, cum a fost aceea din iulie de la 
olă.le dll Sta'fordshire de nord ; în rîndurile muncitorilor 
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domnea o fierbere îngrozitoare, pînă ce izbucni, în sfîrşit, în 
august insurecţia generală a regiunilor industriale. Cînd am 
sosit la Manchester în noimbrie 1842, se mai vedeau pe la 
colţurile străzilor o mulţime de şomeri şi multe fabrici erau 
încă închise ; în lunile următoare, pînă pe la mijlocul anului 
1843, numărul celor care fără voia lor stăteau pe la colţuri 
de stradă scăzu treptat, iar fabricile îşi reluară lucrul. 

Cred că nu mai e nevoie să spun cîtă mizerie şi lipsă 
domnesc printre aceşti şomeri în timpul unei asemenea crize. 
Impozitul pentru săraci nu e nici pe departe suficient ; cari
tatea bogaţilor e ca picătura în mare, care !dispare într-o cli
pită ; cînd sînt atîţia cerşitori, cerşitoria nu poate să ajute 
decît unui număr infim. Dacă în astfel de vremuri dughengiii 
n-ar vinde muncitorilor pe credit, atîta timp cît o pot face 
- ce-i drept, mai tîrziu îşi scot ei din gros pirleala 1 -, şi 
dacă mcitorii, la rîndul lor, nu s-ar ajuta unii pe alţii, atîta 
timp cît acest lucru le stă în puteri, atunci într-adevăr fiecare 
criză ar secera prin înfometare mase întregi de "oameni de 
prisos u. Aşa însă, deoarece chiar perioada cea mai grea e 
de scurtă durată, un an, cel mult doi sau doi ani şi jumătate, 
după lipsuri grele, majoritatea scapă totuşi cu viaţă. Vom 
vedea că indirect, din cauza bolilor etc., fiecare criză face 
totuşi o mulţime de victime. Intre timp să ne îndreptăm aten
tia spre o altă cauză a degradării căreia îi cad pradă mun
citorii englezi, o cauză care acţionează şi acum în sensul 
inrăutăţirii situaţiei acestei clase. 
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Imigraţia irlandeză 

Am amintit pînă acum în mai multe rînduri despre irlan
dezii care s-au stabilit în Anglia ; vom examina acum mai 
îndeaproape cauzele şi urmările acestei imigraţii. 

Rapida dezvoltare a industriei engleze n-ar fi fost  cu pu
tinţă dacă numeroasa populaţie săracă a Irlaldei n-ar fi 
constituit pentru Anglia o rezervă de care să poată dispune. 
Irlandezul n-avea nimic de pierdut acasă, pe cînd în Anglia 
avea mult de cjştigat, şi, din momentul în care s-a aflat în 
Irlanda că pe coasta de răsărit a Canalului St. George cei cu 
braţe vînjoase găsesc în mod cert de lucru şi un salariu bun, 
cete întregi de irlandezi au trecut în fiecare an pe partea cea
laltă. S-a calculat că peste 1 .000.000 au imigrat pînă acum în 
felul acesta şi că în fiecare an mai imigrează aproximativ 
50.000, care în marea lor majoritate invadează aproape toate 
regiunile inidust-ia1e, mai ales omşele mari, unde formează 
pătura cea mai de jos a populaţiei. Astfel există 120.000 �e 
irlandezi pauperi la Londra, 40.000 la Manchester, 34.000 la 
Liverpool, 24.000 la Bristol, 40.000 la Glasgow, 29.000 la 
Edinburgh * . lceşti omei, crescui în afara apro.ape a ori
cărei civilizaţii, deprinşi din copilărie cu lipsurile de tot felul, 
brutali, beţivi, nepăsători faţă de viitor, imigrează în Anglia, 
aducînd toate moravurile lor brutale în mijlocul unei clase a 
populaţiei engleze şi aşa prea puţin înclinate spre cultură şi 
moralitate. Dar să-i dăm cuvîntul lui Thomas Carlyle ** : 

* Archibald Alison, Hiqh Sheriff of Lanarkshire, "The Principles of 
Population and their Connction ith Human Happiness" [ .,Principiile 
populaţiei şi legătura lor cu fericirea omenirii"] .  2 voi., 140. - Acest 
Alison este istoriograful revoluţiei franceze şi, ca şi fratele său, dr. 
W. P. Alison, un tory religios. 

** "Chartism•, pag. 28, 31 etc. 

22 - Marx-Engels - Opere, voi. II 
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"Sălbaticile chipuri milesice *, care trădează viclenie, răutate, lipsă 
de judecată, mizerie şi batjocură, te întîmpină pe toate străzile 
noastre principale şi laterale. Pe milesian, birjarul englez îl loveşte din 
mers cu biciul ; acesta îl blestemă din gură, dar întinde pălăria şi cer
şeşte. El este flagelul cel mai grav impotriva căruia are de luptat ţara 
noastră. Cu zdrenţele sale şi cu rînjetul său sălbăticit, el e oricînd gata 
Ia orice muncă care nu reclamă decît braţe vînjoase şi o spinare voi
nică - în schimbul unui salariu care să-i asigure cartofii. Pentru a le 
da gust, n-are nevoie decît de sare ; n-are nimic împotrivă să doarmă 
în prima cocină de porci sau în prima cuşcă de ciini pe care o găseşte 
în calea sa, se oploşeşte prin şuri şi poartă haine zdrenţuite, pe care, 
ca să le îmbrace şi să le dezbrace , trebuie să execute o operaţie din 
cele mai complicate şi pe care o întreprinde numai Ia zile mari sau în 
împrejurări deosebit de favorabile. Saxonul, care nu poate munci în 
astfel de condiţii, îşi pierde pîinea. Irlandezul necivilizat îl înlătură pe 
băştinaşul saxon nu prin forţa sa, ci prin contrarul acesteia şi-i ia astfel 
locul. Aşa se cufundă el în murdăria şi nepăsarea sa, instalîndu-se cu 
falsitatea şi violenta sa de beţiv, constituind un focar de degradare şi de 
dezordine. Acela care se mai străduieşte să înoate, să se menţină la su
prafaţă poate vedea cum poate omul să trăiască nu înotînd, ci afun
dîndu-se ... Că situaţia păturii de jos a muncitorilor englezi se apropie din 
ce în ce mai mult de aceea a irlandezilor, care le fac concurenţă pe toate 
pieţele că orice muncă care reclamă numai forţă fizică, fără multă în
demînare, se plăteşte nu cu un salariu englezesc, ci cu un preţ apropiat 
de salariul irlandez, adică ceva mai mare decît îţi trebuie ca să te poţi 
sătura «doar pe jumătate cu cartofi de cea mai proastă calitate, timp de 
30 de săptămîni pe an» - ceva mai mare, dar care cu sosirea fiecărui 
nou vapor din Irlanda se apropie de acest nivel - cine nu vede acest 
lucru ?" 

Abstractie făcînd de condamnarea exagerată şi unilaterală 
a caracterului naţional irlandez, Carlyle are perfectă drep
tate . Aceşti muncitori irlandezi, care pentru 4 pence (3 1 /3 gro
şeni de argint) trec în Anglia - pe puntea vapoarelor, adesea 
tot atît de îngrămădiţi ca vitele -, se cuibăresc pretutindeni. 
Locuinţele cele mai proaste sînt destul de bune pentru ei ; 
de haine, prea puţin se sinchisesc atîta timp cît mai ţin de 
un singur fir, şi nici nu ştiu ce sînt ghetele ; hrana lor o 
constituie cartofii şi numai cartofii - ceea ce cîştigă în plus 
merge pe băutură ; ce nevoie au asemenea oameni de salarii 
mari ? Cartierele cele mai păcătoase ale tuturor oraşelor mari 
sînt locuite de irlandezi ; oriunde există o mahala care exce
lează în murdărie şi dărăpănare, putem fi siguri că vom în
tîlni cu precădere aceste feţe celtice, pe care le deosebeşti 
de la prima vedere de fizionomiile saxone ale autohtonilor, 
şi că vom auzi acel brogue irlandez, cîntat şi aspirat, de care 
adevăratul irlandez nu se dezbară niciodată. Uneori am auzit 

* Miles este numele vechilor regi celtici ai Irlandei. 
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vorbindu-se prin părţile cu cea mai desă populaţie ale ora
şului Manchester chiar graiul celto-irlandez. Majoritatea fa
miliilor care locuiesc în subsoluri sînt aproape pretutindeni 
de origine irlandeză. Intr-un cuvînt : i rlandezii au descoperit 
minimul necesităţilor de trai, Cll spune doctorul Kay, şi-i 
învaţă acum şi pe muncitorii englezi. Ei au adus cu ei şi mur
dăria, şi alcoolismul. Această murdărie, devenită o a doua 
natură a irlandezului, care nu-i atît de 1dăunătoare la ţară, 
unde populaţia t!lieşte dispensată, ajunge să fie aici, în ora
şele mari, din cauza concentrării populaţiei, înspăimîntătoare 
şi primejdioasă. Aşa cum fusese obişnuit acasă, milesianul 
aruncă şi aioi :ot mdil .i toate murdăriile în faţa casei, 
şi astfel se formează b ăltoacele şi grămezile de gunoi care 
dau un aspect urît cartierelor muncitoreşti şi infectează aerul. 
Ca şi acasă, plasează cocina de porci lipită de casă şi, cînd 
nu poate s-o facă, adăposteşte porcul peste noapte în casă 
cu dînsul. Acest mod neobişnuit şi monstruos de creştere a 
animalelor în oraşele ari este exclusiv de origine irlandeză ; 
irlandezul îşi iubeşte porcul aşa cum îşi iubeşte arabul calul, 
numai că îl vinte cînd e destul de gras pentru tăiere - alt
minteri, însă, mănîncă şi doarme cu el, copiii se joacă cu el, 
îl călăresc şi se tăvălesc împreună cu el în noroi, cum se 
poate vedea la tot pasul în toate oraşele mari ale Angliei. 
Şi nici nu ne putem închipui ce murdărie şi ce mizerie dom
nesc în aceste case. Irlandezul nu e obişnuit cu mobile - o 
grămadă de paie, cîteva zdrenţe cu totul improprii de a mai 
servi drept haine îi ajung pentru culcuş. O buturugă, un 
scaun stricat, o ladă veche în lod de masă, mai mult nu-i 
trebuie ; un ceainic, cîteva oale şi cioburi îi ajung ca să-şi 
utileze bucătăria, care e în acelaşi timp dormitor şi cameră 
de locuit. Şi, dacă-i lipseşte combustibilul, atunci tot ce poate 
fi ars, scaunele, uşorii, pervazurile, duşmelele, dacă mai 
există, iau drumul sobei. Cît despre spaţiu, la ce i-ar folosi 1 
Dincolo, în bordeiul său, avea o singură încăpere pentru toate 
scopurile casnice ; mai mult decît de o încăpere nu are nevoie 
familia nici în Anglia. Aşa că şi această îngrămădire a unui 
mare număr de persoane într-o singură încăpere, pe care o 
întîlnim acum în mod curent, a fost introdusă mai cu s eamă 
prin iigraţia JrJaldză. Şi, pnru că bieul rn trebude s ă  
aibă  ş i  el o plăcere, şi fiindcă societatea 1-a exclus de la toate 
celelalte, se  duce şi bea rachiu. Rachiul este sinurul lucru 
care face ca viata s ă  merite a fi trăită - rachiu! şi, bine
înţeles, temperamentul lui vesel şi fără griji ; de aceea se 

22* 
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şi îmbuibă el cu alcool pînă se îmbată în ultimul hal. Carac
terul meridional, uşuratic al irlandezului, brutalitatea lui, 
care-1 situează doar cu foarte puţin deasupra nivelului unui 
sălbatic, dispreţul lui pentru orice plăcere omenească, pe care 
este incapabil să  o guste tocmai din cauza acestei brutalităţi, 
murdăria şi sărăcia lui, toate acestea favorizează la dînsul 
înclinaţia spre alcoolism - ispita e prea mare, el nu poate 
să-i reziste şi, le îndată ce capătă un ban, îl şi dă pe gît. 
Şi cum s-ar putea altfel ? Cu ce drept 1-ar acuza societatea 
cînd ea îl pune într-o situaţie în care ste aproape silit să  
devină beţiv, cînd ea îl neglijează cu totul şi-1 lasă să se 
sălbăticească, - cu ce drept 1-ar acuza ea dacă devine în
tr-adevăr beţiv ? 

Cu un asmenea concurent trebuie să  lupte muncitorul 
englez - cu un concurent situat pe treapta cea mai de jos 
posibilă într-un stat civilizat şi care în consecinţă are nevoie 
şi de un salariu Jai mic decît oricare alt muncitor. De aceea 
este şi firesc, după cum spune Carlyle, ca salariul mundto
rului englez să fie micşorat tot mai mult în toate ramurile 
in care acest muncitor poate fi concurat de irlandez. Şi există 
multe ramuri de muncă de acest fel. Toate ramurile care nu 
cer decît puţină 1dibăcie sau chiar nici un fel de dibăcie îi 
sînt deschise irlandezului. Desigur că pentru munci care pre
tind o lungă ucenicie sau o activitate regulată, constantă, 
irlandezul, dezmăţat, nestatornic şi beţivan, nu e apt, gă
sindu-se pe o treaptă prea joasă. Pentru a deveni mecanic 
(mecanic se nuleşte în limba engleză orice muncitor care 
lucrează la construcţia de maşini) , pentru a deveni muncitor 
de fabrică, ar trebui să adopte mai întîi civilizaţia şi mora
vurile engleze, pe scurt să devină de fapt mai întîi englez. 
Dar unde e vorba de o muncă simplă, mai puţin precisă, unde 
se pune accentul mai mult pe putere decît pe dibăcie, acolo 
irlanlezul e tot atît de bun ca şi englezul. De aceea şi sînt 
aceste ramuri de muncă asaltate mai cu seamă de irlandezi ; 
pinte ţesătoii malluali, calfe1e de zidari, raH şi jobbers 
se găsesc nenumăraţi irlandezi, iar infiltrarea lor, a irlande
zilor, a contribuit foarte mult la scăderea salariului şi la 
inrăutăţirea situaţiei clasei muncitoare din Anglia. Chiar dacă 
irlandezii pătrunşi în alte ramuri de muncă au fost  siliţi să 
se mai civilizeze, ei şi-au p ăstrat totuşi destule din vechile 
apucături pentru a avea - pe lîngă influenţa pe care trebuia 
s-o exercite în genere mediul irlandez - o înrîurire dgra
dantă asupra tovarăşilor de lucru englezi. Căci, iacă ţinm 
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seama că aproape în fiecare oraş mare o cincime sau o pă
trime din muncitori sînt irlandezi sau copii de irlandezi, cres
cuti în murdărie irlandeză, nu ne vom mi mira că viaţa 
intregii clase muncitoare, moravurile, poziţia ei intelectuală 
şi morală, întregul ei caracter au fost profund influenţate de 
acest fel de a fi al irlandezului, şi vom putea înţelege cum 
situaţia revoltătoare în care industria modernă şi urmările ei 
imediate i-a adus pe muncitorii englezi s-a putut înrăutăţi, 
devenind şi njai deg1adantă. 
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Concluzii 

După ce am examinat destul de amănunţit condiţiile în 
care trăieşte muncitorimea engleză de la oraşe, e timpul să 
tragem acum din aceste fapte concluzii mai ample şi să  le 
comparăm, la rîndul lor, cu realitatea. Să vedem deci cum 
s-au schimbat muncitorii înşişi în atari împrejurări, ce fel 
de oameni sînt, cum se prezintă ei din punct de vedere fizic, 
intelectual şi moral. 

Cînd un ins cauzează altuia un prejudiciu fizic, şi anume 
un prejudiciu care-i provoacă moartea, noi numim acest lucru 
omucidere ; cîld făptaşul ştia dinainte că acest prejudiciu 
fizic va produce moartea, fapta lui o numim asasinat. Cînd 
însă societatea * le hărăzeşte sutelor de proletari o viaţă în 
care vor pieri inevitabil de o moarte prematură, nefirească, 
de o moarte violentă, ca aceea provocată de sabie sau de 
glonţ ; cînd ea răpeşte miilor de oameni condiţiile de viaţă 
necesare, creîndu-le condiţii în care le e cu neputinţă să vie-

• Cînd vorbesc aici sau în altă parte despre societate ca despre o 
colectivitate cu răspundere, care-şi are drepturile şi obligaţiile ei, mă 
refer, bineînţeles, la puterea societăţii, dei la acea clasă care deţine 
actualmente puterea politică şi socială şi care poartă totodată răspun
derea pentru situaţia acelora cărora nu le acordă nici o parte din această 
putere. Această clasă stăpînitoare este în Anglia, ca în toate celelalte 
ţări civilizate, burghezia. Că societatea, şi în special burghezia, are însă 
datoria de a garanta fiecărui membru al societăţii cel puţin viaţa, de a 
se îngriji, de pildă, ca nimeni să nu moară de foame - acest principiu 
nu e nevoie să încep abia să-I demonstrez cititorilor mei germani. Dacă 
aş scrie pentru burghezia engleză, ar fi altceva. (1887) And so it is now 
in Germany. Our German capitalists are fully up to the English level, in 
this respect at least, in the year of grace, 1886 [Astfel se prezintă acum 
lucrurile în Germania. Capitaliştii noştri germani se găsesc astăzi, în 
anul de graţie 1886, cel puţin în această privinţă, absolut la acelaşi ni
vel cu cei englezi] . (1892) Cum s-au schimbat lucrurile în 50 de ani 1 s
tăzi există burghezi englezi care recunosc obligaţiile societăţii faţă de 
membrii ei ; dar cei germani 1 1 1 
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tuiască ; cînd îi sileşte prin forţa legii să trăiască în aceste 
condiţii pînă la moarte, care survine ca o consecinţă inevi
tabilă a acestor condiţii de viaţă ; cînd burghezia ştie, ştie 
prea bine, 'că aceste mii de oameni trebuie să cadă în mod ine
vitabil pradă acestor condiţii de viaţă şi lasă totuşi aceste 
condiţii să dăinuiască - atunci acest lucru este un asasinat 
întocmai ca şi actul individual al omuciderii, nuJai că e un 
asasinat ascuns, perfid, un asasinat împotriva căruia nimeni 
nu se poate apăra, care nu pare să fie un asasinat pentru 
că nimeni nu-l vede pe ucigaş, pentru că toţi şi totuşi nimeni 
nu este ucigaşul, pentru că moartea sacrificatului are apa
renţa unei morţi naturale şi pentru că nu se comite propriu
zis o crimă, ci nu se face nimic pentru a o preveni. Ea rămîne 
totuşi un asasinat. Voi încerca să dovedesc acum că în 
Anglia societatea comite zilnic şi în fiecare clipă această 
crimă socială, cum o caracterizează, cu drept cuvînt, ziarele 
muncitoreşti engleze ; că muncitorii sînt puşi să trăiască în 
nişte condiţii în care nu-şi pot păstra sănătatea şi nu o pot 
duce mult, că în felul acesta ea subminează treptat, zi de zi 
viata acestor muncitori, încît ajung înainte de vreme în mor
mînt. Mai !departe va trebui să dovedesc că societatea ştie 
cît de dăunătoare sînt aceste condiţii pentru sănătatea şi 
viaţa muncitorilor, şi că totuşi nu face nimic pentru a le îm
bunătăţi. Că societatea cunoaşte consecinţele rînduielilor ei, 
că deci modul ei de a acţi ona nu este simplă omucidere, ci 
asasinat, am dovedit-o o dată ce aduc ca probe de constatare 
a omuciderii documente oficiale, rapoarte parlamentare şi gu
vernamentale. 

Se înţelege de la sine că o clasă care trăieşte în condi
tiile descrise mai sus şi care este lipsită de cele mai elemen
tare mijloace de trai nu poate fi sănătoasă şi nu poate atinge 
o vîrstă înaintată. Dar să trecem totuşi încă o dată în revistă 
fiecare dintre aceste condiţii, în special în ceea ce priveşte 
influenţa lor asupra stării sănătăţii muncitorimii .  Insăşi con
centrarea populaţiei în marile oraşe are o influenţă dăună
toare ; aerul Londrei nu poate fi niciodată atît de curat, atît 
de bogat în oxigen ca aerul de la ţară ; două milioane şi 
jumătate de plămîni şi două sute cincizeci de mii de focuri, 
înghesuite pe trei sau patru mile pătrate geografice, consumă 
o cantitate uriaşă de oxigen, care poate fi înlocuită cu greu, 
deoarece însuşi felul cum e construit oraşul îngreuiază pri
menirea aerului. Bioxidul de carbon produs prin respiraţie şi 
ardere rămîne, din cauza greutăţii sale specifice mari, jos, în 
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s trăzi, iar curentul de aer trece pe deasupra acoperişurilor 
caselor. Locuitorii nu primesc întreaga cantitate de oxigen 
care le e necesară plămînilor lor, ceea ce are ca urmare o 
moleşire fizică şi spirituală şi o scădere a vitalităţii. De aceea, 
deşi locuitorii oraşelor mari sînt într-adevăr mult mai puţin 
expuşi bolilor acute, mai ales inflamaţiilor de tot felul, decît 
populaţia rurală, care trăieşte în aer liber, curat, ei suferă 
în schimb cu atît mai mult de boli cronice. Şi dacă, ca atare, 
viata în oraşele ari nu este propice sănătăţii, cît de dăună
toare trebuie să fie influenţa pe care o are asupra sănătătii 
aerul infectat din cartierele muncitoreşti, unde, după cum am 
văzut, sînt întrunJţi toţi factorii care viciază aerul. La ţară, 
unde aerul circulă liber în toate direcţiile, poate că nu e chiar 
atît de dăunător să ai groapa de bălegar chiar lîngă casă ; 
însă în mijlocul unui oraş mare, pe nişte străzi şi în curţi cu 
clădiri îngrămădite, pe unde nu poate pătrunde niciun curent 
de aer, s ituaţia e cu totul alta. Materiile animale şi vegetale 
de tot soiul intrate în putrefacţie produc gaze foarte vătă
mătoare s ănătăţii, care, aJcolo nnde !U există caJJire, ifec
tează în mod inevitabiJ a lmosfera. De aceea gunoiul şi băltoa
cele stătute din cartierele muncitoreşti ale marilor oraşe au 
cele mai nefaste urmări asupra sănătăţii publice, dat fiind că 
exală tocmai gaze provocatoare de boli ; la fel emanaţiile 
apelor murdare. Dar asta nu e nici pe departe totul ! E 
într-aievăr revoltător felul în care tratează societatea con
temporană marea masă a săracilor. Ei sînt atraşi în marile 
oraşe, unde respiră un aer mai prost decît în satul lor de 
baştină. Sînt trimişi în cartiere în care, din pricina construc
tiei lor, primenirea aerului se face mult mai anevoie decît în 
toate celelalte. Sînt lipsiţi de orice mijloc de curăţenie ; sînt 
lipsiţi de apă, căci conductele se instalează numai contra 
plată, iar apa rîurilor este atît de murdară, încît nu poate 
servi în scopuri de igienă ; sînt siliţi să arunce în stradă 
toate resturile şi gunoaiele, toate lăturile, ba adesea chiar şi 
murdăriile cele mai dezgustătoare şi excrementele, dat fiind 
că li se ia orice p>sibilitate de a scăpa altfel 'de ele ; în 
felul acesta sînt siliţi să-şi infecteze propriile lor cartiere. 
Dar nu numai atît. Asupra sărăcimii se abat toate nenoro
cirile. Dacă în genere oraşele sînt aglomerate, apoi sărăcimea 
este cu deosebire îngrămădită într-un spaţiu restrîns. Nu-i 
destul că sînt siliţi s ă  respire pe străzi un aer viciat ; socie
tatea îi mai înghesuie şi cu zecile într-o singură încăpere, aşa 
că aerul pe care îl respiră noaptea devine de-a dreptul sufa-
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cant . Li se dau locuinţe igrasioase, o pivniţă nenorocită, în 
care apa musteşte pe jos, sau o cămăruţă într-un pod, în 
care apa p ătrunde pe sus. Pentru ei, casele sînt construite 
în aşa fel, încît aerul nu se poate niciodată primeni . Ei au 
parte de haine proaste, zdrenţuite sau aproape zdrenţuite şi 
de alimente proaste, falsificate şi greu de digerat. Sînt expuşi 
emoţiilor celor mai puternice, alternanţelor bruşte între teamă 
şi spernţă, simt hăituiţi ca vînatu� şi nu sînt niciodată lă5aţi 
în pace să se bucure în tihnă 'de viaţă. Li se interzic toate 
plăcerile, în afara plăcerii sexuale şi a beţiei ; în schimb, 
sînt siliţi să muncească zilnic pînă la completa istovire a 
tuturor forţelor intelectuale şi fizice, şi astfel sînt îmboldiţi 
în pemanenţă la excesele cele mai nesocotite în singurele 
două plăceri care le sînt accesibile. Şi dacă toate acestea nu 
reuşesc să-i dea gata, dacă rezistă la toate mizeriile, atunci 
cad victimă şomajului provocat de vreo criză, care le ia şi 
puţinul pe care-I mai avuseseră pînă atunci. 

Cum ar putea clasa mai săracă să fie sănătoasă şi să aibă 
o viaţă lungă în asemenea condiţii ? La ce altceva ne putem 
aştpta decît la o mortalitate anormal de mare, la neîntre
rupte epidemii, la o debilitare fizică progresivă a generatiilor 
de mmcitori ? Să vedm cum stau lucrurile în realitate. 

Din toate părţile ni se confirmă faptul că locuinţele mun
citorilor, situate în cartierele mizere ale oraşului, împreună 
cu celelalte conditii de trai ale acestei clase sînt pricina multor 
boli. Articolul citat mai sus din "Artizan" afirmă, cu drept 
cuvînt, că bolile de plămîni sînt urmarea inevitabilă a unor 
asemenea rînduieli şi că sînt într-adevăr deosebit de frec
vente printre muncitori. Că aerul viciat al Londrei, şi îndeo
sebi al cartierelor muncitoreşti, favorizează în cea mai mare 
măsură dezvoltarea tuberculozei o arată înfăţişarea de ofticoşi 
a atîtor indivizi pe care îi întîlneşti pe stra1dă. Dacă colinzi 
străzile dis-de-dimineaţă, la ora cînd toată lumea merge la 
lucru, eşti izbit de numărul de oameni pe faţa cărora tuber
culoza a imprimat urme mai mult sau mai puţin adînci. Nici 
chiar la Manchester oamenii nu arată astfel ; aceste spectre 
palide, deşirate, cu pieptul îngust şi ochii înfundaţi, de care 
te loveşti la tot pasul, aceste feţe supte, fără vlagă, fără pic 
de energie le-am văzut într-un număr atît de mare numai 
la Londra, cu toate că şi în oraşele industriale din nord tu
beCuloza seceră în fiecare an o mulţime de victime. O con
curenţă serioasă îi face tuberculozei, în afara altor boli 
pulmonare şi a scarlatinei, boala care face cele mai înspăimîn-
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tătoare ravagii printre muncitori, anume tifosul. Potrivit ra
poartelor oficiale asupra stării sanitare a muncitorimii, această 
boală răspîndită este consecinţa directă a stării proase a 
locuinţelor în ceea ce priveşte aerisirea, canalizarea şi cură
ţenia. Acest raport - care, să nu se uite, este întocmit de 
cei mai de seamă medici ai Angliei după indicaţiile altor 
medici -, acest raport afirmă că o singură curte prost aeri
sită, o singură fundătură fără scurgere, mai ales atunci cînd 
locatarii ei locuiesc înghesuiţi şi cînd în apropiere se găsesc 
materii organice în descompunere, poate deveni şi devine 
chiar în majoritatea cazurilor focar de febră. Această febră 
are aproape pretutindeni acelaşi caracter şi se dovedeşte a fi 
în mai toate cazurile tifos clasic. Ea bîntuie în cartierele mun
citoreşti din toate oraşele mari şi chiar în unele străzi prost 
construite şi prost întreţinute din localităţi mai mici, dar ce
mai mare răspîndire o are în cartierele mizere, cu toate că 
face ici-colo cîte o victimă şi în cartierele mai bune. La Lon
dra tifosul bîntuie de multă vreme ; violenta neobişnuită a 
epidemiei din 1 837 a fost pricina raportului oficial mentio
nat. Potriit rapo1tului anual a'l !doctorului Southwood Smith 
cu privire la spitalul de tifici din Londra în 1843, numărul 
pacienţilor trataţi a fost de 1 .462, deci cu 418  mai mulţi decît 
în oricare din anii precedenţi. ln părţile umede şi murdarP 
ale cartierelor din estul, nordul şi sudul Londrei, această 
boală a bîntuit cu furie. Mare parte din bolnavi erau munci
tori veniţi de la ţară, care în timpul drumului şi după sosir! 
înduraseră cele lllai grele lipsuri, dormiseră în stradă pe ju
mătate goi şi lihniţi de foame, nu găsiseră de lucru, şi astfel 
căzuseră pradă febrei. Aceşti oameni au fost aduşi la spital 
atît de slăbiţi, încît a trebuit să li se administreze o cantitate 
mare de vin, coniac, preparate de amoniu şi alte stimulente. 
16,5o iin numărul total de bolnavi au murit. Această febră 
primejdioasă bîntuie şi la Manchester ; în cartierele munci
toreşti mai mizerabile din Oraşul vechi, Ancoats, Little Ire
land etc . ,  ea nu dispare aproape niciodată ; totuşi aici, ca 
de altfel şi în celelalte oraşe din Anglia, nu atinge propor
tiile la care ne-am putea aştepta. In schimb, în Scoţia şi în 
Irlanda tifosul bîntuie cu o violenţă care întrece orice închi
puire ; la Edinburgh şi la Glasgow a bîntuit cu o furie deo
sebită în 1 8 1 7, după epoca de scumpete, şi în 1826 şi 1837, 
după crizele comerciale ; de fiecare dată, după o perioadă de 
aproximativ 3 ani de maximă intensitate, a scăzut pentru un 
răstimp oarecare ; la Edinburgh, în timpul epidemiei din 1817 
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s-au îmbolnăvit de tifos aproximativ 6.000 de persoane, iar 
în timpul epidemiei din 1 837 aproximativ 1 0.000 de persoane, 
şi la fiecare repetare a epidemiei a crescut nu numai numărul 
bolnavilor, dar şi virulenta bolii şi procentul cazurilor mor
tale *,  Insă ravagiile făcute de boală în perioadele precedente 
par să fi fost cu totul ne-însemnate în comparaţie cu furia cu 
care a izbucnit ea după criza din 1842, O şesime din sărăci
mea întregii Scoţii s-a îmbolnăvit de tifos, iar boala a fost 
răspîndită dintr-un loc într-altul cu o iuţeală înspăimîntătoare 
datoită ceT.şi,tilo' vagaboZd ; ea n-a atins însă dseJe d
mijloc şi de sus ale societăţii. In două luni s-au înregistrat 
mai multe cazuri de boală decît în cursul celor 12 ani prece
denţi. La Glasgow, în 1843 s-au îmbolnăvit de tifos 32.000 de 
persoane, adică 1 20/o din populaţie, 'dintre care au murit 32 % ,  
în timp ce la Manchester şi la Liverpool mortalitatea nu atinge 
de obicei mai mult de 8 %'. 

Crizele bolii se produceau în ziua a şaptea şi a cincispre
zecea ; în timpul acesteia din urmă pacientul devenea de
obicei galben, fapt pe care autorităţile medicale îl consideră 
drept dovadă că originea bolii trebuie căutată şi în enerva
rea şi în 11ehlniştea sJfletească **. Aceste febre epidemice bîn
tuie şi în Irlanda. Intr-un interval de 21 de luni, în 18 17-1 818 ,  
au trecut prin spitalul din Dublin 39.000 de bolnavi de tifos, 
iar într-unul din anii următori, după cum arată şeriful Alison 
(în lo[U. 2 din "Priniples of Popu'La:io." ***) ,  chiar 60.000. 
In localitatea Cork spitalul de tifici a trebuit să interneze în 
1817-1818  a şaptea parte din populaţie ; în aceeaşi perioadă 
a fost contaminată la Limerick un sfert din populaţie, iar în 
cartierul sărac din Waterford 19/2o din populaţie ****. 

Dacă ne amintim care sînt condiţiile de trai ale muncito
rilor, dacă ne gîndim cît de înghesuite sînt locuinţele lor, 
cît de ticsit de oameni e fiecare colţişor, cum dorm bolnavi 
şi sănătoşi în aceeaşi încăpere, pe acelaşi aşternut, nu putem 
decît să ne mirăm că o boală molipsitoare ca tifosul nu se 
propagă încă mai mult. Şi dacă ţinem seamă de faptul cît de 
redusă este asistenta medicală care stă la îndemîna bolna
vilor, cît de mulţi sînt lipsiţi de orice sfat medical şi nu 

* Dr. Alison, .,Manag[ement] of [the) Poor in Scotland" [Adminis
tratia săracilor din Scoţia). 

** Dr. Alison, într-un articol citit la York, la .,British Association for 
the Advancement of Science" [.,Societatea engleză pentru progresul şti
inţei" ) ,  octombrie 1844, 

*** .,Principiile populaţiei• .  - Nota Trad. 
**** Dr. Alison, .,Mnnag[ement] of [the) Poor in Scotland" , 
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cunosc nici cele mai elementare prescripţii dietetice, atunci 
ne cuprinde mirarea că mortalitatea nu-i mai mare. Dr. Ali
son, care cunoaşte foarte bine această boală, o atribuie 
exclusiv mizeriei şi situaţiei nenorocite a sărăcimii, după cum 
reiese şi din raportul citat mai sus ; el susţine că lipsurile şi 
nesatisfacerea în măsură suficientă a necesităţilor vitale sînt 
acelea care pregătesc terenul pentru contagiune, făcînd epide
mia şi mai virulentă şi răspîndind-o cu repeziciune. El dove
deşte că o perioadă de lipsuri - criză comercială sau recoltă . 
proastă - a provocat de fiecare dată, în Scoţia, ca şi în 
Irlanda, izbucnirea epidemiei de tifos şi că boala s-a abătut 
cu furie aproape exclusiv asupra clasei muncitoare. E demn 
de reţinut că, după spusele sale, majoritatea victimelor tifo
sului sînt capi de familie, adică tocmai aceia de care familia 
se poate lipsi mai puţin ; acelaşi lucru îl declară mai mulţi 
medici irlandezi citaţi de el. 

O altă serie de boli îşi are cauza imediată nu atît în sta
rea locuinţei cît mai ales în alimentaţia muncitorului. Hrana 
acestuia, şi aşa greu de digerat, este cu desăvîrşire impro
prie pentru copiii mici ; totuşi muncitorului îi lipsesc şi mij
loacele şi timgul pentru a procura copiilor săi o hrană mai 
potrivită. La aceasta se mai adaugă obiceiul foarte răspîndit 
de a da copiilor rachiu sau chiar apiu. Toate acestea îm
preună cu celelalte condiţii de viaţă dăunătoare dezvoltării 
fizice a copiilor dau naştere celor mai felurite boli ale apa
ratului digestiv, care lasă urme pentru toată viaţa. Aproape 
toţi muncitorii sînt mai mult sau mai puţin suferinzi de sto
mac, şi totuşi sînt nevoiţi să se hrănească mai departe cu 
aceleaşi alimente care au fost cauza îmbolnăvirii lor. De alt
fel, de unde ar putea ei să ştie care e cauza ? Şi chiar dacă 
ar cunoaşte-o, cum ar putea să urmeze un regim mai potrivit 
atîta timp cît nu le sînt schimbate condiţiile de viaţă şi 
deprinderile ? Această digestie proastă dă naştere încă din 
copilărie unei alte serii de boli. De scrofuloză suferă aproape 
toţi noitoTd, iar pălinţi scloşi U copii sarofJloşi, mai 
ales cînd cauza primară a bolii se adaugă la predispoziţia 
pentru scrofuloză pe care au moştenit-o. O altă consecinţă a 
alimentaţiei insuficiente în perioada de dezvoltare este rahi
tismul (boală englezească, excrescenţe noduroase ale articu
laţiilor) , de asemenea foarte frecvent la copiii muncitorilor. 
Calcificarea oaselor e întîrziată, scheletul este în general 
stînjenit în dezvoltarea lui, şi pe lîngă fenomenele obişnuite 
de rahitism se întîlnesc destul de des cazuri de deformare a 
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picioarelor şi a şirei spinării. Nu e nevoie să amintesc în ce 
măsură aceste boli sînt agravate de vicisitudinile cărora sînt 
expuşi muncitorii din cauza fluctuaţiilor comerţului, a şoma
jului şi a reducerilor de salariu din timpul crizelor. Lipsa 
vremelnică de hrană suficientă, la care este expus orice mun
citor cel puţin o dată în viaţă pentru o perioadă oarecare, nu 
face decît să agraveze consecinţele alimentaţiei proaste, dar 
totuşi cantitativ suficiente. Copii care se satură doar pe jumă
tate tocmai în perioada în care au cea mai mare nevoie de 
hrană - şi cîţi dintr-aceştia nu găsim în timpul fiecărei crize, 
ba chiar şi în perioadele de înflorire comercială ! -, astfel 
de copii nu se poate s ă  nu fie foarte debili, scrofuloşi şi rabi
tiei. ·şi că aşa se întîmplă ne-o arată aspectul lor. Lipsa de 
îngrijire la care e condamnată marea masă a copiilor de 
muncitori lasă urme adînci şi duce la debilitarea întregii 
generaţii de muncitori. Dacă mai adăugăm îmbrăcămintea 
nepotrivită a acestei clase şi imposibilitatea, mai accentuată 
în ceea ce o priveşte, de a se feri de răceli, apof nevoia de 
a munci pînă cînd îi doboară boala, mizeria şi mai mare a 
familiei în caz de boală, precum şi lipsa aproape generală a 
oricărei asistente medicale - ne vom putea forma o imagine 
aproximativă asupra stării sănătăţii muncitorilor englezi. De 
urmările dăunătoare ale anumitor ramuri de muncă, în con
diţiile în care se munceşte în ele astăzi, nici nu vreau să 
amintesc încă aici. -

La cele de mai sus se adaugă şi alte influenţe care sub
minează sănătatea unui mare număr de muncitori. In primul 
rînd alcoolismul. Toate tentaţiile, toate ispitele posibile se 
unesc pentru a-i împinge pe muncitori la beţie. Rachiul este 
pentru ei aproape unicul izvor de bucurie şi totul complo
tează pentru a i-l pune cît mai la îndemînă. Muncitorul se 
întoarce de la muncă obosit şi sleit ; găseşte o locuinţă 
neospitalieră, igrasioasă, respingătoare şi murdară ; el are 
neapărată nevoie de o destindere, îi trebuie ceva în schimbul 
muncii, ceva care să-i îndulcească perspectiva zilei ane
voioase de mîine ; oboseala, dispoziţia lui proastă şi sumbră, 
cauzate de starea lui fizică proastă, mai ales de indigestie, 
sînt împinse la extrem de condiţiile sale de trai în general, 
de nesiguranta zilei de mîine, de faptul că este la voia întîm
plării şi că nu poate face nimic pentru a-şi îmbunătăţi situa
ţia. Tupul li iit, slăit din p:cina aeul.i p1st şi a 
alimentaţiei proaste, cere imperios un stimulent din afară ; 
nevoia de socitate şi-o poe ssface 1mai Q,a circiumă, 
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cac1 de alt loc unde să-şi poată întîlni prietenii nu dispune. 
S-ar putea oare ca toate acestea să nu-l îndemne pe munci
tor la beţie, să nu-l facă incapabil să reziste tentaţiilor 
băuturii ? Este, dimpotrivă, o necesitate morală şi fizică ca în 
astfel de condiţii mare parte din muncitori să cadă în mod 
inevitabil în ghearele alcoolismului. Abstracţie făcînd de 
motivele mai mult fizice care-1 împing pe muncitor la beţie, 
exemplul marii mase, educaţia neglijată, imposibilitatea de a 
apăra tineretul de ispită, adeseori influenţa directă a unor 
părinţi alcoolici, care ei înşişi îşi deprind copiii cu ţuică, cer
titudinea că în beţie uită mizeriile şi calvarul vieţii cel puţin 
_pentru cîteva ore, cît şi atîtea alte împrejurări, influenţează 
atît de puternic în acest sens, încît într-adevăr muncitorilor 
nu li se poate lua în nume de rău înclinarea spre băutură. 
Aici alcoolismul a încetat să fie un viciu de care îl poţi face 
răspunzător pe vicios ; el devine un fenomen, consecinţa 
necesară, inevitabilă a unor anumite condiţii care acţionează 
asupra unui obiect fără voinţă cel puţin în faţa acestor con
diţii. Răspunderea să o poarte cei care 1-au redus pe munci
tor la starea de simplu obiect. Dar pe cît de inevitabil e ca 
un mare număr de muncitori să cadă pradă alcoolismului, pe 
atît de inevitabile sînt şi efectele distrugătoare pe care acesta 
le are asupra spiritului şi trupului victimelor sale. Alcoolis
mul alimentează predispoziţia la boală, izvorîtă din condi
ţiile de trai ale muncitorilor ; el înlesneşte în cea mai mare 
măsură dezvoltarea afecţiunilor pulmonare şi intestinale, pre
cum şi izbucnirea şi propagarea tifosului. 

O altă cauză a sJfemnţelor fizice ale clasei mncitoare 
c onstă în imposibilitatea de a beneficia, în caz de boală, de 
o asistenţă medicală competentă. E drept că o mulţime de 
instituţii filantropice caută să remedieze această lipsă ; aşa, 
de pildă, spitalul din Manchester îngrijeşte anual aproximativ 
22.000 de bolnavi, parte din ei internîndu-i, iar la o parte 
acordîndu-le medicamente şi consultaţii medicale, dar ce 
înseamnă aceste ajutoare pentru un oraş în care, după soco
telile lui Gaskell *, trei sferturi din populaţie are nevoie în 
fiecare an de ajutor medical ? Medicii englezi cer onorarii 
mari, iar muncitorii nu au de unde să le plătească. Deci, 
muncitorii sau nu sînt în stare să ia nici o măsură, sau sînt 
siliţi să recurgă la şarlatani şi la leacuri băbeşti ieftine, care 
cu timpul mai mult le strică decît le ajută. O sumedenie de 

* "[The] Manufacturing Population of England" [ . .Populaţia industrială 
din Angli a " ] ,  c. 8. 
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asemenea şarlatani îşi fac mendrele în toate oraşele Angliei, 
recrutîndu-şi, cu ajutorul anunţurilor, al afişelor şi al altor 
trucuri, o clientelă din păturile mai sărace. In afară de 
aceasta se mai vînd însă o multime de aşa-zise medicamente 
brevetate (patent medicines) pentru tot soiul de boli existente 
şi inexistente : pilulele Morrison, pilulele vitale Parr, pilulele 
lr. Mainwaring şi o mie de alte pilule, esenţe şi balsamuri, 
care au toate proprietatea de a lecui orice boală din lume. E 
drept că aceste medicamente conţin arareori substanţe cu 
adevărat vătămătoare, dar, luate prea des şi în cantităţi prea 
mari, ele dăunează totuşi adeseori organismului şi, dat fiind 
că muncitorilor neştiutori li se repetă în toate anunturile că 
cu cît vor lua mai multe, cu atît mai bine, să nu ne prindă 
mirarea dacă ei consumă în permanenţă, cu şi fără motiv, 
cantităţi mari de pilule. Nu e ceva neobişnuit ca fabricantul 
pilulelor vitale Parr să vîndă într-o săptămînă 20.000 pînă la 
25.000 de cutii din aJcest leac�minnne - şi lllea [e ia, unul 
contra constipaţiei, altul contra diareii, contra febrei, a debi
lităţii şi a tuturor bolilor posibile. Intocmai cum ţăranii noştri 
germani îşi pun ventuze sau îşi iau sînge în anumite anotim
puri, la fel iau acum muncitorii englezi medicamentul lor 
brevetat, dăunîndu-şi lor înşişi şi umflînd cu banii lor buzu
narul fabricantului respectiv. Unul dintre cele mai dăună
toare medicamente brevetate de acest fel este o poţiune 
preparată cu substanţe conţinînd apiu, şi în special lauda
num, care se vinde sub numele de "Godfrey's Cordial " .  
Femeile care lucrează acasă şi-şi îngrijesc copiii lor sau ai 
altora le dau această poţiune ca să stea liniştiţi şi, cum cred 
unii, să se fortifice. Deseori ele încep acest tratament îndată 
după naşterea copilului şi, fără să cunoască umările dăună
toare ale acestui "cardiotonic" ,  îi doftoricesc pe copii pînă 
ce mor. Cu cît organismul copilului devine mai insensibil 
faţă de apiu, cu atît se măresc dozele care i se administrează. 
Cînd "cordialul " nu mai ajută, i se dă copilului chiar lauda
num pur, uneori 15-20 de picături deodată. Coronerul * din 
Nottingham a declarat în faţa unei comisii guvernamentale ** 

* - procurorul. - Nota Trad. 
** .,Report of Commission of Inquiry into the Employment of Chil

dren and Young Persons in Mines and Collieries and in the Trades and 
Manufactures in which Numbers of them work together, not being in
cluded under the Terms of the Factories' Regulation Act" .  First and Se
cond Reports. ["Raportul comisiei pentru cercetarea folosirii copiilor şi 
a persoanelor tinere în mine şi în acele ateliere şi industrii în care mun
cesc mulţi dintre ei şi  care nu intră în prevederile legii pentru regie-
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că un singur farmacist preparase, după propriile sale decla
raţii, într-un singur an 13 chintale de sirop pentru "God
frey's Cordial " .  Ne putem lesne închipui ce urmări are un 
asemenea tratament asupra copiilor. Ei devin palizi, se 
ofilesc, slăbesc şi de cele mai multe ori mor înainte de a 
împlini doi ani. Acest medicament este folosit pe scară largă 
în toate oraşele mari şi în regiunile industriale ale Angliei. 

Cosecinţa mr !Cestor jfdunţe este o dibilitare 
fizică generală a .uncitorilor. Arareori găseşti printre ei 
oameni zdraveni, bine făcuţi şi sănătoşi, cel puţin printre 
muncitorii industriali, care în majoritatea lor lucrează în 
încăperi închise, şi numai despre aceştia vorbim aici. Mai toţi 
sînt pirpirii, cu osatura colţuroasă, dar nu puternică, slabi, 
palizi şi cu muşchii moleşiţi de febră, în afara acelora pe 
care-i încordează îndeosebi în munca lor. Aproape toţi au o 
digestie prostă şi, în consonţă, sînt mai mult sau mi puţin 
ipohondrici, posomorîţi. Organismul lor slăbit nu este în 
stare să lupte cu boala, şi din această cauză se îmbolnăveşte 
foarte .sle. De aceea îmbărlnesc devreme şi mor tineri. 
Tabelele de mortalitate constituie o dovadă de netăgăduit a 
acestei stări de lucruri. 

Potrivit raportului şefului serviciului stării civile G. Gra
ham, mortalitatea anuală din întreaga Anglie şi din Ţara 
GaUlor ste ceva mai ică de 21/4% adilcă din 45 de oni 
moare unul in fiecare n *. Aceasta cel puţin era media anilor 
1839-1840 - în anul următor mortalitatea a scăzut puţin, re
ducîndu-se la unul la 46. In oraşele mari proporţia este însă cu 
totul alta. Am în faţa mea tabele ofiiale de mortalitate (publi
cate în ziarul "Manchester Guardian" din 3 1  iulie 1844) , după 
care mortalitatea în citeva oraşe mari este următoarea : la 
Manchesr, inolusiv Sa.ford şi Chorlton, 1 la 32,72, �·ar fără 
Salford şi Chorlton 1 la 30,75 ; în Liverpool, inclusiv West
Derby (suburbia) , 1 la 3 1 ,90 şi fără West-Derby 1 la 29,90, în 
timp ce coeficientul mediu de mortalitate al tuturor districte
lor amintite din Cheshire, Lancashire şi Yorkshire - şi 

mentarea muncii in fabrici • .  Primul şi al doilea raport]. Grainger's Rept., 
second Rept. - citat de obicei ca .,Children's Employment Commission's 
Rept. • [.,Raportul comisiei pentru cercetarea muncii copiilor") - unul 
lintre cele mai bune rapoarte oficiale, care conţine o sumedenie de fapte 
dintre cele mai preţioase, dar şi dintre cele mai ingrozitoare. Primul ra
port a apărut in 1841 ,  al doilea, doi ani mai tirziu. 

* .,Fifth Annual Report of [the) Reg[istrar] Gen[eral] of Births, 
Deaths and Marriages• [.,Al cincilea raport anual al ofiţerului stării ci
vile cu privire la naşteri, decese şi căsătorii " ) .  
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acestea includ o mulţime de districte în întregime sau pe 
jumătate rurale, în plus multe oraşe mici - cu o populaţie 
de 2 . 172.506 locuitori, este de 1 la 39,80. Cît de proaste sînt 
condiţiile de trai ale muncitorilor de la oraşe ne arată mor
talitatea din Prescot, în Lancashire, un district locuit de 
mineri, care, dat fiind că munca în mine nu e prea sănătoasă, 
se află, în ceea ce priveşte sănătatea, sub nivelul ţinuturilor 
agricole. Dar fiindcă muncitorii locuiesc la ţară, mortalitatea 
e de 1 la 47,54, deci aproape cu 21/2 mai mică decît media 
întregii Anglii. Toate aceste date sînt luate din tabelele de 
molta'iitate in 1 843. Indicele de mortalitate este şi mai ridicat 
în oraşele din Scoţia : la Edinburgh mortalitatea era în 
1838-1839 de 1 la 29, ba în 183 1 ,  numai în Oraşul vechi ea 
era de 1 'la 22 ; 1a Glasgow, dpă cifrele doctorului Cowa. 
(Virtul SJatisrtis of Olsgow * 89) , media eTa, începînd in 1830, 
de 1 la 30, iar în anumiţi ani de 1 la 24, ajungînd chiar pînă 
la 1 la 22. Că această uriaşă scurtare a duratei mijlocii a 
vieţii prieşte mai l.es clas,a 'llicitore şi că a'ceastă mdie 
a mortalităţii tuturor claselor este atenuată datorită morta
lităţi� sczute a dsllor de US şi de ijloc Î se confin,ă 
din toate părţile. Unele dintre datele cele mai recente sînt 
acelea ale medicului P. H. Holland din Manchester, care a 
vizitat în misriune ofioială * *  suburbia Manchsteului Chorl
ton-on-Medlock. El a împărţit casele şi străzile în trei ca
tegorii, găsind următoarele deosebiri în ceea ce priveşte 
indicele de mortalitate : 

Prima categorie de străzi : Case cat. 1 
" a II-a 

" " a III-a 

A doua categorie de străzi : Case cat. 1 
" a II-a 
" a III-a 

A treia categorie  de străzi : Case cat. 1 
" " a II-a 

" a III-a 

mortalitate 

1 la 51 
1 " 45 
1 " 36 

1 la 55 
1 " 38 
1 " 35 

lipsesc 
1 la 35 
1 " 25 

Din alte cîteva tabele prezentate de HoUand rezultă că mor
talitatea din străzile de categoria a II-a este cu 1 8 %  şi cea 

* Statistica longevităţii la  Glasgow, - Nota Trad. 
** Compară cu "Report of Commission of Inquiry into the State of 

large Towns and populous Districts" ,  first Re port, 1844, Appendix. ["Ra
portul comisiei de anchetă cu privire la situaţia din marile oraşe şi din 
districtele cu populaţie densă •, primul raport, 1844, anexă). 

23 - Marx-Engels - Opere, vot II 
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din străzile de categoria a III-a cu 68 %'  mai ridicată decît 
ca din străzile de categoria 1 ; că mortalitatea în· casele de 
categoria a Il-a este cu 3 1 % şi cea din casele de categoria a 
III-a cu 78 % mai ridicată decît în cele din categoria 1 ; că 
mortalitatea a scăzut cu 25 % în străzile murdare după ce au 
fost curăţate. El încheie cu observaţia foarte sinceră pentru 
un burghez englez : 

,.Dacă în unele străzi găsim o mortalitate de patru ori mai mare de
cît în altele şi în categorii întregi de străzi o mortalitate de două ori 
mai ridicată decît în alte categorii ; dacă găsim, mai departe, că această 
mortalitate ridicată în străzile în stare proastă şi scăzută în străzile bine 
întreţinute rămîne aproape invariabil aceeaşi, nu putem să nu ajungem 
la concluzia că mase întregi de semeni de-ai noştri, sute de vecini de-ai 
noştri dintre cei mai apropiaţi sînt ucişi (destroyed) anual din lipsa ce
lor mai elementare măsuri de prevedere• .  

Raportul asupra stării sanitare a clasei muncitoare con
�ine date care dovedesc acelaşi lucru. La Liverpool, în 1840, 
durata meLe ·a vJei în clasele de sS (gntry, poofssional 
men etc.) a fost de 35 de ani ; aceea a oamenilor de afaceri 
şi a meseriaşilor mai bine situaţi, de 22 de ani ; a muncitorilor, 
a salahorilor şi a clasei exploatate în general, numai de 
15 ani. Rapoartele parlamentare mai relatează o mulţime de 
fapte asemănătoare. 

Cifrele care indică mortalitatea sînt atît de ridicate mai 
ales din cauza mortalităţii forte mari a copiilor de mun
citori . Organismul gingaş al copilului rezistă cel mai puţin 
la influenţele nefaste ale condiţiilor proaste de trai ; neglija
rea copilului, cînd ambii părinţi muncesc sau cînd unul din
tre ei e mort, se face foarte curînd simţită ; de aceea nu e 
de mirare dacă, de pildă, la Manchester, conform ultimului 
raport menţionat, peste 570fo din copiii muncitorilor mor 
înainte de a împlini 5 ani, în timp ce dintre copiii claselor 
de sus mor numai 20 %1, iar în districtele rurale cifra medie 
. mortalităţii copiilor sub 5 ani aparţinînd tuturor claselor 
nu atinge nici 320fo *, Articolul din "Artizan" pe care l-am 
citat în mai multe rînduri ne dă, în această privinţă, date 
mai precise : ICpaTîlld proporţia cazurHor mole uVe 
î.n uma IJuibor lboi .e Copii La oraş cu cLe de ·l·a Jră, 

* .,Factories Inquiry Commission's Report• ,  3rd. voi. Report of Dr. 
Hawkins on Lancashire (.,Raportul comisiei pentru cercetarea muncii în 
fabrici, voi. III. Raportul doctorului Hawkins despre Lancashire") .  în care 
este citat ca garant dr. Roberton, .,autoritatea cea mai competentă în 
materie de statistică din Manchester•. 
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autorul dovedeşte că  în general în urma epidemiilor mortali
tatea este de 3 ori mai ridicată la Manchester şi Liverpool 
decît în districtele rurale ; că la oraşe bolile sistemului ner
vos sînt de 5 ori mai frecvente, iar bolile de stomac de 2 ori 
mai frecvente, în timp ce numărul cazurilor mortale surve
nite la oraş în lild b JiloT de plă,mîi este n ooparaţie u 
cel de •la ţară în prpo.rţie e 21/2 la 1 .  zrHe de mortali
tate infantilă survenite în urma vărsatului, pojarului, tusei 
convulsiva şi scarlatinei sînt de 4 ori mai nmeroase la oraş ; 
cele survenite în urma hidrocefaliei de 3 ori, iar cele provo
cate de spasme de 10 ori mai numeroase. Pentru a mai cita 
o autoritate marcantă, reproduc mai jos un tabel pe care îl 
dă doctorul Wade în a sa  "History of the Middle and Wor
dng Cliss " * (Londra, 1835, ed. a 3-a) , luînd datle n 
raportul din 1 832 al comisiei parlamentare pentru cercetarea 
muncii în fabrici. 

Indicele de morta- Sub 100 
litate Ia 10.000 5 ani 5-1 9 2--3 9  4--59 6--69 7--79 8--89 90-99 şi 

de oameni peste 

In comitatul Ru-
tland - district 
agricol sănătos . .  2.865 891 1 .275 1 .29! 1 . 189 1.428 938 1 1L 3 

In comitatul Esse: 
- district agri-
col mlăştinos . .  3. 159 1 . 1 1( 1 .525 1.413 963 1 . 0 1� 630 77 l V 

In oraşul Car lis le 
1779 - 1 787, îna-
inte de introdu-
cerea fabricilor. 4.408 9 1 1  1 .00; 1.201 940 826 5�3 153 22 

In oraşul Carlisle 
după introduce-
rea fabricilor . .  4. 738 93C 1 .261  1 . 134 677 727 452 O 1 

In oraşul Preston, 
oraş industrial . .  4.947 1 . 136 1 .37: 1 . 1 14 553 532 298 38 3 

In oraşul Leeds, 
ora� industrial . .  5.28( 92/ 1 .22E 1 . 198 593 512 225 2' 2 

In afara acestor boli, care sînt consecinţa inevitabilă a 
actualei lipse de îngrijire şi a oprimării clasei s ărace, mai 

* "Istoria clasei de mijloc şi a clasei muncitoare• .  - Nota Trad. 

23* 
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sînt însă şi alte cauze care contribuie la creşterea mortali
tăţii în rîndurile copiilor mici. In multe familii femeia lu
crează în afara casei, ca şi bărbatul, de aceea copiii sînt 
neglijaţi cu totul, rămîn închişi în casă sau sînt daţi în grija 
altora contra plată. Nu e de mirare deci că sute dintre aceşti 
copii pier în urma a tot felul de accidente. Nicăieri nu mor 
atîţia copii striviţi sub roţile trăsurilor sau sub copitele 
cailor, nicăieri nu mor atîţia copii în urma căzăturilor, înecaţi 
sau arşi de vii ca în marile oraşe ale Angliei. Foarte adesea 
copiii mor în urma arsurilor sau opăriţi cu apă fierbinte : 
la Manchester, în lunile de iarnă se înregistrează aproape 
în fiecare săptămînă cîte un caz. Ele sînt frecvente şi la 
Londra, însă ziarele le relatează rar. Am la îndemînă doar 
o informaţie din "Weekly Dispatch" ,  numărul din 15 decem
brie 1844, potrivit căreia în săptămîna de la 1 la 7 decem
brie s-au întîmplat şase asemenea cazuri. Aceşti sărmani 
copii, care pier de o moarte atît de groaznică, sînt pur şi 
simplu victimele dezorganizării noastre sociale, victime ale 
claselor avute, interesate în menţinerea acestei dezorgani
zări. Totuşi e greu de spus dacă această moarte groaznică, 
în chinuri, nu a fost o binefacere pentru copii, în măsura 
în care i-a scăpat de o viaţă întreagă de chin şi mizerie, 
bogată în suferinţe şi săracă în plăceri. Iată pînă unde au 
ajuns lucrurile în Anglia, iar burghezia citeşte zilnic toate 
acestea în ziare şi nici nu-i pasă. Dar nici nu va fi în drept 
să protesteze dacă, în urma mărturiilor oficiale şi neoficiale 
pe care le-am citat aici şi pe care burghezia trebuie să le 
cunoască, o acuz de-a dreptul de asasinat social. Ea are în 
faţă alternativa : ori să ia măsuri ca această înspăimîntă
toare stare de lucruri să ia sfîrşit, ori să cedeze clasei mun
citoare conducerea treburilor generale. Pentru cea de-a doua 
alternativă nu e de fel dispusă, e cînd pentru prima - atîta 
timp cît rămîne burghezie şi cît va fi stăpînită de prejude
căţi burgheze - nu are puterea necesară ; căci dacă acum, 
după ce au căzut sute de mii de jertfe, burghezia s-a hotărît 
să ia în sfîrşit cîteva măsuri neînsemnate de prevedere pen
tru viitor, emiţînd "Metropolitan Buildings Act" 90, care limi
tează, cel puţin întrucîtva, îngrămădirea neomenoasă a 
locuinţelor, dacă se făleşte cu măsuri care, departe de a 
smulge răul de la rădăcină, nu reprezintă nici măcar măsuri 
de poliţie sanitară elementară - ea nu se va putea sustrage 
totuşi acuzării. Burghezia engleză are de ales între alterna
tiva de a guverna în ciuda acuzării irefutabile de asasinat 
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cu care e stigmatizată, sau de a abdica în favoarea clasei 
ncitoare. Pînă în preznt ea a preferat prima altJativă. 

Să trecem de la condiţiile fizice de viaţă ale muncitorilor 
la cele spirituale. Dacă burghezia le lasă din viaţă numai 
strictul necesar, să nu ne mire că şi educaţia pe care le-o 
dă se reduce la atît cît cer interesele ei. Şi nu s-ar putea 
spune că e prea danică. In Anglia există extrem de puţine 
posibilităţi de instruire în raport cu numărul populaţiei. 
Puţinele şcoli săptămînale care stau la dispoziţia clasei mun
citoare nu pot fi frecventate decît de o minoritate ; în afară 
de aceasta sînt şi proaste ; învăţătorii - muncitori ieşiţi din 
serviciu elin tCauză de vîrstă şi alţ. oameni nepotriiţi, deve
niţi dascăli numai ca să aibă cu ce trăi - sînt în cea mai 
mare parte ei înşişi lipsiţi de cunoştinţele cele mai elemen
tare, de educatia morală atît de necesară unui învăţător şi 
nu sînt supuşi nici unui control public. Şi aici domneşte libera 
concurenţă şi, ca întotdeauna, bogaţii trag foloasele, iar să
racii, pentru care concurenţa nu este tocmai liberă şi care 
nu au cunoştinţele necesare pentru a putea aprecia, se aleg 
cu ponoasele. Obligativitatea învăţămîntului nu există nică
ieri ; în fabrici, după cum vom vedea, ea există numai pe 
hîrtie, şi cînd în sesiunea din 1843 guvernul a vrut să traducă 
în fapt această aparentă obligativitate a învăţămîntului, 
burghezia industrială s-a opus din răsputeri, deşi muncitori
mea s-a pronunţat hotărît pentru obligativitatea învăţămîn
tului. De altfel, un mare număr de copii lucrează toată săp
tămîna atît în fabrici cît şi acasă, şi de aceea nu pot frecventa 
şcoala. Cît despre şcolile serale, pe care ar trebui să le frec
venteze cei care muncesc în timpul zilei, nu sînt frecventate 
aproape de loc, sau atunci cînd sînt nu aduc nici un folos. 
Ar fi într-adevăr exagerat să se ceară tinerilor muncitori, 
care s-au trudit timp de douăsprezece ore, să mai meargă 
la şcoală de la opt la zece seara. Iar cei care o fac, în cea 
mai mare parte adorm acolo, după cum constata Children's 
Empl [ oyment ] Rep [ or] t * pe baza a sute de declaraţii. E 
drept că s-au deschis şcoli duminicale, însă şi acestea duc 
lipsă de învăţători şi pot fi de folos numai celor care au 
invăţat cîte ceva în şcoala săptămînală. Intervalul de la o 
duminică la alta este prea lung pentru c a  un copil lipsit cu 
desăvîrşire de învăţătură să nu fi uitat pînă la lecţia urmă
toare ceea ce a învăţat cu opt zile înainte. Raportul prezentat 
de Chilllrn's mployment Commission aduce mii de măr-

* Raportul comisiei pentru cercetarea muncii copiilor. - Nota Trad. 
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turii, iar com1s1a însăşi se pronunţă în mod categoric în 
sensul că nici şcolile săptămînale şi nici cele duminicale nu 
corespund nici pe departe nevoilor naţiunii. Acest raport 
aduce dovezi în ceea ce priveşte ignoranta care domneşte 
in rîndurile clasei muncitoare din Anglia, ignoranţă la care 
nu ne-am fi aşteptat nici măcar într-o ţară ca Spania sau 
Italia. Şi nici nu poae ii alfel : .bmghtia nu am ce sera, 
dar are de ce se teme de pe urma instruirii muncitorilor. 
Guvernul alocă din bugetul său uriaş de 55.000.000 l.st. in
fima sumă de 40.000 l .st. pentru instrucţia publică ; şi fără 
fanatismul sectelor religioase, care strică cel uţin ot atît 
cît drege pe ici-colo, sumele destinate învăţămîntului ar fi 
şi  mai mizerabile. Aşa însă, biserica anglicană îşi deschide 
şoolile ei el:are, şi fiecae sectă în parte pe ale i, cu 
singull Sp de a Tene în iînl ei pe copiH coreligionarilor 
şi de a răpi pe ici pe colo, dacă se poate, celorlalte secte 
vreun biet suflet de copil. Consecinţa este că religia, şi toc
mai latura ei cea mai stearpă - polemica -, este socotită 
cea mai importantă materie de învăţămînt, iar memoria 
copiilor este îmbîcsită cu dogme de neînţeles şi cu tot felul 
de subtilităţi teologice şi că sectarismul şi bigotismul fanatic 
sînt trezite in mintea copilului din anii cei mai fragezi, în 
timp ce orice învăţătură raţională, spirituală şi morală este 
neglijată în chip ruşinos. Muncitorii au cerut nu o dată par
lamentului introducerea învăţămîntului public laic şi ca re
ligia să rămînă pe seama preoţilor fiecărei secte - pînă în  
prezent n-au găsit însă nici un guvern care să le  fi acordat 
aşa ceva. Foarte firesc. Ministrul este sluga prea plecată a 
burgheziei, iar aceasta se împarte în nenumărate secte ; fie
care sectă însă îi acordă muncitorului instrucţia - pericu
loasă ,Jli:neri - nmi dacă acesta aooeptă să ia şi a,ti
dotul dogmelor specifice respectivei secte. Şi, întrucît aceste 
secte îşi dispută pînă în ziua de azi supremaţia, clasa munci
toare rămîne deocamdată fără instrucţie. E drept că fabri
canţii se fălesc că i-ar fi învăţat să citească pe cei mai mulţi 
dintre muncitori, dar despre ce fel de citit e vorba vedem 
din raportul prezentat de Comisia pentru cercetarea muncii 
copiilor. Cine cunoaşte alfabetul spune că ştie să citească, 
şi cu asta fabricanţii se declară satisfăcuţi. Şi dacă ţinem 
seamă de ortografia engleză confuză, care face ca cititul să 
fie o adevărată artă, pe care ţi-o însuşeşti numai după un 
studiu îndelungat, · atunci ignoranta clasei muncitoare devine 
explicabilă. Foarte puţine persoane ştiu să scrie şi chiar 
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foarte mulţi oameni .,culţi" nu ştiu să scrie ortografic. In 
şcolile duminicale ale bisericii anglicane, ale quakerilor şi 
in ale multor altor secte nu se predă de loc scrisul, "pentru 
că el ar constitui o ocupaţie prea lumească pentru du
minică" .  Cum stau lucrurile în general cu instrucţia pe care 
o capătă muncitorul ne vor arăta cîteva exemple. Ele sînt 
luate din raportul prezentat de Comisia pentru cercetarea 
m.ii copiilor, T•POrt care, in păcate, nu se referă la in
dustria de fabrică propriu-zisă. 

"La Birmingham - declară comisarul Grainger - copiii pe care 
i-am examinat sint cu toţii complet lipsiţi de orice s-ar putea num1 pe 
departe o educaţie utilă. Cu toate că in aproape toate şcolile nu se predă 
decît învăţămînt religios, chiar şi in acest domeniu copiii dovedeau in 
general ignoranta cea mai crasă" .  "La Wolverhampton - povesteşte co
misarul Horne - am intilnit, printre altele, următoarele cazuri : o fe
tiţă de 1 1  ani care frecventase o şcoală săptămînală şi una duminicală 
«nu a auzit niciodată de altă lume, de rai sau de viaţa de apoi» ; altul, 
un băiat de 17 ani, nu ştia cit fac de 2 ori 2 şi nu a putut să spună cîţi 
farthings (un sfert de penny) sint cuprinşi in două pence nici chiar 
atunci cind i s-au pus banii in mină. Cîţiva băieţi nu auziseră niciodată 
de Londra şi nici chiar de Willenhall, deşi această localitate se găseşte 
la numai un ceas depărtare de oraşul unde locuiau şi comunică in per
manenţă cu Wolverhampton. Alţii nu auziseră niciodată numele reginei 
sau acela al lui Nelson, Wellington sau Bonaparte. E demn de reţinut 
însă că chiar cei care nu auziseră niciodată despre Sf. Pavel, despre 
Mmse sau Solomon erau perfect informati despre viaţa, faptele şi per
sonalitatea lui Dick Turpin, tilhar la drumul mare, şi  mai ales despre 
Jack Sheppard, hoţul care evadase din inchisoare in mai multe rinduri. 
Un tînăr de 16 ani nu ştia cit fac de 2 ori 2 sau cit fac 4 farthings, un 
tînăr de 17 ani susţinea că 10 farthings sint 10 jumătăţi de pence, iar un 
al treilea, tot de 17 ani, răspunse scurt la citeva întrebări foarte simple 
că «nu ştie nimi: despre absolut nimic (he was ne judge o'nothin') » "  
(Horne, Raport. Anexă. Partea a 11-a, Q .  18, nr. 216, 217, 226, 233 etc.). 

Aceşti copii, care timp de 4-5 ani sînt chinuiţi cu dogme 
religioase, ştiu la sfîrşit tot atît cît ştiau şi înainte. 

Un cop'il "a frecventat regulat timp de cinci ani şcoala duminicală ; 
nu ştie cine a fost Iisus Hristos, a auzit însă de numele acesta ; n-a au
zit niciodată despre cei 12 apostoli, despre Samson, Moise, Aaron etc. • 
(loc. cit., Evid. p. q. 39, 1. 33) . Altul "a mers şase ani regulat la şcoală. 
Ştie cine a fost Iisus Hristos, că a murit pe cruce şi şi-a vărsat singele 
pentru a-1 mîntui pe Mîntuitorul nostru ; n-a auzit niciodată despre Sf. 
Petru sau Pavel" (loc cit., p. q. 36, 1. 46). Un al treilea "frecventase 
timp de 1 ani diferite şcoli duminicale, ştia să citească numai in cărticele 
subţiri, cuvinte uşoare, monosilabice ; a auzit despre apostoli, nu ştie 
dacă Sf. Pavel sau Sf. Ioan a fost unul dintre ei, însă Sf. John Wesley 
(fondatorul sectei metodiştilor) fără doar şi poate că a fost etc. • (loc. cit., 
p.  q. 34, I. 58). La intrebarea cine a fost Iisus Hristos, Horne a mai că
pătat, printre altele, următoarele răspunsuri : "A fost Adam• ; "a fost un 
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dpostol" ; . ,a fost Fiul Domnului Mintuitorului (he was the Saviour's 
Lord's Son) •, iar de la un tînăr de 16 ani : .,A fost un rege al Londrei 
cu mulţi, mulţi ani in urmă" .  

L a  Sheffield SymoJs, membu l ,comisiei, i-a pus pe elevii 
şcolii duin1ca1e S ă  iteas'Că ; 'aoiii .U erau în stare să spună 
ce-au citit, nici cine erau apostolii despre care tocmai citi
seră. După ce le puse tuturor pe rînd întrebarea cu privire 
la apostoli fără să primească un răspuns just, un băieţel mai 
dezgl:eţat exclamă sigur de sine : 

.,Eu ştiu, domnule, erau leproşii 1" (Symons, Raport. Anexă. Partea 
I, pag. E. 22 şi urm.) .  

Lucruri asemănătoare se  relatează din regiunile industriei 
olăriei şi din Lancashire. 

Iată ce au făcut burghezia şi statul pentru instruirea şi 
educarea clasei muncitoare. Noroc că condiţiile de viaţă ale 
acestei clase sînt de aşa natură încît îi dau cunoştinţe prac
tice care nu numai că înlocuiesc bagajul de cunoştinţe do
bindite în şcoală, dar fac inofensive confuzele idei reli
gioase legate de el, ba chiar îi  aşază pe muncitori în fruntea 
mişcării naţionale din Anglia. Nevoia te învaţă să te rogi, 
mai mult, să gîndeşti şi să acţionezi. Muncitorul englez, care 
abia ştie să citească şi încă mai puţin să scrie, îşi cunoaşte 
totuşi foarte bine propriile lui interese şi pe acelea ale în
tregii naţiuni ; el cunoaşte, de asemenea, interesele speciale 
ale burgheziei şi ştie la ce se poate aştepta de la ea. Dacă 
nu ştie să scrie, ştie însă să vorbească, şi să vorbească în 
public ; dacă nu ştie să socotească, se descurcă, în schimb, 
în notiunile de economie politică atît cît îi trebuie pentru 
ca să pătrundă intenţiile burghezului adept al abolirii legilor 
cerealelor şi ca să-1 combată ; dacă, cu toată osteneala pa
pilor, problemele cereşti îi rămîn foarte confuze, cu atît mai 
limpezi îi  sînt problemele pămînteşti, politice şi sociale. Dar 
despre aceasta vom mai vorbi ; acum să trecem la caracteri
zarea aspectului moral al muncitorilor noştri. 

De bună seamă că educaţia morală, care în toate şcolile 
Angliei este indisolubil legată de cea religioasă, nu poate 
da rezultate mai bune decît aceasta. Principiile cele mai 
simple, care reglementează pentru om relaţiile dintre om şi 
om, principii care, datorită condiţiilor sociale, războiului 
tuturor împotriva tuturora, degenerează în cel mai îngrozitor 
haos, nu pot să nu-i rămînă cu totul neclare şi străine mun
citorului incult atunci cînd îi sînt prezentate de-a valma cu 
dogme religioase de neînţeles şi sub forma religioasă a unei 
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porunci arbitrare şi iraţionale. După mărturiile tuturor auto
rităţilor, şi în special ale Child. Empl. Comm., şcolile aproape 
că nu influenţează de loc moralitatea clasei muncitoare. 
Burghezia engleză este atît de lipsită de scrupule, atît de 
prosteşte mărginită în egoismul ei, că nu-şi dă nici măcar 
osteneala să-i obişnuiască pe muncitori cu morala zilei, acea 
morală pe care ea singură şi-a cîrpăcit-o, în propriul ei in
teres şi pentru propria ei siguranţă 1 Pînă şi grij a pentru 
propriile ei interese înseamnă prea multă osteneală pentru 
această burghezie leneşă şi care se moleşeşte, pînă şi asta i 
se pare de prisos. Fără doar şi poate că va veni timpul cînd 
îşi va regreta neglijenţa, dar va i prea tîrziu. Ea nu are 
însă nici un drept să se plîngă dacă muncitorii nu cunosc 
această morală şi nu se conduc după ea. 

In felul acesta clasa stăpînitoare îi ostracizează şi îi 
neglijează pe muncitori nu numai din punct de vedere fizic 
şi intelectual, dar şi din punct de vedere moral. Unica aten
ţie care li se mai dă este legea, care pune mîna pe ei de 
îndată ce se apropie prea ameninţător de burghezie ; ca şi 
împotriva fiarelor lipsite de raţiune, împotriva muncitorilor 
se întrebuinţează un singur mijloc de educaţie : biciul , forţa 
brutală, care nu convinge, ci intimidează numai. De aceea 
nu e de mirare dacă muncitorii, trataţi ca nişte fiare, sau 
devin într-adevăr nişte fiare, sau îşi pot păstra conştiinţa şi 
simţul demnităţii lor de om numai nutrind ura cea mai în· 
verşunată şi o revoltă interioară nepotolită împotriva bur
gheziei dominante. Ei rămîn oameni numai atîta timp cît 
simt mînie împotriva clasei stăpînitoare ; devin animale de 
îndată ce se supun resemnaţi jugului ei, căutînd doar să-şi 
facă mai plăcută viaţa de jug, fără a se gîndi să-1 sfarme. 

Iată, prin urmare, tot ce a făcut burghezia pentru instru
irea şi educarea clasei muncitoare - şi dacă ţinem seamă 
şi de celelalte condiţii de trai ale muncitorimii, de-abia nu-i 
vom putea lua în nume de rău înverşunarea ei împotriva 
clasei stăpînitoare. Educaţia morală, care nu i se dă munci
torului în şcoală, nu i-o oferă nici celelalte condiţii de viaţă 
- cel ;mţin acea educatie morală care preţuieşte ceva în 
ochii burgheziei. Intreaga sa situaţie şi mediul în care 
trăieşte sînt un îndemn putenic la imoralitate. Muncitorul 
e sărac, viaţa nu are nici un farmec pentru el, aproape toate 
plăcerile îi  sînt interzise, rigorile legii nu-l mai sperie - de 
ce şi-ar înfrîna deci poftele sale, de ce i-ar lăsa pe bogăt�i 
să se bucure de avuţiile lor, în loc să-şi însuşească şi el o 
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parte din ele ? Ce motive ar avea proletarul să nu fure ? 
Sună foarte frumos la ureche şi burghezului îi e plăcut cînd 
aude vorbindu-se despre ,,caracterul sacru al proprietăţii" ,  
dar pentru cel care nu are proprietate caracterul sacru al 
acesteia încetează de la sine. Zeul acestei lumi este banul. 
Burghezul îi ia proletarului banii, transformîndu-1 astfel în 
realitate într-un ateu. Nu e de mirare că proletarul îşi dove
deşte ateismul nemairespectînd caracterul sacru şi puterea 
acestui zeu pămîntesc. .�i cînd sărăcia proletarului creşte 
pînă la imposibilitatea satisfacerii celei mai elementare ne
cesităţi vitale, pînă la mizerie şi foamete, creşte şi tentaţia 
de a nu respecta nici un fel de ordine socială. In majoritatea 
cazurilor ştiu şi burghezii acest lucru. Symons relevă * că 
sărăcia are asupra spiritului acelaşi efect distrugător pe care 
alcoolismul îl are asupra trupului, iar şeriful Alison arată 
clasei celor avuţi în mod amănunţit care sînt pentru munci
tori urmările necesare ale asupririi sociale **. Mizeria îl 
sileşte pe muncitor să aleagă între a muri de foame cu în
cetul, a se sinucide pe loc sau a-şi lua singur de unde poate 
ceea ce îi trebuie, cu alte cuvinte a fura. Să nu ne mire deci 
că ci mai muli feră să fe decît Să mr! prin 
înfometare sau să se sinucidă. Există, bineînţeles, şi mulţi 
muncitori cu destul simţ moral care nu fură nici chiar cînd 
le-a ajuns cuţitul la os ; aceştia fie că mor de foame, fie că 
se sinucid. Sinuciderea, care altădată era privilegiul vrednic 
de invidiat al claselor de sus, a ajuns la modă în Anglia şi 
printre proletari, şi o mulţime de oameni se sinucid pentru 
a scăpa de mizeria din care nu văd altă ieşire. 

Dar mult mai demoralizantă decît sărăcia e pentru mun
citorii englezi nesiguranta situaţiei lor, nevoia de a trăi din 
sa�a1iu de i pe mîine, Îllf.,ll uvînt .!omai ceea ce îi fa�oe 
prolellri. Micii noştri cultivatori din Germania sînt şi ei în 
mae majoritate sărai şi iJdură ·dsea 1isuri, sît îs! în 
mai mică măsură la voia întîmplării, au cel puţin c:va asi
gurat. Dar proletarul, care nu are nimic altceva afară de 
braţele sale, care cheltuieşte azi ceea ce a cîştigat ieri, care 
depinde de tot felul de întîmplări, care n-are nici o garanţie 
că va fi în stare să-şi asigure necesităţile vitale cele mai 
elementare - orice criză, orice toană a patronului său îl 
poate face şomer -, proletarul este pus în situaţia cea mai 

• "Arts and Artisans• ["Meşteşuguri şi meşteşugari " ] .  
** .,Prin[ciples] of Popul[ation) • ["Principiile populaţiei" ] ,  vol. II ,  pag. 

196, 197. 
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revoltătoare, cea mai inumană pe care ne-o putem închipui. 
Interesul egoist al stăpînului îi asigură sclavului cel puţin 
existenţa ; iobagul are oricum un petic de pămînt care îl 
hrăneşte, amîndoi avînd cel puţin garanţia că nu vor muri 
de foame ; proletarul însă nu are decît propriile lui forţe şi 
in acelaşi timp este pus în imposibilitate de a le folosi în 
aşa fel încît să se poată bizui .e ele. Tot ce poate face pro
letarul pentru îmbunătăţirea propriei sale situaţii nu repre
zintă decît o picătură în noianul de peripeţii cărora le este 
expus şi asupra cărora nu are nici o putere. El este victima 
pasivă a tot felul de împrejurări ce s e  combină între ele, şi 
se poate soooti fmicit dacă eşşe să-şi !pnă i.ţa [a adă
post măcar pentru un timp. Şi bineînţeles că felul său de 
viaţă şi caracterul său se modelează după aceste împre
jurări. El caută să se menţină la suprafaţa acestui vîrtej, s ă  
salveze ceea c e  este omenesc într-insul, ş i  aceasta o poate 
face numai răzvrătindu-se * împotriva burgheziei, împotriva 
clasei care-I exploatează atît de necruţător şi-1 lasă apoi în 
voia soartei, care încearcă să-1 constrîngă să rămînă în 
această situaţie nedemnă de un om, - sau renunţă să mai 
lupte împotriva acestei situaţii, socotind această luptă inu
tilă, şi încearcă să profite pe cît poate de momentele priel
nice. Nu-i foloseşte la nimic dacă economiseşte, căci el poate 
strînge în cel mai bun caz atît cît îi trebuie ca să se hră
nească timp de cîteva s ăptămîni - şi, odată rămas şomer, 
nu-şi găseşte de lucru în cîteva săptămîni. Să-şi adune cu 
timpul avere nu poate, şi dacă totuşi ar reuşi, atunci ar 
inceta să mai fie muncitor şi altul i-ar lua locul. Ce alta îi 
rămîne deci de făcut, cînd primeşte un salariu mai bun, 
decît să trăiască bine ? Pe burghezul englez îl miră şi îl 
scandalizează la culme viaţa largă pe care o duce muncitorul 
cînd salariile cresc - totuşi este nu numai foarte firesc, ci 
şi foarte raţional ca oamenii să se bucure de viaţă atunci 
cînd pot, în loc să strîngă comori care nu le folosesc la 
nimic şi  care, în cele din urmă, sint roase de molii şi  de 
rugină, adică înghiţite de- burghezie. Dar o astfel de viaţă 
e mai demoralizantă ca oricare alta. Ceea ce spune Carlyle 
lespre muncitorii din filaturile de bumbac este valabil pen
tru toţi muncitorii din industria engleză : 

* Vom vedea mai tîrziu cum răzvrătirea proletariatului împotriva 
burgheziei a fost consfinţită în nglia prin legea privitoare Ia dreptul 
de asociere, 
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.,Lor astăzi le merge bine, mîine prost - un permanent joc de no
roc ; de aceea şi trăiesc ca jucătorii, azi în lux, mîine răbdînd de foame. 
O nemulţumire adîncă, mocnind de revoltă, îi  mistuie - simţămîntul cel 
mai mizerabil care poate sălăşlui în pieptul cuiva. Comerţul englez cu 
convulsiile şi osdlaţiile lui, care se răsfrîng asupra intregii lumi, se răs
pîndeşte cu imensa putere de Proteu a aburului, a făcut ca toate căile 
să fie nesigure pentru ei, ţinîndu-i parcă într-o vrajă ; luciditatea, fer
mitatea, statornicia calmă, aceste daruri primare ale omului, le sînt stră
ine... Lumea aceasta nu este pentru ei un cămin ospitalier, ci o închi
soare mohorîtă, plină de chinuri inutile şi fără rost, de răzvrătire, supă
rare, înverşunare împotriva lor înşile şi împotriva tuturor oamenilor. 
Este oare aceasta o lume cu pajişti şi flori, creată şi cîrmuită de dum
nezeu, sau un cazan sinistru care clocoteşte, plin de fumul vitriolului, de 
seamă de bumbac, de beţie zgomotoasă, de mînie şi de muncă istovi
toare, creat şi cîrmuit de n diavol 1" * 

Şi mai departe, la pag. 40 : 

.,Dacă nedreptatea, trădarea adevărului, a realităţii şi ordinii naturii 
este unicul rău sub soare, iar conştiinţa că suferi din cauza nedreptăţii 
- singurul sentiment insuportabil de dureros, întrebarea noastră capitală 
cu privire la situaţia muncitorilor s-ar reduce la următoarele : Sînt oare 
juste toate acestea 1 Şi inainte de toate : Ce cred muncitorii înşişi despre 
justeţea acestor lucruri 1 - Cuvintele lor sînt un răspuns destul de eloc
vent, iar faptele lor şi mai mult ... Revolta, ponirea bruscă, răzbunătoare, 
de răzvrătire impotriva claselor privilegiate, consideraţia din ce in ce 
llai mică pe care o acordă ordinelor autorităţilor lumeşti, slăbirea cre
dinţei in învăţăturile păstorilor lor spirituali cuprind din ce în ce mai 
!Ult starea de spirit a claselor de jos. Această stare de spirit poate fi 
condamnată, pedepsită, insă toţi trebuie să recunoască că ea există in
tr-adevăr, că e regretabilă şi că, dacă lucrurile nu se vor schimba, ea 
va deveni funestă".  

In ceea ce priveşte fa>tele, Carlyle are perfectă dreptate ; 
greşeşte numai atunci cînd critică sălbatica înverşunare a 
muncitorilor împotriva claselor privilegiate. Această înver
şunare, această mînie este mai curînd o dovadă că munci
torii îşi dau seama de caracterul degradant al situaţiei lor, 
că nu vor să se lase coborîţi la nivelul vitelor şi că odată 
şi odată se vor elibera din robia burgheziei. Lucrul acesta 
îl putem constata cu uşurinţă la cei care nu împărtăşesc 
această mînie. Unii dintre ei se supun cu umilinţă soartei 
care i-a lovit, trăiesc pe cît posibil ca nişte particulari de 
treabă, fără să se preocupe de restul lumii, ajută burghezia 
să-i ferece şi mai tare în lanţuri pe muncitori şi se situează 
pe plan spiritual la nivelul perioadei preindustriale, - alţii 
se lasă în voia soartei, împinşi de ea sau rîzîndu-şi de ea, 
îşi pierd echilibrul lăuntric aşa cum şi-au pierdut ţinuta 
exterioară, trăiesc fără a se sinchisi de nimic, îmbătîndu-se 

* "Chartism •, pag. 34 şi u. 
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şi ţinîndu-se după fete. In ambele cazuri rezultatul e că se 
îndobitocesc. Aceştia din urmă contribuie, de altfel, în cea 
mai mare măsură la "extinderea rapidă a viei ului " ,  de care 
se îngrozeşte atît de mult burghezia sentimentală, după ce 
ea însăşi a dat naştere cauzelor care-I generează. 

O altă pricină care-i demoralizează pe muncitori este 
faptul că sînt constrînşi să muncească. Dacă activitatea pro
ductivă liber consimţită este suprema bucurie pe care o 
cunoaştem, munca forţată este cel mai cumplit şi mai în
jositor chin. Nimic nu e mai îngrozitor decît să fii obligat 
să faci în fiecare zi de dimineaţă pînă seara o muncă ce-ţi 
repugnă. Şi cu cît sentimentele omeneşti ale muncitorului 
sînt mai putenice, cu atît mai urîtă îi va fi munca, pentru 
că resimte constrîngerea şi inutilitatea ei în ceea ce-l pri
veşte pe dînsul. De ce munceşte el oare 1 Pentru plăcerea 
de a crea 1 Dintr-un imbold firesc 1 Nicidecum. El munceşte 
pentru bani, pentru un scop care nu are imic comun cu 
munca însăşi, el munceşte pentru că trebuie să muncească, 
şi pe deasupra munceşte atîtea ore în şir şi depune o muncă 
atît de monotonă, încît chiar şi numai din această cauză 
munca îi devine n chin încă din primele săptămîni, dacă 
a mai păstrat vreun dram de simţămînt omenesc. Diviziunea 
muncii a intensificat, de altfel, efectele abrutizante ale muncii 
forţate. In cele mai multe ramuri de muncă activitatea mun
citorului se limitează la o manipulare măruntă, pur mecanică, 
repetată din minut în minut, care rămîne aceeaşi timp de ani 
de zile *. Cel care din frageda-i copilărie a lucrat zi de zi, 
timp de douăsprezece ore şi mai bine, gămălii de ace sau a 
pilit roţi dinţate şi a mai şi trăit în condiţiile de trai ale 
proletarului englez, - cîte sentimente şi facultăţi omeneşti 
îşi va fi păstrat el pînă la vîrsta de treizeci de ani 1 La fel 
şi cu introducerea forţei aburilor şi a maşinilor. Activitatea 
muncitorului este uşurată, efortul muscular este redus, munca 
însăşi devine neînsemnată, dar de o monotonie exasperantă. 
Ea nu-i lasă muncitorului loc pentru activitate spirituală, 
totuşi îi cere o atenţie atît de încordată, încît pentru a în
deplini bine munca nu se poate gîndi la nimic altceva. Cum 
s-ar putea ca  condamnarea l a  o atare muncă, care absoarbe 
tot timpul de care dispune muncitorul, abia lăsîndu-i răgaz 

• Să citez şi aici mărturii aduse de burghezie ? Aleg una singură, 
pe care o poate oricine controla in cartea lui Adam Smith : . ,Wealth of 
Nations" [. ,Avuţia naţiunilor"] (ediţia citată) , vol. 3, cartea a 5-a, cap. 1 ,  
pag. 297. 
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pentru mîncat şi dormit, în nici un caz însă să facă mişcare 
în aer liber, să guste şi el frumuseţile naturii, ca să nu mai 
vorbim de o activitate intelectuală, cum s-ar putea ca o 
atare condamnare să nu-l coboare pe om la nivelul anima
lelor ? Muncitorul se găseşte din nou în faţa alternativei : 
sau se supune soartei, devenind un "bun muncitor"  care 
serveşte "cu credinţă" interesele burghezului - şi atunci se 
abrutizează fără doar şi poate -, sau se împotriveşte, lup
tînd din toate puterile pentru demnitatea sa de om ; şi acest 
lucru este posibil numai în lupta împotriva burgheziei. 

Şi tuturor acestor cauze care au demoralizat cumplit 
.clasa muncitoare li se adaugă o cauză nouă, menită să in
tensifice şi mai mult această demoralizare, împingînd-o la 
culme : centralizarea populaţiei. Scriitorii burgheziei engleze 
scot strigăte de indignare cînd e vorba de efectele nocive 
ale oraşelor mari - aceşti Ieremia de-a-ndoaselea nu de
plîng însă distrugerea oraşelor, ci înflorirea lor. Şeriful 

Alison atribuie aproape toate relele acestui fapt, iar doctorul 
Vaughan, autorul cărţii "The Age of Great Cities " * le atri
buie în şi mai mare măsură aceleiaşi cauze. Lucru firesc. 
Celelalte cauze care aveau un efect distrugător asupra fizi
cului şi spiritului muncitorilor erau prea strîns legate de 
interesele clasei posedante. Dacă aceşti autori ar fi recunos
cut drept cauză principală sărăcia, nesiguranţa zilei de 
mîine, surmenajul şi munca forţată, oricine, şi chiar ei înşişi, 
ar trebui să-şi răspundă : atunci să dăm săracilor proprietate, 
să le garantăm existenţa, să scoatem o lege împotriva muncii 
excesive ; şi asupra acestui lucru burghezia nu poate cădea 
de acord. Cum însă marile oraşe au crescut parcă de la sine 
şi oamenii s-au instalat de bunăvoie în ele, încît nici n-ai 
zice că numai industria şi clasa de mijloc, care a profitat de 
pe urma acesteia, au creat aceste oraşe mari, clasei domi
nante îi este cît se poate de uşor să arunce vina tuturor 
relelor asupra acestei cauze, în aparenţă inevitabile. In reali
tate marile oraşe nu fac decît să creeze condiţiile pentru o 
dezvoltare mai rapidă şi mai completă a răului care oricum 
exista dinainte, cel puţin în germene. Alison cel puţin mai 
păstrează destulă omenie ca să recunoască aceasta - el nu 
e un burghez în toată puterea cuvîntului, nu-i un industriaş 
.şi liberal, ci numai un burghez tory, adică un semiburghez, 

• "Veacul marilor oraşe•. - Nota Trad. 
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şi de aceea are uneori ochii deschişi acolo unde adevăraţii 
burghezi sint cu desăvîrşire orbi. Să-i dăm cuvintul : 

"In oraşele mari viciul dă frîu liber ispitelor sale, iar voluptatea îşi 
tntinde mrejele, crima este încurajată de speranţa de a se sustrage pe
depsei şi lenea de exemplele numeroase. Din simplitatea vieţii de· la ţari, 
:ei răi şi ticăloşi se refugiază aici, în aceste mari centre ale depravării 
omeneşti ; aici îşi găsesc ei victime pentru josnicia lor şi aşteaptă un 
dştig drept răsplată a pericolelor la care se expun. Virtutea se ascunde 
in umbră şi este asuprită, crima înfloreşte pentru că este descoperită 
cu greu, plăcerile imediate răsplătesc desfrîu!. Cel ce străbate noaptea 
St. Giles sau colindă ulicioarele înghesuite ale Dublinului, cartierele mai 
sărace din Glasgow, va găsi confirmarea celor de mai sus şi nu se va 
mira de numărul mare, ci de numărul m'ic al crimelor comise în lume ... 
Principala cauză a depravării oraşelor mari este caracterul contagios al 
exemplelor rele şi greutatea de a ocoli ispitele vidului atunci cind 
tînăra generaţie creşte in contact zilnic şi direct cu el. Nici bogaţii, eo 
ipso *, nu sînt mai buni ; puşi în aceeaşi situaţie, nici ei nu ar putea 
rezista tentaţiei ; deosebita nenorocire a săracilor e că sint constrînşi să 
tntîlnească la tot pasul formele ademenitoare ale viciului şi ispitele plă
cerilor oprite... Imposibilitatea dovedită de a ascunde în marile oraşe 
generaţiei tinere a clasei neavute farmecele viciului este cauza demo
Talizării" .  

După o descriere mai amănunţită a moravurilor, autorul 
nostru continuă : 

"Toate acestea nu-şi au ongmea într-o depravare extraordinară a 
caracterelor, ci în natura aproape irezistibilă a ispitelor cărora le sînt 
expuşi săracii. Bogaţii care critică purtarea săracilor ar ceda, desigur, 
tot atît de repede influenţelor unor cauze asemănătoare. Există un grad 
de mizerie, un anumit fel de a se impune al păcatului cărora virtutea 
rareori li se poate opune şi cărora mai ales tineretul nu le poate rezista. 
ln aceste împrejurări răspîndirea viciului este aproape tot atît de si
gură şi adesea tot atît de rapidă ca şi cea a contagiunii fizice•. 

Şi in alt loc : 
"Din momentul în care clasele de sus au concentrat, în propriul lor 

folos, mase de muncitori intr-un spaţiu restrîns, molima crimei începe să 
se răspîndească extrem de rapid şi de inevitabil. Ţinînd seamă de educaţia 
religioasă şi morală de care clasele de jos au actualmente parte, în ma
joritatea cazurilor ele nu pot fi mustrate pentru vina că cedează ispi
telor ce le dau ghes mai mult decît pentru faptul că sint secerate de 
tifos• **. 

Ajunge 1 Semiburghezul Alison denunţă, deşi într-o formă 
precaută, consecinţele grave pe care oraşele mari le au 
asupra dezvoltării moravurilor muncitorilor. Un altul, bur
ghez sută in sută, om pe placul celor din liga impotriva legii 

* - fireşte. - Nota Trad. 
** "[The) Princ[iples) of Population• ["Principiile populaţiei") ,  voi. II, 

pag. 76 şi urm., pag. 135. 
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cerealelor, dctorul \,xew Ure *, demască •Cealltă latură. 
El arată că viaţa în marile oraşe înlesneşte formarea de 
comploturi în rîndurile muncitorilor, dînd plebei putere. 
Dacă aici muncitorii nu sînt educaţi (adică educaţi în sensul 
supunerii faţă de burghezie) , ei vor privi lucrurile unilate
ral, din punctul de vedere al unui egoism sinistru, lăsîndu-se 
cu uşurinţă seduşi de demagogi şireţi - ba vor fi chiar ca
pabili să privească pe cel mai mare binefăcător al lor, pe 
capitalistul auster şi plin de iniţiativă, cu ochi invidioşi şi 
ostili. Aici poate folosi numai o educaţie justă, altminteri 
ne paşte falimentul naţional şi alte grozăvii, căci în ase
menea condiţii o revoluţie mundtorească nu mai poate fi 
evitată. Temerile burghezului nostru sînt perfect îndreptăţite. 
Dacă concentrarea populaţiei acţionează ca un stimulent şi 
favorizează pînă şi dezvoltarea claselor posedante, ea in
fluenţează cu atît mai puternic dezvoltarea muncitorimii. 
Muncitorii încep să se simtă în totalitatea lor ca o clasă, ei 
îşi dau seama că, deşi luaţi în parte sînt slabi,  totuşi toţi 
împreună alcătuiesc o forţă ; acest fapt duce la izolarea de 
burghezie, stimulează dezvoltarea unor concepţii şi idei pro
prii muncitorilor şi poziţiei lor sociale ; se trezeşte în ei 
conştiinţa că sînt oprimaţi, şi muncitorii dobîndesc o impor
tanţă socială şi politică. Marile oraşe sînt focarul mişcării 
muncitoreşti ; în ele au început muncitorii s ă  reflecteze pen
tru prima oară asupra situaţiei lor şi să lupte împotriva ei, 
în ele a ieşit pentru prima oară la iveală contradicţia dintre 
proletariat şi burghezie, în ele s-au născut asociaţiile mun
citoreşti, cartismul şi socialismul. Marile oraşe au transfor
mat boala organismului social, care la ţară apare sub formă 
cronică, într-una acută, dezvăluind prin aceasta natura spe
cifică a bolii şi totodată adevăratul mijloc de a o lecui. Fără 
marile oraşe şi fără acel impuls pe care ele îl dau dezvoltării 
conştiinţei sociale, muncitorii n-ar fi fost nici pe departe atît 
de înaintaţi cum sînt în prezent. Pe lîngă aceasta, ele au 
distrus ultima rămăşiţă a relaţiilor dintre muncitori şi pa
troni, fapt la care a contribuit şi marea industrie prin înmul
ţirea numărului muncitorilor dependenţi de un singur bur
ghez. Bineînţeles că burghezia se tînguie de acest lucru, şi 
pe bună dreptate, căci în relaţiile de atunci burghezul era 
oarecum asigurat împotriva unei răzvrătiri a muncitorilor. 

* "Philosophy of Manufactures• [,.Filozofia manufacturii"] .  Londra, 
1835. - Vom mai avea ocazia să vorbim despre această faimoasă carte. 
Citatele noastre se găsesc la pag. 406 şi urm. 
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El putea să-i exploateze şi să-i domine după pofta 1umii şi 
pe deasupra mai conta şi pe supunerea, pe recunoştinţa şi 
pe afecţiea aoeslor pioi, dacă in afara sala'iului le mai 
acorda puţină amabilitate care hU-l casia nimic şi eventual 
unele mici avantaje - toate acestea în aparenţă din pură 
bunătate şi exces de dărnicie, cînd în fond ele nu reprezen
tau nici a zecea parte din ceea ce le datora. Privit ca bur
ghez izolat, pus în nişte condiţii pe care nu le-a creat el 
însuşi, el şi-a făcut, ce e drept, datoria, cel puţin în parte ; 
dar ca  membru al clasei care guvernează, care prin simplul 
fapt că guvernează răspunde de starea întregii naţiuni şi-şi 
asumă sarcina de a apăra interesul general, burghezul nu 
şi-a îndeplinit nici una dintre datoriile care decurg din po
ziţia sa, ci, dimpotrivă, a exploatat pe deasupra întreaga 
naţiune pentru interesele sale particulare. In relaţiile pa
triarhale, care ascundeau cu făţărnicie sclavia muncitorilor, 
muncitorul trebuia să rămînă un simplu particular, fără viaţă 
sufletească proprie, ignorînd cu totul propriile lui interese. 
Abia cînd s-a rupt de patronul său, cînd a ieşit la iveală că 
e legat de el numai prin interesul particular, prin goana 
după cîştig a acestuia, abia cînd a fost înlăturată aparenta 
afecţiune, care nu rezistă nici la cea mai mică probă, munci
torul a început să devină conştient de poziţia şi de intere
sele sale şi să se dezvolte in mod independent ; abia atunci 
a încetat să mai fie sclavul burgheziei pînă şi în gîndirea, 
in sentimentele şi în manifestările sale. Şi la aceasta a con
tribuit mai ales marea industrie şi marile oraşe. 

Altă cauză care a avut o deosebită influenţă asupra 
caracterului muncitorului englez e imigraţia irlandeză, de 
care am mai vorbit în acest sens. E drept că, pe de o parte, 
ea a degradat, după cum am văzut, pe muncitorii englezi, 
smulgindu-i civilizaţiei şi înrăutătindu-le situaţia, dar, pe de 
altă parte, a contribuit tocmai prin aceasta la adincirea pră
pastiei dintre mdtori şi burghezie şi, prin umare, la 
accelerarea crizei ce se apropia. Căci evoluţia bolii sociale 
de care suferă Anglia este aceeaşi ca a unei boli fizice ; ea 
evoluează după anumite legi, are crizele ei, dintre care ul
tima, şi cea mai violentă, hotărăşte soarta bolnavului. Şi, 
întrucît naţiunea engleză nu poate totuşi să piară în această 
ultimă criză, ci, dimpotrivă, va ieşi dintr-insa reînnoită şi 
renăscută, este îmbucurător tot ceea ce duce boala la pa
roxism. De altfel, imigraţia irlandeză mai contribuie la 
aceasta şi prin temperamentul irlandez pasionat şi vioi, pe 

24 - Marx-Engels - Opere, voi. II 
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care îl încetăţeneşte în Anglia şi îl aduce în mijlocul clasei 
muncitoare engleze. Intre irlandezi şi englezi există în multe 
privinţe aceeaşi deosebire ca între francezi şi germani, iar 
amestecul dintre temperamentul irlandez, mai uşuratic, iras
cibil şi pasionat, şi cel englez, liniştit, perseverent, raţional, 
nu poate aduce cu timpul decît foloase ambelor părţi. 
Egoismul brutal al burgheziei engleze s-ar fi păstrat mai mult 
timp în clasa Uncitoare dacă ace&sta n-ar fi fost influenţată 
de temperamentul generos pînă la abnegaţie al irlandezului, 
stăpînit mai ales de sentimente, şi dacă caracterul englez, 
rece, pur raţional, nu ar fi fost îndulcit, pe de o parte, prin 
amestecul cu sîngele irlandez, pe de altă parte prin rapor
turile zilnice obişnuite cu irlandezii. 

După toate cele spuse nu ne vom mai mira că clasa munci
toare a devenit cu timpul o naţiune cu totul diferită de bur
ghezia engleză. Burghezia are mai multe afinităţi cu toate 
celelalte naţiuni de pe pămînt decît cu muncitorii care tră
iesc în imediata ei apropiere. Muncitorii vorbesc alte dia
lecte, au alte idei şi concepţii, alte moravuri şi princ1pn 
morale, altă religie şi altă politică decît burghezia. Burghe
zia şi muncitorimea sînt două popoare cu totul diferite, atît 
de diferite de p_arcă ar aparţine unor rase diferite ; dintre 
aceste două po_oare, noi, cei de pe continent, am cunoscut 
pînă acum numai unul singur, burghezia. Şi totuşi, tocmai 
celălalt popor, cel alcătuit din proletari, este de o importanţă 
hotărî toare pentru viitorul Angliei •. 

Despre caracterul social al muncitorilor englezi, aşa cum 
se manifestă el în asociaţii şi în principii politice, vom mai 
vorbi mai departe ; aici ne propunem să menţionăm doar 
consecinţele cauzelor pe care le-am expus, în măsura în care 
aceste consecinţe influenţează caracterul individual al mun
citorilor. ln viaţa de toate zilele muncitorul este mult mai 
omenos decît burghezul. Am arătat mai sus că de obicei cer
şitorii apelează numai la muncitori şi că, în general, mun
citorii fac mai mult pentru întreţinerea săracilor decît bur
ghezia. Această stare de fapt - confirmată, de altfel, în 
fiecare zi - o confirmă, printre alţii, şi d-1 Parkinson, ca
nonic la Manchester : 

"Săracii îşi dau mai mult unii altora decît dau bogaţii săracilor. Pot 
întări afirmaţia mea prin mărturia unuia dintre cei mai vechi, mai în· 

* ( 1892) Aceeaşi concepţie, anume că marea industrie i-a despărţit 
pe englezi in două naţiuni diferite, a fost dezvoltată, aproximativ con
comitent, după cum se ştie, şi de către Disraeli în romanul său ,.Sybil, 
or the Two Nations " [,,Sibila, sau cele două naţiuni ") ,  
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deminatici, mai atenţi şi mai omenoşi medici ai noştri, doctorul Bardsley. 
Domnia-sa a declarat în mod public că suma totală cu care săracii se 
ajută in fiecare an intre ei intrece pe aceea a contribuţiilor plătite de 
bogaţi in acelaşi interval de timp" *, 

Omenia muncitorilor se manifestă şi în alte împrejurări 
în modul cel mai îmbucurător. Ei înşişi au cunoscut zile ne
gre, şi de aceea pot compătimi pe cei cărora le merge prost ; 
pentru ei fiecare om e un om, pe cînd pentru burghez mun
citorul e mai puţin decît un om ; de aceea sînt mai sociabili, 
mai prietenoşi şi, cu toate că au mai mare nevoie de bani 
decît cei avuţi, sînt to,uşi mi pruţin ahtiaţi de b.i, căci 
pentru ei banii au numai valoarea obiectelor pe care le pot 
cumpăra în schimbul lor, pe cînd pentru burghezi banii au 
o valoare deosebită, inerentă, valoarea unui zeu, ceea ce face 
din burghez un "om al banului" , josnic şi mscin. Munci
torul, căruia acest sentiment al veneraţiei faţă de ban îi este 
cu totul străin, nu e atît de hrăpăreţ ca burghezul, care e în 
stare de orice numai ca să cîştige bani, care socoteşte că 
scopul vieţii sale este să acumuleze saci cu bani. Tocmai de 
aceea este muncitorul mult mai nepărtinitor, are ochii mult 
mai deschişi în faţa realităţii decît burghezul şi nu priveşte 
totul prin prisma interesului egoist. De prejudecăţile reli
gioase îl fereşte educaţia sa plină de lacune ; el nu pricepe 
nimic din toate acestea şi nici nu-şi bate capul cu ele ; nu 
cunoaşte fanatismul care încătuşează burghezia, şi chiar dacă 
e oarecum religios, o face numai de formă, nici măcar teo
retic - căci în practică muncitorul trăieşte numai pentru 
această lume şi caută să o ducă aici mai bine. Toţi scriitorii 
burghezi sînt de acord că muncitorii nu sînt religioşi şi nu 
se duc la biserică. Excepţie fac cel mult irlandezii şi unele 
persoane mai în vîrstă, apoi muncitorii burgheziţi, supra
veghetorii, maiştrii şi alţii de teapa lor. In sînul masei dom
neşte, însă, aproape pretutindeni o indiferenţă totală faţă de 
religie, în cazul cel mai fericit un oarecare deism, prea ru
dimentar ca să servească la altceva decît la o frazeologie 
lipsită de miez sau să provoace altceva decît o teamă vagă 
faţă de expresii ca necredincios şi ateu. Preoţimea tuturor 
sectelor e foarte prost privită de muncitori, cu toate că ea 
şi-a pierdut influenţa asupra lor abia în ultimul timp ; acum 

* .,On the present Condition of the Labouring Poor ·in Manchester 
etc." [.,Despre situaţia actuală a săracilor care muncesc din Manchester 
etc. "] ,  editată de reverendul Parkinson, canonic la Manchester, ed. 
a III-a, Londra şi Manchester, 1841 . Broşură. 

24 � 
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simplul strigăt : he is a parson - e un popă 1 e adeseori su
ficient pentru a goni un preot de la tribuna adunărilor pu
blice. De altfel, lipsa de educaţie religioasă şi de orice altă 
educaţie, la fel ca şi condiţiile de viaţă în general, contribuie 
la a-i face pe muncitori mai obiectivi, mai puţin legaţi de 
principiile tradiţionale neclintite şi de ideile preconcepute 
decît burghezul. Acesta e prizonierul prejudecăţilor clasei 
sale, e înfundat pînă peste urechi în principiile care i-au fost 
inoculate din copilărie ; cu el nu-i nimic de făcut, el este în 
esenţă conservator chiar şi atunci cînd în formă e liberal ; 
interesele lui sînt indisolubil legate de rînduielile existente, 
e refractar faţă de orice mişcare care reprezintă un progres. 
El 'înceteaz! să mai fie în fmtea dezvoltă1ii istorice, iar locul 
lui îl iau munci!orii, l!ai întîi de dTPt, i·a'' cîndva şi î.n fa:pt. 

Toate acestea precum şi activitatea socială a muncitorilor, 
care decurge din ele şi pe care o vom examina mai tîrziu, 
sînt laturile pozitive ale caracterullui .acestei clase ; laturile 
negative pot fi tot atît de repede rezumate şi decurg în chip 
tot atît de firesc din cauzele menţionate. Alcoolismul, des
trăbălarea în relaţiile sexuale, brutalitatea şi lipsa de res
pect faţă de proprietate sînt defectele principale pe care i 
le reproşează burghezul. Că muncitorii beau prea mult este 
ceva firesc. Şeriful Alison susţine că la Glasgow în fiecare 
sîmbătă seara se îmbată vreo 30.000 de muncitori, şi, fără 
îndoială, el nu indică o cifră micşorată ; că în 1830 în acest 
oraş era cîte o cîrciumă la fiecare 12 case, iar în 1840 cîte 
una la fiecare 10 case ; că în Scoţia s-au plătit în 1823 taxe 
pentru 2.300.000 de galloni de băuturi spirtoase, în 1837 pen
tru 6.620.000 de galloni, iar în Anglia în 1823 pentru 1 .976.000 
de galloni şi în 1 837 pentru 7.875.000 de galloni *, Legea din 
1830 în legătură cu consumul berii, care înlesnea înfiinţarea 
de berării, aşa-numitele jerry-shops, ai căror patroni aveau 
concesiunea desfacerii berii, to be drunk on the premises 
(pentru a fi consumată în local) , a favorizat şi mai mult răs
pîndirea alcoolismului, aducînd fiecăruia circiuma aproape 
în faţa uşii. Mai în fiecare stradă se găsesc cîteva berării de 
tipul acesta, iar la ţară, cînd vezi două sau trei case laolaltă, 
poţi fi sigur •că ·printre ele ste şi n jerry-shop. In afară 
de acestea mai există numeroase cîrciumi clandestine, hush
shops, care nu sînt concesionate, şi multe distilerii de rachiu 

• ., [The] Princ[iples] of Population• ["Principiile populaţiei" ] ,  ibid. 
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care în inima marilor oraşe, în cartiere retrase1 rareori căl
cate de poliţie, produc mari cantităţi de rachiu. Gaskell (loc. 
cit.) evaluează numai în Manchester numărul acestor disti
lerii la peste o sută, iar producţia lor anuală la cel puţin 
156.000 de galloni. Afară de aceasta mai există la Manchester 
peste o mie de cîrciumi, deci, în raport cu numărul caselor, 
cel puţin tot atîtea ca la Glasgow. ln toate celelalte oraşe 
mari situaţia este absolut aceeaşi. Şi dacă, abstracţie făcînd 
de consecinţele obişnuite ale alcoolismului, te gîndeşti că 
bărbaţi şi femei de toate vîrstele, chiar şi copii, adeseori 
mame cu micutii lor în braţe, se întîlnesc aici cu cele mai 
decăzute victime ale regimului burghez, cu hoţi, escroci şi 
prostituate, dacă te gîndeşti că sînt mame care dau rachiu 
sugaciului pe care-I poartă în braţe, se mai poate oare nega 
efectul demoralizant pe care asemenea localuri îl au asupra 
celor care le frecventează ? Mai ales sîmbătă seara, cînd se 
plăteşte salariul şi lucrul încetează ceva mai devreme decît 
de obicei, cînd întreaga clasă muncitoare se revarsă din car
tierele ei mizere pe străzile principale, poţi vedea beţia în 
toată brutalitatea ei. Rareori mi s-a întîmplat să ies într-o 
astfel de seară din Manchester fără să întîlnesc o grămadă 
de beţivi clătinîndu-se pe picioare sau zăcînd în şanţuri. Du
minică seara se repetă, de obicei, aceeaşi scenă, însă mai 
puţin gălăgioasă. Şi cînd banii s-au isprăvit, beţivii se duc 
la una din casele de amanet, care există cu duiumul în fie
care oraş mare - la Manchester sînt mai bine de şaizeci, 
iar într-o singură stradă din Salford (Chapel Street) sînt vreo 
zece, douăsprezece -, şi amanetează ceea ce mai au. ln fie
care sîmbătă seara de la aceste case de amanet sînt răscum
părate o grămadă de mobile, haine de sărbătoare - dacă 
există - veselă, pentru a o porni din nou într-acolo inainte 
de miercurea următoare, pînă cînd, în cele din urmă, vreo 
întîmplare face răscumpărarea imposibilă, şi un obiect după 
altul cade p radă cămătarului, sau pînă cînd acesta refuză să 
mai avanseze vreun ban pe lucrurile vechi şi uzate. Cind ai 
văzut cu ochii tăi cît de răspîndit e alcoolismul printre mun
citorii din Anglia, nu te mai îndoieşti de afirmaţia lordului 
Ashley * că această clasă cheltuieşte anual cam 25.000.000 de 
lire sterline pe băuturi spirtoase ; în ce măsură înrăutăţeşte 
băutura situaţia materială a muncitorilor, cît de grozav zdrun
cină· ea sănătatea morală şi fizică, cum distruge ea raportu-

• Şedinţa Camerei comunelor din 28 februarie 1843. 
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rile familiale îşi poate lesne închipui oncme. E drept că 
societăţile de temperanţă au făcut mult, dar ce înseamnă cele 
cîteva mii de "teetotallers" * faţă de milioanele de muncitori ? 
Cînd Father Mathew, apostolul irlandez al temperanţei, cu
treieră oraşele Angliei, adeseori 30.000 pînă la 60.000 de 
muncitori fac "pledge" ** să nu mai bea, dar pînă în patru 
săptămîni cei mai mulţi 1-au uitat. Dacă, de pildă, socotim 
cîte persoane au făcut la Manchester în ultimii trei , patru 
ani legămîntul de temperanţă, vedem că numărul acestora 
este mai mare decît acela al locuitorilor oraşului , şi totuşi 
nu se observă o scădere a alcoolismului. 

Pe lîngă consumul excesiv de alcool, dezmăţul care dom
neşte în raporturile sexuale constituie unul din viciile prin
cipale ale multor muncitori englezi. Şi acest dezmăţ decurge, 
cu o necesitate de fier, inevitabilă, din situaţia acestei clase, 
care este lăsată de capul ei, fără să aibă însă mijloacele de 
a da acestei libertăţi o întrebuinţare potrivită. Burghezia i-a 
lăsat numai aceste două plăceri, impunîndu-i în schimb o 
mulţime de poveri şi suferinţe ; consecinţa este că,  pentru a 
avea totuşi o bucurie în viaţă, muncitorii se aruncă cu toată 
pasiunea, fără nici un frîu asupra acestor două plăceri , fă
cînd excese. Cînd oamenii sînt puşi în situaţii potrivite nu
mai unui animal, nu le rămîne altceva decît să se revolte 
sau să se depraveze. Cind, pe deasupra, însăşi burghezia, 
chiar unii din reprezentanţii ei respectabili, contribuie direct 
la răspîndirea prostituţiei - cîte din cele 40.000 de prosti
tuate care mişună în fiecare seară pe străzile Londrei nu 
trăiesc de pe urma prea virtuoasei burghezii ? *** ,  cîte din ele, 
seduse de un burghez, nu au ajuns să-şi vîndă trecătorilor 
trupul pentru a nu muri de foame ? Nu e limpede oare că 
într-adevăr burghezia este cea mai puţin îndreptăţită să re
proşeze muncitorilor dezmăţul lor sexual ? 

In genere defectele muncitorilor se reduc toate la abuzul 
de plăceri , la lipsa de prevedere şi de supunere faţă de ordi
nea socială şi în general la incapacitatea de a sacrifica plă
cerea momentană avantajului mai îndepărtat. Dar este aceasta 
de mirare ? Nu este oare firesc ca o clasă care, în schimbul 
trudei ei, nu-şi poate cumpăra decît puţine plăceri, şi numai 
pe cele legate de simţuri , să se năpustească nebuneşte, or-

* - abstinenţi. - No ta Trad. 
** - legămînt. - Nota Trad. 

*** Şeriiul Alison, " [The] Princ[iples] of Population" ,  voi. II. 
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beşte asupra acestor plăceri ? Ce temeiuri, ce interese ar 
avea clasa de a cărei educaţie nu se ocupă nimeni, care e 
lăsată la voia întîmplării, care nu ştie ce este siguranţa zilei 
de mîine, să fie prevăzătoare, să ducă o viaţă "cumpătată" 
şi să jertfească plăcerile prezentului unor plăceri viitoare, 
care tocmai pentru ea, cu situaţia ei veşnic nesigură, veşnic 
gata să se surpe, sînt foarte îndoielnice ? Tocmai clasei care 
trebuie să tragă toate ponoasele de pe urma ordinii sociale 
fără să se bucure de foloasele ei, clasei căreia această ordine 
socială îi arată exclusiv latura ei ostilă, i se cere să respecte 
această ordine socială ? Asta e într-adevăr prea mult. Dar 
clasa muncitoare nu se poate sustrage ordinii sociale atîta 
timp cît aceasta dăinuieşte, iar cînd muncitorul izolat se ri
dică împotriva ei, tot el are de suferit. in felul acesta ordi-. 
nea socială îi face muncitorului aproape imposibilă viaţa de 
familie ; o locuinţă neîngrijită, murdară, care abia poate servi 
ca adăpost pentru noapte, prost mobilată, în care adesea pă
trunde ploaia şi care nu poate fi încălzită, o încăpere fără 
aer, ticsită de oameni nu poate constitui un cămin cît de cît 
plăcut ; bărbatul munceşte toată ziua, poate muncesc şi ne
vasta şi copiii mai mari, fiecare în alt loc, se întîlnesc numai 
dimineaţa şi seara, şi l a  aceasta se adaugă permanenta ten
taţie a băuturii. Ce viaţă de familie poate exista în asemenea 
condiţii ? Totuşi muncitorul nu poate evita familia, el tre
buie să trăiască în mijlocul ei, iar consecinţa sînt permanen
tele neînţelegeri şi certuri casnice, care au o influenţă din 
cele mai demoralizante nu atît asupra soţilor, cît mai ales 
asupra oopiilor. Neglijarea tuturor obligaţiilor cJsnice, mai 
ales neglijarea copiilor, este foarte frecventă printre mun
citorii englezi, fiind provocată în majoritatea cazurilor de 
actualele rînduieli ale societăţii. Şi copiii aceştia, care cresc 
la voia întîmplării, în mediul cel mai demoralizant cu pu
tinţă, din care adeseori fac parte chiar propriii lor părinţi -, 
copiii aceştia să devină cînd sînt mari oameni morali în în
ţelesul burghez al cuvîntului ? Intr-adevăr, prea naive sînt 
pretenţiile pe care burghezul satisfăcut de sine le are faţă de 
muncitor. 

Nerespectarea ordinii sociale se manifestă cel mai evi
dent în manifestarea ei extremă, în criminalitate. Cînd moti
vele care-I demoralizează pe muncitor acţionează mai puter
nic, mai concentrat decît de obicei, atunci el devine criminal 
în mod tot atît de sigur cum trece apa, la 80° Reaumur, dm 
starea Echidă în cea gazoasă. Tratat în mod brutal şi abrl-
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tizant de burghezie, muncitorul devine un obiect la fel de lip
sit de voinţă ca şi apa, şi este supus legilor naturii cu aceeaşi 
necesitate - căci la un anumit punct încetează pentru el 
orice libertate de actiune. De aceea, o dată cu înmulţirea , 
proletariatului, a sporit şi criminalitatea în Anglia şi naţiunea 
britanică a devenit naţiunea cea mai bogată în criminali din 
lume. Din "tabelele de criminali tate" ,  publicate anual de Mi
nisterul de Interne, rezultă că în Anglia criminalitatea s-a 
extins cu o rapiditate de necrezut. Numărul arestărilor pentru 
fapte penale a fost numai în Anglia şi în Ţara Galilor : 

In 1 805 . . 4 .605 în 1830 . , 1 8.107 
" 1 810 . . 5.146 " 1835 . . 20.731 
" 1815 . . 7.818 " 1840 . . 27.187 
" 1 820 . . 13.710 " 1 841 • . 27.760 
" 1825 . . 14.437 .. 1842 . . 31 .309 

aşadar, în 37 de ani numărul arestărilor a crescut de şapte 
ori. Din aceste arestări au avut loc numai în Lancashire, în 
1842, 4.497, deci peste 1 4°/o, iar în Middlesex (inclusiv Lon
dra) 4.094, deci peste 1 3°/o. Vedem, aşadar, că în două dis
tricte, cuprinzînd oraşe mari, cu un proletariat numeros, se 
comit peste un sfert din totalul crimelor, deşi populaţia lor 
globală nu reprezintă nici pe departe a patra parte din popu
laţia întregii ţări. Tabelele de criminalitate mai dovedesc că  
aproape toate crimele sînt făptuite de proletari, căci în  1842, 
din 100 de criminali , în medie nu ştiau s ă  citească şi să scrie 
32,35 ; nu citeau şi nu scriau bine 58,32 ; 6,77 ştiau să citească 
şi să scrie bine, 0 ,22 primiseră o instrucţie mai înaltă, iar 
pentru un procent de 2,34 n-a putut fi indicat gradul de cul
tură. In Scoţia criminalitatea a crescut şi mai repede. In 
18 19  nu se procedase aici decît la 89 de arestări de criminali, 
pe cînd în 1 837 s-au înregistrat 3 . 176,  iar în 1842 chiar 4. 189 
de arestări. In Lanarkshire, unde însuşi şeriful Alison a re
dactat raportul oficial, populaţia s-a dublat în decurs de 30 
de ani, iar criminalitatea s-a dublat la fiecare 5 ani şi jumă
tate, crescînd deci de şase ori mai repede decît populatia. 
Ca în toate ţările civilizate, infracţiunile înseşi sînt, în ma
rea lor majoritate, infractiuni împotriva proprietăţii, deci in
fracţiuni avînd drept cauză lipsuri de un fel sau altul, căci 
nimeni nu fură ceea ce are. Raportul dintre delictele contra 
proprietăţii şi cifra populaţiei care era de 1 la 7 . 140 în Ţările 
de Jos şi de 1 la 1 .804 în Franţa, era în Anglia, pe vremea 
cînd şi-a soris GaskeH ca1tea, de 1 �a 799 ; raportul intre 
infracţiunile împotriva persoanei şi cifra populaţiei era în 
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Ţările de Jos de 1 la 28.904, în Franţa de 1 la 17.573, în An
glia de 1 1a 23.395 ; dintre ciminalitate în gnere şi cifra 
poilaţid era în Tegiunile agr.coJe de 1 la 1 .043, în regiunile 
industriale de 1 la 840 * ; llstăzi acest 'ruport este în întreaga 
anglie e 1 la mai puţin de 660 ** ,  şi nu IÎht nii zece ani 
de la apariţia cărţii lui Gaskell 1 

Aceste fapte sînt într-adevăr mai mult decît suficiente 
pentru a face pe oricine, chiar şi pe un burghez, să chibzu
iască asupra urmărilor acestor stări de lucruri. Dacă demo
ralizarea şi numărul crimelor vor continua să crească în ace
laşi ritm în următorii douăzeci de ani şi dacă industria engleză 
va fi în aceşti douăzeci de ani mai puţin norocoasă decît a 
fost pînă în prezent, criminalitatea va progresa şi mai rapid ; 
care va fi atunci rezultatul ? Vedem de pe acum că societa
tea se află în plină descompunere ; nu putem lua o gazetă 
n mînă fJră •a co1Stala, pe b aza 1.or fapte din ele mai con
cludente, slăbirea tuturor legăturilor sociale. Din maldărul de 
ziare englezeşti pe care le am în faţă scot unul la întîmplare : 
iată un "Manchester Guardian" (30 octombrie 1844) , care re
latează evenimentele petrecute în decurs de trei zile ; renun
ţînd de a mai publica absolut toate ştirile din Manchester, el 
relatează doar c azurile cele mai interesante : că într-o fa
brică muncitorii au încetat lucrul pentru a obţine salarii mai 
mari şi au fost siliţi de judecătorul de pace să-1 reia ; că la 
Salford cîţiva băieţandri au comis furturi şi că un negustor 
falit a încercat să-şi înşele creditorii. Mai amănunţite sînt 
ştirile care privesc oraşele din împrejurimi : la Ashton -
două furturi, o spargere, o sinucidere ; la Bury - un furt ; 
l a  Bolton - două furturi, o fraudă fiscală ; la Leigh - un 
furt ; la Oldham - încetarea lucrului din cauza salariului, 
un furt, o încăierare între irlandeze, un pălărier c are nu 
făcea parte din asociaţia muncitorească maltratat de membrii 
acesteia, o mamă bătută de fiul ei ; la Rochdale - o serie de 
incăierări, un atac împotriva poliţiei, jefuirea unei biserici ; 
la  Stockport - nemulţumiri în rîndurile muncitorilor din 
cauza salariului, un furt, o escrocherie, o încăierare, un băr
bat care-şi maltratează nevasta ; la Warrington - un furt şi 
o încăierare ; la Wigan - un furt şi jefuirea unei biserici. 
Ziarele londoneze aduc ştiri şi mai alarmante ; escrocheriile, 

* . , [The) Manuf[acturing) Popul[ation) of Engl[and] chapt. 10 [.,Popu
laţia industrială din Anglia" ,  capitolul 10). 

•• Cifra populaţiei (circa 15.000.000) împărţită prin numărul infracto
rilor dovediti culpabili (22.733) . 
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furturile, atacurile banditeşti, scandalurile familiale se ţin 
lanţ ; iau la întîmplare un număr din "Times " ( 12  septembrie 
1 844) care relatează întîmplările dintr-o singură zi : un furt, 
un atac împotriva poliţiei, condamnarea unui tată la plata 
pensiei alimentare pentru un copil nJegitim, abandonarea 
i copil de căJre părinţii si şi otrăvirpea unui bărbat lde că-e 
soţia sa. lllcruri asemănătoare se pot citi în toate gazete�e 
englezeşi. In aceas1tă ţară războiul social a fost dezlănţuit pe 
toată linia ; fiecare trăie>te pentru sine şi luptă pentru sjne, 
împotriva tuturor celorllţi ; iar problema dacă trebuie sau nu 
să facă rău tuturor celorlalţi, care sînt inamicii săi declaraţi, 
depinde numai de aprecierea egoistă a fiecăruia asupra avan
tajului său personal. Nimănui nu-i mai trece prin minte să 
se înţeleagă pe cale paşnică cu aproapele său ; toate diferen
dele se rezolvă prin ameninţări, prin dreptul pumnului sau 
prin judecată. Pe scurt, fiecare vede în celălalt un duşman 
care trebuie înlăturat din drumul său, în cazul cel mai feri
cit, un mijloc pe care îl poate folosi pentru a-şi atinge scopu
rile. Acest război devine, după cum dovedesc tabelele de 
criminalitate, din an în an mai violent, mai înverşunat, mai 
neîmpăcat ; duşmanii se împart încetul cu încetul în două 
tabere mari, care luptă una împotriva celeilalte ; de o parte 
burghezia, de cealaltă proletariatul. Acest război al tuturor 
împotriva tuturora şi al proletariatului împotriva burgheziei 
nu trebuie să ne mire ; el nu-i decît aplicarea consecventă a 
principiului conţinut în libera concurenţă ; este însă de mi
rare, pe drept cuvînt, că burghezia, deasupra căreia se adună 
pe zi ce trece, tot mai ameninţători, nori negri de furtună, 
rămîne liniştită şi calmă la toate acestea ; e de mirare cum 
poate burghezia să citească zilnic în ziare relatarea acestor 
fapte fără să msimtă, să nu spun indignare faţă de rîndu
ielile sociale existente, dar măcar teamă de consecintele aces
tor rînduieli, teamă de răbufnirea generală a ceea ce se ma
nifestă izolat în crimele relatate. Dar tocmai de aceea este ea 
burghezie ; de pe poziţia ei nu poate percepe nici măcar fap
tele, darămite consecinţele lor. Un singur lucru e de mirare : 
că prejudecăţile de clasă şi ideile preconcepute pe care şi 
le-a vîrît în cap pot orbi în aşa măsură - aş putea spune 
într-o măsură nefiresc de mare - o întreagă clasă socială. 
Dezvoltarea naţiunii îşi urmează între timp cursul, fie că 
burghezii au sau n-au ochi să vadă acest lucru, iar într-o 
bună zi ea va uimi clasa posedantă cu lucruri la care întelep
ciunea ei nici măcar nu visează. 
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Diferitele ramuri de muncă. 

Muncitoii industril. propriu-zişi 

Dacă analizăm acum mai îndeaproape diferitele ramuri de 
muncă mai importante ale proletariatului industrial englez, 
conform principiului enunţat mai sus (pag. 268) , va trebui să 
începem ·cu muncitorii din fabrici, adică cu cei care intră în 
prevederile legii privitoare la munca în fabrici. Această lege 
reglementează timpul de muncă l fabricilor în care se toarce 
sau se ţese lînă, mătase, bumbac şi in cu ajutorul forţei hi
draulice sau a ,aburului, şi, în consecinţă, se extinde asupra 
celor mai importante ramuri ale industriei engleze. Munci
torii care lucrează în aceste ramuri ale industriei sînt cate
goria cea mai numeroasă, cea mai veche, cea mai inteligentă 
şi mai energică, însă tocmai de aceea şi cea mai agitată şi 
cea mai urîtă de burghezie dintre toate categoriile de mun
citori englezi. Aceşti muncitori, şi mai ales cei din industria 
bumbacului, stau în fruntea mişcării muncitoreşti, aşa cum 
patronii lor, fabricanţii, în special cei din Lancashire, stau in 
fruntea agitaţiei burgheze. 

Am văzut încă din introducere că populaţia care lucrează 
în ramurile menţionate a fost cea dintîi smulsă din condi
ţiile ei anterioare de viaţă prin introducerea noilor maşini. 
Să nu ne mire deci că şi mai tîrziu progresul invenţiilor teh
nice a atins-o tot pe ea cel mai des şi mai radical. Istorta 
industriei bumbacului, aşa cum o prezintă Ure *, Baines ** şi 
alţii, .e vorbeşte la fiecare pagină despre noi perfecţionări, 
dintre care cele mai multe s-au încetăţenit şi în celelalte ra
muri industriale amintite. Aproape pretutindeni munca ma
nuală a fost înloCuită cu mnca mecm.ică, aproape toate 

* . ,The Cotton Manufacture of Great Britain" [.,Industria de bumbac 
din Marea Britanie " ) .  De dr. A. Vre 1836. 

** .,History of the Cotton Manufacture of Great Britain " [.,Istoria in
dustriei de bumbac din Marea Britanie " ) .  De E. Baines, Esq. 



380 Friedrich Engels 

operaţiile se fac u ajutul f1rţei hidraulice sau a abulllui, 
şi fiecare an aduce noi şi noi perfecţionări. 

Intr-o orînduire socială bine organizată, asemenea îmbu
nătăţiri ar fi mai mult decît îmbucurătoare ; însă acolo unde 
bîntuie războiul tuturor împotriva tuturora, anumiţi indivizi 
izolaţi îşi însuşesc profitul răpind majorităţii mijloacele de 
existenţă. Fiecare perfecţionare a maşinilor aruncă pe dru
muri un număr de muncitori, şi cu cît perfecţionarea adusă 
este mai importantă, cu atît mai mare este numărul celor 
rămaşi fără lucru ; fiecare perfecţionare are, prin urmare, 
asupra unui anumit număr de muncitori efectele unei crize 
comerciale, cu tot cortegiul ei de lipsuri, mizerie, crimă. Să 
dăm cîteva exemple. Dat fiind că chiar prima invenţie, ma
şina Jenny (vezi mai sus) , deservită de un singur muncitor, 
producea cel puţin de şase ori mai mult decît putea să pro
ducă in acelaşi interval de timp roata de tors, fiecare nouă 
Jenny lăsa fără pîine cinci torcători. Maşina throstle, care, 
la rîndul ei, dădea un randament cu mult mai mare decît 
Jenny şi avea nevoie tot numai de un singur muncitor, a 
aruncat şi mai mulţi muncitori pe drumuri. Maşina muie, care 
necesita şi mai puţini muncitori in raport cu randamentul ei, 
a avut acelaşi efect, şi fiecare perfecţionare a maşinii ,  adică 
fiecare sporire a numărului fuselor ei ,  a redus numărul mun
citorilor de care era nevoie. Această sporire a numărului fu
selor maşinii muie a fost însă atît de importantă, încît, în 
urma acestei perfecţionări, mase întregi de muncitori au ră
mas pe rumuri ; căci, dacă înainte vreme un "torcătorH şi 
cîţiva copii (piecers) puneau în mişcare 600 de fuse, acum 
un singur om putea să supravegheze 1 .400 pînă la 2.000 de 
fuse la două maşini, astfel că doi torcători adulţi şi parte din 
ajutoarele (piecers) lor deveneau şomeri. Şi de cînd au fost 
introduse maşinile automate self-actors într-un mare număr 
de filaturi, torcătorul este cu totul înlăturat, fiind înlocuit de 
maşină. m în faţa mea o carte * al cărei autor este cunoscu
tul lider cartist din Manchester, James Leach. Omul acesta 
a lucrat ani de-a rîndul în diferite ramuri industriale, în fa
brici şi mine de cărbuni, şi-1 cunosc personal ca pe un om 
deosebit de cinstit, demn de incredere şi capabil. Dispunînd, 

* , .Stubborn Facts from the Factories " ,  by , Manchester Operative. 
Published and dedicated to the working Classes [,.Realităţi de netăgăduit 
din fabrici " ,  aduse la cunoştinţă de n muncitor din Manchester. Dedi
cată clasei muncitoare şi editată] de Wm. Rashleigh, M. P. Londra, 
Ollivier, 1844, pag. 28 şi urm. 
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datorită poziţiei sale în partid, de cele mai ample detalii asu
pra diferitelor fabrici, detalii culese direct de la muncitori, 
el a întocmit tabele din care rezultă că, în 1829, în 35 de fa
brici lucrau cu 1 .083 mai mulţi torcători la maşina mule de
cît în 1 84 1 ,  deşi numărul fuselor din aceste 35 de fabrici 
crescuse în acest timp cu 99.429. El citează 5 fabrici în care 
nu mai sînt de loc folosiţi torcători prin faptul că se lucrează 
numai cu maşini automate. In timp ce numărul fuselor a cres
cut cu 10°/o, numărul torcătorilor a scăzut cu mai mult de 
60°/). Şi Leach adaugă că din 1841 s-au introdus atîtea alte 
perfecţionări ca, de pildă, dublarea şirurilor de fuse (double 
decking) şi altele, încît din 1841 în unele din fabricile pome
nite au mai fost concediaţi încă jumătate din torcători ; în
tr-una din fabrici, în care lucrau recent 80 de torcători, au 
mai rămas doar 20, restul fiind concediaţi sau nevoiţi să în
deplinească o muncă de copil în schimbul unui salariu de 
copil. Leach relatează acelaşi lucru despre Stockport, unde, 
din 800 de torcători cîţi lucrau în 1835, n-au mai rămas în 
1843 decît 140, deşi industria Stockport-ului a crescut consi
derabil în ultimii 8-9 ani. Imbunătăţiri asemănătoare li s-au 
adus recent şi cardelor, în urma cărui fapt rămîn pe drumuri 
jumătate din muncitori. Intr-o fabrică au fost introduse răz
boaie de ţesut duble, perfecţionate, ceea ce a dus la conce
dierea a patru lucrătoare din opt şi, pe lîngă aceasta, celor
lalte patru fabricantul le-a redus salariul de la 8 la 7 şilingi. 
La fel s-au petrecut lucrurile în industria ţesătoriei. Războiul 
mecanic de ţesut a acaparat una după alta toate ramurile 
ţesătoriei manuale şi, deoarece are un randament mult mai 
mare decît războiul de ţesut acţionat cu mîna, iar un mun
citor poate supraveghea două războaie mecanice, şi în această 
ramură au rămas pe drumuri o mulţime de muncitori. La fel 
se petrec lucrurile în toate ramurile de producţie, la tarsul 
inului şi al linii, l a  tramajul mătăsii ; ba războiul mecanic 
de ţesut începe să acapareze chiar anumite ramuri ale ţesă
toriei linii şi inului ; chiar la Rochdale se folosesc la ţesutul 
flanelei şi a altor produse de lînă mai multe războaie meca
nice de ţesut decît manuale. Burghezia obişnuieşte să răs
pundă la toate acestea că perfecţionările aduse maşinilor, 
micşorînd costul de producţie, funizează marfa la un preţ 
mai scăzut şi că acest preţ scăzut determină o atare creştere 
a consumului, încît muncitorii deveniţi şomeri găsesc în cu
rînd de lucru din plin în fabricile nou înfiinţate. Desigur, 
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burghezia are perfectă dreptate să susţină că, în anumite 
condiţii favorabile dezvoltării generale a industriei, fiecare 
scădere a preţului unei mărfi, a cărei materie primă costă 
puţin, măreşte foarte mult consumul şi are ca urmare crearea 
de noi fabrici ; dar, în ce priveşte restul, fiecare cuvînt al ei 
este o minciună. Ea nu ţine de fel seamă de faptul că trebuie 
să treacă ani de zile pînă să se manifeste urmările scăderii 
preţului, pînă să se clădească noile fabrici ; burghezia nu 
pomeneşte o vorbă despre faptul că orice perfecţionare adusă 
maşinilor trece tot mai mult asupra maşinii munca propriu
zisă, obositoare, transformînd munca bărbaţilor adulţi într-o 
simplă supraveghere pe care o poate îndeplini tot atît de bine 
şi o îndeplineşte chiar o femeie slabă sau un copil în schim
bul unei jumătăţi sau unei treimi din salariu ; că astfel băr
baţii sînt tot mai mult înlăturaţi din industrie şi nu mai gă
sesc de lucru în ciuda faptului că a crescut producţia ; ea 
trece sub tăcere că, datorită acestui fapt, ramuri întregi de 
muncă dispar cu desăvîrşire sau suferă astfel de transformări, 
încît muncitorii trebuie să le înveţe din nou ; burghezia se 
fereşte ca de foc să admită aici · ceea ce preconizează în alte 
ocazii cînd se pune problema interzicerii muncii copiilor 
mici, şi anume că, pentru a fi însuşită temeinic, munca de 
fabrică trebuie învăţată din fragedă copilărie, încă înainte 
de vîrsta de zece ani (compară, de exemplu, cu diferite pa
saje  din raportul Comisiei pentru cercetarea muncii in fa
brici) ; ea nu pomeneşte nimic despre faptul că procesul per
fecţionării tehnice continuă fără întrerupere şi că de îndată 
ce un muncitor - presupunînd că ar fi într-adevăr cazul -
s-a adaptat unei noi ramuri de muncă este înlăturat şi din 
aceasta, răpindu-i-se astfel şi ultima rămăşiţă de siguranţă 
a zilei de mîine. Burghezia însă trage foloase de pe urma 
perfecţionării tehnicii ; în primii ani, cînd mai lucrează multe 
maşini vechi şi perfecţionarea nu a fost introdusă încă pre
tutindeni, ea are cea mai bună ocazie de a acumula avere ; 
ar fi prea mult să-i cerem să vadă şi inconvenientele acestei 
perfecţionări a maşinilor. 

Burghezia tăgăduieşte de asemenea cu înverşunare că ma
şinile perfecţionate determină scăderea salariilor, în timp ce 
muncitorii susţin aceasta cu tărie. Burghezia persistă în a 
susţine că, deşi o dată cu uşurarea procesului de producţie 
salariul cu bucata a scăzut, salariul săptămînal în genere a 
înregistrat mai curînd o urcare decît o scădere, aşa că si-
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tuaţia muncitorilor mai curînd s-a îmbunătăţit decît s-a în
răutăţit. E greu să-ţi dai seama de realitate, deoarece mun
citorii se referă de cele mai multe ori la salariul cu bucata ; 
totuşi este cert că în anumite ramuri de activitate şi salariul 
săptămînal a suferit o scădere din cauza maşinilor. Aşa-nu
miţii feinspinner (muncitori care torc firul fin la maşina mule) 
au într-adevăr un salariu mare, 30 pînă la 40 de şilingi pe 
săptămînă, fiindcă sînt organizaţi într-o asociaţie puternică 
care luptă pentru menţinerea salariului la un nivel ridicat şi 
pentru că munca aceasta se învaţă greu ; în schimb, torcă
torii de fire groase, pe care îi concurează maşinile automate 
(self-actors) , inutilizabile la firul fin, şi a căror asociaţie a 
fost slăbită prin introducerea acestor maşini, primesc un sa
lariu foarte scăzut. Un torcător de la maşina mule mi-a spus 
că nu cîştigă mai mult de 14 şilingi pe săptămînă, ceea ce 
coincide cu declaraţiile lui Leach, după care în diferite fa
brici torcătorii de fire groase cîştigă mai puţin de 1 6 1!2 şilingi, 
iar un torcător care cu trei ani în urmă cîştiga 30 de şilingi 
acum abia poate ajunge la 12 1/2 şilingi, sumă pe care în medie 
n-a depăşit-o în ultimul an. Este drept că salariul femeilor 
şi al copiilor a scăzut mai puţin, însă numai din cauză că din 
capul locului nu era mare. Cunosc mai multe femei, văduve 
cu copii, care cîştigă cu greu opt-nouă şilingi pe săptămînă, 
şi oricine cunoaşte preţurile articolelor de primă necesitate 
în Anglia va fi de acord că această sumă nu ajunge ca o fa
milie să poată trăi omeneşte. Muncitorii susţin în unanimi
tate că în general salariul a suferit o scădere în urma per
fecţionării maşinilor. La orice întrunire muncitorească din 
regiunile industriale se poate auzi că muncitorii socotesc 
afirmaţia fabricantilor burghezi că situaţia clasei muncitoare 
s-ar fi îmbunătăţit datorită producţiei mecanizate drept o 
minciună sfruntată. Şi chiar dacă ar fi adevărat că numai 
salariul relativ, cu bucata, a scăzut, iar cel absolut, suma cîş
tigului săptămînal, ar fi rămas acelaşi, ce reiese de aici ? 
Nimic altceva decît că muncitorii trebuie să privească liniş
tiţi cum îşi umplu domnii fabricanţi buzunarele, trăgînd fo
loase de pe urma fiecărei perfecţionări tehnice, fără a le 
acorda lor nici cea mai modestă părticică. In lupta împotriva 
muncitorilor burghezia uită şi cele mai elementare principii 
ale propriei ei economii politice. Ea, care de obicei îl invocă 
la tot pasul pe Malthus, în spaima ei le obiectează muncito
rilor : dar unde ar fi găsit de lucru milioanele de muncitori 
cu care a sporit populaţia din Anglia dacă n-ar fi existat 
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maşinile ? * Ce prostie 1 Ca şi cum burghezia n-ar şti destul 
de bine că, fără maşini şi fără dezvoltarea industrială la care 
s-a ajuns datorită lor, aceste "milioaneu nici n-ar fi luat naş
tere şi nu s-ar fi maturizat 1 Maşinile le-au fost de folos mun
citorilor doar prin aceea că le-au demonstrat necesitatea unei 
transformări sociale în urma căreia maşinile să nu mai lu
coee împotriva mcOrJ[or, i pentru ei . Dacă î11ţ[epţii 
domni burghezi ar binevoi să-i întrebe odată pe oamenii care 
mătură străzile din Manchester sau dintr-altă parte (astăzi 
şi această ocupaţie aparţine trecutului, căci şi pentru aceasta 
au fost inventate şi introduse maşini ) , sau pe vînzătorii am
bulanţi de sare, chibrituri, portocale şi şireturi de ghete, sau 
pe ·cei care sînt silii Să •cerşească, cu ·Ce s1au ocupat înainte, 
răspunsul multora ar fi : am fost muncitor de fabrică şi am 
rămas şomer din cauza maşinilor. In actualele împrejurări 
sociale perfecţionarea maşinilor poate avea pentru muncitor 
numai urmări defavorabile şi adesea cît se poate de apăsă
toare ; fiecare maşină nouă aduce cu ea şomaj, mizerie şi lip
suri, iar într-o ţară ca Anglia, unde în genere există aproape 
in permanenţă "un surplus de populaţie" ,  concedierea con
stituie, în majoritatea cazurilor, cea mai grea lovitură pen
tru muncitor. Dar să ne gîndim numai cît de descurajantă, 
de distrugătoare pentru muncitori, a căror situaţie este şi aşa 
destul de precară, trebuie să fie această nesiguranţă a zilei 
de mîine, care rezultă din necontenitul progres al maşinilor 
şi, implicit, al şomajului 1 Pentu a nu ajunge la desperare. 
muncitorului nu-i rămîn iarăşi decît două căi : revolta lăun
trică şi cea exteriorizată împotriva burgheziei, sau alcoolis
mul şi în genere dezmăţul. Muncitorii englezi recurg la amîn
două. Istoria proletariatului englez aminteşte de sute de 
răzvrătiri împotriva maşinilor şi împotriva burgheziei în ge
neral, iar despre dezmăţ am mai vorbit. Acesta nu este, fireşte, 
decît o altă formă a desperării. 

In condiţiile cele mai grele trăiesc acei muncitori care 
trebuie să concureze ultima maşină introdusă. Preţul artico
lului fabricat de ei se stabileşte corespunzător cu preţul ace
luiaşi articol fabricat de maşină, şi deoarece maşina lucrează 
mai ieftin muncitorul care concurează o maşină are salariul 
cel mai scăzut. In aceeaşi situaţie se află şi muncitorii care 
lucrează la o maşină veche dacă trebuie să concureze ma-

* Aşa întreabă, de exemplu, d-1 Symons in "Arts and Artisans• 
["Meşteşuguri şi meşteşugari • 1 .  
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şinile mai noi, perfecţionate. Căci cine altul să suporte pa
guba ? Fabricantul nu vrea să-şi arunce maşina şi  nici să 
suporte paguba ; de la maşina neînsufleţită nu poate să ia 
nimic, prin urmare se leagă de muncitor, ţapul ispăşitor al 
întregii societăţi. Dintre toţi muncitorii aceştia care concu
rează maşinile, cei care au cel mai mult de suferit sînt ţe
sătorii manuali din industria bumbacului. Ei primesc salariile 
cele mai mici şi nu sînt în stare, chiar atunci cînd au de lucru 
din plin, să cîştige mai mult de 1 0  şilingi pe săptămînă. Răz
boiul mecanic de ţesut le răpeşte pe rînd toate sorturile de 
ţesături ; în afară de aceasta, ţesătoria manuală este ultimu1 
refugiu al tuturor muncitorilor şomeri din alte branşe, aşa 
că în această ramură se găseşte întotdeauna un surplus de 
braţe de muncă. Iată de ce în perioadele medii ţesătorul ma
nual se socoteşte fericit cînd poate cîştiga 6-7 şilingi pe 
săptămînă, şi pentru a ajunge şi la această sumă este nevoit 
să şadă zilnic 14-18 ore la războiul lui de ţesut. In plus, cele 
mai multe ţesături necesită o atmosferă umedă, pentru ca fi
rul bătăturii să nu se rupă în fiecare clipă, şi atît din pricina 
aceasta cît şi din pricina sărăciei muncitorilor, care nu-şi pot 
plăti o locuinţă mai bună, atelierele ţesătorilor manuali nu 
au de cele mai multe ori duşumele sau altă pardoseală. Am 
intrat în multe locuinţe ale ţesătorilor manuali - prin curţi 
şi uliţe dosnice, sărăcăcioase, de obicei în subsoluri. Adese
ori, cinci-şase ţesători manuali, dintre care unii căsătoriţi, lo
cuiesc împreună într-o căsuţă cu o cameră sau două de lucru 
şi un dormitor mare comun. Hrana lor constă aproape ex
clusiv din cartofi, uneori şi puţin păsat de ovăz, rareori lapte 
şi mai niciodată cane ; mare parte dintre ei sînt irlandezi 
sau de origine irlandeză. Şi aceşti nenorociţi ţesători ma
nuali, primii pe care îi atinge orice criză şi ultimii care se 
refac de pe urma ei, trebuie să-i servească burgheziei drept 
unealtă de care se serveşte pentru a face faţă atacurilor în
dreptate împotriva sistemului industrial 1 Priviţi, strigă bur
ghezia triumfătoare, cum se chinuiesc aceşti bieţi ţesători 
manuali, în timp ce muncitorilor din fabrici le merge bine, 
şi judecaţi apoi sistemul industrial 1 * Ca şi cum ţesătorli 
manuali nu ar fi ajuns în starea aceasta tocmai din cauza 
sistemului industrial cu toate maşini1 e sale, ca şi cum bur
ghezia n-ar şti acest lucru tot atît de bine ca şi noi ! Dar 

* De pildă, dr. Ure in .,Philos[ophy) of Manuf[actures) " [ .,Filozofi-
manufacturii " ) . . 
25 - Marx-Engels - Opere, voi. I l  
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aici este vorba de interesele burgheziei, aşa că nu contează 
pentru ea cîteva minciuni şi ipocrizii. 

Să examinăm mai îndeaproape faptul că maşinile înlocu
iesc tot mai mult munca muncitorului adult. Munca la ma
şini, atît la tors cît şi Ia ţesut, constă îndeosebi în înnodarea 
firelor rupte, căci altminteri maşina face totul ; această muncă 
nu reclamă forţă, ci doar o mai mare agilitate a degetelor. 
Bărbaţii, prin urmare, nu numai că nu sînt necesari, ci, dim
potrivă, din cauză că au musculatura şi oasele de Ia mîini 
mai puternic dezvoltate, sînt chiar mai puţin potriviţi decît 
femeile şi copiii, fiind astfel în mod firesc aproape complet 
eliminaţi de la această muncă. Aşadar, cu cît locul muncii 
manuale, al efortului fizic îl iau tot mai mult, datorită intro
ducerii maşinilor, forţa hidraulică sau a aburului, cu atît mai 
puţin es:e nQie de llllca bărbaţilor, - şi, inuit munca 
femeilor şi a copiilor este oricum mai ieftină şi, după cum 
am spus, în aceste ramuri de activitate chiar mai indicată 
decît a bărbaţilor, femeile şi copiii sînt aceia care le ocupă 
locul. In filaturi, la maşinile throstle lucrează numai femei 
şi fete, la maşinile muie cîte un filator adult (la care se re
nunţă însă la self-actors) şi mai mulţi piecers pentru înno
datul firelor, în majoritate copii sau femei, cîte o dată tineri 
de 1 8-20 de ani, pe alocuri . cîte un torcător bătrîn rămas 
fără lucru *. La războaiele mecanice de ţesut lucrează mai 
mult femei între 15 şi 20 de ani sau mai în vîrstă, uneori şi 
cîţiva bărbaţi, care rămîn însă rareori la această ocupaţie 
după ce trec de 21 de ani. La flyere lucrează de asemenea 
numai femei, cel mult cîţiva bărbaţi care sînt folosiţi la as
cuţitl şi !a curăţ,atul cardelor. In afară de to�i acştia, fa
bricile mai folosesc un număr de copii pentru scoaterea şi 
aşezarea mosoarelor (doffers) , cîţiva bărbaţi adulţi ca supra
veghetori în ateliere, un mecanic şi un maşinist pentru ma
şina cu aburi, precum şi tîmplar, portar etc. Munca propriu
zisă este însă făcută de femei şi de copii. Fabricanţii neagă 
şi acest lucru, şi anul trecut au publicat chiar tabele impo
zante care trebuiau să dovedească că maşinile nu i-au izgo-

* .,n ceea ce priveşte salariul, in momentul de faţă starea de lu
cruri e foarte încurcată în unele ramuri ale industriei bumbacului din 
Lancashire ; sute de bărbaţi între 20 şi 30 de ani, care lucrează ca «piecer» 
sau au altă atribuţie, nu cîştigă mai mult de 8 sau 9 şilingi pe săptămînă, 
pe cind, în aceeaşi întreprindere, copii de 13 ani cîştigă 5 şilingi, iar 
fete tinere de 16-20 de ani au 10-12 şilingi pe săptămînă". Raportul 
inspectorului de fabrică L. Horner, octombrie 1844. 
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nit pe bărbaţi din fabrici. Din aceste tabele rezultă că, dintre 
toţi muncitorii de fabrică, ceva mai mult de jumătate (520/o) 
sînt femei, cam 480fo bărbaţi, şi dintre aceşti muncitori mai 
mult de jumătate sînt trecuţi de 18 ani. Pînă aici totul e în 
regulă. Domnii fabricanţi s-au ferit însă să ne spună cîţi 
dintre adulţi erau bărbaţi şi cîţi femei. Şi tocmai aici e punc
tul nevralgic. Evdent că, deşi 1au S la socteală mecaniii, 
tîmplarii şi toţi bărbaţii adulţi care aveau în vreun fel oare
care de-a face cu fabricile lor, poate chiar şi funcţionarii etc ., 
ei n-au curajul totuşi să înfăţişeze starea de lucruri aşa cum 
se prezintă în realitate. In general, aceste date, în care abundă 
falsurile, interpretările sucite, arbitrare, cifre medii care con
ving pe profani, dar nicidecum pe cunoscători, tăinuiesc toc
mai esenţialul, dovedind numai orbirea egoistă şi reaua-cre
dinţă a acestor fabricanţi. Vom extrage din cuvîntarea ţinută 
la 15 martie 1844 e 11o1dJl shley în Camera comunelor, cu 
ocazia prezentării moţiunii pentru ziua de muncă de zece 
ore, unele indicaţii asupra procentului vîrstelor şi sexelor, 
indicaţii care n-au f�t dezminţite de datele fabricanţilor, 
care nu se referă, de altfel, decît la o parte a industriei en
gleze. Din cei 419.590 de muncitori industriali din imperiul 
britanic ( 1839) , 192.887, deci aproape jumătate, aveau mai 
puţin de 18 ani, iar 242.296 erau femei, dintre care 1 12. 192 
sub 18 ani. Prin unnare rămîn 80.695 de tineri sub 18 ani şi 
96.599 de mJdtori a'd'lţi de sex bărbătesc, ded 230fo, nici 
măcar un sfert din numărul total. Din totalul muncitorilor din 
industria bumbao'lui, 561.tOfo erau femei, din industria Linii 
- 681/2 % ,  din industria mătăsii - 701/2 % ,  din torcătoriile 
de in - 701/2 % .  Aceste cifre sînt suficiente pentru a do
vedi că bărbaţii adulţi au fost înlăturaţi. N-avem decît să 
intrăm într-o fabrică oarecare pentru a ne convinge de 
cele de mai sus. De aici rezultă în mod · imperios acea 
răsturnare a ordinii sociale existente, care, tomai pentru 
că este silnică, are cele mai dăunătoare consecinţe pen
tru muncitori. In primul rînd, munca femeilor destramă 
complet familia, căci atunci cînd femeia  stă 12-13 ore 
pe zi în fabrică, iar soţul lucrează şi el acolo sau altundeva, 
ce se alege de copii ? Ei cresc ca buruienile, sînt daţi în gazdă 
în schimbul unui şiling sau unui şiling şi jumătate pe săp
t�înă, şi m sJnt trJaţi acolo le ptm închipui. De aceea, 
în cartierele industriale se şi înmulţesc în mod îngrijorător 
accidentele cărora le cad victimă copiii mici din lipsă de 
supraveghere. Din evidenţele unui funcţionar de la morga din 

25* 
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Manchester reiese (conform celor relatate de Comisia pentru 
cercetarea muncii în fabrici, raportul d-rului Hawkins, pag. 
3) că în timp de 9 luni au avut loc 215 accidente mortale •, 
dintre care 69 prin arsuri, 56 prin înec, 23 prin cădere şi 67 
de altă natură, pe cînd în cartierele neindustriale din Liver
pool, în decurs de 12 luni au avut loc numai 146 de accidente 
mortale. Accidentele mortale din minele de cărbuni nu sînt 
incluse în datele referitoare la aceste două oraşe şi trebuie 
să mai ţinem seamă de faptul că, autoritatea coronerului din 
Manchester neextinzîndu-se asupra localităţii Salford, popu
laţia ambelor districte este cam aceeaşi. "Manchester Guar
dian u relatează aproape în fiecare număr despre unul sau 
mai multe cazuri de arsuri grave. Se înţelege de la sine că, 
în urma faptului că mamele muncesc, sporeşte şi mortalita
tea generală în rîndurile copiilor mici ; lucrul acesta e con
firmat în mod neîndoios de fapte. Adesea femeile se întorc 
la fabrică chiar la trei sau patru zile după naştere, lăsînd, 
bineînţeles, sugaciul acasă ; în orele libere ele se reped acasă 
pentru a alăpta copilul şi a mai îmbucP şi ele cîte ceva - ce 
fel de alăptare este aceasta nu mai e nevoie să spun 1 Lordul 
Ashley redă declaratiile cîtorva muncitoare : 

,.M. H., in vîrstă de 20 de ani, are doi copii ; cel mic, un sugaci. 
rămîne in grija celuilalt, mai măricel ; ea pleacă dimineaţa, la cinci şi 
ceva, la fabrică şi se întoarce la ora opt seara ; în timpul zilei laptele 
ii curge din sîn atît de abundent, încît i se udă rochia. - I. W. are 
trei copii ; pleacă de acasă luni la ora cinci şi se întoarce abia sîmbătă 
seara la şapte ; atunci are atîtea treburi de făcut pentru copii, că nu se 
poate duce la culcare inainte de ora trei dimineaţa. Adesea vine udă de 
ploaie pînă la piele, şi e nevoită să lucreze în starea aceasta. «Sinii mi-au 
provocat cele mai grozave dureri şi eram udă leoarcă de lapte» • .  

Sistemul acesta ticăios nu face decît să stimuleze între
buinţarea narcoticelor pentru a linişti copiii, procedeu care 
a ajuns să aibă într-adevăr o răspîndire foarte largă în car
tierele muncitoreşti ; dr. Johns, care are în atribuţia sa actele 
de stare civilă ale districtului Manchester, este de părere că 
acest obicei constituie principala cauză a numeroaselor de
cese survenite în urma colicilor. Este inevitabil ca munca 
femeii în fabrică să nu destrame complet familia, iar această 
destrămare are, în stadiul actual al societăţii întemeiate pe 
familie, consecinţele cele mai demoralizante atît pentru soţi 

* In 1843, printre accidentaţii aduşi la spitalul din Manchester, 189. 
adică una sută optzeci şi nouă, aveau răni provenite din arsuri. Cîte 
din cazuri au fost mortale nu se indică. 
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cît şi pentru copii. O mamă care nu are timp să  se ocupe de 
copilul ei, să-i dea îngrijirile cele mai elementare în primii 
ani ai vieţii, o mamă care abia îşi vede copilul, nu-i poate fi 
mamă, în mod fatal ea devine nepăsătoare faţă de dînsul, nu-i 
poartă dragoste, nu-i poartă de grijă, ca şi um ii n-aT fi 
copilul ei ; iar copiii care au crescut în asemenea condiţii 
sînt mai tîrziu definitiv pierduţi pentru familie, nu se pot 
simti niciodată acasă nici chiar în familia întemeiată de ei, 
pentru că n-au cunoscut decît o viaţă singuratică ; în felul 
aesta, ei contribuie la destrmarea failiei, fnomn şi aşa 
generalizat în rîndurile muncitorilor. La aceeaşi destrămare 
a familiei duce şi munca copiilor. Cînd aceştia ajung să cîş
tige mai mult doît îi costă pe părinţi întreţi11erea lor, încep 
să le dea acestora o sumă anumită pentru masă şi casă, chel
tuind restul pentru ei. Aceasta se întîmplă adesea chiar de 
la vîrsta de 1-15 ani (Power, Raportul privitor la Leeds ; 
Tufnell, Raportul privitor la Manchester, pag. 17 etc. din 
raportul de fabrică). Pe s curt, copiii se  emancipează şi con
sideră casa părintească ca o pensiune, pe care, de alfel, cînd 
nu le place, o şi schimbă adesea cu alta. 

In multe cazuri familia nu este cu totul distrusă prin fap
tul că femeia munceşte, dar situaţia din sînul familiei este 
complet răsturnată. Femeia este aceea care întreţine fami
lia, iar bărbatul rămîne acasă, îngrijeşte de copii, mătură şi 
găteşte. Cazurile acestea sînt foarte, foarte frecvente ; numai 
la  Manchester s-ar putea găsi cîteva sute de bărbaţi condam
naţi la munci casnice. Ne putem închipui ce justificată in
dignare provoacă în sufletul muncitorului această adevărată 
castrare şi ce răstunare a tuturor relatiilor de familie rezultă 
de aici, mai ales că toate celelalte relaţii sociale rălîn ne
s chimbate. Am în faţa mea sorisoa1ea unui muncitor nglez, 
Robert Pounder, Baron's Buildings, Woodhouse Moor-Side, 
Leeds (burghezia îl poate găsi acolo, pentru ea chiar şi dau 
adresa exactă) , adresată lui Oastler şi a cărei naivitate n-o 
pot reda decît pe jumătate ; ortografia ar putea fi redată de 
bine, de rău, nu însă dialectul din Yorkshire *. El povesteşte 
în această scrisoare cum un alt muncitor, cunoscut de-al lui, 
:olindînd ţara în căutare de lucru, a dat la St. Helens, în 
Lancashire, peste un vechi prieten. 

, .i bine, domnule, 1-a găsit, şi cind a ajuns la bordeiul lui, ce credeti 
că era 1 O cameră umedă şi joasă la subsol , descrierea mobilierului era 

. 
* In limba romină n-a putut fi redată nici ortografia. - Nota Trad. 
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următoarea : două scaune vechi, o masă rotundă cu 3 piCioare, o ladă, 
pat nu, doar o grămadă de paie vechi într-un colţ cu vreo două cearşea
furi murdare pe deasupra şi 2 butuci in sobă, şi cînd sărmanul meu 
prieten a intrat l-a văzut pe bietul Jack stînd pe lemne lîngă foc, şi ce 
credeţi că făcea ? Şedea şi ţesea ciorapii nevesti-si cu un ac de ţesut 
şi, de îndată ce l-a văzut pe vechiul său prieten în uşă, a căutat să-I 
ascundă, însă Joe - aşa-I cheamă pe cunoscutul meu - văzuse totul 
şi·i spuse : - Ei drace, Jack, ce faci acolo, unde ţi-e nevasta, asta-i 
treaba ta ? Bietului Jack i-a fost ruşine şi a zis : - Nu, ştiu că asta nu-i 
treaba mea, dar săraca nevastă-mea e la fabrică, trebuie să plece la 51/a 
şi munceşte pînă la 8 seara, şi cînd se întoarce acasă e aşa de istovită, 
că nu mai poate face nimic, aşa că trebuie să fac eu tot ce pot în locul 
ei, căci n-am de lucru şi n-am mai avut de mai bine de 3 ani şi nici nu 
mai capăt de lucru în viaţa mea, şi  apoi a plîns cu lacrimi amare. Nu, 
Joe, a spus el, este destul de lucru pentru muieri şi pentru copii aici 
în ţinut, dar nici un pic pentru bărbaţi ; mai degrabă poţi găsi 100 de 
lire pe stradă decît de lucru, dar n-aş fi crezut s-ajung ca tu sau alt
cineva să mă vadă că ţes ciorapii nevesti-mi, căci asta nu e treabă de 
bărbat, dar seara femeia nu se mai poate ţine pe picioare, mi-e frică să 
nu cadă la pat şi atunci nu �tiu ce ne-am face, căci ea e de multă vremP 
bărbatul în casă, iar eu femeia. Nu e treabă de bărbat, Joe, şi a plîns 
amar şi a zis : n-a fost întotdeauna aşa. - Nu Jack, a zis Joe, şi dacă 
n·ai avut de lucru tot timpul ăsta, cum ţi-ai ţinut zilele ? .... O să-ţi spun, 
Joe, am dus-o cum am putut, dar a mers destul de prost, tu ştii că atunci 
cînd m-am însurat, am avut de ajuns de lucru şi ştii că n-am fost leneş. 
- Nu, nu erai. - Şi am avut o casă mobilată frumos şi Mary nu trebuia 
să lucreze, eu puteam lucra pentru amîndoi, dar acum lumea e pe dos ; 
Mary trebuie să muncească şi eu trebuie să rămîn aici, să îngrijesc de 
copii, să mătur, să spăl, să gătesc şi să cîrpesc. Căci biata femeie cînd 
vine acasă seara e ostenită şi fără putere. Ştii, Joe, e greu pentru unul 
care era obişnuit altfel. Joe a spus : - Da, băiete, e greu, şi atunci Jack 
a inceput iar să plîngă că mal bine nu s-ar fi insurat niciodată şi nu 
s-ar fi născut niciodată, dar el n·a crezut cînd s-a însurat cu Mary c-o 
să-i meargă aşa. - Destule lacrimi am vărsat din cauza asta, a spus Jack. 
Ei domnule, cînd Joe a auzit una ca asta, a dat dracului fabricile şi pP 
fabricanţi şi guvernul şi a început să-i înjure cu toate înjurăturile pe 
care le-a Îllvăţat din tinereţe în fabrică". 

Se poate imagina o situaţie mai smintită, mai absurdă decît 
cea descrisă în această scrisoare ? Totuşi această situaţie în 
care bărbatul nu mai ste bărbat, iar femeii i se răpeşte femi
nitatea, fără a putea face într-adevăr din bărbat femeie şi din 
femeie bărbat, situaţia aceasta care degradează ambele sexe 
în modul cel mai ruşinos şi prin ele dmnitatea omenească, 
ste consecinţa ultimă a mult lăudatei noastre civilizaţii, rezul
tatul ultim l tuturor străduinţelor depuse de sute de generaţii 
pentru a îmbunătăţi propria lor situaţie şi pe aceea a urmaşilor 
lor 1 Cînd vedem că toată osteneala şi munca noastră au ajuns 
de batjocură, nu ne rămîne dcît să ne îndoim de omenire, de 
voinţa şi progresul ei, sau să.admitem că pînă acum societatea 
mană şi-a căutat fericirea pe o cale grşită ; trebuie să ad-
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mitem •că o atare intervertire a poziţiei sexelor nu poate pro
veni decît din faptul că sexele au fst puse din capul locului 
în relaţii reciproce false. Dacă supremaţia femeii asupra bărba
tului, aşa cum a fost provocată în mod fatal de sistemul ae 
fabrică, este inumană, atunci suprmaţia primitivă a bărbatului 
.supra femeii a fost de asemenea inumană. Dacă astăzi femeia 
işi poate întemeia supremaţia - aşa cum şi-o întemeia înainte 
bărbatul - p e  faptul că ea aduce ·cel mai mare aport, ba chiar 
totul în comunitatea de bunuri a familiei, - rezultă de aici în 
mod necesar că acastă comunitate de bunuri nu este reală, 
raţională, de vrme ce un membru al familiei se mai poate 
prevala de faptul că contribuţia lui e !ai mare. Dacă în socie
tatea actuală familia se destramă, acest fapt vădeşte tocmai că 
în fond nu dragostea familială, ci interesul personal, care se 
păstrează în mod necesar şi în comnitatea de bunuri inver
sată, este acela care constituie legătura de familie *. Aceeaşi 
situaţie o găsim şi în familiile în care copiii îşi întreţin părinţii 
şomeri, atunci cînd nu le plătesc acestora întreţinerea, .upă 
cum am arătat mai sus. Dr. Hawkins confirmă în buletinul 
industrial că această situaţie e destul de frecventă, fiind înde
osebi la Manchester un fenomen obişnuit. Ca mai înainte 
femeia, în acst caz copiii sînt stăpînii casei. In cuvîntarea sa  
(inută în  cadrul şedinţei din 15 martie 1844 a Camerei comu
nelor) , lordul Ashley citează un asemenea caz : un om îşi do
jenise cele două fiice pentru că fuseseră într-o cîrciumă, iar 
acestea i-au răspuns că li s-a urît u tutela : "Damn you, we 
have you to keep" **, şi că voiau să pfofite şi ele ceva de pe 
urma muncii lor ; fetele s-au mutat din casa părintească, lăsîn
du-şi păinii în voia soartei. 

Femeile nemăritate care-şi petrec tinereţea în fabrici nu o 
duc mai bine decît cele măritate. Se înţelege că o fată care a 
lucrat în fabrică de la vîrsta de nouă ani n-a avut cum s ă  
înveţe gospdăria, ş i  de aceea toate muncitoarele de fabrică 
sînt complet lipsite de experienţă în ceea ce priveşte muncile 
caIliae şd lll au aptidilii e gospoine. le nu se prkep la  
cusut şi la împletit, nici la gătit sau la spălatul rufelor, nu 

* Cît de multe femei măritate lucreazi în fabrici rezultă dintr-o co
municare făcută chiar de fabricanti : ln 412  fabrici din Lancashire lucrau 
10.721 de femei ; numai 5.314 dintre soţii lor lucrau şi ei in fabrici, 3.927 
aveau alte ocupaţii, 821 erau şomeri, • iar despre 659 lipsesc indicatiile. e 
fiecare fabrică găsim deci în medie doi sau chiar trei bărbaţi care trăiesc 
de ,e urma muncii sotiilor lor. 

* - Du-te la dracu, te mai avem şi pe dumneata pe cap. - Nota 
Trad. 
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cunosc cele mai elementare treburi pe care trebuie să le facă 
o gospodină şi n-au idee cum să îngrijească un copil mic. Ra
portul întocmit de comisia pentru cercetarea muncii în fabrici 
dă zeci de exemple care ilustrează această stare de lucruri, iar 
dr. Hawkins, membru în comisia pentru Lancashire, îşi exprimă 
părerea în modul următor (pag. 4 a raportului) : 

"Fetele se mlrită de timpuriu şi fără să judece, ele n-au nici mij
loace, nici timp şi nici prilej să se deprindă cu îndatoririle obişnuite ale 
gospodinei, şi chiar dacă ar avea toate acestea, căsătorindu-se, tot n-ar 
dispune de timpul necesar pentru îndeplinirea acestor îndatoriri. Mama 
lipseşte de lîngă copilul ei mai mult de douăsprezece ore pe zi ; copilul 
e dat în grija unei fete sau a unei babe contra plată ; pe deasupra, de 
cele mai multe ori locuinţa muncitorilor de fabrică nu e un cămin 
(home) ospitalier, ci un subsol lipsit de cele necesare pentru gătit sau 
spălat, pentru cusut sau pentru cîrpit, lipsit de tot ce ar putea face viaţa 
plăcută şi civilizată şi căminul atrăgător. Din această cauză şi din altele, 
mai ales pentru a spori şansele de viaţă ale copiilor mici, nu pot decit 
să doresc şi să sper că va veni ziua in care va fi interzisă munca în 
fabrici a femeilor măritate• .  

Pentru exemple şi mărturii, vezi raportul Comisiei pentru 
cercetarea muncii în fabrici. Raportul lui owell, evid. pag. 37, 
38, 39, 72, 77, 50. Tufnell, evid. pag. 9, 1 5, 45, 54 etc. 

Toate acestea sînt însă departe de a fi răul cel mai mare. 
Mult mai grave sînt consecinţele morale ale muncii femeilor 
în fabrici. Intr-adevăr, faptul că persoane de ambele sexe şi de 
toate vîrstele lucează într-o singură sală, apropierea inevi
tabilă Hintre ele, îngrămădirea într-un spaţiu restrîns a unor 
oameni cărora nu li s-a dat ·nici educaţie intelectuală şi nici 
educaţie morală, toate acestea nu sînt menite să aibă o influ
enţă favorabilă asupra dezvoltării caracterului feminin. Chiar 
dacă observă ceva, fabricantul nu poate interveni decît în 
cazul unui scandal evident ; el nu are de. unde să cunoască şi 
deci nu poate preîntîmpina influenţa de durată, mai puţin vizi
bilă, a persoanelor dsfrînate asupra celor mai morale şi mai 
ales asupra tineretului. Or, tocmai această influenţă este cea 
mai dăunătoare. Limbajul folosit în fabrici le-a fost caracterizat 
membrilor comisiei pentru cercetarea muncii în fabrici din 
1833 de către ai multe persoane ca fiind "necuviincios",  
"ordinaru ,  "murdaru etc. (Cowell, evid. pag. 35,  37 şi în multe 
alte locuri) . Lucrurile se petrec în mic aşa cum le-am văzut 
petrecîndu-5e în mare în oraşele mari. Centralizarea populaţiei 
are aceleaşi efecte asupra oamenilor, fie că se petrece într-un 
oraş mare sau într-o fabrică mică. Dacă Jabrica e mai mică, 
relaţiile sînt mai strînse şi mai inevitabile. Consecinţele nu 
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întîrzie să se arate. Un martor din Leicester spune că mai bine 
şi-ar trimite fata la cerşit dcît s-o lase s ă  meargă la fabrică, -
fabricile sînt un adevărat infern, şi majoritatea prostituatelor 
din or� au ajuns ce sînt datorită fabricii (Power, evid. pag. 8) . 
Un altul din Manchster "nu se sfieşte să susţină că trei sfer
turi din muncitoarele de fabrică între 14  şi 20 de ani nu s înt 
caste" (Cowell, evid. pag. 51) . In general Cowell, membru al 
comisiei, se de pJ'ere că lJoraHţatea muncitolilor de fabrică 
este sub nivelul moral mediu al dasei muncitoare (pag. 82) , 
iar dr. Hawkins spune (Raport, pag. 4) : 

,.E greu să evaluezi in cifre moralitatea sexuală ; dacă mă pot bizui 
tnsă pe propriile mele observaţii şi  pe părerile persoanelor cu care am 
vorbit, precum şi pe impresia făcută asupră-mi de declaraţiile pe care 
le-am primit, trebuie să spun că influenţa vieţii de fabrică asupra mo
ralităţii tineretului de sex feminin pare a fi cit se poate de dăunătoare• .  

Se înţelege, de altfel, că serviciul în  fabrică, la  fel ca ori
care altul, şi chiar mai mult decît oricare altul, îi acodă pa
tronului jus primae noctis *. Fabricantul este şi în această 
privinţă s tăpîn pe trupul şi pe famecele angajatelor sale. Con
cedierea este o pedeapsă dstul de grea pentru a înfrînge în 
nouă cazuri din zece, dacă nu chiar în nouăzeci şi nouă dintr-o 
sută, orice rezistenţă din partea fetelor care oricum nu înclină 
prea mult spre castitate. Dacă fabricantul e destul de josnic 
- şi buletinl! relatez! mi DUlte czuri 'de soiul acesta -, 
atunci fabrica îi serveşte în acelaşi timp de harem, iar faptul 
că nu toţi fabricanţii fac uz de  dreptul lor nu schimbă cu nimic 
situaţia reală a fetelor. La începuturile epocii industriale, cînd 
majoritatea fabricanţilor erau nişte parveniţi fără educaţie, 
care nu ţineau seamă de ipocrizia socială, nimic nu îi putea 
stînjeni de la exercitarea dreptului lor ,.bine meritat". 

Pentru o justă apreciere a co'lSecinţelor muncii în fabrică 
asupra stării fizice a femeilor, va fi necesar să ne ocupăm în 
primul rînd de munca copiilor şi de natura muncii însăşi. De 
la începutul industriei moderne au fost angajaţi copii în fa
brici ; la început aproape exclusiv din cauza dimensiunilor 
mici ale maşinilor, care ulterior au fost mărite. Copiii erau 
luaţi din aziluri şi închiriaţi fabricanţilor cu zecile, ca "uce
nici " ,  pe timp îndelungat. Erau găzdui ţi toţi laolaltă şi îmbră
caţi de patronii lor, ai căror sclavi deveneau de fapt, fiind tra
taţi, în consecinţă, cu cea mai mare brutalitate şi barbarie. 
lncă în 1196 opinia publică şi-a exprimat într-un mod atît d. 

• - dreptul >rimei nopţi. - Nota Trad. 
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energic prin dr. Percival şi Sir R. Peel (tatăl actualului ministu 
şi el însuşi fabricant de bumbac) inldignarea faţă de acst sis
tem revoltător, incit parlamentul a fost silit să voteze in 1802 
un apprentice-bill (lege pentru ucnici} 91, care a pus capăt 
abmurilor celor mai flagrante. Cu timpul s-a ivit concurenţa 
dintre muncitorii liberi, înlăturind cu totl sistmul uceniciei. 
Fabricile au fost construite mi mult la oraşe, maşinile au luat 
dimnsiuni mai mari, iar clădirile au devenit şi ele mai spa
ţioase şi mai igienice ; treptat-treptat au fost atraşi in munca 
de fabrică mai mulţi adulţi şi tineri, aşa că a scăzut cifra rela
tivă a copiilor care munceau, iar virsta la care incepeau 
munca era ceva mai înaintată. Copiii sub 8-9 ani erau între
buinţaţi mai rar. După cum vom vedea, puterea legislativă a 
intervenit mai tirziu, in diferite rinduri, pentru a ocroi copiii 
de setea de inavuţire a burgheziei. 

Mortalitatea ridicată din rindurile copiilor de muncitori , şi 
in special de muncitori industriali, este o 'dovadă suficientă 
a condiţiilor nsănătoase in care aceştia îşi petrec primii ani 
ai copilăriei. Aceste condiţii au repercusiuni şi asupra copiilor 
oare rămîn in viaţă, dar, bineinţeles, nu chiar atit de puter
nice ca asupra acelora care le cad victimă. Efectele lor s înt 
deci, in cazul cel mai favorabil, o predispoziţie pentru diferite 
boli sau o dezvoltare stingherită şi, în consecinţă, o rezistenţă 
fizică sub cea nomală. La 9 ani, copilul unui muncitor crescut 
în sărăcie, in privaţiuni şi in condiţii schimbătoare de viaţă, 
in umezeală, in frig, cu îmbrăcăminte şi locuinţă improprii, nu 
are nici pe departe capacitatea de muncă a copilului crescut 
in împrejurări mai igienice. La 9 ani copilul este trimis in fa
brică, unde munceşte zilnic 6 ore şi jumătate (înainte mun
cea 8, iar mai demult 12-14, ba •chiar 16  ore) pînă la vîrsta 
de 13 ani ; de aici inainte, pînă la 18 ani, munceşte zilnic 
12 ore. Cauzele care 1-au 'debilitat .ăinuie, iar in plus li se 
adaugă şi munca. Desigur, nu se poate afirma că un copil de 
9 ani, chiar şi copilul unui muncitor, nu ar putea suporta o 
muncă zilnică de 6 ore şi jumătate fără ca dezvoltarea sa să 
sufere in mod vizibil şi evident de pe urma acestui fapt ; in 
nici un caz însă timpul petrecut in aerul de fabrică, inchis, 
umed, adesa plin de aburi calzi, nu contribuie cu nimic la 
sănătatea sa.  Oricum însă ste inamisibil ca timpul copiilor, 
care ar trebui consacrat în intregime dezvoltării lor fizice şi 
spirituale, să fie jertfit avidităţii unei burghezii lipsite de orice 
simţ uman, ca copiii să fie pivaţi de şcoală şi de aer liber 
pentru a fi exploataţi in folosul domnilor fabricanţi. Burghezia 
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susţine : dacă nu-i angajăm e copii în fabrici, atunci ei con
tinuă să trăiască şi mai dparte în condiţii neprielnice dez
voltării lor, şi acest lucru este, în genere, adevărat, dar ce alta 
înseamnă această afirmaţie redusă la adevăratul ei ses decît 
că burghezia crează mai întîi copiilor de muncitori condiţii 
neprielnice, iar pe urmă exploatează aceste condiţii nepriel
nice în avantajul ei, invocînd o stare de oare e tot atît de vino
vată ca şi de sistemul de fabrică, adică scuzînd păcatul pe 
care-I comite azi prin acela pe care l-a comis ieri. Şi dacă 
legea priitoare la munca în fabrici nu le-ar lega mîinile cel 
puţin într-o măsură oarecare, cum ar mai apăra interesele 
muncitorilor burghzii aceştia "binevoitori r r "umani" r care 
pretind că şi-au ridicat fabricile numai spre binele muncito
rilor 1 Să auzim cum s-au purtat dumnealor înainte ca ispec
torii 1de fabrică să se fi ţinut de capul lor ; propria lor mărtu
rie, rennoscută de ei, raportul Comisiei pentru cercetarea 
muncii în fabrici din 1833 îi va demasca. 

Raportul comisiei centrale relatează că fabricanţii arareon 
începeau să angajeze copii la vîrsta de cinci ani, adeseori la 
şase ani, foarte des la şapte ani şi în majoritatea cazurilor la 
opt-nouă ani ; că durata muncii era de 1-16 ore pe zi (afară 
de timpul liber pentru mese) ; că fabricanţii pemiteau supra
veghetorilor să bată şi să maltrateze copiii, ba adeseori le dă
deau chiar ei o mînă de ajutor ; se povesteşte chiar cazul 
unui fabricant scoţian care a ponit călare pe umele unui 
muncitor de 16 ani fugit de la muncă şi, ajungîndu-1 din umă, 
l-a silit să fugă înaintea lui în trapul calului, lovindu-! necon
tenit cu biciuşca. (Stuart, evid. pag. 35) . In oraşele mari, unde 
muncitorii opuneau o rezistenţă mai mare, asemenea lucruri 
se întîmplau, ce e drept, mai rar. Dar chiar acest timp de 
mluncă îndelungat nu satisfăcea lăcomia capitaliştilor. Ţineau 
ca capitalul invstit în clădiri şi în maşini să fie dt se poate 
de rentabil, să funcţioneze la maximum. De aceea fabricanţii 
au introdS ;uşinosul sisem d 1ii de noapte ; în unele 
fabrici s-au format două echipe pemanente de muncitori, fie
care destul de numeroasă pentru a deservi toate maşinile ; 
o echipă lucra cele 12 ore de zi, cealaltă cele 12 ore de noapte. 
Ne putem lesne închipui ce urmări trebuia să aibă asupra 
stării fizice mai ales a copiilor mai mici sau mai mărişori şi 
chiar a adulţilor această pemanentă răpire a somnului de 
noapte, care nu poate fi înlocuit în nici un chip cu somnul de 
ste zi. Umările inevitabile ale acestui sistem erau suresci
tarea întregului sistem nervos, legată de o lebilitare generală 
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şi de sleirea întregului organism. La acestea se adaugă încura
jarea şi stimularea alcoolismului şi a exceselor sexuale ; un 
fabricant declară (Tufnell, evid. pag. 91)  că în timpul celor 
doi ani în care s-a făcut muncă de noapte în fabrica sa s-au 
născut de două ori mai mulţi copii nelegitimi şi, în general, 
imoralitatea a atins un asemnea grad, încît a fost silit să 
renunţe la munca de noapte. Alţi fabricanţi au procedat în 
mod şi mai barbar, punînd pe mulţi muncitori să lucreze 3040 
de ore în şir, şi aceasta de cîteva ori pe săptămînă, deoarece 
echipele de schimb nu erau complete, ci aveau doar scopul să 
înlocuiască o parte din muncitori pentu a le pemite cîteva 
ore le somn. Rapoartele comisiei cu privire la aceste barbarii 
şi consecinţele lor întrec tot ce mi-a fost dat să aud în această 
direcţie. Grozăvii ca cele relatate în acste rapoarte nu mai 
întîlnim nicăieri, - şi vom vdea că burghezia consideră tot 
timpul mărturia comisiei ca fiindu-i favorabilă. Consecinţele 
s-au ivit destul de curînd : membrii comisiei citează o mulţime 
de schilozi pe care i-au văzut şi care, incontestabil, îşi datorau 
schilodirea numărului prea mare de ore de muncă. Această 
schilodire constă, de obicei, în defomarea şirei spinării şi a 
picioarelor, iar Francis Shap, M.R.C.S. (membru al Colegiului 
regal al chirurgilor) din Leeds, a 1dscris-o în felul umător : 

.,Niciodată inainte de venirea mea la Leeds nu văzusem vreun caz 
de deformaţie particulară a extremităţii inferioare a femurului. La inceput 
am crezut că e vorba de rahitism, lnsă mulţimea pacienţilor care se pre
zentau la spital, ca şi apariţia bolii la o vîrstă (-14 ani) la care copiii 
nu mai sint, de obicei, expuşi rahitismului, precum şi faptul că boala se 
manifestase abia de cind copiii lucrau in fabrică, m-au determinat să-n 
schimb curind părerea. m văzut pînă in prezent aproximativ o sută de 
cazuri de acest fel şi  sint in măsură să afirm cu hotărîre că ele sint o 
consecintă a muncii istovitoare ; după cite ştiu, era vorba numai de copii 
care munceau in fabrică, şi  ei înşişi atribuie boala acestei cauze. Nu
mărul cazurilor de deformare a coloanei vertebrale pe care le-am exa
minat - o consecinţă a faptului că stăteau vreme prea îndelungată in 
picioare - s-a ridicat la aproximativ trei sute• (dr. Loudon, evid. 
pag. 12, 13) .  

· 

La fel declară şi r. Hay, care a fost timp de 18  ani medic 
la spitalul din Leds : 

.,Deformările coloanei vertebrale sînt foarte frecvente la muncitorii 
din fabrici. Unele sint simple urmări ale muncii istovitoare, altele sint 
consecinţa unei munci prea indelungate asupra unei constituţii iniţial 
şubrede sau slăbite din cauza subalimentaţiei • . .,Schilodirile pr a fi ai 
frecvente decit aceste boli : genunchii sint incurbaţi înăuntru, ligamen
tele gleznelor foarte adesea slăbite şi relaxate, iar oasele lungi ale 
gambei curbate. Indeosebi sint deformate şi dezvoltate peste măsură 
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extremităţile acestor oase 1 pacienţii care prezintă asemenea schilodiri 
vin din fabricile în care se munceşte foarte mult timp" (r. Loudon, evid. 
pag. 16} .  

Aceleaşi constatări le fac şi chirurgii Beaumont şi Sharp 
din Bradford. Rapoartele membrilor comisiei Drinkwater, 
Power şi dr. Loudon citează o mulţime de exemple de astfel 
de deformări, pe cînd rapoartele lui Tufnell şi dr. Sir Davi'd 
Barry, care îşi îndreaptă mai puţin atenţia asupra acestui 
punct, conţin doar cîteva exmple izolate. (Drinkwater, evid. 
pag. 69 doi fraţi, pag. 72, 80, 146, 148, 150 doi fraţi, 155 şi 
multe altele ; Power, evid. pag. 63, 66, 67 de două ori, 68 de 
trei ori, 69 de două ori ; la Leeds, pag. 29, 3 1 ,  40, 43, 53 şi 
urm. ; dr. Loudon, evid. pag. 4, 7 le patru ori, 8 de mai multe 
ori etc. ; Sir D. Barry, pag. 6, 8, 13, 21 ,  22, 44, 55 de trei ori 
etc. ; Tufnell, pag. 5, 16 etc .) . Membrii comisiei din Lan
cashire, Cowell, Tufnell şi dr. Hawkins, au neglijat aproape 
cu totul această latură a consecinţelor medicale ale sistemului 
de fabrică, cu toate că, în ceea ce priveşte numărul schilozilor, 
acest district poate 'concura cu Yorkshire-ul. Rareori m-am 
plimbat prin Manchester fără să întîlnesc trei-patru schilozi 
care sufereau de deformări ale coloanei vertebrale şi ale 
picioarelor 1ca acelea descrise mai sus, şi care tocmai de aceea 
mi-au putut atrage şi mi-au atras chiar adeseori atenţia. Cu
nosc eu însumi un infir) care corespunde exact descrierii de 
mai sus a doctorului Hay şi care a ajuns în această stare de 
pe urma muncii în fabrica d-lui Douglas din Pendleton ; acesta 
şi-a creat, de altfel, o tristă faimă printre muncitori din cauza 
muncii de noapte prelungite care se presta înainte vreme la 
el .  De altfel se observă imediat care este originea acestor in
firmităţi ; toţi bolnavii au acelaşi aspect, genunchii lor sînt 
incurbaţi înăuntru şi înapoi, şoldurile deformate şi îngroşate, 
articulaţiile deformate şi îngroşate, iar şira spinării de multe 
ori încovoiată sau încurbată lateral. Cel mai rău însă par să 
se fi purtat omenoşii fabricanţi din regiunea industriei mătăsii 
din Macclesfield ; aceasta se vede şi din faptul că în aceste 
fabrici lucrau copii foarte mici, chiar de 5-6 ani. Printre măr
turiile ulterioare ale anchetatorului Tufnell găsim declaraţiile 
unui şef de atelier, Wright (pag. 26) , ale cărui două surori se 
schilodiseră groaznic din cauza muncii excesive şi care numă
rase odată infirmii de pe mai multe străzi, între care şi unele 
dintre cele mai curăţele şi mai fumoase din Macclesfield ; în 
Townley Street a găsit 10 infirmi, în George Street - 5, în 
Charlotte Street - 4, în Watercots - 15, în Bank Top - 3, în 
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Lord Street - 7, în Mill-Lane - 12, in Great George Street -
2, la ll - 2, în Park een - 1 ,  ir în .ckfoId Sb1eet -
2 infirmi. Familiile acestora au declarat în unaniitate că in
firmităţile lor erau o consecinţă a muncii excesive în filaturile ' 
de mătase. La pag. 27 se vorbeşte despre un băiat care era atît 
de schilod, că nu putea să urce o scară, şi se aminteşte de 
asemenea despre nişte fete care rămăseseră cu spatele şi şol
durile schiloite, 

Alte deformaţii provenite tot din munca excesivă sînt mai 
ales picioarele plate, pe care Sir D. Barry le-a remarcat de 
multe ori (de exemplu, la pag.  21 sînt menţionate de două ori) 
şi pe care, de altfel, şi medicii şi chirurgii din Leeds (Loudon, 
pag. 13 ,  16 etc.) le consideră ca fiind foarte frecvente. Chiar 
atunci cînd o constituţie mai robustă, o alimentaţie mai bună 
şi alte împrejurări 'îi dau tînărului muncitor posibilitatea să 
reziste la aceste consecinţe ale nnei eiploatări barbare, 
întîlim totu.i dureri de Spate, de ŞJle, de şoLduri şi de 
picioare, articulaţii umflate, varice sau ulceraţii întinse şi re
bele pe coapse şi pe pulpe. Aceste neajunsuri reprezintă un 
fenomen aproape general în rîldurile muncitorilor ; rapoar
tele lui Stuart, Mackintosh, Sir D. Barry citează sute de ase
menea exemple, ba aproape că nu cunosc n muncitor care să 
nu sufere de vreunul din aceste neajunsuri ; iar în alte ra
poarte apariţia aceloraşi consecinţe este confirmată de mulţi 
medici. Prin n.ăratele exemple pe care le dau, rapoartele 
privitoare la Scoţia înlătură orice îndoială cu privire la faptul 
că munca de 13 ore are efecte cel puţin tot atît de grave chiar 
şi asupra muncitorilor şi muncitoarelor între 18 şi 22 de ani, 
şi anume atît în ţesătoriile de in din Dundee şi din Dunferm
line, cît şi în fabricile de bumbac din Glasgow şi din Lanark. 

Toate aceste suferinţe se explică prin natura muncii din 
fabrici, muncă într-adevăr foarte "uşoară" ,  cum susţin fabri
canţii, !dar tocmai din această cauză mai istovitoare decît ori
care alta. Muncitorii nu au prea multe de făcut, dar trebuie să 
stea tot timpul în picioare, fără să aibă dreptul de a se aşeza. 
Cel care se aşază cumva pe pervazul ferestrei sau pe vreun 
coş e amendat ; iar această permanentă poziţie verticală, 
această permanentă presiune a părţii superioare a trunchiului 
asupra şirei spinării, upra şoldurilor şi a picioarelor pro
voacă în mod necesar umările amintite mai sus. Munca nu 
implică neapărat statul în picioare, după cum se vde chiai 
din exempll 'ottinghamului, unde s-au introdus scaune, cel 
puţin în atelierele de răsucit (fapt care a fost urmat de dispa-
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riţia acestor suferinţe şi, in consecinţă, de consimţămîntul 
muncitoarelor de a presta mai multe ore de muncă) . Insă intr-o 
fabrică in care muncitorul munceşte numai pentru burghez şi 
este prea puţin intersat ca lucrul să fie bine făcut, el ar face 
probabil mai ds uz 'de scan dcit i-ar place şi i-ar renta fabri
cantului, şi atunci muncitorii trebuie să-şi jertfească mem
brele * pentru ca burghezul să piardă ceva mai puţină materie 
primă. Această poziţie verticală îndelungată in aerul de obicei 
greu din fabrică mai provoacă însă şi o gravă sleire a intre
gului organism, sleire care atrage după sine tot felul de alte 
suferinţe, ljai mult generale decit locale. Aerul din fabrici este 
de obicei umed şi cald, mai cald chiar decit trebuie, şi atunci 
cind ventilaţia nu e prea bună, aerul e imbicsit, înăbuşitor şi 
conţine prea puţin oxigen, fiind încărcat cu praf şi cu mirosul 
uleiului de maşină care curge pe podea, se infiltrează in ea 
şi rîncezeşte ; din cauza călldurii, muncitorii nu sint îmbrăcaţi 
prea gros, aşa că, in caz de variaţii ale temperaturii din atelier, 
ei răcesc in mod inevitabil ; in c.dura din sală curentul este 
neplăcut ; istovirea progresivă care cuprinde toate funcţiile 
fizice micşorează căldura animală, aşa că ea trebuie menţinută 
prin mijloace venite din afară, de· aceea muncitorul însuşi pre
feră să stea in aerul cald din fabrică cu geamurile coplet 
închise. La aceasta se mai adaugă freventele schimbări bruşte 
de temperatură la ieşirea din aer1l încălzit din fabriCă in aerul 
îngheţat sau umed de afară, precum şi neputinţa muncitorilor 
de a se apăra 'de ploaie sau de a-şi schimba hainele ude cu 
altele uscate. Toate acestea provoacă in permanenţă răceli. Şi 
dacă mai ţinem seamă că nici un muşchi nu este realmente 
încordat sau măcar pus in mişcare, cu excepţia muşchilor pi
cioarelor, şi că nimic nu anihilează efectul extenuant, moleşi
tor al condiţiilor menţionate, ci că, dimpotrivă, lipseşte orice 
exerciţiu care ar putea da putere muşchilor, elasticitate şi con
sistenţă fibrelor, că din tinereţe muncitorii nu au răgaz să facă 
mişcare in aer liber, atunci nu ne vom mai mira de declaraţia 
aproape unanimă a medicilor, consemnată in rapoartele cu 
privire la munca in fabrici, şi anume că au constatat, in spe
oial la muncitorii ode fabrică, o mare lipsă de rezstenţă faţă 
de boli, o diminuare generală a tuturor funcţiilor vitale, o per
manentă epuizare a forţelor spirituale şi fizice. Să dăm cu
vintul, mai intii, lui Sir D. Barry : 

* Şi în atelierul de ţesut al uni fabrici din Leeds s-au introdus 
scaune, Drinkwater evid. pag. 5. 
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"Influenţele defavorabile ale munaii in fabrică asupra muncitorilor 
sint următoarele : 1) necesitatea inexorabilă de a constrînge întreaga 
lor activitate fizică şi spirituală să ţină pas cu mişcările unei maşini 
acţionate de o forţă uniformă şi constantă ; 2) necesitatea de a sta în 
poziţie verticală perioade de timp anormal de lungi şi care se succed 
prea repede una după alta ; 3) lipsă de somn (din cauza timpului de 
muncă prea îndelungat, a durerilor de picioare şi a stării proaste gene
rale) . La acestea se mai adaugă adesea atelierele joase, ticsite, pline de. 
praf sau umede, aerul îmbicsit, încins, transpiraţia continuă. De aceea� 
cu puţine excepţii, băieţii mai ales îşi pierd în fabrică foarte repede 
prospeţimea copilăriei, devin mai palizi şi mai slabi decît alţi băieţi. Chiar 
şi ucenicul ţesătorului manual, care umblă desculţ pe podeaua de lut a. 
micului său atelier, arată mai bine, fiindcă tot mai iese uneori la aer. 
Copilul care lucrează în fabrică n-are însă nici o clipă liberă în afara 
timpului pentru masă şi nu iese niciodată la aer decît atunci cînd se
duce să mănînce. Toţi filatorii adulţi sint palizi şi slabi, au pofta de 
mincare capricioasă şi suferă de indigestii deoarece toţi trăiesc in fa
brică din fragedă tinereţe, iar printre ei nu sint decît puţini oameni 
inalti şi zdraveni sau chiar de loc, putem trage concluzia că ocupaţia lor 
are o influenţă foarte dăunătoare asupra dezvoltării fizice a bărbatului. 
Femeile suportă mai bine munca aceasta • (vom vedea, fireşte, că şi ele 
suferă de o serie de boli specifice). (Raportul general al lui Sir D. Barry) . 

La fel declară şi Power : 

"Pot spune fără înconjur că la Bradford sistemul de fabrică a dat un 
mare număr de schilozi ... şi că urmările muncii excesive asupra trupului 
se manifestă nu numai printr-o schilodire efectivă, ci in mod mult mai 
general printr-o dezvoltare insuficientă, prin moleşirea muşchilor şi prin 
debilitate" (Power, Rept. pag. 74). 

Iată apoi declaraţiile chirurgului * F. Sharp din Leeds, pe 
care l-am mai citat : 

"Cind m-am mutat de la Scarborough la Leeds m-a izbit imediat 
faptul că, în general, copiii de aici sînt mai palizi, par mai şubrezi decît 
cei din Scarborough şi din împrejurimi. m constatat, de asemenea, că 
mulţi copii erau excepţional de mărunţi pentru vîrsta lor ... m intilnit 
nenumărate cazuri de scrofuloză, boli de plămîni, afecţiuni ale mezente
rului şi tulburări digestive, şi ca medic n-am nici cea mai mică îndoială 
că toate acestea sînt consecinţe ale muncii în fabrici. Sint de părere că 
munca prea îndelungată sleieşte energia nervoasă a trupului, pregătind 
astfel terenul pentru multe boli ; dacă n-ar fi afluxul continuu de la sat 
spre oraş, rasa muncitorilor industriali ar degenera în scurt timp cu totul".  

Această părere o împărtăşeşte şi Beaumont, chirurg din 
Bradford : 

* Aşa-numiţii chirurgi (surgeons) sînt medici cu studii, intocmai ca 
medicii cu diplomă (physicians) , şi au, de aceea, atit practică de medi
cină generală cit şi practică chinfrgicală. Din diferite motive ei sint 
chiar preferaţi în genere aşa-zişilor physicians. 
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,.După părerea mea, s;stemul după care se lucrează aici în fabrici 
provoacă o sleire particulară a întregului organism, fapt care-i face pe 
copii extrem de receptivi atît faţă de epidemii cît şi faţă de diferite 
alte boli ... Consider lipsa oricărei reglementări a aerisirii şi a salubrităţii 
în fabrici drept cauză principală a acestei predispoziţii sau receptivităţi 
particulare la afecţiunile morbide, pe care le-am întîlnit atît de des în 
practica mea • .  

Dr. William Sharp junior afirmă de  asemenea că : 

, . 1 )  am avut ocazia să observ efectele pe care le-a avut sistemul de 
fabrică aplicat în condiţiile cele mai favorabile asupra sănătăţii copiilor• 
{în fabrica ,.Wood" din Bradford, fabrica cea mai bine amenajată din re
giune, al cărei medic era) ; ,.2) nu încape îndoială că aceste efecte sînt 
categoric dăunătoare, şi încă în foarte mare măsură, chiar în aceste con
diţii favorabile ; 3) în 1832 au fost trataţi de mine 3/s din numărul total 
al copiilor care lucrau în fabrica lui Wood ; 4) efectul cel mai dăunător 
se manifesta nu atît în numărul mare al schilozilor, cît în acela al orga
nismelor debilitate şi bolnăvicioase ; 5) toate acestea s-au ameliorat sim
ţitor de cînd Wood a redus la zece ore timpul de muncă al copiilor" .  

Anchetatorul însuşi, dr. Loudon, care reproduce aceste de
poliţii, declară : 

.,Cred că s-a dovedit îndeajuns că li s-a impus copiilor în mod ne
raţional şi inuman o muncă excesiv de lungă şi că adulţii au fost siliti 
şi ei să depună o muncă pe care abia o poate suporta o fiintă ome
nească. Consecinţa este că mulţi au murit înainte de vreme, alţii s-au 
ales pe toată viaţa cu un organism debilitat, iar teama că, din cauza 
constituţiei şubrezite a supravieţuitorilor, vom avea în viitor generaţii 
debilitate este, din punct de vedere fiziologic, cît se poate de întemeiată". 

Şi iată, în sfîrşit, observatiile 'doctorului Hawkins despre 
Manchester : 

,.Cred că majorităţii celor în trecere prin acest oraş le-a sărit în 
ochi statura mică şi delicată, precum şi paloarea locuitorilor din Man
chester în genere, dar mai ales a muncitorilor din fabricile de acolo. In 
nici un alt oraş din Marea Britanie sau din Europa nu am văzut o deg'
nerare atit de evidentă a staturii şi a pigmentării de la tipul normal al 
naţiunii. Femeilor căsătorite le lipsesc în mod izbitor particularităţile ca
racteristice femeii engleze etc ... Trebuie să mărturisesc că băieţii şi fetel' 
din fabricile din Manchester care mi-au fost prezentaţi erau palizi şi 
aveau în genere o înfăţişare abătută ; în expresia feţei lor nu găseai ni
mic din mobilitatea, vioiciunea şi veselia caracteristice t;nereţii. Multi 
mi-au spus că nu simt nici cea mai mică dorintă de a se zbengui în aer 
liber sîmbătă seara sau duminica, ci preferă să stea acasă liniştiţi". 

Să mai reproducem şi alt pasaj din raportul lui Hawkins, 
care, ce-i drept, nu-şi are decît pe jumătate locul aici, dar toc
mai din această cauză poate figura tot atît de bine aici ca şi in 
oricare altă parte : 

26 - Marx-Engels - Opere, voi. Il 
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,.Excesele, desfrîu! şi lipsa de prevedere în ceea ce priveşte viitorul 
sînt defectele de căpetenie ale muncitorilor de fabrică, iar aceste defecte 
îşi au obîrşia în moravurile care se formează în actualul sistem şi care 
decurg in mod aproape inevitabil din el. Este un fapt îndeobşte cunoscut 
că indigestiile, ipohondria şi debilitatea generală sînt foarte răspîndite 
in sînul acestei clase ; după douăsprezece ore de muncă monotonă, do
rinţa de a recurge la un excitant sau altul este cu totul firească, dar, 
cînd se mai adaugă şi stările bolnăvicioase pomenite mai sus, munci
torii caută tot mai des uitarea în alcool". 

Buletinul însuşi furnizează sute de exemple care confirmă 
declaraţiile medicilor şi anchetatorilor ; sute de date din acest 
buletin arată că dezvoltarea muncitorilor tineri este împiedi
cată de muncă. Astfel, Cowell, printre alţii, menţionează greu
tatea a 46 de băieţi, toţi în vîrstă de 17 ani şi elevi ai aceleiaşi 
şcoli duminicale ; 1dintre aceştia, 26, care lucrau în fabrici, 
cîntăreau în medie 104,5 livre engleze, iar 20, care nu lucrau în 
fabrici, dar făceau parte tot din clasa muncitoare, cîntăreau 
în medie 1 17,7 livre engleze. Unul dintre fabricantii cei mai 
de seamă din Manchester şi conducător al opoziţiei fabrican
ţilor împotriva muncitorilor - Robert Hyde Greg, mi se pare 
- spunea el însuşi odată că, dacă starea aceasta continuă, 
muncitorii de fabrică din Lancashire vor fi în curînd un neam 
de pigmei *. Un locotenent recrutor (Tufnell, pag. 59) declară 
că muncitorii de fabrică nu prea sînt apţi pentru serviciul mi
litar ; sînt slabi şi firavi ca înfăţişare şi deseori medicii 
recrutari îi resping ca inapţi ; la Manchester a găsit cu greu 
bărbaţi de 5 picioare şi 8 ţoli înălţime, aproape toţi avînd 
numai 5 picioare şi 6-7 ţoli, în timp ce în regiunile agricole 
majoritatea recruţilor au 5 picioare şi 8 ţoli (diferenţa măsurii 
engleze faţă de cea prusiană este de aproximativ 2 ţoli la 
5 picioare, cea engleză fiind mai mică) . 

Ca urmare a acestor condiţii, bărbaţii sînt foarte curînd 
epuizaţi. Cei mai mulţi ajung incapabili de muncă la 40 de ani, 
puţini rezistă pînă la 5, aproape nici unul pînă la 50 de ani. 
Această invaliditate este pricinuită, în afară de debilitatea 
întregului organism, şi de slăbirea vederii din cauza torsului 
la maşina mule, la care muncitorul trebuie să-şi aţintească pri
virile asupra unui lung şir de fire subţiri, paralele, ceea ce 
constituie pentru ochi un efort deosebit. Din 1 .600 de munci
tori angajaţi în cîteva fabrici din Harpur şi Lanark, numai 10 
erau trecuţi de 45 de ani ; din 22.094 de muncitori din diferite 
fabrici din Stockport şi Manchester, numai 143 trecuseră de 
45 de ani. Din aceşti 143, 1 6  mai erau menţinuţi în serviciu 

* Această declaraţie nu este luată din raport. 
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p.ntr-o favoare deosebită, iar unul îndeplinea o muncă de 
copil. O listă de 131  de filatori cuprindea numai 7 muncitori 
trecuţi de 45 de ani, totuşi fabricantul la care se prezentaseră 
pentru lucru i-a respins pe toţi cei 131  din cauza vîrstei "prea 
înaintate " .  Din 50 de torcători scoşi din producţie la Bolton, 
numai 2 aveau peste 50 de ani, restul nu atinseseră în medie 
nici 40 de ani, - şi toţi rămăseseră pe drumuri din cauza 
vîrstei înaintate ! D-1 Ashworth, un fabricant cu vază, recu
noaşte el însuşi într-o scrisoare adresată lordului Ashley că, 
pe la vîrsta de 40 de ani, torcătorii nu mai sînt în stare să 
producă cantitatea de fire stabilită şi din această cauză sînt 
"uneori" concediaţi ; pe muncitorii 'de 40 de ani el îi numeşte 
"oameni bătrîni " ! * Tot astfel se exprimă şi anchetatorul 
M.ckintosh în raportul din 1833 : 

,.Deşi eram oarecum pregătit, cunoscînd condiţiile în care lucrează 
copiii, mi-a fost totuşi greu să-i cred pe muncitorii mai vîrstnici cînd îmi 
spuneau vîrsta lor, atît de timpuriu îmbătrînesc aceşti oameni" .  

Chirurgul S!ellie din Glasgow, care consultă îndeosebi 
muncitori de fabrică, spune că la ei 40 de ani este o vîrstă 
înaintată (old age) (Stuart, evid. pag. 101 ) .  Acelaşi lucru îl 
declară şi Tufnell, evid. pag. 3,  9, 15, Hawkins, Rept. pag. 4 ; 
evid. pag. 14 etc. etc. La Manchester această îmbătrînire tim
purie a muncitorilor este un fenomen atît de obişnuit, încît 
aproape fiecărui cvadragenar i se dă cu 10-15 ani mai mult 
dec�t are în realitate, în timp ce clasele avute, atît bărbaţii cît 
şi femeile, se menţin foarte bine !dacă nu beau prea mult. 

Munca de fabrică are asupra organismului femeii de ase
menea un efect cu totul specific. Deformaţiile, provocate de 
timpul de lucru prelungit, se mnifestă la femei într-o formă 
mult mai gravă ; deformaţiile bazinului, în parte ca urmare a 
poziţiei vicioase şi a dezvoltării anormale a oaselor bazinului, 
în parte ca urmare a devierii părţii inferioare a coloanei verte
brale, se datoresc adeseori aceleiaşi cauze. 

,.Deşi - spune dr. Loudon în raportul său - nu am avut ocazia să 
văd nici un caz de bazin deformat sau alte deformatii, totuşi ele sînt 
de aşa natură, încît oricare medic trebuie să le considere drept conse
cinţe probabile ale muncii prea îndelungate a copiilor, lucru confirmat, 
de altfel, de medici vrednici de toată încrederea din punct de vedere 
profesional" .  

• Toate acestea sînt extrase din discursul lordului Ashley (rostit la 
şedinţa Camerei comunelor din 15 martie 1844) . 

26* 
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Numeroase moaşe şi mamoşi, de exemplu dr. Hawkins, 
evid. pag. 1 1  şi 13, declară că muncitoarele lin fabrici nasc 
mai greu decît alte femei şi că avortează mai des. La aceasta 
se mai adaugă fap'tl că fmille suf'; de o debilitate a întTe
gului organism, comună tuturor muncitorilor le fabrică, şi, 
cînd sînt însărcinate, muncesc în fabrică pînă în momen tl 
naşterii - fireşte, căci daJcă încetează lucrul înainte se tem 
că locurile lor vor fi ocupate, iar ele însele concediate, şi în 
orice caz, în acest timp, ele nu primesc salariul. Se întimplă 
foarte des ca femei care în ajun au mai lucrat să fi născut pînă 
în dimineaţa următoare, ba uneori se întîmplă să nască chiar 
în fabrică, printre maşini. Şi chiar dacă domnii burghezi nu 
găsesc nimic deosebit într-asta, soţiile lor vor fi poate totuşi 
.e acord cu mine că e o cruzime, o barbarie fără seamn să 
sileşti indirect o femeie gravidă să muncească stînd în pi
cioare şi fiind nevoită să se aplece mereu cîte 12-13 (înainte 
şi mai multe) ore zilnic pînă în ziua naşterii. Dar asta nu este 
totul. Cînd femeHe U sînt nevoite să se întoarcă la lucru de
cît după 14 lle de ,la naştere ele sînt bucuroase şi li se pare 
(lJult. IDar de nu 'Se reînto1c în fabrică şi după 8 zile, ba 
chiar după 3-4 zile, pentru a lucm ziua întreagă ? Am auzit 
odată un fabricant întrebîndu-1 pe supraveghetor : Femeia 
cutare nu s-a întors încă ? - Nu. - Cît e de cînd a născut ? 
- 8 zile. - Atunci ar fi putut să se întoarcă demult. Cutare 
rămîne numlai 3 zile acasă. - Fireşte, teama de a fi concediate, 
teama de. şomaj le goneşte, slăbite cum sînt şi în ciuda dure
rilor, înapoi în fabrică ; interesele fabricantului nu îngăduie 
muncitotilor să stea acasă din cauză de boal ă  ; muncitorii n-au 
voie să cadă la pat, muncitoarele nu trebuie să-şi permită să 
fie lehuze, - altminteri măria-sa fabricantul ar trebui să-şi 
oprească maşinile, să-şi bată capul cu măsuri de organizare 
temporară ; şi decît aşa ceva, mai bine îşi concediază oamenii 
dacă au îndrăzneala să se îmbolnăvească. Ascultaţi ce spune 
Cowell (evid. pag. 77) : 

"0 fată se simte foarte rău, abia poate lucra. - De ce nu cere voi> 
să plece acasă 1 - Ei, domnule, «patronul» e foarte sever în această 
privinţă, dacă lipsim un sfert de zi riscăm să fim daţi afară" . 

Sau Sir D. Barry (evid. pag. 44) : Thomas MacDurt, mun
citor, face puţină temperatură, 

"nu poate rămîne acasă, in otice caz nu mai mult de 4 zile, altfel 
riscă să-şi piardă slujba". 
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Şi aşa în mai toate fabricile. La fete, în epoca pubertăţii, 
munca aceasta 1duce şi la o mulţime de alte neajunsuri. La 
unele fete, mai als la cele mai bine hrănite, căldura din fa
brică grăbeşte, mai mult decît e normal, dezvoltarea, aşa că 
unele fete sînt complet formate la 12-14 ani ; Roberton, "emi
nentul" m;amoş din Manchester, 1cum îl numeşte raportul pe 
care l-am mai citat, relatează în "North of England Medical 
and Surgical Jounal" * că a consultat o fetiţă de 1 1  ani care 
era nu numai femeie pe deplin dezvoltată, dar chiar gravidă, 
şi că la Manchester nu e lucru neobişnuit ca fete de 15 i să 
nască. In asemenea cazuri temperatura din fabrică acţionează 
întocmai ca arşiţa din regiunile tropicale şi, ca şi acolo, dez
voltarea prea timpurie atrage după sine o îmbătrînire şi sleire 
prematură. Totuşi adesea întîlnim o dezvoltare sexuală tardivă 
a fetelor ; sînii se dezvoltă tîrziu sau de loc - Cowell citează 
exemple la pag. 35 -, în numeroase cazuri menstruaţia apare 
abia la 17 sau la 18 ani, uneori abia la 20 de ani, sau nu apare 
de loc (dr. Hawkins, evid. pag. 1 1 ,  dr. Loudon, pag. 14 etc., Sir 
D. Barry, pag, 5 etc.) . Menstruaţia neregulată e însoţită de 
dureri putenice şi de tot felul de alte tulburări, dintre care 
mai ales anemlia este foarte frecventă, - asupra acestui punct 
rapoartele medicale concordă. 

Copiii născuţi de astfel de femei, mai ales cînd acestea sînt 
nevoite să muncească în timpul sarcinii, nu pot fi voinici. 
Dimpotrivă, rapoartele 1din Manchester mai ales îi descriu ca 
fiind foarte debili ; Barry e singurul care susţine că sînt 
sănătoşi, adăugînd însă că în Scoţia, unde a făcut el inspecţie, 
aproape nici o femeie măritată nu muncea în fabrică ; in 
afară de aceasta, majoritatea fabricilor de acolo, cu excepţia 
celor din Glasgow, sînt aşezate la ţară, şi faptul acesta con
tribuie mult la buna dezvoltare a copiilor : copiii muncito
rilor din imediata apropiere a Manchesterului sînt mai toţi 
zdraveni şi rumeni la faţă, pe cînd la oraş copiii sînt palizi 
şi au o înfăţişare de scrofuloşi ; dar la vîrsta de 9 ani ei îşi 
pierd dintr-o dată rumeneala feţei, pentru că incep munca în 
fabri1că, şi in scurtă vrme lU se mai deosebesc de copiii rs
cuţi la oraş. 

In .afară de acestea, mai ex�stă unele ramuri ale muncii din 
fabrici :are au umări deosebit de dăunătoare asupra sănă
tăţii. In multe ateliere ale torcătoriilor de bumbac şi de in, şi 
mai ales in camerele de cardat şi de pieptănat, aerul e încăr-

* ,.Jurnalul medical şi chirurgical din Anglia de nord". - Nota 
Trad. 
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cat cu un praf plin de scame care dă naştere la boli de piept. 
Unele organisme pot suporta acest praf, altele nu. Muncitorul 
însă nu poate alege, trebuie să muncească în atelierul unde 
găseşte de lucru, fie că plămînii lui sînt sănătoşi sau nu. Ur
mările cele mai obişnuite ale inhalării prafului sînt expectora
rea de sînge, respiraţia grea, şuierătoare, durerile de piept, 
tusea, insomniile, într-un cuvînt toate simptomele astmei, care 
în cazurile cele mai grave degenerează în tuberculoză (vezi 
Stuart, pag. 13, 10, 101 ,  Mackintosh, pag. 24 etc., Raportul lui 
Power privitor la Nottingham, Leeds, Cowell, pag. 33 etc., 
Bary, pag. 12 < 5  caJJri într-o singră fabrică> , pag. 11 ,  44, 
52, 60 etc. ; i'dem în raportul lui ; Loudon, pag. 13 etc. etc.) . 
Deosebit de nesănătos este însă tarsul inului umed, muncă 
efectuată de fete tinere şi de copii. Apa de pe fuse le stropeşte 
hainele, aşa că în permanenţă sînt uzi pînă la piele, pe podele 
de asemenea e întotdeauna apă. Acelaşi lucru se petrece, în 
mai mică m,ăsură, şi în camerele de răsucit ale fabricilor de 
bumbac, iar consecinţele acestei stări de lucruri sînt răcelile 
frecvente şi afecţiunile pulmonare. Vocea răguşită, aspră îi 
caracterizează pe toţi muncitorii din fabrică, în primul rînd 
însă pe muncitorii care filează inul umed şi pe cei care îl răsu
cesc. Stuart, Mackintosh şi Sir D. Barry folosesc termenii cei 
mai aspri cînd vorbesc despre insalubritatea acestei munci şi 
despre nepăsarea majorităţii fabricanţilor faţă de sănătatea 
fetelor care o îndeplinesc. Altă urmare a torsului inului este 
leformarea specifică a umerilor, îndeosebi o proeminare a 
omopl atului drept din pricina specificului muncii. Acest mod 
de a toarce, ca şi tarsul bumbacului la maşina throstle, prici
nuiesc adesea şi boli ale rotulei genunchiului cu care se .in 
fusele în timp ce firele rupte sînt legate din nou. Faptul că ma
şinile sînt joase şi că în aceste d01ă ramuri de muncă mun
citorul este silit să se aplece mereu duce, în genere, la dez
voltarea defectuoasă a trupului în ceea ce priveşte statura. In 
atelierele cu maşini throstle ale fabricii de bumbac din Man
chester, al cărei funcţionar am fost, nu-mi amintesc să fi văzut 
o singură fată înaltă, bine dezvoltată ; toate erau mărunte, 
prost dezvoltate, îndesate, cu o conformaţie de-a dreptul urîtă. 
In afară de toate aceste boli şi 'deformări, muncitorii mai au 
de suferit şi de pe urma altor neajunsuri fizice. Munca printre 
maşini prilejuieşte o mulţime de accidente mai mult sau mai· 
puţin grave, care pentru muncitori au drept consecinţă inca
pacitatea parţială sau totală de muncă. Cele mai frecvente 
sînt cazurile cînd muncitorul pierde o falangă de la un deget, 
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mai rare sînt cele în care sînt apucate şi sfărîmate de roţi 
degete întregi, sau jumătate de mînă, sau toată mîna, sau chiar 
braţ.l întreg e:c. Foarte adesea aceGte aocidente, chiJr şi cele 
mai puţin grave, Sîillt urmate de tetanos, care atrage după sine 
moartea. La Manchester, în afară de mulţimea de schilozi, în
tîlneşti şi un mare număr de mutilaţi ; unuia îi l ipseşte braţul 
întreg sau pînă la cot, altuia laba piciorului, unui al treilea 
piciorul pînă la genunchi ; parcă te-ai afla în mijlocul unei 
armate care abia s-a întors de pe cîmpul de luptă. Cele mai 
periculoase părţi ale maşinilor sînt însă curelele, care trans
mit forţa motrice de la arbore la fiecare maşini, mai ales dacă 
au şi catarame ; acestea au fost însă aproape pretutindeni 
desfiinţate. Cel care a fost prins de aceste curele este tîrît cu 
iuţeala fulgerului, azvîrlit de tavan şi apoi de podea cu atîta 
putere, încît rareori îi rămîne un os nezdrobit şi moare pe loc. 
Intre 12 iunie şi 3 august 1844, "Manchester Guardian" rela
tează următoarele accidente grave - pe cele uşoare nici nu 
le mai menţionează : 12 iunie, un băiat a murit la Manchester 
de tetanos de pe urma unei mîini strivite între maşini. -
15  iunie, un tînăr din Saddleworth, prins şi tîrît de o roată, a 
murit zdrobit. - 29 iunie, un tînăr din Greenacres Moor, 
lîngă Manchester, muncitor într-o fabrică de maşini, a căzut 
sub o tocilă, care i-a rupt două coaste, provocîndu-i contu
ziuni grave. - 24 iulie, o fată din Oldham a murit după ce 
a fost tîrîtă de 50 de ori de o curea în circuitul ei, în aşa fel 
că nu i-a mai rămas nici un os întreg. - 27 iulie, la Man
chester o fată a fost prinsă de "blower" (cea dintîi maşină 
care prelucrează bumbacul brut) şi a murit de pe urma 
rănilor. - 3 august, la Dukinfield, un strungar de şpuluri, 
fiind prins de o curea, a murit cu coastele frînte. - Numai 
spitalul din Manchester a tratat, în 1843, 962 de oameni răniţi 
şi mutilaţi de maşini, în timp ce numărul tuturor celorlalte 
accidente din raza spitalu1ui s-a ridicat la 2.426 ; prin urmare, 
la cinci accidente provocate de diferite cauze, două se dato
rează maşinilor. Accidentele înregistrate la Salford n-au fost 
incluse aici şi nici cele tratate de medici particulari. Fabri
canţii plătesc în asemenea cazuri - indiferent dacă munci
torul ajunge sau nu incapabil de muncă - cel mult medicul, 
iar în cazul cel mai fericit salariul cuvenit în timpul trata
mentului ; ce se alege mai tîrziu de muncitor dacă nu mai 
poate munci, nu-i priveşte pe ei. 

In această privinţă raportul de fabrică susţine că fabi
cantul ar trebui să poarte răspunderea în toate cazurile, căci 
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copiii nu sînt în stare să se ferească, iar adulţii vor avea ei 
singuri grijă, în propriul lor interes, să fie precauţi. Cei care 
au redactat însă raportul sînt burghezi şi, în consecinţă, e 
inevitabil ca mai tîrziu să se contrazică şi să înşire tot felul 
de baliverne despre "temeritatea vinovată" (culpable teme
rity) a muncitorilor. Dar n-are importanţă. Problema se pune 
astfel : dacă copiii nu sînt în s tare să se păzească trebuie să 
se interzică munca copiilor. Dacă adulţii nu se păzesc în
deajuns, înseamnă sau că sînt copii, adică se găsesc pe o 
treaptă de cultură care nu le permite să înţeleagă pericolul 
în toată gravitatea sa - şi cine altul e vinovat de acest lucru 
decît burghezia, care-i menţine într-o stare în care nu se po t 
instrui ? -, sau că maşinile sînt prost amplasate şi trebuie 
prevăzute cu balustrade sau cu apărători, ceea ce de aseme
nea cade în sarcina burghezului, sau că muncitorul are mo
tive care sînt mai puternice decît primejdia ce-l ameninţă : 
e silit să muncească repede pentru a cîştiga bani şi n-are 
timp să fie prevăzător etc., şi de lucrul acesta e vinovat tot 
burghezul. Multe accidente se întîmplă, de pildă, din cauză 
că muncitorii vor să cureţe maşinile în timp ce acestea sînt 
în funcţiune. De ce ? Pentru că burghezul sileşte pe munci
tori să cureţe maşinile în orele libere, cînd ele sînt oprite, iar 
muncitorul fireşte că nu vrea să piardă din timpul său liber. 
Pentru muncitor fiecare oră liberă e atît de preţioasă, încît 
preferă să-şi primejduiască de două ori pe săptămînă viaţa 
decît să jertfească o singură oră burghezului. Convingeţi-i 
pe fabricanţi să includă timpul necesar pentru curăţatul 
maşinilor în timpul de lucru şi nici unui muncitor nu-i va 
mai trece prin minte să cureţe maşinile în mers . Intr-un 
cuvînt, în ultimă instanţă, vina cade în toate cazurile asupra 
fabricantului, căruia în cel mai bun caz ar trebui să i se 
pretindă asigurarea existenţei muncitorului devenit invalid 
sau, în cazuri mortale, a familiei acestuia. In prima perioadă 
a epocii industriale, accidentele erau relativ mult mai nume
roase decît în prezent, din cauză că maşinile erau mai 
proaste, mai mici, erau mai înghesuite şi nu aveau aproape 
de loc apărători. După cum reiese însă din datele de mai sus, 
numărul accidentelor este încă destul de mare pentru a ne 
determina să reflectăm cu seriozitate asupra unei stări de 
lucruri care permite să fie mutilaţi şi răniţi atîţia oameni de 
dragul unei singure clase şi atîţia muncitori harnici să ajungă 
pradă mizeriei şi foamei de pe urma unui accident nenoro
cit suferit în serviciul şi din vina burgheziei. 
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Frumoasă colecţie de boli a stîrnit această hidoasă sete 
de bani a burgheziei 1 Femei care nu mai pot deveni mame, 
copii schilodiţi, bărbaţi sleiţi de puteri, mădulare strivite, 
generaţii întregi pierdute, mistuite de debilitate şi boală, 
numai şi numai pentru a umple buzunarele burgheziei 1 Şi 
abia cînd citim despre diferitele cazuri de barbarie, cînd ve
dem cum copiii sînt sculaţi goi din paturi de către supra
veghetori şi goniţi la fabrică cu hainele sub braţ, sub o ploaie 
de lovituri (de exemplu Stuart, pag. 39 şi alţii) ; cum sînt 
bătuţi ca să le treacă somnul şi cum adorm, cu toate acestea, 
deasupra lucrului ; cum, după oprirea maşinilor, un biet copil 
adormit a sărit în picioare la chemarea supraveghetorului şi 
a continuat să execute cu ochii închişi mişcările muncii sale ; 
cînd citim cum unii copii, prea obosiţi pentru a se duce acasă, 
s-au ascuns în uscătorie, sub grămezile de lînă, ca să doarmă 
acolo şi n-au putut fi goniţi din fabrică decît cu lovituri de 
curea ; cînd citim că în fiecare seară sute de copii vin acasă 
atît de obosiţi, încît de somn ce li-e şi de lipsă de poftă de 
mîncare nici nu pot mînca ; că părinţii lor îi găsesc în 
genunchi înaintea patului, adormiţi în timp ce-şi făceau rugă
ciunea ; cînd citim într-un singur buletin toate astea şi încă 
multe alte infamii şi fapte scandaloase, toate declarate sub 
jurămînt, confirmate de mai mulţi martori consideraţi ca 
fiind demni de încredere de înşişi cei care au întocmit rapor
tul ; cînd ne gîndim că e vorba de un raport "liberal", un 
raport burghez, menit a"l infirma pe •cel !precedent întocmit 
de tory şi a stabili dntenţiile Yune ale fabricanţilor ; că înşişi 
membrii comisiei s�nt de partea burgheziei, şi raportează 
toate acestea împotriva propriei lor voinţe, cînd ne gîndim 
la toate acestea nu se poate să nu ne revoltăm, să nu ne 
cuprindă mînia împotriva acestei clase care se făleşte cu 
umanitarismul şi abnegaţia ei, cînd în fond singurul lucru 
care o interesează cu adevărat e să-şi umple buzunarele cu 
Qrice preţ. Să auzim, totuşi, care e părerea burgheziei, rostită 
prin gura servului ei aes dr. Ure : 

Li s .. a spus muncitoilor, relatează dînsul în "Philosophy 
Qf Manufactures" ,  pag. 277 şi urm., că salariul lor nu ar co
respunde sacrificiilor pe care le fac, şi că prin aceasta s-a 
tulburat buna înţelegere dintre patroni şi muncitori. Munci
torii ar fi făcut mai bine să se evidenţieze prin sîrguinţă şi 
atenţie şi să se bucure de profitul patronilor, astfel ar fi ajuns 
şi i supraghetori, aministratori .şi chiar <asociaţi (o, înţe
lepciune, tu vorbeşti cu naivitatea unei porumbiţe !) , "făcînd 
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să crească pe piaţă cererea de braţe de muncă" 1 - "Dacă 
muncitorii n-ar fi atît de recalcitranţi, sistemul industrial ar 
fi avut rezulta te şi mai favorabile" .  Urmează o lungă iere
miadă în legătură cu numeroasele acte de nesupunere ale 
muncitorilor, iar cu prilejul unei greve a celor mai bine plă
tiţi muncitori, a torcătorilor de fire subţiri, găsim următoa
rea declaraţie naivă : 

.,Da, tocmai salariul lor ridicat le-a permis să-şi plătească un comitet 
şi i-a dus la hipertrofie nervoasă in urma unei alimentaţii prea îmbel
şugate şi prea excitante pentru munca lor l" (pag. 298) , 

Iată cum descrie burghezul munca copiilor : 

.,Am vizitat multe fabrici la Manchester şi in imprejurimi şi n-am 
văzut niciodată copii maltrataţi, bătuţi sau chiar numai prost dispuşi. 
Păreau cu totii voioşi (cheerful} şi vioi, desfătindu-se (taking pleasure} 
de jocul sprinten al muşchilor, bucurîndu-se din plin de mobilitatea ca
racteristică vîrstei lor. Privind activitatea lor, nu numai că n-am avut 
motive să mă întristez, ci, dimpotrivă, am simţit intotdeauna o reconfor
tare. Era o încîntare (delightful) să observi agilitatea cu care innodau 
firele rupte de îndată ce carul maşinii muie mergea îndărăt şi să-i vezi 
apoi in clipele de răgaz, cînd, după ce degetuţele lor delicate fuseseră 
timp de citeva secunde in acţiune, se jucau în fel şi chip pînă ce firelP 
erau iarăşi scoase şi depănate. Munca acestor silfide sprintene (lively) 
părea un joc, căci exerciţiul le dădea o indeminare graţioasă. Conştienti 
le agilitatea lor, erau bucuroşi s-o arate faţă de orice vizitator străin. 
Nici urmă de oboseală, căci ieşind din fabrică incepeau să se zbenguiP 
pe primul loc viran cu vioiciunea elevilor care tocmai ies de la şcoali" 
(pag. 301). 

(Vezi bine, ca şi cum mişcarea tuturor muşchilor n-ur fi 
o necesitate imediată pentru trupul înţepenit şi sleit de 
muncă ! Ure ar fi trebuit însă să mai aştepte cîteva clipe 
ca să vadă dacă această stare de excitaţie momentană nu 
dispare după cîteva minute. De altfel Ure n-a putut observa 
toate acestea decît la prînz, după o muncă de 5-6 ore, nu 
însă seara !). In ceea ce priveşte sănătatea muncitorilor, pen
tru a dovedi excelenta lor sănătate, burghezul are neruşi
narea fără margini de a aduce drept mărturie tocmai bule
tinul din 1833 din care am citat şi am extras nenumărate 
pasaje ; prin citate izolate, spicuite ici-colo, vrea să dov.
dească că printre muncitori nu există nici urmă de scrofuloză 
şi, ceea ce e foarte adevărat, că sistemul industrial a supri
mat bolile acute (trecînd, fireşte, sub tăcere faptul că în 
schimb este prielnic celor cronice) . Trebuie să mai ţinem 
seama că buletinul constă din 3 volume in falia groase şi că 
nici unui burghez englez ghiftuit nu i-a trecut prin gînd să 



Situaţia clasei muncitoare din Anglia. Diferitele ramuri de muncă 4 1 1 

le studieze din scoarţă în scoarţă ; numai astfel vom inte
lege obrăznicia amicului Ure, care îndrăzneşte să servească 
publicului englez minciunile cele mai grosolane. Să vedem 
cum se exprimă dînsul cu privire la legea industrială din 
1 833, promulgată de burghezia liberală, c.re, după cum vom 
vedea, nu impune fabricantului decît cele mai elementare 
îngrădiri. Această lege, spune dînsul, şi mai ales învăţămîn
tul şcolar obligatoriu, e o măsură absurdă şi despotică luată 
împotriva fabricanţilor. Toţi copiii sub 12 ani au devenit 
şomeri din această cauză şi care a fost rezultatul ? Copiiir 
smulşi în felul acesta de la munca lor uşoară şi folositoare, 
nu capătă nici un fel de educaţie ; izgoniti din căldura sălii 
de tors în lumea rece de afară, ei trăiesc numai din cerşit şi 
din furtişaguri, o viaţă care contrastează jalnic cu situaţia 
lor tot mai bună din fabrică şi de la şcoala duminicală ! Sub 
masca filantropiei, această lege înăspreşte suferinţele săra
cilor, iar pe fabricantul conştiincios nu face decît să-1 stin
gherească, dacă nu chiar să-1 împiedice cu totul în activi
tatea sa utilă (pag. 405, 406 şi urm.) . 

Efectele distrugătoare ale sistemului de fabrică au atras 
demult atenţia generală. Despre legea ucenicilor din 1802 am 
mai vorbit. Mai tîrziu, cam pe la 1817, Robert Owen, pe 
atunci fabricant în New-Lanark (Scoţia) , care avea să de
vină întemeietorul socialismului englez, a început să demon
streze puterii executive, pe cale de petiţii şi memorii, 
necesitatea instituirii unor garanţii legale pentru sănătatea 
muncitorilor şi mai ales a copiilor. Sir R. Peel, decedat între 
timp, precum şi alţi filantropi i se alăturară şi obţinură una 
după alta legile industriale din 1819,  din 1 825 şi 1 83 1 ,  dintre 
care primele două nu s-au aplicat de loc 92, iar a treia numai 
pe alocuri. Această lege din 183 1 ,  elaborată pe baza pro
punerii lui Sir J. C. Hobhouse, stabilea că în nici o fabrică 
de bumbac muncitorii sub 21 de ani nu au voie să lucreze 
noaptea, adică între ora 7 jumătate seara şi 5 jumătate dimi
neaţa, şi că în toate fabricile tinerii sub 18 ani nu au voie 
să lucreze zilnic mai mult de 12 ore, iar sîmbăta 9 ore. Dat 
fiind însă că muncitorii nu puteau depune mărturie împo
triva patronilor lor fără a fi concediaţi, legea a fost prea 
puţin eficace. In oraşele mari, unde agitaţia printre muncitori 
era mai mare, s-a realizat un acord al fabricanţilor mai de 
seamă în sensul respectării acestei legi, dar şi aici, ca şi la 
ţară de altfel, mai erau mulţi fabricanţi care nu ţineau seama 
de ea. Intre timp se născuse printre muncitori dorinţa de 
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a obţine o lege pentru ziua de muncă de 10 ore, adică o lege 
care să interzică tinerilor sub 18 ani de a munci mai mult 
de 10 ore ; cu ajutorul agitaţiei, asociaţiile muncitoreşti 
reuşiră să facă din această dorinţă revendicarea unanimă a 
muncitorilor din fabrici, iar fracţiunea umanitaristă a parti
dului tory, condusă pe atunci de Michael Sadler, îşi însuşi 
acest plan şi-1 prezentă parlamentului. Sadler obţinu apro
barea să alcătuiască o comisie parlamentară care să cerce
teze sistemul de fabrică, iar această comisie îşi depuse ra
portul în sesiunea din 1832. Acest raport era incontestabil 
părtinitor, redactat numai de adversari ai sistemului de 
fabrică şi urmărind un scop de partid. Tîrît de nobila sa 
pasiune, Sadler a făcut afirmaţii cît se poate de greşite şi de 
inexacte. Chiar felul său de a pune întrebări martorilor îi 
făcea pe aceştia să dea răspunsuri care conţineau, ce-i drept, 
lucruri adevărate, dar într-o formă greşită, falsă. Fabricanţii, 
indignaţi de raportul care-i prezenta ca pe nişte monştri, 
cerură ei înşişi o anchetă oficială ; ei ştiau că acum un ra
port exact nu le-ar putea fi decît de folos ; ştiau că la cîrma 
statului se găseau oameni din partidul whig (liberal) , ade
văraţi burghezi cu care erau în relaţii bune, ale căror prin
cipii nu admiteau îngrădirea industriei ; ei obţinură, într-a
devăr, să se alcătuiască o comisie compusă exclusiv din 
burghezi liberali, al cărei raport e cel citat în repetate rîn
duri de mine. Raportul acesta este ceva mai aproape de 
adevăr decît cel al comisiei Sadler, dar acolo unde se înde
părtează de adevăr o face în sens contrar. Din fiecare pagină 
răzbate simpatia pentru fabricanţi, suspiciunea faţă de ra
portul lui Sadler, aversiunea faţă de muncitorii emancipaţi 
şi faţă de cei care luptă pentru ziua de muncă de 10 ore ; 
raportul menţionat nu recunoaşte nicăieri dreptul muncito
rilor la o existenţă omenească, la activitate proprie şi la pă
reri proprii ; îi acuză pe muncitori că, revendicînd ziua de 
muncă de 10  ore, se gîndesc nu numai la copii, ci şi la ei 
înşişi ; pe muncitorii care fac propagandă îi numeşte dema
gogi, haini, rău intenţionaţi etc., într-un cuvînt ia apărarea 
burgheziei şi totuşi nu-i în stare să spele pe fabricanţi de 
toate păcatele ; totuşi, în urma constatărilor făcute în acest 
raport, fabricanţii s-au făcut vinovaţi de un număr atît de 
mare de fapte infamante, încît, chiar după acest raport, pro
paganda în favoarea unei legi care să stabilească ziua de 
muncă de 10 ore, ura muncitorilor împotriva fabricanţilor, 
ca şi cele mai grave acuzaţii aduse acestora de comisia lui 
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Sadler, sînt pe deplin justificate. Cu singura deosebire că, 
în timp ce raportul lui Sadler îi acuza pe fabricanţi de bru
talitate făţişă, nemascată, aici s-a dovedit că această brutali
tate se practică, de obicei, sub masca civilizaţiei şi a umani
tarismului. Pînă şi dr. Hawkins, medicul care a făcut cercetări 
în Lancashire din însărcinarea comisiei, s-a declarat cu ho
tărîre, chiar în primele rînduri ale raportului său, în favoa
rea legii pentru ziua de muncă de 10 ore 1 Iar anchetatorul 
Mackintosh declară el însuşi că raportul său nu dezvăluie 
întregul adevăr, deoarece muncitorii pot fi determinati nu
mai cu greu să depună mărturie împotriva patronilor lor, iar 
fabricanţii - oricum siliţi de agitaţia care domneşte printre 
muncitori să facă oarecari concesii - adeseori se pregătesc 
pentru vizita comisiei, punînd să se măture fabrica, reducînd 
viteza maşinilor etc. In special în Lancashire, fabricanţii 
întrebuinţau trucul de a-i prezenta pe supraveghetorii atelie
relor drept "muncitori", pentru ca aceştia să depună mărturie 
de omenia fabricanţilor, de efectul salutar al muncii şi de 
indiferenta, ba chiar de aversiunea Pmncitorilor faţă de legea 
pentru ziua de muncă de 10 ore. Dar aceşti supraveghetori 
nu mai sînt muncitori adevăraţi ; ei sînt nişte dezertori ai 
clasei lor, care, în schimbul unui salariu mai mare, s-au pus 
în slujba burgheziei şi luptă în interesul capitaliştilor, îm
potriva muncitorilor. Interesele lor corespund intereselor 
burgheziei, şi de aceea muncitorii îi urăsc, poate, mai mult 
chiar decît pe fabricanţi. Şi totuşi acest raport este mai mult 
decît suficient pentru a arăta scandaloasa lipsă de conside
raţie a burgheziei industriale faţă de muncitorii ei, toată 
infamia sistemului industrial de exploatare şi cît este de 
inuman. Nimic nu e mai revoltător decît să vezi în acest 
raport listele lungi de boli şi schilodiri datorite surmenajului 
şi, în opoziţie cu ele, economia politică rece şi calculată a 
fabricantului, care caută să  dovedească cu cifre că el şi, 
împreună cu dînsul, întreaga Anglie ar fi pierduţi dacă nu i 
s-ar mai permite să schilodească anual un anumit număr de 
copii ; numai afirmaţiile neruşinate ale d-lui Ure, pe care 
l-am citat mai adineauri, ar putea fi şi mai revoltătoare dacă 
n-ar fi atît de ridicole. 

Urmarea acestui raport a fost legea industrială din 1833, 
care a interzis munca copiilor sub 9 ani (cu excepţia acelora 
din fabricile de mătase) , stabilind timpul de muncă al co
piilor între 9 şi 13 ani la 48 de ore pe săptămînă sau cel 
mult 9 ore pe zi, iar orele de muncă ale tinerilor între 14 şi 
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18 ani la 69 pe săptămînă, limitîndu-le adică la cel mult 12  
pe zi ş i  stabilind între mese o pauză de cel puţin o oră şi 
jumătate ; în acelaşi timp legea interzicea din nou munca de 
noapte pentru toţi tinerii sub 18 ani. Totodată a fost intro
dusă pentru toţi copiii sub 1 4  ani obligativitatea de a frec
venta şcoala zilnic cîte două ore, iar fabricantul care angaj a 
copii fără certificatul de vîrstă eliberat de medicul fabricii 
şi fără certificatul de frecvenţă şcolară eliberat de învăţător 
era pasibil de pedeapsă. In schimb, fabricantul era autorizat 
să reţină săptămînal un penny din salariul copilului, pentru 
învăţător. In afară de aceasta, au fost instituiţi medici de 
fabrică şi inspectori, care puteau intra la orice oră în fabrică, 
puteau consemna declaraţiile muncitorilor sub prestare de 
jurămînt şi erau însărcinaţi să vegheze ca legea să fie res
pectată, intentînd, la nevoie, chiar acţiune la judecătoria de 
pace. Aceasta e legea împotriva căreia tună şi fulgeră dr. 
Ure ! 

Legea şi mai ales numirea inspectorilor au avut drept 
consecinţă reducerea timpului de muncă la 12-13 ore în 
medie şi înlocuirea pe cît posibil a copiilor cu adulţi. O dată 
cu aceasta dispărură aproape complet unele dintre neajun
surile cele mai flagrante ; schilodiri nu se mai produseră 
decît la cei cu constituţii foarte slabe, efectele muncii se 
manifestară mai puţin izbitor. Totuşi găsim în raportul de 
fabrică destule dovezi că bolile mai puţin grave - umflarea 
gleznelor, slăbiciunea şi durerile de picioare, durerile de şol
duri şi ale coloanei vertebrale, varice, plăgile extremităţilor 
inferioare, debilitatea generală, îndeosebi maladiile abdome
nului, predispoziţia spre vomitări, lipsa poftei de mîncare 
altenînd cu o foame de lup, digestia proastă, ipohondria -
şi, în altă ordine de idei, bolile de piept, c a  urmare a prafului 
şi a aerului viciat din fabrici etc. etc., se întîlneau şi în fa
bricile, şi la indivizii care lucrau după prevederile legii lui 
Sir J. C. Hobhouse, adică 12, cel mult 13 ore pe zi. In această 
privinţă se vor compara în special rapoartele din Glasgow 
şi din Manchester. Aceste boli n-au dispărut nici după legea 
din 1833 şi bîntuie pînă în ziua de azi, ruinind sănătatea 
clasei muncitoare. Cei în drept au purtat de grij ă numai c a  
lăcomia brutală a burgheziei să îmbrace o formă ipocrită, 
civilizată ; ca fabrcanţii, împiedicaţi de lege să comită tică
loşii prea bătătoare la ochi, să se poată făli cu atît mai mult 
temei în văzul tuturor cu omenia lor mincinoasă, şi atîta tot. 
Dacă astăzi ar ieşi pe teren o nouă comisie pentru cercetarea 
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mullcii în fab1id, ea ar găsi c ă  în cea mai mare parte lucru
rile nu s-au schimbat. In ceea ce priveşte improvizata obli
gativitate şcolară, aceasta a rămas fără nici un efect, dat 
fiind că guvernul n-a avut grijă să înfiinţeze totodată şi 
şcoli bune. Fabricanţii au angajat ca profesori oameni care 
p ierduseră capacitatea de muncă, la care trimiteau copiii 
pentru două ore pe zi pentru a satisface astfel litera legii ; 
bineînţeles că de la aceştia copiii nu învăţau nimic. Chiar 
rapoartele inspectorilor de fabrică, care se limitează la ceea 
ce constituie sarcina lor, şi anume a veghea ca legea indu
strială să fie respectată, furnizează material suficient din 
care se poate deduce că în mod inevitabil neajunsurile men
ţionate mai sus persistă. Inspectorii Homer şi Saunders re
latează, în rapoartele lor din ootonbrie şi decembrie 1833, că 
o mulţime de fabricanţi din ramurile de activitate care se pot 
dispensa de munca copiilor sau îi pot înlocui prin adulţi şo
meri pun pe oameni să muncească 1-16 ore şi chiar mai 
mult. Printre aceştia se găsesc îndeosebi mulţi tineri care 
abia au depăşit vîrsta prevăzută de lege. Alţii violează de-a 
dreptul legea, scurtînd timpul liber, punînd pe copii să mun
cească mai mult decît permite legea şi preferă să se lase dati 
în judecată, căci eventuala amendă e foarte mică în com
paraţie cu profitul pe care îl trag din călcarea legii. Mai ales 
acum, cînd afacerile merg deosebit de bine, fabricanţii sînt 
tare ispitiţi să procedeze astfel. 

Intre timp, agitaţia în rîndurile muncitorilor în jurul zilei 
de muncă de 10 ore nu încetase ; în 1839 ea era din nou pe 
primul plan, iar locul decedatului Sadler în Camera comune
lor l-a luat lordul Ashley şi Richard Oastler, ambii tory. 
Oastler, mai ales, care făcea în permanenţă agitaţie în car
tierele muncitoreşti şi care făcuse agitaţie şi pe timpul lui 
Sadler, deveni favoritul muncitorilor. Il numeau "bunul lor 
rgeu,  "regele copiilor din fabrici •, şi sînt regiuni industriale 
întregi ulde nu extstă copil să nu-l cunoască, să nu-l 
venereze şi să nu-i iasă în întîmpinare cu alai împreună cu 
ceilalţi copii ori de cîte ori vine în oraş. Oastler s-a opus de 
asemenea cu hotărîre noii legi pentru asistenta săracilor, 
din care cauză a fost denunţat ca datornic de către un domn 

Thornhill, whig, pe a cărui moşie era administrator şi căruia 
îi datora o sumă de b ani, şi aruncat în închisoare. In repe
tate rînduri whigii îi propuseră să�i achite datoria şi s ă-i 
facă şi alte înlesniri cu condiţia de a renunţa la opoziţia sa 
faţă de legea pentru asistenţa săracilor. Dar în zadar. El ră-
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mase în închisoare, de unde trimitea "Fleet pa pers • 93 împo
triva sistemului de fabrică şi a legii pentru asistenta să
racilor. 

Guvernul tory din 1841  îşi îndreptă din nou atenţia asupra 
legilor industriale. Ministrul de interne, Sir J ames Graham, 
propuse în 1843 o lege potrivit căreia timpul de muncă al 
copiilor era redus la 6 ore şi jumătate, insistîndu-se asupra 
obligativităţii înviţmintJlui ; punctul principal era Îillsă 
crearea unor şcoli mai bune. Legea eşuă însă din cauza 
fanatismului religios al aşa-zişilor "dissenters • * ; deşi pentru 
copiii dissenterilor obligativitatea învăţămîntului nu implica 
învăţămîntul religios, şcoala fiind însă în genere sub supra
vegherea bisericii de stat şi cartea de citire obişnuită fiind 
biblia, deci la baza întregului învăţămînt găsindu-se religia, 
dissenterii se crezură ameninţaţi. Fabricanţii şi, în general, 
liberalii li se alăturară, iar muncitorii, dezbinaţi din pricina 
chestiunii religioase, rămaseră inactivi ; opoziţia, deşi învinsă 
î. marile oraşe industriale, de exemplu la Salford şi Stock
port, iar în alte locuri, ca, de exemplu, la Manchester, nepu
tînd să atace de teama muncitorilor decît cîteva puncte ale 
legii, reuşi totuşi să strîngă 2.000.000 de semnături în favoa
rea petiţiei ei ; Graham se lăsă într-atîta de intimidat, ÎllCÎt 
retrase proiectul de lege în întregime. In anul următor renunţă 
cu totul la punctele referitoare l a  şcoli şi propuse numai ca 
în ,locul normelor de pînă atunci să se limiteze timpul de 
muncă al  copiilor între 8 şi 13  ani la 6 ore şi jumătate pe zi, 
în aşa fel ca ei să fie complet liberi fie dimineaţa, fie după
amiaza ; timpul de muncă al tinerilor între 13 şi 18 ani şi al 
tuturor femeilor - la 12 ore ; în afară de aceasta, el preco
niza unele măsuri pentru îngrădirea frecventelor violări ale 
legii. Indată ce veni cu această lege, agitaţia în favoarea zilei 
de muncă de 10 ore izbucni mai violentă ca oricînd. Oastler, 
eliberlt din închisoare în urma intervenţiei unor prieteni şi 
cu ajutorul unei colecte făcute printre muncitori cu care au 
putut fi plătite datoriile sale, se aruncă cu tot elanul în 
mişcare. In Camera comunelor numărul apărătorilor legii 
zilei de muncă de 1 0  ore crescu, numărul uriaş de petiţii în 
favoarea legii, care soseau din toate părţile, le aduse noi sus
ţinători, aşa că la 19 martie 1844 lordul Ashley obţinu cu o 
majoritate de 1 79 contra 170 votarea unei rezoluţii conform 
căreia termenul "noapte " însemna în legea industrială inter-

• - de altă credinţă (protestanţii care nu făceau parte din biserica 
oficială, anglicană). - Nota Red. 
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valul dintre ora 6 seara şi ora 6 dimineaţa ; în felul acesta, 
dat fiind că munca de noapte era interzisă, timpul de muncă 
era limitat la 1 2  ore inclusiv repausul şi la 1 0  ore exclusiv 
repausul. Guvernul nu era însă de acord cu acest lucru. Sir 
J ames Graham începu prin a ameninţa cu demisia cabinetului, 
iar la scrutinul următor cu privire la un paragraf al legii, 
Camera comunelor respinse cu o mică majoritate atît cele 
10 ore cît şi cele 12 ore 1 Grahan şi  Peel declarară atunci că 
vor propune o nouă lege şi că în cz de refuz vor delisiona ; 
noua lege nu era altceva decît vechea lege a celor 1 2  ore 
de muncă, cu unele modificări în ceea ce priveşte forma, şi 
aceeaşi Cameră a comunelor care o respinsese în martie, 
nefiind de acord cu punctele ei principale, o adoptă în luna 
mai fără nici un fel de obiecţii 1 Acest lucru s-a putut în
tîmpla din cauză că cei mai mulţi susţinători ai legii zilei de 
muncă de 10 ore erau membri ai partidului tory, care pre
ferau să cadâ legea decît să cadă guverll ; dar oricare ar 
fi fost motivele, în urma acestor voturi contradictorii Camera 
comunelor se discredită definitiv în ochii muncitorilor, con
firmînd ea însăşi în mod strălucit necesitatea unei reforme 
în sînul ei, aşa cum susţineau cartiştii. Trei deputaţi care 
votaseră la început împotriva guvernului votară mai tîrziu 
pentru el, salvîndu-1. La toate scrutinele masa opoziţiei vota 
pentru, iar masa guvernamentalilor împol·riva guvernului * .  
PropneriLe lde mi ss ale 1lui Oraham 1eferitoare la  
le de muncă de 6 me şi jumăbalte, rspectiv 1 2  ore 
de muncă pntru cele doUă categorii de Ucitori sînt, 
aşadar, sancţionate acum prin lege ; datorită acestui fapt, pre
cum şi datorită limitării recuperării timpului pierdut (cînd se 
strică vreo maşină sau cînd forţa hidraulică scade din cauza 
gerului sau a secetei) şi altor limitări de mai mică impor
tanţă, depăşirea a 1 2  ore de muncă a devenit aproape impo
sibilă. Nu încape însă îndoială că în foarte scurt timp va fi 
votată şi legea zilei de muncă de 10 ore. Fireşte că fabri
canţii sînt aproape toţi împotriva ei - nu există, poate nici 
zece care să fie pentru ; ei au recurs la toate mijloacele 
cinstite şi necinstite pentru a împiedica votarea acestei legi, 
care le este odioasă, dar toate acestea nu le folosesc la nimic 
altceva decît să-şi atragă tot mai mult ura muncitorilor. 

• După cum se ştie, Camera comunelor se mai făcu de ocară încă o 
dată, in aceeaşi sesiune şi in acelaşi mod, pronunţindu-se in chestiunea 
zahărului intii impotriva, apoi, in urma întrebuinţării "biciului guverna
mental" ,  pentru guven. 

27 - Marx-Engels -Opere, voi. II 
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Legea va fi totuşi votată ; muncitorii sînt în stare să obţină 
ceea ce vor, şi că sînt pentru legea zilei de muncă de 10 ore 
au dovedit-o îndeajuns primăvara trecută. Argumentele de 
ordin economic ale fabricanţilor, şi anume că legea zilei de 
muncă de 10 ore ar spori cheltuielile de pro1ducţie, că prin 
aceasta indStria engleză ar fi p11să în imPosibilitate de a 
lupta împotriva concurenţei străine, că în acest caz salariul 
trebuie în mod fatal să scadă etc., sînt, ce-i drept, pe jmă
tate adevărate, dar ele nu dovedesc nimic altceva decît că 
măreţia industrială a Angliei poate fi  menţinută numai prin
tr-un tratament barbar aplicat muncitorilor, numai prin 
distrugerea sănătăţii lor, prin neglijarea, din punct de vedere 
social, fizic şi spiritual, a generaţii întregi de oameni. 
Desigur că, dacă legea zilei de muncă de 10 ore ar fi o 
măsură definitivă, ea ar însemna ruina Angliei ; dar pentru 
că în mod necesar ea va atrage după sine o serie de alte 
măsuri, care vor îndruma Anglia pe cu totul altă cale decît 
cea urmată pînă în prezent, această lege va însemna un 
progres. 

Să ne îndreptăm acum atenţia asupra unei alte laturi a 
sistemului de fabrică, ale cărei consecinţe pot fi mai greu 
înlăturate pe cale legală decît bolile provocate de acest 
sistem. Am mai vorbit în general despre natura muncii, şi am 
făcut-o destul de amănunţit, pentru a putea trage concluzii 
din cele expuse mai sus. Supravegherea maşinilor, înnoda
rea firelor rupte nu este o activitate care să ceară gîndire din 
partea muncitorilor ; pe de altă parte însă este o muncă de 
natură să-i împiedice ge muncitori să se gîndească la altceva. 
Am văzut de asemenea că această muncă nu oferă prilej de 
activitate nici muşchilor, adică trupului. In felul acesta nici 
nu este muncă propriu-zisă, ci plictiseală curată, lucrul cel 
mai abrutizant, cel mai istovitor cu putinţă : muncitorul de 
fabrică este condamnat să-şi irosească complet puterile fizice 
şi spirituale în această monotonie, meseria lui constînd în a 
se plictisi toată ziua, începînd de la vîrsta de 8 ani. La 
aceasta se mai adaugă faptul că el nu poate absenta nici n 
moment - maşina funcţionează fără întrerupere ; roţile, 
curelele şi fusele îi duduie şi-i vîjîie fără încetare în urechi, 
şi, dacă vrea să se odihnească o singură clipă, supraveghe
torul răsare pe dată cu registrul de amenzi. Această condam
nare de a fi îngropat de viu în fabrică, de a fi în permanenţă 
atent la funcţionarea unei maşini care nu oboseşte este pen
tru muncitori cea mai cumplită tortură. Şi aici efectele i 
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sînt cît se poate de abrutizante, atît în ·ceea ce pri
veşte trupul cît şi spiritul muncitorului. Intr-adevăr, nu se 
poate inventa o metodă mai eficace de îndobitocire ca munca 
în uzină, şi dacă totuşi muncitorii din fabrici nu numai că 
şi-au păstrat inteligenţa, dar au şi dezvoltat-o şi ascuţit-o 
mai mult decît alţii, aceasta a fost posibil numai datorită 
revoltei împotriva soartei lor şi împotriva burgheziei, unicul 
lucru la care se mai puteau gîndi, pe care-I mai puteau simţi 
în timpul lucrului. Şi dacă această revoltă împotriva burghe
ziei nu devine sentimentul predominant al muncitorului, 
atunci el cade pradă în mod inevitabil alcoolismului şi, în 
genere, a tot ce numim de obicei demoralizare. Istovirea 
fizică şi răspîndirea aproape generală a bolilor ca urmare a 
sistemului de fabrică au fost suficiente ca Hawkins, membru 
al comisiei oficiale, să ajungă la concluzia că demoralizarea 
muncitorilor este inevitabilă. Dar cu atît mai inevitabilă este 
ea cînd i se adaugă şi istovirea spirituală şi celelalte con
diţii de trai de care am pomenit şi care duc la demoralizarea 
fiecărui muncitor l De aceea nici nu trebuie să ne mirăm că 
tocmai în oraşele industriale alcoolismul şi excesele sexuale 
au atins proporţiile pe care le-am relatat mai înainte *. 

Mai departe. Starea de sclavie în care burghezia menţine 
proletariatul nu iese nicăieri mai limpede la iveală ca în 
sistemul de fabrică. Aici orice libertate încetează de drept 
şi de fapt. Muncitorul trebuie să fie prezent dimineaţa la ora 
5 şi jumătate ; dacă întîrzie cu cîteva minute e pedepsit, iar 
dacă întîrzie cu zece minute nu mai poate intra pînă la ora 
dejunului şi pierde un sfert din leafa pe o zi (cu toate că n-a 

• Dăm cuvintul şi altui judecător competent : "Dacă la munca ne
contenită a intregii categorii de muncitori din industria bumbacului mal 
adăugăm inluenţa proastă a irlandezilor, atunci aproape că nu ne vom 
mai mira de amoralitatea lor înspăimîntătoare. Munca continuă şi isto
vitoare de zi cu zi şi an de an nu poate contribui la dezvoltarea facul
tăţilor intelectuale şi morale ale omului. Rutina deprimantă a unei munci 
chinuitoare (drudgery) fără sfîrşit, in care eşti silit să repeţi fără ince
tare acelaşi proces mecanic, se aseamănă cu chinurile lui Sisif ; povara 
muncii, ca şi stinca, se prăvăleşte mereu asupra muncitorului istovit. 
Intelectul nu dobîndeşte nici cunoştinţe, nici deprinderea de a gindi prin 
munca neîncetată a aceloraşi muşchi ; mintea se toceşte intr-o inactivi
tate care timpeşte ; in schimb înfloreşte partea mai grosolană a firii ome
neşti. A osîndi omul la o asemenea muncă înseamnă a cultiva instinctele 
sale animalice. El se abrutizează şi pierde insuşirile şi moravurile speci
fice speciei sale. Ajunge să nu-l mai intereseze confortul şi bucuriile 
mai rafinate ale vieţii, trăieşte in murdărie şi mizerie, se hrăneşte prost, 
cheltuind in desfriu ceea ce-i mai rămîne din cîştig" .  Dr. J. P. Ky, 
loc. cit. 

2* 
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lipsit decît 2 ore şi jumătate din 12 ore de lucru) . Trebuie să 
mănînce, să bea şi să doarmă la comandă. Pentru satisface
rea necesităţilor sale celor mai imperioase nu dispune decît 
de timpul strict necesar. Pe fabricant nu-l priveşte dacă lo
cuinţa muncitorului e la o depărtare de o jumătate de oră 
sau de o oră de fabrică. Clopotul despotic îl s•coală din pat, 
îl cheamă de la masa de dimineaţă şi de prînz. 

Şi ce-l aşteaptă abia în fabrică 1 Aici fabricantul este 
legiuitor absolut. El elaborează regulamente de fabrică după 
bunul lui plac ; modifică şi face adăugiri codului întocmit 
de el după cum găseşte de cuviinţă ; şi chiar dacă introduce
în el lucrurile cele mai năstruşnice, tribunalele îi spun mun
citorului : 

,.Erai doar stăpîn pe dumneata, nu te obliga nimeni să accepţi un 
astfel de contract dacă n-aveai poftă ; însă din moment ce l-ai acceptat de 
bunăvoie, eşti obligat să-1 şi respecţi". 

Aşa că muncitorul mai ajunge pînă la urmă să fie şi bat-· 
jocorit de judecător, el însuşi burghez, şi de legea făcută tot 
de burghezi. Astfel de sentinţe au fost pronunţate destul de 
des. In octombrie 1844 muncitorii din fabrica lui Kennedy 
din Manchester încetară lucrul. Kennedy îi dădu în judecată 
pe baza unui regulament afişat în fabrică în care se preve
dea că nu pot pleca concomitent mai mult de doi lucrători 
din acelaşi atelier 1 - şi tribunalul îi dădu cîştig de cauză, 
iar muncitorii primiră răspunsul citat mai sus ("Manchester 
Guardian" din 30 octombrie) . Şi cum sună de obicei aceste
regulamente 1 Ascultaţi : 1 .  Poarta fabricii se închide 1 0  mi
nute după începerea lucrului şi nimeni nu mai e lăsat să 
intre pînă la ora dejunului. Celui care lipseşte în acest 
interval i se scad, drept amendă, 3 pence pentru fiecare 
război de ţesut. 2. Fiecare ţesător (la războiul mecanic de· 
ţesut) care absentează de �îngă maşina în funcţiune 
pierde pentru fiecare oră şi fiecare război pe care· 
trebuie să-1 supravegheze 3 pence. Cine părăseşte ate
lierul în timpul lucrului fără permisiunea supraveghetorului 
plăteşte de asemenea o amendă de 3 pence. 3. Ţesătorii care
nu-şi aduc foarfecele pierd 1 penny pe zi. 4. Orice suveică, 
perie, cană de ulei, roată, geam etc. care se strică vor fi plă
tite de ţesător. 5. Nici un ţesător n-are voie să părăsească 
serviciul fără a anunta acest lucru cu opt zile mai înainte. 
Fabricantul poate concedia pe orice muncitor, fără preaviz,. 
pentru muncă prost îndeplinită sau purtare necuviincioasă. 
6.  Orice muncitor surprins că vorbeşte cu altul, cîn tă sau 
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fluieră este amendat cu 6 pence. Cine îşi părăseşte locul în 
timpul muncii este de asemenea amendat cu 6 pence *. - Am 
in faţă un alt regulament de fabrică conform căruia munci
torului care întîrzie cu 3 minute i se scade un sfert de oră 
din salariu, iar celui care întîrzie 20 de minute un sfert de 
zi. Muncitorului care lipseşte înainte de dejun i se scade 
1 şiling luni şi 6 pence în orice altă zi etc. etc. Acesta este 
regulamentul uzinelor "Phoenixu din Jersey Street, Man
chester. - Mi se va obiecta că asemenea regulamente sînt 
necesare pentru a asigura într-o fabrică mare, cu o bună 
organizare, continuitatea diferitelor operaţii ; mi se va obiecta 
că o disciplină severă este tot atît de necesară aici ca şi în 
armată ; fie, se prea poate, dar ce fel de orînduire socială e 
aceea care nu se poate menţine fără o astfel de tiranie revol
tătoare ? Din două una : ori scopul scuză mijloacele, ori 
faptul că mijloacele sînt josnice ne îndreptăţeşte să tragem 
:oncluzia că şi s copul e j osnic. Cine a fost soldat ştie ce 
înseamnă să fii supus disciplinei militare, fie şi pentru scurtă 
vreme ; muncitorii însă sînt osîndiţi să trăiască de la vîrsta 
de nouă ani şi pînă la moarte în această disciplină severă 
atît psihică cît şi fizică ; sclavia lor este mai grea decît aceea 
a negrilor din America, pentru că sînt supuşi unei suprave
gheri mai severe, şi după toate astea li se mai pretinde să 
trăiască omeneşte, să gîndească şi să simtă omeneşte 1 Ei 
bine, ei nu o pot face decît urîndu-i de moarte pe asupritorii 
lor şi orinduirea socială care îi obligă să trăiască în aseme
nea condiţii, care îi înjoseşte pînă la a face din ei simple 
maşini 1 Dar ceea ce este şi mai ruşinos e faptul că, după 
declaraţiile unanime ale muncitorilor, există o mulţime de 
fabricanţi care încasează, cu rigurozitate necruţătoare, amen
zile impuse muncitorilor, pentru a-şi mări profiturile din 
banii furaţi proletarilor neavuţi. Chiar Leach susţine că ade
seori muncitorii găsesc dimineaţa ceasonicul fabricii dat cu 
un sfert de oră înainte şi, în consecinţă, porţile închise, in 
timp ce înăuntru funcţionarul trece prin ateliere înscriind în 
condica de amenzi numeroşii absenţi. Leach pretinde că odată 
a numărat el însuşi 95 de muncitori stînd în faţa porţilor 
închise ale unei fabrici al cărei ceasornic era seara dat cu 
un sfert de oră în urmă, iar dimineaţa cu un sfert de oră 
înaintea ceasurilor publice din oraş. In raportul privitor la 
situaţia din fabrici se relatează cazuri asemănătoare. Intr-o 

• . ,Stubborn Facts" [. ,Realităti de netăgăduit"] ,  pag. 9 şi m. 
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fabrică ceasul era dat înapoi în timpul orelor de lucru, astfel 
că se lucra peste timpul fixat fără ca totuşi muncitorul să 
primească o plată mai mare ; în alta se lucra pur şi simplu 
un sfert de oră mai mult, în a treia exista un ceas obişnuit şi 
un ceas cuplat cu maşina, care indica numărul rotaţiilor arbo
relui maşinii principale ; cînd maşina mergea încet, se lucra 
după ceasul maşinii pînă ce atingea numărul rotaţiilor calcu
late pentru un interval de 12 ore ; dacă munca mergea bine, 
şi numărul de rotaţii era completat înaintea orei fixate, 
muncitorii erau obligaţi să oontinue totuşi munca pînă se 
împlineau cele 12 ore. Martorul adăugă că a cunoscut cîteva 
fete care aveau un salariu destul de bun şi făceau şi ore 
suplimentare, totuşi au preferat prostituţia decît să suporte 
asemenea tiranie (Drinkw [ater] evid. pag. 80) . Ca să revenim 
�a amenzi, Leach relatează că a văzut în repetate rînduri 
femei cu sarcină înaintată care au fost amendate cu 6 pence 
pentru că s-au aşezat o clipă în timpul lucrului ca să se odih
nească. Amenzile pentru munca prost îndeplinită se ap�ică 
în mod cu totul arbitrar ; marfa se controlează într-o maga
zie, iar şeful-magazioner care face controlul trece amenzile 
pe listă fără ca muncitorul să fie măcar de faţă ; acesta află 
că a fost amendat abia cînd supraveghetorul îi plăteşte 
salariul şi marfa este poate demult vîndută sau, în orice caz, 
pusă deoparte. Leach este în posesiunea unei astfel de liste 
de amenzi, lungă de zece picioare şi cu o valoare total ă de 
35 de lire, 17 ş_ilingi şi 1 O pence. El povesteşte că în fabrica 
în care s-a întocmit această listă tocmai fusese concediat 
noul şef-magazioner pentru că aplica prea puţine amenzi, 
aducîndu-i astfel fabricantului un venit săptămînal cu 5. l .st. 
(34 taleri) mai mic ("Stubborn Facts " ,  pag. 13-17).  Repet că-1 
consider pe Leach ca pe un om de toată încrederea şi inca
pabil să mintă. 

Dar şi în altă privinţă muncitorul este sclavul patronului 
său. Cînd unui patron bogat îi place nevasta s au fiica munci
torului, el n-are decît să dispună, să facă un semn şi ea tre
buie să fie la dispoziţia lui. Dacă fabricant1l doreşte să 
acopere cu iscălituri o petiţie întru apărarea intereselor bur
gheziei, n-are decît s-o trimită în fabrică. Dacă vrea să 
impună o candidatură în parlament, patronul îşi  trimite 
muncitorii cu drept de vot, încolonaţi, la centrele de vot, iar 
ei trebuie, vrînd-nevrînd, să voteze pentru burghez. Dacă 
vrea să obţină asentimentul majorităţii într-o adunare pu
blică, le dă muncitorilor săi drumul cu o jumătate de oră 
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mai devreme şi le rezervă locuri lîngă tribună, de unde î i  
poate supraveghea îndeaproape. 

La toate acestea se mai adaugă alte două sisteme care 
contribuie la aservirea muncitorului de către fabricant : 
sistemul aşa-numit truck şi sistemul cottagelor. Sistemul 
"truck" constă în plata salariului în mărfuri, şi acest mod de 
plată era înainte vreme generalizat în Anglia. Fabricantul 
deschidea, "pentru înlesnirea muncitorilor şi pentru a-i feri 
de specula negustorilor care le cereau preţuri ridicate " ,  o 
prăvălie proprie în care se vindeau tot felul de mărfuri ; şi, 
pentru ca muncitorul să nu meargă cumva în altă parte unde 
putea cumpăra mărfurile mai ieftin, mărfurile din aceste aşa
zise "tommy-shop "  erau de obicei cu 25-30 % mai scumpe 
decît în altă parte ; în loc să i se dea salariul în bani, i se 
elibera un bon pentru prăvălia fabricii. Nemulţumirea gene
rală stîrnită de acest sistem ruşinos a făcut ca în 1831  să fie 
promulgat aşa-numitul "truck-act " ,  prin care plata în măr
furi era declarată nevalabilă şi nelegală pentru majoritatea 
categoriilor de muncitori şi p_asibilă de pedeapsă ; totuşi, 
legea aceasta, ca de altfel majoritatea legilor engleze, a intrat 
în vigoare numai ici-colo. La oraşe este, ce-i drept, respec
tată cu destulă stricteţe, însă la ţară sistemul truck - direct 
şi indirect - este încă în floare. Chiar şi în oraşul Leicester 
se practică încă pe scară largă. Cunosc aproximativ douăspre
zece condamnări pentru acest delict, înregistrate între noiem
brie 1843 şi iunie 1844 şi publicate parte în "Manchester 
Guardian" ,  parte în "Northern Star" 94• Fireşte că, în prezent, 
sistemul acesta nu se mai practică atît de făţiş ; muncitorului 
i se varsă de obicei banii, însă fabricantul are destule 
mijloace ca să-1 silească să-şi cumpere mărfurile din prăvă
lia acestuia şi nu de altundeva. De aceea fabricanţii care 
practică acest sistem nu pot fi prinşi decît rareori asupra 
faptului, căci de îndată ce-i dau muncitorului b anii în mînă 
îşi pot face mendrele sub scutul legii. "Northern Star" din 
27 aprilie 1844 publică o scrisoare a unui muncitor din Holm
firth, lîngă Huddersfield, Yorkshire, a cărei ortografie voi 
căuta s-o redau pe cît posibil *, şi în care e vorba de un 
fabricant cu numele Bowers : 

,.E aproape de necrezut că acest blestemat sistem truck mai poate 
fi practicat azi pe scară atit de largă ca aici la Holfirth, fără să se 
găsească cineva care să aibă curajul să se ducă să-i snopească pe patroni. 

• Acest lucru nu a fost posibil in limba romină. - Nota Trad . .  
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O mulţime de ţesători de treabă suferă aici din pricina acestui sistem bles
temat. Iată o probă, din multe altele, despre această nobilă clică de liber
schimbişti *. Este aici n fabricant pe care apasă blestemele întregii re
giuni pentru purtarea sa revoltătoare faţă de bieţii săi ţesători, cărora, 
cînd au terminat un val - care face 34 sau 36 de şilingi -, le plăteşte 
numai 20 de şilingi în bani, iar restul în stofe sau stambă, socotindu-le 
cu 40�o sau 50% mai scumpe decît la alţi negustori, şi pe deasupra de 
multe ori aceste mărfuri sînt putrede l După cum spune ziarul liber
schimb.st «Mercur>>**, muncitorii nu sînt obligaţi să le primească, ci sînt 
liberi să facă cum cred. Da, dar totuşi sînt siliţi să le ia sau să moară 
de foame. Dacă cer în bani mai mult decît cei 20 de şilingi, pot aştepta 
8 pînă la 14 zile pînă capătă de lucru. Dar dacă primesc cei 20 de şilingi 
şi marfa, se găseşte întotdeauna de lucru şi pentru ei. Asta înseamnă 
liber-schimbism. Lordul Brohom (Brougham) spune c-ar trebui să punem 
ctte ceva deoparte în tinereţe, ca să nu apelăm la ajutorul societăţilor 
de binefacere la bătrîneţe, Să punem deoparte mărfurile stricate ? Dacă 
n-ar spune-o un lord, s-ar zice că creierul lui e tot atît de putred ca 
mărfurile cu care ni se plăteşte munca. Cînd au apărut ziare în mod 
nelegal, adică nefrancate, au existat o mulţime de oameni care au anunţat 
poliţia, între alţii - aici la Holmfirth - Blyth, Estwood etc. Dar unde 
sînt ei acum ? Acum, fireşte, lucrurile s-au schimbat puţin ; fabricantul 
nostru, care practica sistemul truck, e dintre cuvioşii liber-schimbişti. 
In fiecare duminică se duce de două ori la biserică şi repetă cu evlavie 
după popă : «N-am făcut ceea ce trebuia să facem, iar ceea ce nu trebuia 
să facem am făcut ; în noi nu e nimic bun. Milostiveşte-te de noi, doamne 
dumnezeule» (cuvinte din litania anglicană) ; «da, milostiveşte-te de noi 
ptnă mîine, cînd iarăşi vom plăti leafa ţesătorilor noştri în mărfuri 
stricate>> " .  

Sistemul cottagelor este î n  aparenţă mult mai inofensiv, 
şi într-adevăr a luat fiinţă într-un mod mult mai inofensiv, 
deşi în fond efectele lui sînt la fel de înrobitoare pentru 
aceiaşi muncitori . In apropierea fabricilor, la ţară, de multe 
ori lipsesc locuinţele pentru muncitori ; fabricantul este 
adeseori nevoit să clădească aceste locuinţe, şi o face cu 
plăcere, căci cîştigă din plin la capitalul investit. Dacă pro
p rietarii de cottage muncitoreşti obţin anual cam 6 %  la ca
pitalul lor, putem socoti că aceste cottage îi aduc fabrican
tului de două ori pe atîta, căci, atîta timp cît fabrica nu înce
tează complet lucrul, el are întotdeauna chiriaşi, şi chiriaşi 
care plătesc regulat. El este deci scutit de cele două neajun
suri de căpetenie la care sînt expuşi ceilalţi p roprietari : 
locuinţele lui nu rămîn niciodată goale şi nu riscă să nu i se 
plătească. Chiria unei locuinţe este însă în aşa fel calculată, 
încît să acopere aceste pierderi eventuale ; deci dacă fabri
cantul ia aceeaşi chirie ca şi ceilalţi proprietari, atunci el 
face o afacere splendidă în care cîştigă 12-14 %  pe spinarea 

* - adepţii Ligii împotriva legilor cerealelor. 
** - .. L�eds Mercury" - ziar burghez-radical. 



Situaţia clasei muncitoare din Anglia. Diferitele ramuri de muncă 425 

muncitorilor. Fireşte că este o nedreptate ca fabricantul, 
atunci cînd face afaceri cu închirierea de locuinţe, să cîştige 
de două ori mai mult decît concurenţii săi, luîndu-le totodată 
orice posibilitate de a concura cu dînsul. Este însă o îndoită 
nedreptate faptul că fabricantul scoate acest profit din buzu
narul clasei neavute, care trebuie să socotească fiecare b an ; 
dar acesta e un lucru obişnuit pentru el, care şi-a agonisit 
intreaga avere din truda muncitorilor. Nedreptatea devine 
însă infamie atunci cînd fabricantul îi sileşte pe muncitori, 
sub ameninţarea concedierii, să locuiască în casele lui, să 
plătească o chirie mai mare decît cea obişnuită, ba chiar să 
plătească chirie pentru o casă pe care nici n-o locuiesc, cum 
s e  întîmplă destul de des 1 ,,Halifax-Guardian" ,  citat de zia
rul liberal "Sun",  afirmă că sute de muncitori din Ashton
under-Lyne, Oldham şi Rochdale etc. sînt siliţi de patronii 
lor să plătească chirie indiferent dacă stau sau nu în aceste 
locuinţe * .  Sistemul cottagelor e foarte răspîndit în regiunile 
industriale rurale ; el a dat naştere unor întregi localităţi, şi, 
de obicei, fabricantul întîmpină o slabă concurenţă sau chiar 
nici o concurenţă la închirierea caselor sale, aşa că nu tre
buie să-şi stabilească chiriile după suma pretinsă de ceilalţi, 
ci o poate fixa la cit vrea. Şi apoi ce putere îi conferă fabri
cantului sistemul acesta cînd are neînţelegeri cu muncitorii 1 
Dacă ei încetează lucrul, ajunge să le dea un preaviz pentru 
locuinţă, iar temenul aoestui preaviz nefiind decît de o săptă
mînă, după expirarea lui muncitorii sînt nu numai şomeri, 
dar rămîn şi fără adăpost, vagabonzi, expuşi rigorilor legii, 
care-i trimite fără cruţare pe timp de o lună să lucreze la 
moara de călcat **.  

Acesta este sistemul de fabrică ! L-am descris atît de 
amănunţit cît mi-a permis spaţiul şi atlt de nepărtinitor cît o 
permit eroicele fapte ale burgheziei împotriva muncitorilor 
fără apărare, fapte în faţa cărora nu poţi rămîne nepăsător, 
in faţa cărora nepăsarea ar fi o crimă. Să comparăm situaţia 
englezului liber din 1845 cu cea a iobagilor saxoni aserviţi 
baronului normand din 1 145. Iobagul era glebae adscriptus, 
legat de glie, - muncitorul liber este şi el în aceeaşi situa
ţie, datorită sistemului cottagelor ; iobagul îi datora stăpînu
lui jus primae noctis, dreptul primei nopţi, - muncitorul 

• - "Sun• (ziar londonez) de la sfîrşitul lui noiembrie 1844. 
•• - moara de călcat (Tretmihle) - moară a cărei roată era acţio

nată cu piciorul. ln astfel de mori lucrau în Anglia condamnaţii la mun. 
�ilnică. - Nota Trad. 
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liber îi datorează patronului său nu numai atît, dar chiar 
dreptul fiecărei nopţi . Iobagul nu putea dobîndi vreun bun, 
tot ce cîştiga îi putea fi luat de senior, - muncitorul liber 
n-are nici el nici un bun şi nici nu poate dobîndi nimic din 
cauza presiunii exercitate de concurenţă, dar ceea ce nu 
făcuse la timpul său nici normandul face astăzi fabricantul : 
prin sistemul truck el îşi arogă zilnic dreptul de a administr! 
banii pe care muncitorul îi are nemijlocit pentru trai. Rela
ţiile dintre iobag şi seniorul său erau reglementate prin legi 
care erau aplicate pentru că corespundeau moravurilor, pre
cum şi prin aceste moravuri înseşi ; relaţiile dintre munci
torul liber şi stăpînul său sînt reglementate de legi care nu 
sînt aplicate, pentru că ele nu corespund nici moravurilor, 
nici intereselor stăpînului. Seniorul nu-l putea smulge p e  
iobag d e  pe glie, nici vinde dacă n u  vindea pămîntul, şi 
deoarece mai toate domeniile se moşteneau conform dreptu
lui de primogenitură şi nicăieri nu exista capital, iobagul nu 
putea fi vîndut de loc ; burghezia modernă sileşte pe mun
citor să se vîndă el însuşi. Iobagul era sclavul moşiei pe 
care se năştea ; muncitorul este sclavul necesităţilor elemen
tare ale vieţii şi al b anilor cu care trebuie să le plătească, 
ambii sînt sclavii obiectului. Existenţa iobagului este garan
tată de orinduirea socială  feudală, în care fiecare îşi are locul 
său ; muncitorul liber nu are nici o garanţie, pentru că nu 
are un loc în societate decît atîta vreme cît burghezia are 
nevoie de el, altminteri nu se ţine seama de el, e considerat 
ca inexistent. Iobagul se jertfeşte pentru stăpînul său în timp 
de război, muncitorul în timp de pace. Stăpînul iobagului era 
un barbar, el îşi considera sluga ca pe o vită ; stăpînul 
muncitorului este civilizat, el îl consideră pe acesta o ma
şină. Pe scurt, amîndoi se aseamănă aproape în toate, şi, dacă 
una dintre părţi este dezavantajată, apoi nu poate fi vorba 
decît de muncitorul liber. Ambii sînt sclavi, numai că robia 
unuia e neprefăcută, făţişă, mărturisită, pe cînd a celuilalt 
e făţarnică, ascunsă cu perfidie atît lui cît şi tuturor celor
lalţi , o iobăgie teologică, mai rea decît cea din vechime. 
Omenoşii tory aveau dreptate cînd numeau pe lucrătorii din 
fabrici white slaves, sclavi albi. Dar sclavia făţarnică, ascunsă, 
recunoaşte cel puţin �n aparenţă drept. la libertate ; ea se 
pleacă în faţa opiniei publice iubitoare de libertate, şi pro
gresul istoric faţă de vechea formă de sclavie constă în aceea 
că măcar principiul libertăţii a reuşit să se impună, i ar asu
priţii vor avea ei grijă ca acest principiu să fie şi aplicat. 
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In încheiere, cîteva strofe dintr-o poezie care exprimă 
p ărerea muncitorilor înşişi despre sistemul de fabrică. Ea este 
scrisă de Edward P. Mead din Birmingham şi este expresia 
fidelă a mentalităţii care domneşte în rîndurile munci
torilor 95• 

Este un crai, un crai cumplit, 
Nu cel din basme, se-nţelege, 
Ci un tiran ce robii-1 ştiu 1 
E Aburul, cumplitul rege 1 

l Jn braţ el are de oţel, 
Şi chiar de are-un singur braţ, 
Cu vraja ce se iscă-n el 
Jzbeşte-n mii şi mii de frati. 

Ca şi Moloh, străbunul său 
Ce la Himon in vale sta, 
In măruntaie are foc 
Şi fii de om sint hrana sa. 

Preoţii lui, plini de trufie, 
Setoşi de singe, inumani, 
Călăuzesc braţul gigantic, 
Din singe scot ei aur, bani. 

Ei calcă in picioare drepturi 
In cinstea zeului lor - banul 
Isi rid nepăsători de a femeii jale, 
Şi-aruncă vorbe de dispreţ cind văd sărmanul. 

Ca melodia ţipătu-i desfată 
Ce-l scot din piepturi cei săraci cind cad ; 
Schelete de băieţi şi fete 
Umplu al regelui Abur iad. 

Jad pe pămînt 1 moarte, prăpăd 
De cind e Aburul mişel, 
Căci trup şi suflet omenesc 
Se macină deodată-n el. 

Jos Aburul, Molohul jos. 
Hai 1 muncitori cu mii şi mii 
Legaţi-i braţul ; altfel el 
Pe toti ne va minca de vii 1 

Iar pe mîrşavii-i slujitori, 
Imbuibaţi de aur şi de sînge, 
Mînia-ntregului popor 
Cu zeul lor cu tot i-o frînge 1 * 

* N-am nici răgazul, nici spaţiul să mă ocup in amănunţime de răs
punsurile fabricanţilor la acuzatiile ce li se aduc de 12 ani de zile. Ei nu 
vor să se lase lămuriţi, pentru că pretinsele lor interese îi orbesc. n-
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trucît în cele relatate mai sus am înlăturat multe din obiecţiile lor ori 
de cîte ori mi s-a prezentat ocazia, nu-mi rămîne decît să adaug cele 
ce urmează : 

Soseşti la Manchester şi doreşti să cunoşti condiţiile de viaţă din 
Anglia. Ai recomandaţii bune, adresate, bineînţeles, unor persoane "res
pectabile" .  Faci unele observaţii asupra situaţiei muncitorilor. Ţi se face 
cunoştinţă cu cîţiva dintre fabricanţii liberali de frunte, ca Robert Hyde 
Greg, Edmund Ashworth, Thomas Ashton sau alţii. Iti arăţi mtenţiile cu 
care ai venit. Fabricantul înţelege, ştie ce are de făcut. Pleacă cu tine 
la fabrica lui, la ţară : d-1 Greg la Quarry-Bank în Cheshire, d-1 Ash
worth la Turton lîngă Bolton, d-1 Ashton la Hyde. Te conduce printr-o 
dădire minunată, bine amenajată, poate şi înzestrată cu ventilatoare, 
fţi atrage atenţia asupra sălilor înalte, bine aerisite, asupra maşinilor 
frumoase, ici-colo asupra înfăţişării sănătoase a unor muncitori. lţi oferă. 
un dejun bun şi îţi propune să vizitezi locuinţele muncitorilor, te conduce 
la cottagele care par noi, curăţele şi drăguţe, în cîte unele intră şi el 
cu tine. Fireşte, numai la supraveghetori, mecanici etc., "ca să poţi 
vedea familii care trăiesc cu totul de pe urma fabricii" . La ceilalţi ai 
risca să găseşti bărbatul ţesînd ciorapi, în timp ce numai femeia şi copiii 
muncesc în fabrică. Prezenţa fabricantului te împiedică să pui întrebări 
indiscrete ; constaţi că toată lumea e bine plătită, binişor cazată, relativ 
sănătoasă, datorită aerului de ţară, şi incepi să renunţi la ideile tale 
exaltate despre mizerie şi foamete. Nu vei afla însă că sistemul cotta
gelor face din muncitori nişte sclavi, că prin apropiere se găseşte, poate, 
un magazin sistem truck ; de asemenea nu-ţi vor arăta că-I urăsc pe fa
bricant, pentru că este şi el de faţă. Poate că a construit şi şcoală, bise
rică, sală de lectură etc. Că fabricantul se foloseşte de şcoală pentru a-i 
-deprinde pe copii cu supunerea, că nu tolerează în sala de lectură decît 
publicaţiile în care se ia apărarea intereselor burgheziei, că işi conce
diază muncitorii dacă citesc gazete sau cărţi cartiste sau socialiste, toate 
acestea îţi rămîn ascunse. Nu vezi decît relaţii simple, patriarhala ; vezi 
viaţa supraveghetorilor, vezi ceea ce burghezia promite muncitorilor cind 
consimt să devină şi moralmente sclavii ei. Aceste "fabrici rurale" au 
constituit dintotdeauna calul de bătaie al fabricanţilor, pentru că aici 

-dezavantajele sistemului de fabrică, mai ales cele de ordin sanitar, sînt 
in parte înlăturate datorită aerului liber şi mediului înconjurător şi pen

"tru că aici sclavia patriarhală a muncitorilor dăinuie mai mult decit 
oriunde. Doctorul Ure cîntă osanale acestui sistem. Dar vai de munci

tori dacă încep să gîndească ei înşişi şi să devină cartişti ; atunci afec
ţiunea părintească a fabricantului încetează brusc. De altfel, dacă ceri 
:umva să fii condus prin cartierele muncitoreşti din Manchester, dacă 
vrei să vezi dezvoltarea sistemului de fabrică într-un oraş industrial, 
atunci poţi aştepta mult şi bine ca domnii burghezi să-ţi dea o mînă da 
ajutor 1 Domnii aceştia nu au habar ce vor muncitorii şi  în ce situatie 
sînt, şi nici nu vor, nici nu trebuie să afle, pentru că se tem să nu afle 
;Umva lucruri care i-ar nelinişti sau datorită cărora ar trebui să facă 
ceva contrar intereselor lor. De altfel e tot una : ceea ce au de făcut 
cncitorii vor izbuti ei să facă şi singuri. 



Celelalte ramuri de muncă 

Am fost nevoiţi să insistăm mai mult asupra descrierii 
sistemului de fabrică, el fiind un fenomen cu totul nou, gene
rat de epoca industrială. In schimb ne vom putea ocupa mai 
puţin de ceilalţi muncitori, cu atît mai mult cu cît cele spuse 
despre proletariatul industrial în general şi despre sistemul 
de fabrică în special este şi aici valabil întru totul sau în 
parte. Ne rămîne deci să arătăm numai în ce măsură siste
mul de fabrică a reuşit să se încetăţenească în diferitele 
ramui de muncă, precum şi trăsăturile specifice acestor· 
ramuri. 

Cele patru ramuri de muncă la care se referă legea indus
trială produc stofe pentru îmbrăcăminte. De aceea e bine să-i 
trecem acum în revistă pe muncitorii care primesc materia 
pimă in aceste fabrici, şi anume în primul rînd pe lucră
torii de ciorapi din Nottingham, Derby şi Leicester. Raportul 
Comisiei p entru cercetarea muncii copiilor relatează că 
timpul îndelungat de muncă (impus de salariile mici) , faptul 
că muncesc stînd pe scaun şi obosirea ochilor, care rezult.. 
din însuşi felul muncii, le debilitează de obicei organismul 
şi mai ales le slăbeşte vederea. Seara nu se poate lucra fără 
o lumină foarte puternică, aşa că ţesătorii întrebuinţează de 
obicei globuri de sticlă pentru a concentra lumina, ceea ce 
le strică foarte mult vederea. La 40 de ani aproape toţi sînt 
nevoiţi să poarte ochelari. De obicei sănătatea şi constituţia
copiilor folosiţi în această industrie la bobinaj şi la cusut 
(tivit) au mult de suferit. De la vîrsta de şase, şapte sau opt 
ani, ei muncesc cîte 10,  12 ore zilnic în încăperi miCI, 
neaerisite. Mulţi leşină în timpul muncii, de slăbiciune nu 
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mai pot îndeplini mc1 muncile casnice cele mai obişnuite şi 
devin atît de miopi încît sînt nevoiţi încă din copilărie să 
poarte ochelari. La alţii membrii comisiei au constatat toate 
simptomele unei constituţii scrofuloase, iar de cele mai mult. 
ori fabricanţii refuză să angajeze în fabrică fetiţele care au 
lucrat în asemenea condiţii, din cauza debilităţii lor. Starea 
în care se găsesc aceşti copii este calificată în raport drept 
"o ruşine �entru o ţară creştină" ,  şi comisia şi-a exprimat 
dorinţa ca ei să fie puşi sub protecţia legii (Grainger, Raport, 
anexă, pt. 1 ,  p. F. 1 6, pag. 132-142) . Raportul asupra situa
ţiei din fabrici adaugă că cei mai prost plătiţi muncitori din 
Leicester sînt cei din industria de ciorapi : ei cîştigă 6 şilingi 
şi, cu mari sforţări, 7 şilingi pe săptămînă, muncind 1 6-18 
o re zilnic. Inainte vreme cîştigau 20-2 1 şilingi, dar introdu
cerea războaielor mecanice mai mari le-a stricat rosturile : 
marea majoritate mai lucrează încă la războaiele vechi, mai 
primitive, concurînd cu mare greutate maşinile perfecţionate. 
Deci şi aici fiecare progres constituie pentru muncitori un 
regres 1 Anchetatorul Power povesteşte însă că muncitorii 
din industria ciorapilor sînt totuşi mîndri că sînt liberi şi că 
nu depind de nici un clopot de fabrică care să le măsoare 
timpul pentru masă, pentru dormit, pentu lucrat. In ceea ce 
priveşte salariul, situaţia acestei categorii de muncitori nu 
este în prezent mai bună decît era în 1833, de cînd datează 
raportul de mai sus al comisiei industriale, şi aceasta din 
pricina concurenţei muncitorilor saxoni din industria ciora
pilor, care abia au ce mînca. Această concurenţă îi bate pe 
englezi pe aproape toate pieţele străine şi ,  în ceea ce priveşte 
calităţile inferioare de produse, chiar pe piaţa engleză - ce 
satisfacţie pentu muncitoul patriot german din industria de 
ciorapi că foamea lui îl lasă fără pîine şi pe muncitorul 
englez din industria de ciorapi ; şi nu va continua el oare să 
flămînzească, mîndu şi fericit, pentru că onoarea Germaniei 
cere ca strachina lui să fie pe jumătate goală ? Da, frumos 
lucru e concurenţa şi "intrecerea între naţiuni" 1 In "Mor
ning Chronicle" - o altă gazetă liberală, ziarul par excel
lence * al burgheziei - găsim, în decembrie 1843, cîteva scri
sori ale unui muncitor din industria de ciorapi din Hinckley 
relativ la situaţia tovarăşilor săi de muncă. El pomeneşte, 

• - prin excelenţă, - Nota Trad. 
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între altele, despre 50 de familii, în total 321 de persoane, 
care trăiau de pe urma a 109 războaie ; fiecare război aducea 
în medie un cîştig de 51/s şilingi pe săptămînă, fiecare familie 
cîştigînd în medie 1 1  şilingi şi 4 pence. Din această sumă se 
plătea chiria locuinţei, chiria pentru războiul de tricotat cio
rapi, pentru cărbuni, lumină, săpun, ace, în total 5 şilingi şi 
10 pence, astfel că pentru hrana zilnică rămîneau 1 1/2 pence 
- 15 pfenigi prusaci - de cap de om, iar pentru îmbrăcă
minte absolut nimic. 

"Nici un ochi n-a văzut - adaugă muncitorul -, nici o ureche n-a 
auzit şi nici o inimă n-a putut să înţeleagă nici jumătate din suferinţele 
pe care le îndură bieţii oameni " .  

Paturi nu aveau de fel sau aveau numai jumătate din cîte 
le-ar fi trebuit ; copiii umblau în zdrenţe şi desculţi ; băr
baţii mi-au spus cu lacrimi în ochi : "E multă, foarte multă 
vreme de cînd n-am mai mîncat carne, aproape i-am uitat 
gustul " .  In cele din urmă, unii au început să lucreze şi du
minica, cu toate că opinia publică iartă orice mai curînd 
decît acest lucru şi cu toate că uruitul războiului se aude în 
toată vecinătatea . 

. ,Mai bine uitaţi-vă la copiii mei şi lăsaţi întrebările - spunea unul. 
- Sarăcia mă sileşte s-o fac ; nu pot şi nu vreau să-i aud pe copiii mei 
văitîndu-se veşnic de foame fără să încerc şi acest ultim mijloc de a-mi 
cîştiga p îinea în mod cinstit. Lunea trecută m-am sculat la orele două şi 
am muncit pînă aproape de miezul nopţii ,  i ar în celelalte zile de la şase 
dimineaţa pînă la 1 1-12 noaptea. Dar m-a răzbit şi nu vreau s. mă 
bag în mormînt. Acum las lucrul la zece în fiecare seară şi  recuperez du
minica timpul pierdut" .  

Salariul nu a crescut nici la Leicester, nici la Derby sau 
la Nottingham din 1 833, şi, ceea ce e mai grav, la Leicester, 
după cum am mai spus, sistemul truck e foarte răspîndit. De 
aceea nici nu e de mirare că ţesătorii din această regiune 
iau p arte foarte activă la toate mişcările muncitoreşti, cu 
atît mai activă şi mai energică cu cît, în majoritatea cazu
rilor, la războaiele de tricotat ciorapi lucrează bărbaţi. 

In regiunea în care trăiesc muncitorii din industria de 
ciorapi se ailă şi centrul industriei de dantelă. In cele trei 
comitate menţionate mai sus lucrează în total 2.760 de ma
şini de ţesut dantelă, pe cînd în tot restul Angliei există 



432 Friedrich Engels 

numai 786 de astfel de maşini. Din cauza diviziunii foarte 
riguroase a muncii, industria de dantele s-a complicat enorm 
şi are o mulţime de ramuri. Intîi se deapănă aţa pe masoare, 
muncă executată de fete de la 14 ani în sus (winders) ; apoi 
băieţi de la opt ani în sus (threaders) aşază mosoarele pe 
maşină şi trec firul prin nişte deschizături fine, aproximativ 
1 .800 la fiecare maşină, potrivindu-1 conform destinaţiei 
sale ; după aceea muncitorul ţese dantelele care ies din 
maşină într-o bucată lată, pe care copii mici de tot o despart 
în bucăţi trăgînd firele ce unesc bucăţile ; această operaţie 
se numeşte running sau drawing lace, iar copiii sînt numiţi 
"lace-runners " .  Apoi dantelele sînt finisate în vederea vîn
zării. Depănătoarele - winders -, ca şi băieţii de la masoare 
- threaders -, n-au un timp fix de muncă, fiindcă au de 
lucru de îndată ce firul de pe mosoarele unei maşini s-a 
terminat ; şi, întrucît muncitorii lucrează şi în timpul nopţii, 
ei pot fi oricînd chemaţi la fabrică sau în atelierul ţesăto
rului. Această neregularitate a ocupaţiei, munca de noapte 
frecventă, felul de viaţă dezordonat care rezultă de aici pro
voacă o mulţime de rele de ordin fizic şi moral, în special 
raporturi sexuale premature şi excesive, fapt unanim confir
mat de toţi martorii. Munca în sine e foarte dăunătoare pentru 
ochi ; deşi, în general, nu s-a constatat vreo vătămare per
manentă printre threaders, ea provoacă totuşi o inflamaţie a 
ochilor, iar în timpul înşiratului aţei chiar şi dureri, lăcrimări 
continue, tulburări momentane ale vederii etc. In ceea ce 
priveşte însă depănătoarele (winders) , e lucru constatat că 
munca lor atacă serios ochii şi, în afara frecventelor inflama
ţiuni ale corneei, nu rareori provoacă şi cataracte. Munca 
ţesătorilor înşişi este foarte grea, deoarece maşinile se 
construiesc din ce în ce mai late, aşa că actualmente există 
aproape numai maşini deservite de către trei bărbaţi, fiecare 
inlocuindu-1 pe celălalt din patru în patru ore, astfel că 
laolaltă ei lucrează zilnic 24 de ore, iar fiecare în parte cîte 
8 ore. De aici reiese de ce copiii, winders şi threaders, sînt 
nevoiţi să muncească adeseori în timpul nopţii : pentru ca 
maşina să nu stea prea mult timp. Pentru înşiratul firelor în 
cele 1 .800 de găurele trebuie să lucreze oricum trei copii 
vreme de două ore. Unele maşini sînt acţionate cu aburi, 
suprimîndu-se munca bărbaţilor, şi deoarece raportul Co
misiei pentru cercetarea muncii copiilor pomeneşte tot timpul 
numai despre "fabrici de dan tele" ,  unde lucrează copii, pare 
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să rezulte de aici că, in vremea din urmă, sau munca ţesă
torilor a fost concentrată in ateliere mari, sau s-a genera
lizat folosirea aburului ca forţă motrice. In ambele cazuri 
aceasta înseamnă un progres al sistemului de fabrică. Munca 
cea mai nesănătoasă este însă cea efectuată de "runners" ,  
care in majoritatea cazurilor sint copii d e  şapte, b a  chiar de 
cinci sau de patru ani. Anchetatorul Grainger a găsit chiar 
un copilaş de doi ani care indeplinea această muncă. Urmă
rirea unuia şi aceluiaşi fir care trebuie tras afară cu acul 
dintr-o ţesătură complicată este foarte dăunătoare ochiului, 
mai ales cind această muncă este efectuată, cum se întîmplă 
de obicei, timp de 1-16 ore fără intrerupere. In cazul cel 
mai bun consecinţa este o miopie foarte pronunţată, iar in 
cazul cel mai rău, care se întîmplă destul de des, orbirea 
incurabilă in urma unei cataracte. In afară de aceasta, din 
cauza permanentei poziţii ghemuite, copiii se debilitează, 
coşul >ieptului nu se dezvoHă şi, datorită proastei digestii, 
ajung scrofuloşi ; tulburările funcţionale ale uterului sint 
proape generale la fete, ca şi devierea coloanei vertebrale, 
aşa că "runner-ii pot fi recunoscuti după mers " .  Aceleaşi 
urmări le are, atit pentru ochi cit şi pentru intreaga consti· 
tuţie, brodatul dantelelor. Medicii atestă in unanimitate că 
sănătatea copiilor care !lucrează in industria de danteie lasă 
mult de dorit, că IÎnt palizi, debili, fără putere, nedezvoltaţi 
pentru virsta lor şi mai puţin rezistenţi la boală decit alţi 
copii. Afecţiunile de care suferă in genere sint : debilitate 
generală, leşinuri frecvente, dureri de cap, de coaste, de şale, 
de spate, palpitaţii, greţuri, vărsături şi lipsă de poftă de 
mincare, devierea coloanei vertebrale, scrofuloză şi ftizie. 
Indeosebi e permanent şi profund prejudiciată sănătatea fete· 
lor şi a femeilor ; aproape toate se pling de anemie, naşteri 
grele şi avorturi (Grainger, RpoPt - fără nici o excepţie) . 
Acelaşi funcţionar din Comisia pentru cercetarea muncii 
copiilor raportează de asemenea că adeseori copiii sint foarte 
prost îmbrăcaţi, ba chiar zdrenţăroşi, că nu mănîncă pe 
săturate şi sint hrăniţi de obicei numai cu pîine şi ceai, 
uneori trec luni de zile fără să vadă o bucăţică de carne. In 
ceea ce priveşte moralitatea, el adaugă : 

.,Locuitorii din Nottingham, poliţia, clerul, fabricanţii, muncitorii şi 
înşişi părinţii copiilor sînt unanim încredinţaţi că actualul sistem d> 
muncă este un teren propice pentru imoralitate. Threaderii, in majori
tate băieţi, winderii, în majoritate fete, sînt chemaţi în acelaşi timp in 

28 - Marx-Engels - Opere, voi II 
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fabrică, adesea in toiul nopţii, fără ca părinţii lor să ştie cit timp au de 
lucru acolo ; tineretul acesta are cea mai bnă ocazie să se incurce in 
legături nepotrivite şi să hoinărească împreună după incetarea lucrului. 
Această stare de lucruri a contribuit in mare măsură la dezvoltarea imo
ralităţii, care, după părerea generală, a luat la Nottingham proporţii în
grijorătoare. Ca să nu mai vorbim de liniştea casnică şi de bunul trai 
al familiilor acestor copii şi tineri, care sint in intregime sacrificate stării 
nefireşti a lucrurilor" .  

O altă ramură a industriei de dantele, dantela lucrată la 
ciocănele, este răspî'dită în comitatele agricole : Northa!p
ton, Oxford, Bedford şi Buckingham ; în ea lucrează mai 
ales copii şi tineri, care se plîng toţi de hr1a proastă şi le 
faptul că rareori capătă carne. Munca însăşi este cît se poate 
de nesănătoasă. Copiii lucrează în odăiţe închise, neaerisite, 
şezînd în permanenţă încovoiaţi deasupra perniţei cu cio
cănele. Pentru a susţine trupul în această poziţie obositoare, 
fetiţele poartă un corset cu montură de lemn, care, dat fiind 
vîrsta fragedă a celor mai multe dintre ele - vîrstă la care 
oasele sînt încă nedezvoltate -, precum şi poziţia înco
voiată, provoacă o 1deplasare a sternului şi a coastelor şi, 
implicit, împidică dezvoltarea toracelui. De aceea, după ce 
au suferit o bucată de vreme de cele mai dureroase (seve
rest) tulburări gastrice, cauzate de faptul că sînt obligate s ă  
muncească şezînd î n  aer viciat, cele mai multe mor d e  tuber
culoză. Fetele nu primesc aproape nici o educaţie - de cea 
morală nici vorbă ; le place găteala, de aceea şi moralitatea 
lor este deplorabilă, iar prostituţia e aproape endemică prin
tre ele ("Comisia pentru cercetarea muncii copiilor" , Raportul 
lui Burns) . 

Acesta este preţul pe care societatea îl plăteşte pentru 
ca frumoasele doamne din burghezie să aibă plăcere de a 
purta dantele ; nu e oare un preţ de nimic ? Doar cîteva mii 
de muncitori orbi, cîteva fii•ce de proletari tuberculoase, o 
generaţie bolnăvicioasă de plebei care-şi va transmite infir
mităţile copiilor şi nepoţilor ei plebei ; ce însemnătate au 
toate acestea ? Absolut nici una ; burghezia engleză va pune 
la o parte cu nepăsare raportul comisiei guvenamentale şi 
va continua să-şi găteasc, nevestele şi fiicele u dantle ca 
şi pînă acum. Mare lucru e şi felul flegmatic de a fi al bur
ghezului englez 1 

In Lancashire, în Derbyshire şi în vestul Scoţiei un mare 
număr de muncitori lucrează la imprimarea stambelor. In nici 
o aJtă ramură a industriei engleze maşinismUl n-a obţinut 
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rezultate atît de strălucite, dar în nici o altă ramură munci
torul n-a fost atît de oprimat ca în ramura aceasta. Adopta
rea cilindrilor gravaţi puşi în mişcare de forţa aburului, in
venţia de a imprima cu aceşti cilindri concomitent p atru pînă 
la şase culori au înlocuit lucrul manual tot atît de definitiv, 
ca şi introducerea maşinlor de tors şi de ţesut bumbac ; 
aceste invenţii noi au scos din pîine din ramura aceasta şi  
mai �uiţi muncitori decît din ramura de fabricare a stofelor. 
Un singur muncitor, ajutat de un copil, îndeplineşte cu ma
şina munca efectuată înainte vreme cu mîna de 200 de mun
citori ; o singură maşină dă 28 de iarzi (80 de picioare) de 
stambă imprimată pe minut. Din această cauză, muncitorii din 
această ramură sînt într-o situaţie nenorocită ; cofom peti
ţiei adresate de imprimeri Camerei comunelor, comitatele 
Lancastl', Derby şi Chester au furnizat în 1842 1 1 .000.000 de 
bucăţi de stambă imprimată ; din acestea 1 00 .000 de bucăţi 
fuseseră imprimate exclusiv ide mînă, 900.000 fuseseră impri
mate în parte cu maşina şi în parte cu ajutorul uneltelor de 
mînă, iar 10 .000.000 exclusiv cu maşina, de la una pînă la 
şase culori. Maşinile fiind, în genere, de dată mai recentă şi 
perfecţionîndu-se în ennnţă, numărul imprimerilor ma
nuali este mult prea mare faţă de cantitatea de lucru existentă 
şi fireşte că mulţi - în petiţie se vorbeşte de un sfert din 
numărul total - sînt şomeri, pe cînd ceilalţi au de lucru 
în medie numai una sau două, maximum trei zile pe s ăp
tămînă, fiind şi prost plătiţi. Leach afirmă că într-o impri
merie de stambă (Deeply Dale, lîngă Bury, în Lancashire) 
lucrătorii manuali nu cîştigă în medie mai mult de 5 şilingi 
(Stubb.  Facs, pag. 47) , în imp ce despre muncitorii care lu
crează la maşini ştie că sînt relativ idestul de bine plătiţi. 
lmprimeriile de stambă au trecut deci în întregime la sistemul 
de fabrică, fără a fi însă supuse îngrădirilor legale ale aces
tuia. Ele fabrică un articol la modă, şi de aceea nu au ore de 
lucru regulate. Dacă au comenzi puţine lucrează jumătate de 
orar, dacă lansează un model care place şi afacerea merge din 
plin se lucrează pînă la orele zece, douăsprezece noaptea, ba 
chiar zi şi noapte fără întrerupere. In apropierea locuinţei 
mele, la Manchester, era o imprimerie pe care o vedeam de 
multe ori lminată pînă noaptea tîrziu, cînd veneam acasă, şi 
am auzit că adesea copiii lucrează atît de tîrziu, încît uneori 
caută să se odihnească şi să doarmă cîteva clipe pe treptele 
de piatră sau p rin colţuri în anicameră. Nu dispun de docu-
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mente care să dovedească precis dacă este adevărat, altminteri 
aş numi firma. Raportul întocmit de Comisia pentru cercetarea 
muncii copiilor trece foarte repede asupra acestui punct, rela
tînd doar că în Anglia cel puţin copiii sînt de obicei îmbră
caţi şi hrăniţi binişor (lucul acesta este relativ, dup ă  cum 
părinţii cîştigă mai mrit sau mai puţin) , că nu primesc nici o 
educaţie şi din punct de vedere moral lasă mult de dorit. Să 
ţinem seama de faptul că aceşti copii trăiesc în condiţiile sis
temului de fabrică, şi, referindu-ne la cele spuse mai sus despre 
acest sistem, putem să trecem mai departe. 

Despre ceilalţi muncitori care lucrează în sectorul produc
ţiei stofelor pentru haine nu ne rămîn decît puţine de spus : 
albitorii îndeplinesc o muncă foarte nesănătoasă, în timpul 
căreia sînt nevoiţi să aspire în continuu clar, o substanţă din
tre cele lili dăunătoare pentru plămîni ; munca boiangiilor 
este mai sănătoasă, în multe cazuri chiar foarte sănătoasă, 
deoarece cere încordarea întregului trup ; despre salarizarea 
acestor categorii nu se prea vorbeşte, şi acest fapt ne îndrep
tăţeşte să credem ·Că salariile muncitorilor din aceste ramuri 
nu sînt sub medie, aJtm�nteri s -ar plînge. Tunzătorii de cati
fele, destul de numeroşi, cam 3.0004.000, dat fiind cererea 
mare de catifea de bumbac, au avut indirect foarte mult de 
suferit de pe urma sistemului de fabrică. Marfa, care înainte 
vreme se confecţiona la razboaiele de mină, nu era ţesută 
absolut egal şi necesita o mînă pricepută pentru a tăia firele, 
rînd cu rînd ; de cînd catifeaua se confecţionează la răz
boaiele mecanice, rîndurile sînt absolut uniforme, firele de 
urzeală sînt absolut p aralele, iar tăiatul firelor nu mai e o 
artă. Muncitorii rămaşi şomeri de pe urma maşinismului se 
îmbulzesc la tunsul catifelei, provocînd prin concurenţa lor o 
coborîre a salariilor ; fabricanţii descoperiră că la tunsul 
catifelei pot fi întrebuinţate femei şi copii - şi salariul a 
coborît la nivelul celui plătit femeilor şi copiilor, în timp ce 
sute de bărbaţi au fost înlăturaţi din acest sector ; fabricanţii 
au descoperit că munca le revine mai ieftin la fabrică decît în 
atelierul muncitorului, a cărui chirie o plăteau în mod indi
rect ; de atunci, în multe case mansardele scunde amenajate 
pentru tunsul catifelei stau goale sau se închiriază ca locuinţe, 
în timp ce tunzătorul, căruia i s-a răpit libertatea de a lucra 
în orele care îi conveneau mai bine, a devenit sclavul clopo
tului fabricii. Un tunzător de catifea de vreo 45 de ani mi-a 
spus odată că-şi aminteşte de vremea cînd cîştiga 8 pence 
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p entru aceeaşi muncă pentru care actualmente primeşte 1 
penny de iard ; că tunde într-adevăr mai repde ţesătura, 
acum mai egală decit înainte, dar că e departe de a putea 
produce într-o oră de două ori cît prodJcea altădată, - aşa 
că salariul său săptămînal a scăzut de fapt la mai puţin de o 
p ătrime faţă de cel pe care-I primea odinioară. Leach publică 
(Stubb. F. * ,  pag. 35) o listă a salariilor plătite în 1 827 şi în 
1 843 pentru diverse feluri de ţesături, din care rezultă că arti
coleJ e p entru care în 1 827 se plătea 4, 21/4, 23/4, 1 pence lde 
iard, în 1 843 se plă:eau Umai ou P/2, 3/4, 1 3/s ence de iard 
pentru tuns. Raportul salariilor săptămînale medii se prezintă, 
după Leach, în felul următor : 

1 8 2 7  1 8 4 3 
Lirs sterline Şilingi Pence Lire sterline Şilingi Pence 

1 6 6 10 6 
1 2 6 7 6 
1 6 8 
1 6 6 10 

şi sute de muncitori nu găsesc de lucru nici măcar la aceste 
salarii. De tesătorii manuali din industria bumbacului ne-am 
mai ocupat ; celelalte ţesături sînt confecţionate aproape ex
clusiv de tesătorii manuali, care, ca şi tunzătorii de catifea, 
au avut de suferit de pe urJa afluxului de muncitori înlătu
raţi de maşini din celelalte ramuri de producţie ; în afară de 
aceasta, ei sînt, ca şi muncitorii din fabrici, supuşi unui regu
lament care amendează cu asprime execuţia proastă. Să cer
cetm situatia tesătorilor din fabricile de mătase. Unul dintre 
cei mai mari fabricanti de mătăsuri din toată Anglia, Brock
lehurst, a prezentat unei ·comisii parlamentare extrase din 
reŢistrele sale, din care rezultă că pentru articole plătite în 
1821 cu cîte 30 de şilingi, 1 4  şilingi, 31/2 şilingi, 3/4 de şiling, 
1 111 2 şilingi, 1 0  şilingi, a plătit în 1 831  numai 9 şilingi, 71/2 
şilingi, 21/4 şilingi, 1/3 de şiling, 1/2 de şiling, 61/4 şilingi, cu 
toate că în această ramură n-a survenit nici o perfecţionare 
a maşinilor. Ceea ce face d-1 Brocklehurst poate fi luat, pe 
bună 1dreptate, ca normă pentru întreaga Anglie. Din aceleaşi 
liste rezultă că, după toate reţinerile, cîştigul mdiu al ţesă
torilor săi era în 1821 de 161/2 şilingi pe săptămînă, iar în 
1 83 1  numai de 6 şilingi. De atunci s alariul a scăzut şi mai 
mult - ţesăturile care în 1 831  îi aduceau muncitorului n 

* - Realităţi de netăgăduit. - Nota Trzd. 
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cîştig de 1/a de şiling sau 4 pence de iard nu-i mai aduc în 1 843 
decît 21/2 pellce (pentru aşa-numitele "single sarsnes" *) -. 
iar o mulţime de ţesători care locuiesc la ţară găsesc de lucru 
numai dacă primesc să execute aceste ţesături la p reţul de 
1 11-2 pence. La acestea se mai adaugă reţinerile arbitrare. 
Fiecare ţesător p rimeşte o dată cu comanda şi o foaie pe care, 
de obicei, stă scris : că lucrul se p rimeşte la cutare şi cutare 
oră ; că ţesătorul care nu poate lucra din cauză de boală 
trebuie să anunţe în termen de trei zile la birou, altfel boala 
nu-i poate servi ca motivare ; că nu se socoteşte ca motivare 
suficientă declaraţia ţesătorului că a trebuit să aştepte firul 
pentru urzeală ; că pentru anumite greşeli de execuţie (cînd, 
de exemplu, la o anumită lungime de ţesătură intră mai multe 
fire de u rzeală decît numărul stabilit etc.) se scade nu mai 
puţin decît jumătate din salariu ; că, în sfîrşit, dacă ţesătura nu 
este terminată la ldata fixată se s cade un penny pentru fiecare 
iard din bucata livrată. Reducerile de salariu rezultînd din 
aceste condiţii de executare sînt atît de masive, că, de exem
plu, un comisionar care vine de două ori pe săptămînă la 
Leigh (Lancashire) pentru a p reda ţesăturile aduce fabrican
tului său e 1Eeca:e !dată ,ll pu'in iJcisprezece Jjre strline 
( 100 de taleri prusieni) cu titlu de amenzi .  Această declaraţie 
aparţine patronului însuşi, care în plus este socotit ca fiind 
dintre cei mai toleranţi. Altădată asemenea cazuri erau rezol
vate de arbitri, dar, ieoarece în majoritatea cazurilor muci
torii care stăruiau asupra acestui lucru erau concediaţi, s-a 
renunţat complet la arbitraj , iar fabricantul procedează după 
bunul lui plac, întrunind în persoana lui pe acuzator, pe mar
tor, pe judecător, pe legislator şi pe executor. Iar dacă munci
torul se duce la judecător i se spune : o dată ce ai luat foaia 
ai încheiat un contract, şi acum trebuie să-1 respecţi. Intocmai 
ca la muncitorii din fabrică. De altfel, de fiecare dată fabri
cantul îl pune pe muncitor să iscălească o hîrtie cum că "este 
de acord cu reţinerile făcute". Iar da,că muncitorul se opune, 
atunci toţi fabricanţii din oraş află imediat că este un om care. 
după cum spune Leach, 

"se opune ordinii şi legalităţii consfinţite prin regulamente şi are îndrăz
neala să pună la îndoială înţelepciunea acelora care, după cum ar trebui 
să ştie, sint superiorii săi in societate•,  (Stubb. Facts, pag. 3740) , 

* - taftale. - Nota Trad. 
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Fireşte, ţesătorii sint completamen te liberi, fabricantul doar 
nu-i sileşte s ă  accepte comezile şi regulamentele lui, dar le 
pune în vedere că - Leach o spune mai pe şleau -, 

"dacă nu vreţi să vi lăsaţi fripţi in tingirea mea, n-aveţi decît s!. faceţi 
o plimbare de-a dreptul în foc" (if you don't like to be frizzled in my 
frying-pan, you can take a walk into the fire). 

Ţesătorii din industria mătăsii din Londra, mai ales cei din 
Spitalfields, de multă vreme au parte periodic de cea mai nea
gră mizerie, şi faptul că participă foarte activ la toate mişcă
rile muncitoreşti din Anglia şi indeosebi la cele din Londra 
dovedeşte că nici astăzi nu au motive să fie mulţumiţi de si
tuaţia lor. Mizeria ce domneşte in rindurile lor a fost cauza 
epidemiei c are a izbucit in partea de est a Londrei şi a deter
minat instituirea unei comisii însărcinate cu cercetarea stării 
s anitare a clasei muncitoare. Vedem însă din ultimul raport 
al spitalului de boli contagioase că această epidemie continuă 
să facă ravagii la Londra. 

După stofele pentru îmbrăcăminte, produsele me talurgice 
constituie cea mai importantă categorie de articole fabricate 
de industria engleză. Centrele acestei industrii sînt Birmm
gham, u.de se fabrcă tot felul de articole metalurgice mai 
fine, Sheffield, centru al cuţităriei, şi S taffordshire, in special 
Wolverhampton, unde se produc articole mai obişnuite, c a : 
lacăte, broaşte, cuie etc. Să incepem descrierea situaţiei mun
citorilor care lucrează in această industrie cu cei din Birmin
gham. Organizarea muncii la Birmingham, ca de alminteri in 
majoritatea localităţilor unde se prelucrează metale, a p ăstrat 
ceva din vechiul caracter meşteşugăresc : micii meseriaşi
patroni mai există încă şi lucrează cu ucenicii lor in atelierele 
de acasă sau, acolo unde e nevoie de forţa aburului, in fabrici 
mari, care sînt împărţite in ateliere mici inchiriate individual 
meseriaşilor-patroni ; fiecare încăpere este înzestrată cu cite 
o curea de transmisie de la maşina cu aburi, care, la rîndul 
ei, poate pune in mişcare alte maşini. Leon Faucher (autorul 
unei serii de articole despre situaţia muncitorilor din Anglia, 
publicate in "Revue des deux Mondes u 96, care dovedesc cel 
puţin documentare şi sint in orice caz mai bune decit tot ce 
au scris pînă in prezent pe această temă atit englezii cit şi 
germnii) denumeşte .acst mod de organizare, in opoziţie cu 
marea industrie din Lancashire şi Yorkshire, "democratie in
dustrielle" * şi observă că ea nu are rezultate bune ici pentru 

* - democraţie industrial!.. - Nota Trad. 
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situaţia patronilor, nici pentru aceea a calfelor. Observaţia 
este absolut justă, căci numeroşii mici patroni, între care se 
împarte profitul reglat de concurenţă, de obicei înghiţit le n 
singur mare fabricant, nu se prea pot menţine în asemenea 
condiţii. Tendinţa de centralizare a capitalului îi apasă ; pen
tru unul care se îmbogăţeşte se ruinează alţi zece, iar alţi 
o sută sînt puşi într-o situaţie mai proastă decît înainte sub 
presiunea concurenţei unui singur bogătaş, care poate vinde 
mai ieftin decît ei. Iar atunci cînd trebuie să concureze de la 
bun început cu mari capitalişti, se înţelege de la sine că nu 
pot ţine piept decît cu mare· greutate. Ucenicii o duc, după 
cum vom vedea, cel puţin tot atît de greu la micii patroni ca 
şi la fabricanţi, cu singura deosebire că mai tîrziu devin ei 
înşişi patroni, 'dobîndind astfel o anumită independenţă, cu 
alte cuvinte sînt exploataţi de burghezie într-un mod mai 
puţin direct decît în fabrici. In felul acesta micii meseriaşi
patroni nu s înt nici proletari adevăraţi, deoarece trăiesc în 
parte din munca ucenicilor şi nu vînd însăşi munca 97, ci pro
dusul gata fabricat al acestei munci , - nici adevăraţi bur
ghezi, deoarece trăiesc în primul rînd din munca lor. Această 
situaţie specifică, intemediară, a muncitorilor din Birmingham 
este motivul pentru care aceştia s-au alăturat numai arareori 
fără rezerve şi făţiş mişcării muncitoreşti din Anglia. Birmin
gham este, din punct de vldere politic, un oraş radical, însă 
nu categoric cartist. Există totuşi o mulţime de fabrici mai 
mari, care aparţin capitaliştilor şi în care domneşte pe 
de-a-ntregul sistemul de fabrică ; diviziunea muncii pînă în 
cele mai mici amănunte (de pildă în fabricarea acelor) şi intro
ducerea forţei aburului permit folosirea în număr mare a fe
leilor şi a copiilor. De aceea găsim aici (în raportul Comisiei 
pentru cercetarea muncii copiilor) absolut aceleaşi caracte
ristici prezentate de raportul industrial : obligaţia femeilor 
gravide de a munci pînă nasc, imposibilitatea de a-şi conduce 
menajul, neglijarea gospodăriei şi a copiilor, indiferenta şi 
chiar aversiunea pentru viaţa lde familie, decăderea morală ; 
apoi, pe de altă parte, înlăturarea bărbaţilor din muncă, per
manentele progrese tehnice, emanciparea prematură a copii
lor, bărbaţi întreţinuţi din munca femeilor şi a copiilor etc. etc. 
Copiii sînt descrişi ca fiind lihniţi de foame şi zdrenţăroşi : 
jumătate din ei nu ştiu ce înseamnă să fii sătul, mulţi trăiesc 
toată ziulica cu atîta pîine cîtă se poate cumpăra cu 1 penny 
( 10  pfenigi prusieni) sau nu mănîncă de fel pînă la prînz, ir 
unii chiar de la 8 dimineaţa pînă la orele 1 seara. Hainele de 
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multe ori abia le ascund goliciunea ; mulţi umblă desculţi 
chiar şi în timpul ienii. De aceea toţi sînt pilperniciţi şi de
bili pentru vîrsta lor şi rareori se dezvoltă cît de cît normal ; 
dacă mai ţinem seama că la aceste mijloace reduse 1de între
ţinere a forţelor fizice se adaugă şi o muncă grea, îndelun
gată, în încăperi închise, atunci nu ne va mira faptul că la 
Birmingham sînt atît de puţini tineri apţi pentru serviciul 
miJitar . 

.,Muncitorii - declară medicul unei comisii de recrutare - sînt de 
statură mică, slabi şi cu forţe fizice foarte reduse ; pe deasupra, multi 
au malformaţii ale tor acelui şi ale coloanei vertebrale" .  

După indicaţiile unui subofiţer-recrutor, recruţii din Bir
mingham sînt de statură mai mică decît cei din alte locuri, 
avind în medie înălţimea de 5 picioare şi -5 ţoli ; din 613 
recruţi chemaţi sub arme, au fost găsiţi apţi numai 238. In 
ceea ce priveşte educaţia lor, am indicat mai sus (vezi pag. 356 
şi urm.) o serie de depoziţii şi exemple la care trimitem pe 
cititor şi care ilustrează situaţia din regiunile cu i!dustrie me
talurgică ; de altfel chiar din raportul Comisiei pentru cerce
tarea muncii copiilor rezultă că la Birmingham mai mult de 
jumătate din copiii între 5 şi 15 ani nu frecventează nici o 
şcoală, că elevii şcolilor se schimbă mereu, aşa că este cu ne
putinţă să li se dea vreo instrucţie temeinică, şi că toţi copiii 
sînt luaţi de timpuriu de la şcoală pentru a fi trimişi la lucru. 
Din acest raport rezultă de asemenea ce fel de învăţători se 
ocupă de instrucţia lor ; o învăţătoare, fiind întrebată dacă 
ţine şi un curs de morală, a răspuns : nu, pentru o taxă şco
lară de 3 pence pe săptămînă nu se poate pretinde aşa ceva ; 
cîţiva nici n-au înţeles întrebarea, iar alţii nu considerau cîtuşi 
de puţin că aceasta face parte din îndatoririle lor. O învăţă
toare a declarat că ea nu predă morala, dar că se străduieşte 
să le însufle copiilor principii bune, şi zicînd aceasta ea s-a 
exprimat în mod cu totul greşit. In ce priveşte clasele înseşi, 
anchetatorul găsea în permanenţă gălăgie şi dezordine. Ca o 
consecinţă a acestei situaţii, copiii se prezintă deplorabil din 
punct de vedere moral ; jumătate din totalul delincvenţilor 
s înt sub vîrsta de 15 ani ; numai în decurs de un singur an 
au fost conlamnaţi 90 de copii sub 1 0  ani, dintre care 44 pen
tru crime. După părerea membrilor comisiei, desfrîu! sexual 
pare a fi un fenomen aproape general şi se întîlneşte de la o 
vîrstă foarte fragedă (Grainger, Rept. and. evid.) . 
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In districtul siderurgic Stafordshire, situaţia este şi mai 
gravă. La articolele brute fabricate aici nu e necesară o divi
ziune amănunţită a muncii (cu anumite excepţii) , nici folosirea 
forţei aburului s au introducerea maşinismului. De aceea exist: 
aici - la Walverhampton, WHlenhaJI, Bilston, S dg.eley, Wed
nesfield, Darlaston, Dudley, Walsall, Wednesbury etc. - mai 
puţine uzine, însă cu atit mai multe forje mici, in care micii 
meseriaşi-patroni lucrează singuri sau cu unul, ori mai mulţi 
ucenici, care sint in serviciul lor pînă la virsta de 21 de ani. 
Aceşti meseriaşi-patroni s e  găsesc aproximativ in aceeaşi si
tuaţie ca şi cei din Birmingham, dar ucenicii o duc mult mai 
prost. Li se dă mai intotdeauna c arne provenită de la vite bol
n'ave s au accidentate, carne alterată şi peşte alterat sau cane 
de viţei lepădaţi şi de porci asfixiaţi in timpul transportului 
pe căile ferate. Şi nu numai micii patroni procedează astfel, 
ci şi unii fabricanţi mai mari :are au cite 30-40 de ucenici. 
Acest procedeu pare intr-adevăr generalizat la Wolverhamp
ton. Urmarea fireas că a acestei hrane sint afecţiuni frecvente 
gastrice şi alte boli. Pe lîngă aceasta, copiii nu mnînc. de 
obicei pe s ăturate şi au rareori alte haine decit cele de lucru, 
aşa că şi acsta este l moiv }nJru a lU trecla şcoala 
duminicală. Locuinţele sint proaste şi murdare, adesea atit 
de murdare incit izbucnesc epidemii, şi, cu toate că munca 
lor nu este in genere dăunătoare sănătăţii, copiii rămîn mici 
de statură, debili, nu se dezvoltă şi in multe cazuri suferă de 
i nfirmităţi grave. La Willenhall, de pildă, din cauza pilitului 
la menghină, nenumăraţi muncitori au şira spinării strîmbă 
şi un pi·cior deformat -, hind-leg, cm il numesc ei - in aşa 
fel că picioarele iau forma literei K ;  in plus, cel puţin o 
treime din muncitorii din această localitate suferă de henie. 
Aici, ca şi la Wolverhampton, sint foarte frecvente cazurile de 
pubertate întîziat., •atit Ia fete - şi ele munces c l a  forjă 1 -
cit şi la băieţi, uneori pînă la virsta de 19 ani. La S edgeley 
şi in ii!Prejurim: unde se fabrică aproape exclusiv cuie, oa
menii •locuisc şi �ucrează in bordeie mizerabile, insalubre ca 
nişte grajduri şi de o muTdărie care intrece orie imaginaţie. 
Fete şi băieţi mlînuiesc ciocanul de ,la virsta de 10-1 2 ani şi 
sint consideraţi IUlldtori fomaţi abia dnd produc 1 .000 de 
cie ,p e zi. Pentru 1 .200 de ouie plata este de 53/4 pnce, adică 
nici măcar 5 groşeni de argint. Pentru un cui trebuie 12 lovi
turi de ciocan şi, intrucit ciocanul cîntăreşte o livră şi un 
sfert, muncitorul trebuie să ri.ice 18 .000 de livre ca să cîştige 
salariul ,acesta mizerabil. Dat fiind munca aceasta grea şi 
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hrana insufidentă, c,piii r�în în mod inevitabil nedezvoltaţi, 
mid, debili, farpt 'confimat de altfel şi de dat'le funizae de 
membrii comisiei. Asupra nivlului instucţi.i din acest district 
am dat indicaţii mai sus. Aici nivelul instrucţiei este într-ade
văr nespus de coborît ; jumătate din copii nu frecventează 
nici măcar şcoala duminicală, iar cealaltă jumătate o frecven
tează foarte neregulat ; în comparaţie cu alte districte, foarte 
puţini copii sînt ştiutori de carte, iar în privinţa scrisului 
situaţia este şi mai proastă. Lucru firesc, căci copiii sînt puşi 
să muncească între l şi 1 0  ani, tocmai la vîrsta cînd ar putea 
frecventa u folas şcoala, iar cei care îndeplinesc oficiul de 
învăţători la şcolile duminicale - fierari sau mineri - abia 
ştiu ei înşişi să citească şi să se iscălească. Nivelul moral co
respunde acestor mijloace de instrucţie. După afirmaţia unui 
membru al comisiei, Home, în sprij inul căreia el aduce o 
mulţie de lovezi, la Willenhall simţul moral e absolut inexis
tent printre muncitori. In general a remarcat că copiii nu ştiau 
de nici un fel de îndatoriri faţă de părinţii lor şi nici nu aveau 
afecţiune pentru ei. Erau atît de puţin capabili să judece ceea 
ce spuneau, atît de abrutizaţi, atît de animalic de stupizi, încît 
susţineau adesea că sînt bine trataţi, că le merge admirabil 
atunci cînd munceau cîte 12-14 ore pe zi şi umblau în 
zdrenţe, cînd nu se săturau niciodată şi erau bătuţi atît de 
rău de-i âureau oasele cîteva zile după aceea. Ei nu cunoşteau 
alt fel de viaţă decît acela de a se epuiza muncind de dimi
neaţa pînă seara, pînă li se permitea să înceteze lucrul, şi 
nici nu înţelegeau măcar întrebarea uimitoare pentru ei : dacă 
sînt obosiţi (Hone, Rept. and evid.) . 

La Sheield salariul este mai bun, şi în consecinţă şi situa
tia materială a muncitorilor e mai bună. In schimb, trebuie 
să menţionăm aici cîteva ramuri de muncă care au un efect 
deosebit de dăunător asupra sănătăţii. Anumite operaţii ne
cesită apăsarea continuă a uneltelor cu pieptul şi provoacă 
adesea tuberculoza ; altele, de pildă tăiatul pilelor, împiedică 
dezvoltarea generală a trupului şi pricinuieşte boli ale abdo
menului ; tăiatul oaselor (pentru plăselele cuţitelor) produce 
dureri de cap, afecţiuni biliare, iar la fete, care lucrează în 
mare număr în această ramură, cloroză. Insă munca cea mai 
nesănătoasă dintre toate este ascuţitul lamelor şi al furculi
ţelor, operaţie care, mai ales cînd se execută pe pietre uscate, 
aduce după sine în mod ineitabil o moarte prematură. Carac
terul nociv al acestei munci se datoreşte, în parte, poziţiei în
covoiate, care comprimă toracele şi stomacul, dar mai ales 
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norului de praf metalic, alcătuit din corpuscule ascuţite care 
sar în timpul operaţiei, umplînd aerul, şi care pătrund în mod 
fatal în plămînii muncitorilor. Tocilarii care lucrează cu piatră 
uscată abia dacă trăiesc în medie pînă la 35 de ani ; tocilarii 
care lucrează cu piatră umedă 1depăşesc rareori vîrsta de 45 
de ani. Dr. Knight din Sheffield spune : 

,.Nu pot învedera altfel gradul de nocivitate al acestei ocupaţii decît 
declarînd că cei mai mari beţivi din rîndurile tocilarilor trăiesc cel mai 
mult pentru că lipsesc cel mai mult de la lucru. In total sînt la Sheffield 
vreo 2.500 de tocilari. Aproximativ 150 (80 de bărbaţi şi 70 de băieţi) sînt 
tocilari de furculiţe - aceştia mor între 28 şi 32 de ani ; tocilarii de 
brice, care lucrează atît cu piatră umedă cît şi cu piatră uscată, mor 
intre 40 şi 45 de ani, iar tocilarii de cuţite care lucrează cu piatră umedă 
mor între 40 şi 50 de ani". 

Acelaşi medic descrie în felul următor evoluţia bolii aces
tora, aşa-numita astmă a tocilarilor : 

"Ei încep să lucreze de obicei la vîrsta de 14 ani şi, dacă au o 
constituţie robustă, nu se plîng decît rareori de indispoziţii inainte de 
20 de ani. Atunci încep să se manifeste simptomele maladiei lor speci
fice ; la cel mai mic efort, la urcatul scărilor sau la ascensiuni, li se 
taie respiraţia, ţin umerii ridicaţi pentru a-şi uşura respiraţia din ce în 
ce mai grea, se apleacă înainte şi par de altfel să se simtă cel mai bine 
in poziţia încovoiată în care lucreaii ; faţa le devine de un gălbui mur· 
dar, trăsăturile feţei exprimă nelinişte, se plîng de o greutate pe piept ; 
vocea devine aspră şi răguşită, au o tuse tare sonoră, ca şi cum răsu· 
flarea ar trece printr-un tub de lemn. Din cînd în cînd expectorează can· 
tităţi mari de praf, fie amestecat cu mucozităţi , fie în mase sferice sau 
cilindrice acoperite cu un strat subţire de flegmă. Hemoptiziile, imposi· 
bilitatea de a sta culcat, transpiraţia în timpul nopţii, diareea însoţită de 
colici, slăbirea neobişnuită însoţită de toate simptomele tuberculozei 
pulmonare îi seceră în cele din urmă, după ce au zăcut luni, ba chiar ani 
de zile, incapabili să se întreţină pe ei înşişi şi pe a; lor. Trebuie să 
adaug că toate încercările de pînă acum pentru a preveni sau a vindeca 
astma tocilarilor au dat cu totul greş". 

Cele de mai sus au fost scrise de Knight acum 10 ani ; 
de atunci numărul tocilarilor şi virulenta bolii au sporit, dar 
s-au şi făcut încercări de a preveni boala, acoperind tocilele 
şi înlăturînd praful prin ventilaţie. Aceste încercări au reuşit 
cel puţin în parte, dar tocilarii înşişi se opun aplicării acestor 
dispozitive, distrugîndu-le chiar pe alocuri, deoarece sînt le 
părere că acest lucru ar provoca o afluenţă de muncitori în 
această b ranşă care ar avea ca urmare coborîrea nivelului 
salariilor lor ; ei preferă "o viaţă scurtă, dar veselă". Dr. 
Knight a spus adesea tocilarilor care veneau la el cu primele 
simptome ale astmei : mergeţi la o moarte sigură dacă vă 
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înapoiaţi la tocilă. Dar asta n-a folosit niciodată la nimic : cine 
e tocilar e un posedat, care parcă a făcut contract cu dia
volul. La Shffield nivelul instrucţiei este foarte scăzut ; n 
preot care s-a ocupat mult cu statistica învăţămîntului era de 
părere că, din 16.500 de copii de muncitori care aveau posi
bilitatea să frecventeze o şcoală, abia 6.500 ştiau să citească ; 
aceasta datorită faptului că sint scoşi din şcoală de la virsta 
ie şapte ani sau cel mai tirziu la 12 ani şi că învăţătorii nu 
fac multe parale (unul dintre i era un hoţ notoriu, care la 
elierarea sa din inchisoare nu găsise alt mijloc de a se în
treţine decit făCindu-Se dascăl i) . !moralitatea pare a fi mai 
mare in Îndurile tineretului de la Sheffield decit oriunde (ce 
e 1drept, in privinţa aceasta nici nu ştii cărui o raş să-i decerni 
premiul întîi ; cind citeşti rapoartele, ţi •se pare că fiecare din 
ele il merită) . Tinerii îşi !petrec toată duminica pe stradă, ju
cind rişca 98 sau asmuţind ciinii, ş i  sint clienţi asidui ai circiu
milor, unde stau cu drăguţele lor pînă noaptea tirziu, cind 
pornesc la paimbare iperechi,perechi. Intr-o cîrciumă pe care a 
vizitat�o un membru al comistei şedeau 40-50 de tineri de am
bele sexe, aproape toţi sub 17  ani, fiecare băiat cu cite o fată. 
Unii jucau cărţi, alţii cintau şi dansau, toţi beau. In mijlocul 
acestui tineret, cîteva prostituate de meserie. Nici o mirare 
deci dacă la Sheffield raporturile sexuale premature şi fără 
friu, p rostituarea tineretului sint neobişnuit de frecvente chiar 
la copii de 1 4-15 ani, după cum declară toţi martorii. Crimele 
sălbatice şi monstruoase sint la ordinea zilei ; un an inaintea 
sosirii membrului respectiv al comisiei a fost capturată o 
bandă, compusă in majoritate din adolesceni, tocmai in mo
mentul cind voia să dea foc oraşului ; tinerii erau complet 
echipaţi cu lănci şi materiale inflamabile. Vom vedea in cele 
ce umează că a•celaşi caracter violent il are şi mişcarea mun
citorească lin Sheffield (Symons, Rept. and evid.) . 

In afara acestor centre metalurgice principale mai există 
fabrici de ace cu gămălie la Wa rrington (Lancashire) , unde de 
asemenea domneşte printre muncitori, mai ales printre copii, 
multă mizerie, imoralitate şi ignoranţă, precum şi o serie de 
fabrici de cuie in regiunea Wigan (Lancashire) şi in răsăritul 
Scoţiei ; rapoartele din aceste regiuni sint aproape identice 
cu cele din Staffordshire. Ne iai rămîne o singură ramură a 
acestei industrii : fabricaţia de maşini, răspîndită mai ales in 
regiunile industriale, in Slecial în Lancashire. Caracteristi
pentru această ramură este faptul că maşinile se fabrică cu 
ajutorul maşinilor, răpindu-se astfel muncitorilor rămaşi şo-
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meri şi cel din urmă refugiu : acela de a fi utilizaţi la fabri· 
carea maşinilor, din cauza cărora au 'devenit şomeri. Rabo· 
tezele şi burghiele automate, maşinile de tăiat şuruburi, roţi, 
piuliţe de şuruburi etc., strungurile mecanice au azvîrlit şi în 
această ramură în rîndurile şoterilor o mulţime de muncitori 
care înainte găseau regulat de lucru şi erau bine plătiţi ; pe 
aceşti şomeri î i  poţi vedea cum forfotesc pe străzile · oraşului 
Manchester. 

La nord de districtul siderurgic Staffordshire se găseşte o 
regiune industrială, de care ne vom ocupa acum : olăriile 
(potteries) , al căror c entru este orăşelul (borough) Stoke, cu
prinzînd localităţile Henley, Burslem, Lane End, Lane Delph, 
Etruria, Coleridge, Langport, Tunstall şi Golden Hill, cu un 
total de 60.000 lde locuitori. Raportul Comisiei pentru cerceta
rea muncii copiilor relatează : în unele ramuri ale acestei 
industrii - la fabricarea faianţei - copiii au o muncă uşoară, 
în săli călduroase şi aerisite ; în altele, dimpotrivă, li se cere 
.să depună o muncă grea, obositoare, fără hrană suficientă şi 
fără să fie îmbrăcaţi cum trebuie. Mulţi copii se plîng : . .  Nu 
capăt deajuns de mîncare, de obicei ni se dau cartofi cu sare, 
nidodată cane sau pîine, nu merg la şcoală, n-.m haine " .  -
.. Azi n-am mîncat nimic la prînz ; acasă n-avem niciodată 
un prînz, de obicei capăt cartofi cu sare, cîteodată pîine". -
.. Hainele de pe mine sînt tot ce m, haine de duminică nu 
am" .  Printre copiii a căror muncă este deosebit de vătămă
toare sînt aşa-zişii mould-runners, care transportă obiectul 

gata fasonat împreună cu forma în camera 1de uscare, iar apoi, 
cînd s-a uscat suficient, aduc forma goală înapoi. Ei sînt ne
voiţi să care toată ziua poveri mult prea grele pentru vîrsta 
lor, iar temperatura ridicată la care sînt nevoiţi să muncească 
le sporeşte oboseala. Aceşti copii sînt aproape toţi, fără ex
cepţie, slabi,  palizi, debili, pipeiciţi şi nedezvoltaţi ; mai 
toţi suferă de stomac, de vărsături, Upsă de poftă de mîncare, 
iar mulţi dintre i mor de oftică. Aproape tot atît de debili 
sînt b ăieţii numiţi j iggers, după roata (jigger) pe care o învîr
tesc. Dar infinit mai dăunătoare este munca celor care în
moaie obiectul fabicat într-un lichid care conţine cantităţi 
mari de plmb, adesea şi de arsenic, sau care apucă cu mîna 
obiectul scos �in acest lichid. Mîinile şi hainele acestor mun
citori - bărbaţi şi copii - sînt veşnic îmbibate de acest 
lichid, pielea se înmoaie şi se jupoaie din pricina permanentei 
atingeri cu obiectele aspre la pipăit, aşa că degetele sînge
rează adesea, ceea ce favorizează în cel mai înalt grad absor· 
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birea acestor substanţe vătămătoare. Efectele sînt: dureri vio
lente şi boli serioase de stomac şi de intestine, constipaţie 
rebelă, colici, uneori ftizie şi în majoritatea cazurilor epilepsie 
la copii. La bărbaţi se produce de obicei paralizia parţială a 
muşchiloT mîinii, coli-ca p1o1ll * şi paralizia totală a mem
brelor. Un martor povesteşte că doi băieţi care munceau îm
preună cu el au murit în convulsii în tipul lucrului ; altul, 
care în copilărie ajutase timp de doi ani la muiatul formelor, 
relatează că la început a suferit de violente dureri în abdo
men, apoi a avut convulsii de pe uma cărora a zăcut două 
luni la pat, iar le atunci conulsiile s-au repetat din ce în ce 
mi des, în prezent chiar zilnic, adesea avînd zece-douăzeci 
de accese de epilepsie într-o singură zi. Partea dreaptă a 
trupului îi este paralizată şi, după cîte i-au spus medicii, nici
odată nu-şi va mai putea mişca membrele. Intr-o fabrică lucrau 
în camera de muiat patru bărbaţi, toţi epileptici şi suferind 
de colici violente, şi unsprezece băieţi, dintre care unii ajun
seseră şi ei epileptici. Intr-un cuvînt : ca umare a acestei 
ocupaţii, boala aceasta îngrozitoare s-a generalizat, şi toate 
acestea numai pentru ca burghezia să aibă profituri cît mai 
mari 1 In încăperile unde se şlefuieşte faianta, aerul este în
cărcat cu un praf de siliciu foarte fin, care, inspirat, are efecte 
tot atît de dăunătoare ca şi pulberea 1de oţel asupra tocilarilor 
din Sheffield. Muncitorilor i se taie respiraţia, nu pot să stea 
culcaţi, suferă de răni ale gîtlejului, tuse violentă, iar vocea 
lor devine atît de stinsă încît abia pot fi auziţi, Mai toţi mor 
de tuber-culoză. In olării găsim relativ multe şcoli unde copiii 
pot dobîndi oarecare cunoştinţe, dar, deoarece sînt trimişi atît 
de timpuriu în fabrică şi sînt nevoiţi să muncească atîtea ore 
{de obicei 1 2  ore şi chiar mai mult) , nu au posibilitatea să 
folosească şcoala şi de aceea trei sferturi dintre copiii exa
minaţi de un membru al comisiei nu ştiau nici să scrie, nici 
să citească, şi în întreaga regiune domneşte cea mai aidîncă 
ignoranţă. Copii care au frecventat ani de zile şcolile dumi
nicale nu erau în stare să deosebească o literă de alta ; şi 
nu numai ducaţia intelectuală, dar atît cea morală cît şi cea 
religioasă au ajuns în întreaga regiune la un nivel foarte 
�căzut (Scriven, Rept. and. evid.). 

Şi în fabricarea sticlei există operaţii care par să nu dău
neze prea mult bărbaţilor, dar la care copiii •u pot totuşi 
rezista. Munca istovitoare, neregularitatea orelor de lucru, 

* - boală profesional! a boiangiilor. - Nota Trad. 
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munca de noapte frecventă şi mai ales temperatura ridicată 
din ateliere ( 100-130° Fahrenheit) provoacă la copii debilitate 
generală şi boli, o dezvoltare proastă şi în special boli de 
ochi, afecţiuni abdominale, reumatice şi bronşite. Mulţi copii 
sînt palizi, au ochii roşii, uneori pierd vederea săptămîni de-a 
rîndul, au greţuri, vărsături, tuse, răceli şi reumatism. La scoa
terea sticlei din cuptor, copiii sînt adesea nevoiţi să mun
cească la temperaturi atît de ridicate, încît podelele pe care 
calcă iau foc sub picioarele lor. Aproape toţi suflătorii de 
sticlă mor tineri din pricina debi'lităţii şi a bolilor de piept 
(Leifchild, Rept. Arpp. Pt. II, p. L. 2, pag. 1 1 , 12 ; Franks. Rept. 
App. Pt. II, p. K 7, pag. 48 ; Tancred, Evid. App. Pt. II, p .i. 76 
etc. ,  toate redate în raportul Comisiei pentru cercetarea 
muncii copiilor) . 

In general, raportul citat confirmă pătrunderea treptată, 
dar sigură a sistemlului de fabrică în toate ramurile industriale, 
fapt care se manifestă în special în angajarea femeilor şi a 
copiilor. N-am considerat necesar să urmăresc mai departe 
progresele maşinismului şi înlăturarea bărbaţilor adulţi. Cine 
este într-o oarecare măsură familiarizat •cu sistemul industrial 
îşi va putea completa şi singur aceste date, pe cînd mie îmi 
lipseşte spaţiul pentru a cerceta ·aici, în toate amănuntele, 
această latură a modului actual de producţie, ale cărei rezul
tate le-am mai anaLizat atunci cînd m-am ocupat de sistemul 
de fabrică. Pretutindeni sînt introduse maşini, distrugîndu-se 
astfel orice urmă de independenţă a muncitorului. Pretutindeni 
familia se dizolvă în urma muncii femeilor şi a copiilor, ba 
chiar situaţia soţilor în familie este cu totul inversată din 
cauza şomajului bărbatului ; pretutindeni necesitatea inevita
bilă a introducerii maşinilor concentrează întreprinderile şi 
totodată pe muncitori în mîinile marilor capitalişti. Centrali
zarea proprietăţii progresează în mod nestăvilit, scindarea so
cietăţii în mari capitalişti şi în muncitori fără proprietate se 
accentuează pe zi ce trece, dezvoltarea industrială a naţiunii 
se îndreaptă cu paşi gigantici spre o criză inevitabilă. 

Am mai menţionat în cele de mai sus că, în ce priveşte 
meseriile, forţa capitalului şi împreună cu ea diviziunea 
muncii au dus la acelaşi rezultat : înlăturarea micii burghezii 
şi înlocuirea ei cu mari capitalişti şi cu muncitori fără pro
prietate. Des)re aceşti meseriaşi au rămas, în fond, puţine de 
spus, 'deoarece tot ce fra în legătură cu ei a fost arătat acolo 
unde am vorbit despre proletariatul industrial în genere ; de 
altminteri, de cînd a început revoluţia industrială, în acest do-
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meniu s-au schimbat foarte puţine lucruri în ceea ce priveşte 
felul muncii şi înrîurirea ei asupra snătăţii muncitorilor. Insă 
contactul cu muncitorii industriali propriu-zişi, jugul marilor 
capi talişti,  care-i apasă mult mai greu decît acela al micilor 
patroni cu care calfa se mai găsea totuşi în raporturi perso
nale, influenţa vieţii din marile oraşe şi scăderea salariilor 
au făcut din aproape toţi meseriaşii participanţi activi la miş
carea muncitorească. De aceasta urmează să ne ocupăm mi 
încolo ; între tip să ne îndrep tăm atnţia asupra unei cate
gorii a populaţiei muncitoare din Londra care merită o atenţie 
deosebită din cauza extraordinarei barbarii cu care este ex
ploatată de burghezia avidă de bani. Mă refer la modiste şi 
la cusătorese. 

Este curios că tocmai confecţionarea articolelor care ser
vesc la găteala doamnelor din burghezie are urmările cele mai 
nefaste asupra sănătăţii celor care lucrează în această ramură. 
Am mai văzut aces t lucru cînd am vorbit despre fabricarea 
dantelelor, iar acum magazinele de modă din Londra ne pun 
la îndemînă noi dovezi în sprij inul afirmaţiei noastre. In aceste 
întreprinderi lucrează o mulţime de fete - se spune că nu
mărul lor ar fi de 15.000 ; cele mai multe, fiind de la ţară, 
locuiesc şi mănîncă la locul de muncă şi ajung să fie cu ade
vărat sclavele patronilor. In timpul sezonului, care durează 
cam 4 luni pe an, chiar şi în casele cele mai bune se lucrează 
15 ore zilnic, iar cînld intervin comenzi urgente chiar şi 1 B  
ore ; însă î n  maj oritatea magazinelor s e  munceşte î n  această 
perioadă fără vreun orar de lucru fix, aşa că fetelor nu le rămîn 
niciodată mai mult de ş ase ore, adesea trei, patru, ba cî teo
dată chiar numai două ore din 24 pentru odihnă şi somn 
după o muncă de 19-22 de ore, dacă nu sînt nevoite - ceea 
ce se întîmplă destul de des - să muncească toată noaptea ! 
Singura limită a muncii lor este imposibilitatea absolută, fizică, 
de a mînui mai departe acul măcar o clipă. S-au ivi t cazuri 
cînd aceste fiinţe nenorocite nu şi-au lepă!dat hainele cîte 
nouă zile în şir, odihnindu-se numai din cînd în cînd cî teva 
clipe pe o saltea, unde li se aducea mîncarea tăiată mărunt, 
ca s-o înghită în cel mai scurt timp posibil ; într-un cuvînt, 
aceste biete fete sînt obligate s ă  facă - sub presiunea mo
rală a •ameninţării cu concedierea - o muncă atît de continuă 
şi de încordată cum n-ar putea-o face nici un b ărbat voinic, 
darmite fetiţe firave de 1 4-20 de ani. Unde mai pui aerul 
tnchis al atelierelor şi cel al dormitoarelor, apoi poziţia înco
voiată, mîncarea adeseori proastă şi indigestă ; toate aces tea. 

29 - Marx-Engel� - Opere, vol. Il 
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la n loc, dar m:i ales nesfîrşitele ore de lucru şi lipsa de 
aer curat au urmările cele mai nefaste asupra sănătăţii fetelor. 
Oboseală şi epuizare, debilitate, pierderea poftei de Încare, 
dureri de umeri, de spate şi de mijloc, dar mai ales durerile 
de cap îşi fac foarte curînd apariţia ; urmează apoi devierea 
coloanei vertebrale, deformarea umerilor, slăbirea ; pleoapele 
se umflă, ochii lăcrămează şi dor, apare miopia, apoi tusea, 
astma şi gîfîiala, precum şi toate bolile de femei. Ochii au 
adeseori atîta de suferit, încît se ajunge la orbirea incurabilă, 
la o tota[ă vătămare a ochiuJui, iar dacă velderea ră,îne 
destul de bună pentru a permite continuarea lucrului, atunci 
oftica pune capăt scurtei şi tristei vieţi a acestor modiste. 
Chiar şi la cele care părăsesc destul de timpuriu lucrul, sănă
tatea le rămîne pentru totdeauna zduncinată, rezistenţa fizică 
distrusă ; ele sînt în permanenţă bolnăvicioase şi debile şi, 
dacă se căsătoresc, nasc copii bolnăvicioşi. Medicii interogaţi 
de unul dintre membrii Comisiei pentru cercetarea muncii 
copiilor au declarat în unanimitate că nici un alt fel de viaţă 
nu duce în mai mare măsură la distrugerea sănătăţii şi la o 
moarte prematură ca acela al moldistelor. 

Cu aceeaşi cruzime, dar ceva mai indirect, sînt exploatate 
cusătoresele din Londra. Corsetierele execută o muncă grea, 
istovitoare, obositoare pentru ochi ; şi care e plata lor ? N-aş 
putea spune exact ; ştiu însă că întreprinză,torul care dă ga
ranţie pentru materialul ce i se încredinţează şi care împarte 
lucrul între corsetiere primeşte cîte 1 1/2 penny (15 pfenigi 
prusieni) de bucată. De aici se scade cîştigul său, de cel puţin 
1/2 penny ; aşadar rămîne cel mult 1 penny pentru biata lucră
toare. Fetele care confecţionează cravate se obligă la o muncă 
de 16 ore şi primesc săptămînal 41/2 şilingi = 1 1/2 taleri pru
sieni, avînd o putere de cumpărare aproximativ egală cu 20 
de groşi de argint în oraşul cel mai scump din Germania * .  
Dar cel mlai prost o duc lengeresele. Acestea primesc pentru 
o cămaşă obişnuită 1 1/2 penny ; înainte primeau cîte 2-3 
pence, dar de cînd azilul de săraci St. Pancras, administrat 
de o conducere burgheza-radicală, a început să preia comenzi 
la 1 l/z penny, bietele femei au fost nevoite să facă şi ele la 
fel. Pentru cămăşi fine, garnisite, care pot fi confecţionate 
tntr-o zi de lucru de 18 ore, se plăteşte 6 pence (5 groşi de 
argint) . In concluzie, salariul acestor lengerese este, după nu
meroase declaraţii ale cusătorselor şi 1ale înreprinzătwL1or, 

• Vi .,Weekly Dispatch" din 17 martie 1844. 
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de 21/-3 şilingi pe săptămînă pentru o lllCă foarte grea, care 
durează pînă noaptea tîrziu 1 Dar ceea ce constituie culmea 
acestei barbarii neruşinate este faptul că cusătoresele trebuie 
să depună drept garanţie o parte a contravalorii materialelor 
care le sînt încredinţate, ceea ce, fireşte, nu pot face - pro
prietarii ştiu prea bine acest lucru - decît amanetînd o parte 
din materiale, oa să le răscumpere apoi în pagubă sau, cînd 
nu le pot răscumpăra, să fie date în judecată, cum i s-a întîm
plat unei cusătorese în noiembrie 1843. In august 1844 o biată 
fată care s-a aflat în această situaţie, neştiind ce să facă, s-a 
sinucis aruncîndu-se în apele unui canal. Aceste cusătorese 
trăiesc de obicei în cea mai neagră mizerie, în mici mansarde, 
în care se îngrămădesc atîtea fete cîte încap, singura încăl
zire în timpul iernii fiind căldura animală a locatarelor. Acolo 
şed aplecate asupra lucrului şi cos de la patru-cinci dimineaţa 
pînă la miezul nopţii, irosindu-şi sănătatea în cîţiva ani şi 
mergînd cu paşi repezi spre o moarte prematură, fără a-şi fi 
putut satisface nici cele mai stringente nevoi * , în timp ce 
jos, la picioarele lor, trec strălucitoarele echipaje ale marii 
burghezii, iar poate la zece paşi depărtare vreun netrebnic 
filfizon pierde la jocul de cărţi într-o singură seară mai mulţi 
bani decît pot cîştiga ele într-un an întreg. 

Aceasta este situaţia proletariatului inidustrial englez. Ori
unde ne aruncăm privirea, mizerie continuă sau temporară, 
boli provocate de această situaţie sau de specificul muncii 
însăşi, decădere morală ; pretutindeni distrugerea lentă, dar 
sigură a omului, atît din punct de vedere fizic cît şi din punct 
de vedere moral. Este oare aceasta o situaţie care poate 
dăinui ? 

Această situaţie nu poate dăinui şi nu va dăinui. Muncitorii, 
marea majoritate a poporului, nu o vor. Să vedem ce spun ei 
înşişi despre această situaţie. 

* Thomas Hood, cel mai talentat umorist englez contemporan şi, ca 
toţi umoriştii, plin de omenie, lipsit însă de orice energie morală, a 
publicat la începutul anului 1 844, cînd toate ziarele engleze vorbeau de 
mizeria cusătoreselor, o poezie frumoasă : "The Song of the Shirt• ("Cîn
tecul cămăşii") ,  care a stors fiicelor de burghezi multe, dar inutile lacrimi 
de compătimire, Din lipsă de spaţiu nu o pot reda aici ; poezia a apărut 
prima oară în "Punch • ,  apoi a fost reprodusă în toate ziarele. Deoarece 
situaţia cusătoreselor a fost discutată atunci în toate ziarele, citatele ar 
fi de prisos. 

29* 
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Veţi admite, chiar dacă n-am făcut îndeajuns dovada în 
amănunt că muncitorimea engleză nu se poate simţi bine în 
situaţia în care se găseşte, că această situaţie a muncitorilor 
nu este dintr-acelea în care un individ sau o clasă întreagă 
să poată gîndi, simţi şi trăi omeneşte. Prin urmare, muncitorii 
trebuie să se străduiască să iasă din această stare abruti
zantă, să-şi creeze o altă situaţie, mai omenească, şi aceasta 
nu vor reuşi s-o facă decît luptînd împotriva intereselor bur
gheziei ca atare, interese care constau tocmai în exploatarea 
muncitorimii ; burghezia îşi apără însă interesele cu toate 
puterile pe care i le conferă mijloacele ei materiale şi puterea 
de stat ce-i stă la dispoziţie. De îndată ce muncitorul vrea să  
schimbe starea actuală a lucrurilor, burghezul devine duş
manul său declarat. 

Afară de aceasta, muncitorul îşi dă seama la fiecare pas 
c! burghezia îl tratează ca Pe u. obiect, ca pe o poprietate 
a sa, şi aceasta e de ajuns pentru a-l face s-o duşmănească. 
Am demonstrat mai înainte prin nenumărate exemple, şi aş 
putea cita încă o dată pe atîtea, pentru a dovedi că în con
diţiile actuale muncitorul numai prin ură şi răzvrătire împo
triva burgheziei mai poate salva ceea ce a rămas omenesc 
într-insul. Şi dacă el este în stare să protesteze cu o patimă 
nestăvilită împotriva tiraniei burgheze, aceasta se datoreşte 
atît educaţiei sale sau, mai curînd, lipsei de educaţie, cît şi 
sîngelui iute irlandez care curge din belşug în vinele clasei 
muncitoare engleze. Muncitorul englez nu mai este un en
glez în adevăratul înţeles al cuvîntului, adică omul banului, 
calculat, ca vecinul său înstărit ; el are sentimente mai 
puternice, placiditatea sa nordică înnăscută este anihilată de 
patimile care s-au putut dezvolta liber, punînd stăpînire pe 
el. Cultivarea inteligenţei - care dezvoltă atît de mult încli· 



Situaţia clasei muncitoare· din Anglia. Mişcările muncitoreşti 453 

narea spre egoism a burghezului englez, făcînd din egoism 
trăsătura sa caracteristică şi concentrînd în lăcomia de bani 
toată putea sa de simţire - îi lipseşte muncitorului, şi de 
aceea pasiunile sale sînt puternice ca la alte popoare. In 
muncitor, caracteristicile naţionale ale englezilor sînt 
distruse. 

Dacă, după cum am văzut, muncitorului nu i se lasă nici 
un alt tărîm de manifestare a calităţii sale de om decît pro
testul împotriva situaţiei sale, este firesc ca tocmai în acest 
protest muncitorii să apară cei mai simpatici, cei mai ge
neroşi, cei mai umani. Vom vedea că toate forţele, toată acti
vitatea muncitorilor se concentrează asupra acestui singur 
punct, că toate străduinţele lor de a dobîndi un oarecare grad 
de cultură omenească sînt în directă legătură cu el. Va tre
bui să aducem la cunoştinţă, fireşte, unele violenţe şi chiar 
brutalităţi, dar să nu pierdem din vedere că in Anglia războiul 
social e dezlănţuit, şi dacă burghezia este interesată să ducă 
acest război în chip făţarnic, sub masca păcii şi chiar a filan
tropiei, muncitorului îi poate fi de folos numai dezvăluirea 
adevăratei stări a lucrurilor, zădărnicirea acestei făţămicii ; 
prin urmare, chiar şi actele cele mai violente de ostilitate 
ale muncitorilor împotriva burgheziei şi a slugilor ei nu sînt 
decît expresia cinstită, făţişă a ceea ce burghezia întreprinde 
împotriva muncitorimii pe ascuns şi cu perfidie. 

Revolta muncitorilor împotriva burgheziei a început 
curînd după avîntul industriei şi a trecut prin diferite faze. 
Nu este aici locul de a expune mai pe larg însemnătatea 
istorică  a acestor faze pentru dezvoltarea poporului englez ; 
acest lucru mi-1 rezerv pentru o lucrare ulterioară, mărginin
du-mă deocamdată să expun numai faptele care servesc la 
caracterizarea situaţiei proletariatului englez. 

Prima formă a acestei revolte, cea mai primitivă şi sterilă, 
a fost infracţiunea. Muncitorul trăia în sărăcie şi în mizerie 
şi vedea că alţii o duc mai bine decît dînsul. Mintea lui nu 
concepea de ce să sufere de pe urma acestei stări de lucruri 
tocmai el, care făcea mai mult pentru societate decît trin
torul bogat: Mizeria îi învinse respectul înnăscut pentru 
proprietate ; el începu să fure. Am văzut cum, paralel cu 
extinderea industriei, s-a dezvoltat şi criminalitatea, cum 
numărul anual al arestărilor este direct proporţional cu nu
mărul baloturilor de bumbac consumate. 

Dar muncitorii îşi dădură seama curînd că aceasta nu le 
ajuta la nimic. Protestul lor împotriva ordinii sociale exis-
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tente rmînea un protest izolat, individual ; întreaga putere 
a societăţii se abătea asupra fiecăruia în parte şi-1 zdrobea 
sub superioritatea ei covîrşitoare. Şi apoi furtul era cea mai 
simplistă, cea mai inconştientă formă de protest, şi ca atare 
nu era expresia unanimă a opiniei publice a muncitorilor, 
deşi poate că în sinea lor îl aprobau. Clasa muncitoare luă 
poziţie împotriva burgheziei abia atunci cînd se opuse în 
chip violent introducerii maşinismului, ceea ce se întîmplă 
chiar pe la începuturile revoluţiei industriale. Cu aceeaşi 
violenţă fură urmăriţi primii inventatori, Arkwright etc., şi 
maşinile lor distruse ; apoi izbucniră o sumedenie de revolte 
împotriva maşinilor, care se desfăşurară aproape la fel cu 
cea a tipografilor din Boemia din iunie 1844 76 ; fabricile fură 
devastate, iar maşinile sfărîmate. 

Dar şi acest fel de opoziţie avea un caracter izolat, era 
limitat la anumite localităţi şi îndreptat numai împotrh:a 
unor aspecte izolate ale orînduirii actuale. O dată s::opul de 
moment atins, autoritatea socială se abătea cu toată vigoarea 
asupra infractorilor rămaşi din nou fără apărare şi-i pedep
sea după bunul ei plac, în timp ce maşinile erau totuşi intro
duse. Trebuia găsită o nouă formă de protest. 

Acest lucru a fost facilitat de o lege promulgată de parla
mentul oligarhic, toryst, dinaintea reformei, lege care mai 
tîrziu, cînd legea reformei a legalizat antagonismul dintre 
burghezie şi proletariat înălţînd burghezia la rangul de clasă 
stăpînitoare, n-ar mai fi trecut în nici un caz prin Camera 
comunelor. Această lege a fost promulgată în 1824, şi ea a 
anulat toate decretele prin care fuseseră interzise pînă atunci 
asocierile între muncitori pentru apărarea intereselor lor. 
Muncitorii obţinură dreptul liberei asocieri, drept pe care-1 
aveau pînă atunci numai aristocraţia şi burghezia. Asociaţii 
secrete de muncitori existaseră şi înainte vreme, dar nu 
putuseră da rezultate mai de seamă. In Scoţia a avut loc, 
după cum relatează Symons ("Arts and .rtisans ",  pag. 137 
şi urm.) , încă în 1812  o grevă generală a ţesătorilor din Glas
gow, pusă la cale de o asociaţie secretă. Ea se repetă în 1822, 
cu care ocazie doi muncitori ce nu se alăturaseră asociaţiei, 
fiind în consecinţă consideraţi ca trădători ai clasei lor, au 
fost vitriolaţi şi şi-au pierduc vederea. Tot astfel, în 1818, 
asociaţia minerilor scoţieni a fost de ajuns de putenică p en
tru a putea provoca o grevă generală. Me.mbrii acestor aso
ciaţii trebuiau să depună jurămînt de credinţă şi de păstrarea 
secretului ; ele aveau liste în regulă, casierii, contabilitate 
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şi secţii locale. Dar conspirativitatea în care trebuiau să-şi 
desfăşoare activitatea le împiedica dezvoltarea. Cînd însă în 
1824 muncitorii obţinură dreptul liberei asocieri, aceste aso
ciaţii se răspîndiră în întreaga Anglie şi deveniră puternice. 
In toate ramurile de muncă se for.ară astfel de uniuni 
(trades unioS) , cu scopul mărturisit de a apăra de tirania şi de 
nepăsarea burgheziei pe muncitorul izolat. Ţelurile lor erau : 
să fixeze salariile şi să trateze en masse, ca o forţă, cu pa
tronii ; să reglementeze salariile în raport cu beneficiile pa
tronului, să le mărească la timpul oportun şi să le menţină 
pretutindeni la acelaşi nivel în aceeaşi ramură de producţie ; 
în acest scop tratau cu capitaliştii stabilirea unui tarif ge
neral de salarizare, pe care aceştia trebuiau să-I respecte, 
iar în caz contrar muncitorii încetau munca. Apoi, prin limi
tarea angaj ărilor de ucenici căutau să întreţină cererea de 
muncitori, menţinînd prin aceasta salariile la un nivel ridi
cat ; să contracareze, pe cît posibil, scăderea perfidă a sala
riilor ca urmare a introducerii de noi maşini şi unelte etc. ; 
şi, în sfîrşit, să ajute cu bani pe muncitorii fără lucru. Acest 
ajutor îl primeau fie direct din casa uniunii, fie pe baza unei 
legitimaţii cu care muncitorul se deplasa dintr-o localitate 
în alta, de la tovarăşii lor de breaslă, care îi informau în 
acelaşi timp asupra posibilităţilor de a găsi de lucru. Acest 
fel de deplasare se numeşte printre muncitori the tramp 
(drumeţie] , iar cel care o poneşte dintr-un loc în altul the 
tramper [drumeţ] . Pentru ca aceste scopuri să poată fi atinse, 
uniunea numeşte un preşedinte şi un secretar, cu leafă -
întrucît este de aşteptat că nici un fabricant nu va angaja 
astfel de oameni -, precum şi un comitet care adună cotiza
ţiile săptămînale şi veghează la întrebuinţarea lor potrivit 
scopurilor asociaţiei. De cîte ori era posibil şi părea indicat, 
tovarăşii de breaslă din diferite regiuni se uneau într-o aso
ciaţie federativă şi la anumite date se ţineau adunări la care 
erau reprezentati prin delegaţi. In cazuri izolate s-a încercat 
unirea într-o singură mare uniune pe ţară a tuturor membri
lor unei bresle din întreaga Anglie, iar în repetate rînduri -
pentru prima oară în 1830 - s-a încercat crearea unei aso
ciaţii generale a muncitorilor din întreaga Anglie, în care 
fiecare breaslă în parte să păstreze o organizare separată. 
Aceste ,asociaţii nu erau de lungă durată şi reuşeau chiar 
rareori să se constituie fie şi pentru moment, căci numai o 
efervescenţă generală extraordinară poate să facă posibilă 
şi acivă o astfel de asociaie. 
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Mijloacele de care obişnuiesc să se servească aceste aso
ciaţii pentru atingerea scopurilor lor sînt următoarele : 'dacă 
unul sau mai mulţi patroni refuză să plătească salariul sta
bilit de asociaţie, i se trimite o delegaţie sau i se trimite 
un memoriu (de relevat că muncitorii ştiu să recunoască 
puterea stăpînului .absolut al fabri·cii în micul său stat) ; 
dacă intervenţia aceasta este fără folos, asociaţia ordonă înce
tarea lucrului şi toţi muncitorii pleacă acasă. Această înce
tare a lucrului (turn-out sau strike) este parţială sau generală, 
după cum unul sau cîţiva patroni, ori toţi patronii dintr-o 
breaslă refuză să plătească salariile propuse de asociaţie. 
Acestea sînt mijloacele legale care stau la dispoziţia aso
ciatiei în cazul că încetarea lucrului se face după o prea
labilă înştiinţare, ceea ce nu e cazul totdeauna. Dar aceste 
mijloace legale sînt foarte slabe atîta vreme cît mai există 
muncitori care nu fac parte din asociaţie sau sînt gata s-o 
părăsească pentru avantaje de moment oferite de burghe
zie. Mai ales în cazurile de grevă parţială, fabricantul îşi 
poate lesne recruta muncitori dintre aceste oi rătăcite -
cărora li se zice knobsticks * ,  anulînd astfel strădaniile mun
citorilor uniţi. De obicei aceşti spărgători de grevă sînt 
ameninţaţi, ocărîţi, loviţi sau maltrataţi de membrii asocia
ţiilor, într-un cuvînt este întrebuinţat orice mijloc pentru 
intimidarea lor. Urmează o plîngere adresată justiţiei şi, în
trucît deocamdată puterea o deţine tot burghezia iubitoare 
de lege, prima călcare a legii·, prima reclamaţie înaintată 
justiţiei împotriva unuia dintre membrii asociaţiei frînge 
aproape totdeauna forţa asociatiei. 

Istoria acestor asociaţii este un lung şir de înfrîngeri ale 
muncitorilor, întrerupt de cîteva victorii izolate. Fireşte că 
toate aceste străduinţe nu pot schimba legea economică 
potrivit căreia salariul depinde de raportul dintre cerere şi 
ofertă pe piaţa muncii. De aceea aceste asociaţii sînt neputin
cioase în faţa cauzelor mari care influenţează acest raport ; 
în perioade de criză comercială\ asociaţiile înseşi sînt ne
voite să scadă salariile sau chiar să se dizolve, iar cînd 
cererea de muncitori creşte, ele nu pot impune salarii mai 
mari decît acelea care se impun de la sine prin concurenţa 
dintre capitalişti. In schimb, cauze mai mărunte, care acţio
nează izolat, sînt apte să influenţeze asupra salariilor. Dacă 
fabricantul nu ar întîmpina din partea muncitorilor o opoziţie 

* - spărgători de grevă sau muncitori care sînt de acord să pri
mească salarii mai mici decît prevede tariful. - Nota Trad. 
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concentrată, de masă, el ar reduce tot mai mult salariile de 
dragul propriului său profit ; chiar lupta de concurenţă pe 
care trebuie s-o ducă cu ceilalţi fabricanţi 1-ar sili la aceasta, 
iar salariile ar coborî curînd la nivelul cel mai scăzut. 
Această concurenţă a fabricanţilor între ei este însă parali
zată, în împrejurări obişnuite, de opoziţia muncitorilor. Orice 
fabricant ştie că o scădere a salariilor nemotivată de împre
jurări cărora să le fie supuşi şi concurenţii săi ar aduce după 
sine greva, care i-ar cauza pagube sigure prin faptul că pe 
durata ei capitalul său ar zăcea neproductiv, maşinile sale 
ar rugini ; în plus el nu ar avea nici o garanţie că va reuşi 
să scadă salariile, avînd în schimb certitudinea că în caz de 
reuşită concurenţii îi vor urma de îndată exemplul, vor re
duce preţul produselor fabricate şi îi vor răpi astfel profitul 
acestei operaţii. E drept că, după perioade de criză, asociaţi
ile obţin o creştere mai rapidă a salariilor decît s-ar produce 
fără intervenţia lor, căci fabricantul nu are nici un interes 
să mărească salariile dacă concurenţa celorlalţi nu-l sileşte 
s-o facă, pe cînd acum muncitorii înşişi cer salarii mai mari 
de îndată ce se îndreaptă piaţa şi, datorită cererii mari 
de braţe de muncă, îl pot sili pe fabricant, adesea chiar 
recurgînd la grevă, să mărească salariile. Dar, după cum am 
mai spus, împotriva cauzelor mai adînci care influenţează piaţa 
muncii, asociaţiile sînt neputincioase. In astfel de cazuri, 
foamea îi împinge pe muncitori în cele din urmă să reia 
lucrul în orice condiţii, şi ajunge s-o facă cîţiva pentru ca 
puterea asociaţiei să fie înfrîntă, căci aceşti cîţiva spărgă
tori de grevă, împreună cu rezerva de mărfuri aflată pe 
piaţă, îi dau burgheziei posibilitatea să înlăture cele mai 
grave urmări ale perturbărilor în afaceri. Fondurile asocia
ţiei se epuizează curînd din cauza numărului mare al celor 
care trebuie ajutaţi ; creditul, pe care micii negustori îl acordă 
muncitorilor cu dobîndă mare, este în cele din urmă refuzat 
şi nevoia îl sileşte pe muncitor să se supună din nou jugului 
burgheziei. Deoarece însă fabricanţii, · în propriul lor interes 
- interes devenit al lor, se înţelege, numai prin opoziţia 
muncitorilor -, trebuie să evite orice reducere inutilă a sa
lariilor, iar muncitorii simt în orice scădere condiţionată de 
situaţia pieţei comerciale o înrăutăţire a situaţiei lor împo
triva căreia trebuie să se apere pe cît pot, majoritatea gre
velor se termină în defavoarea muncitorilor. Mă veţi întreba 
atunci de ce mai fac muncitorii grevă dacă inutilitata acestei 
măsuri este evidentă 1 Pur şi simplu pentru că trebuie să 
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protesteze împotriva micşorării salariilor şi chiar impotriva 
necesităţii acestei micşorări ; pentru că trebuie să declare că 
nu ei, ca oameni, trebuie să se acomodeze împrejurărilor, ci 
acestea trebuie să li se acomodeze lor ; pentru că tăcerea 
lor ar însemna recunoaşterea acestor stări de lucruri, ar în
semna că recunosc burgheziei dreptul de a exploata pe mun
citori în perioadele de înflorire a comerţului şi de a-i lăsa 
să moară 'de foame în vremuri de criză. Muncitorii trebuie 
să protesteze împotriva acestei stări de lucruri atîta timp cît 
n-au pierdut încă orice demnitate omenească, şi dacă protes
tează aşa, şi nu altfel, este pentru că sînt englezi, oameni 
practici, care-şi manifestă protestul prin faptă şi nu se culcă 
pe-o ureche, cum fac teoreticienii germani de îndată ce pro
testul lor a fost înregistrat în regulă şi pus la dosar pentru 
a zace acolo în tihnă ca şi protestatarii. Protestul activ al 
englezului, dimpotrivă, nu rămîne fără efect ; el pune stavilă 
lăcomiei de bani a burgheziei şi întreţine opoziţia muncitori
lor împotriva atotputerniciei sociale şi politice a acesteia ; 
totodată însă îi sileşte pe muncitori să vadă că, pentru a în
frînge dominaţia burgheziei, e nevoie de ceva mai mult decît 
de asociaţii muncitoreşti şi de greve. Insă adevărata impor
tanţă a acestor asociaţii şi a grevelor pe care ele le organi
zează constă în faptul că sînt prima încercare a muncitorilor 
de a înlătura concurenţa. Ele pornesc de la ideea că puterea 
burgheziei se întemeiază numai pe concurenţa muncitorilor 
intre ei, adică pe fărîmiţarea proletariatului, pe opoziţia din
tre muncitorii izolaţi. Şi tocmai pentru că ele se ridică - fie 
şi în mod unilateral, limitat - împotriva concurenţei, împo
triva nervului vital al actualei ordini sociale, tocmai de aceea 
ele sînt atît de periculoase pentru această ordine. Muncito
rimea nu poate găsi un punct mai vulnerabil în care să atace 
burghezia şi totodată întreaga alcătuire actuală a societăţii. 
Dacă este înlăturată concurenţa dintre muncitori şi toţi mun
citorii sînt hotărîţi să nu se mai lase exploataţi de burghezie, 
s-a isprăvit şi cu împărăţia proprietăţii. Salariul este depen
dent de raportul dintre cerere şi ofertă, de situaţia întîmplă
toare a pieţei muncii tocmai pentru că pînă acum muncitorii 
au îngăduit să fie trataţi ca un obiect care poate fi cumpărat 
şi vîndut. De îndată ce muncitorii se vor hotărî să nu se mai 
lase cumpăraţi şi vînduţi, de îndată ce la determinarea va
lorii reale a muncii se vor manifesta ca oameni care pe lîngă 
forţă de muncă au şi voinţă, s-a sfîrşit cu întreaga economie 
politică de astăzi şi cu legile salariului. E drept că legile 
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salariului s-ar face din nou simţite cu timpul dacă muncitorii 
s-ar opri la desfiinţarea concurenţei dintre ei ; dar ei nu pot 
face aceasta decît dacă renunţă totodată la întreaga lor stră
danie de pînă acum, decît dacă instaurează din nou această 
concurenţă între muncitori, într-un cuvînt ei nu pot face 
acest lucru sl'b nici un motiv. Nevoia îi sHeşte să înlăture 
nu numai o parte a concurenţei, ci concurenţa în general, şi 
ei o vor face. Zi de zi muncitorii îşi dau seama tot mai bine 
de consecinţele concurenţei, ei pricep mai bine decît burghe
zia că şi concurenţa dintre clasele avute, prin crizele comer
ciale pe care le provoacă, apasă tot asupra muncitorimii, şi 
îşi dau seama că şi aceasta trebuie înlăturată. In curînd vor 
găsi şi modalitatea de a o face. 

Că aceste asociaţii contribuie mult la întreţinerea urii şi 
a îndîrjirii muncitorilor împotriva clasei avute e inutil să mai 
relevăm. De la aceste asociaţii pornesc deci - cu sau fără 
ştirea conducătorilor -, în vremuri de neobişnuită fierbere, 
acţiuni izolate care pot fi explicate numai printr-o ură îm
pinsă pînă la desperare, printr-o patimă care dărîmă orice 
zăgaz. Din această categorie de acţiuni fac parte cazurile de 
atentate cu vitriol şi altele, amintite mai sus, din care voi relata 
cîteva. In 183 1 ,  în timpul unei puternice agitaţii a muncitori
lor, într-o seară, pe cînd traversa un cîmp, tînărul Ashton, 
fabricant din Hyde, lîngă Manchester, a fost împuşcat, şi făp
taşul nu a putut fi descoperit niciodată. Nu încape îndoială 
că a fost un act de răzbunare din partea muncitorilor. Incen
dierile şi atentatele cu explozive sînt foarte frecvente. Vineri 
29 septembrie 1 843 s-a încercat să se arunce în aer atelierul 
fabricantului de ferăstraie Padgin, situat în Howard Street 
din Shefield. O ţeavă de fier umplută cu pulbere şi sudată 
la capete a servit de unealtă. Pagubele au fost considerabile. 
A doua zi, la 30 septembrie, un atentat asemănător s-a pro
dus la fabrica de cuţite şi pile lbbetson din Shales Moor, 
lîngă Shefield. Domnul Ibbetson îşi atrăsese ura muncitori
lor prin participarea sa activă la acţiunile burgheziei, prin
tr-o salarizare derizorie, prin angajarea exclusiv a spărgători
lor de grevă şi exploatarea în folosul lui personal a legilor 
pentru asistenţa săracilor (în timpul crizei din 1842 el a silit 
pe muncitori să accepte salarii reduse, denunţînd Serviciului 
pentru as1stenţa să'acilor pe cei care refuzau să se angajeze 
pe motiv că ar avea prilejul să muncească, dar nu vor, şi 
ca atare nu merită să li se acorde vreun ajutor) . Explozia a 
provocat oarecare stricăciuni, şi toţi muncitorii care au venit 
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să le vadă regretau numai că "n-a sărit în aer toată şandra
maua" .  Vineri 6 octombrie 1843 s-a făcut o tentativă de in
cendiere a fabricii Ainsworth & Crompton din Bolton, care nu 
a pricinuit pagube ; era, într-un răstimp scurt, a treia sau a 
patra încercare de acest fel făcută în acelaşi loc. La şedinţa 
Consiliului municipal din Sheffield ţinută miercuri 10 ianua
rie 1844, şeful poliţiei a prezentat o maşină infernală, făcută 
anume în acest scop, din fontă, încărcată cu 4 pfunzi de 
pulbere şi avînd fitilul ars în parte şi stins, maşină care 
fusese găsită la fabrica d-lui Kitchen din Earl-Street, Shef
field. Duminică 20 ianuarie 1844 s-a pro'dus o explozie la 
fabrica de cherestea "Bentley & White" din Bury, Lanca
shire, · care a fost provocată prin aruncarea unor pachete cu 
pulbere şi care a pricinuit pagube însemnate. Joi 1 februarie 
1844 au fost incendiate şi mistuite de flăcări "Soho Wheel 
Works " din Sheffield. Iată în patru luni şase cazuri de acest 
fel, toate generate de îndîrjirea muncitorilor împotriva .a
tronilor. Ce fel de rînduieli sociale trebuie să fie acelea în 
care sînt cu putinţă astfel de lucruri, nu mai e nevoie să 
spun. Faptele constituie o dovadă suficientă că în Anglia, 
chiar şi în perioadele cînd afacerile prosperă, ca spre sfîrşi
tul anului 1843, războiul social este declarat şi purtat pe faţă 
- şi, cu toate acestea, burghezia engleză încă nu-şi dă seama 
de situaţie 1 Dar cazul cel mai elocvent este acela al tugilor 
din Glasgow *, caz care a fost judecat de Curtea cu juri a 
acestui oraş între 3 şi 1 1  ianuarie 1838. Din dezbateri a reie
şit că asociaţia torcătorilor de bumbac, care exista în această 
localitate din 1816, dispunea de o organizare şi de o autori
tate neobişnuite. Membrii ei se legau prin jurămînt să res
pecte hotărîrile majorităţii şi, în timpul grevelor, aveau un 
comitet secret, necunoscut de marea masă a membrilor, care 
putea dispune fără nici un control de fondurile asociaţiei. 
Acest comitet .pnnea premhl pe .capul �părgătI'i1or de grevă, 
al fabricanţilor odioşi, precum şi pentru provocarea de in
cendii în fabrici. In felul acesta a fost incendiată o fabrică 
în care lucrau ca filatoare spărgători de grevă femei în locul 
bărbaţilor ; o oarecare doamnă MacPherson, mama uneia din
tre lucrătoare, a fost asasinată, iar cei doi făptaşi expediaţi 
.in America pe socoteala asociaţiei. In 1820 a fost rănit cu un 
f- c de armă un spărgător de grevă, anume. MacQuarry, iar 

' Tug - poreclă dată muncitorilor cu o singură profesiune, după 
cuno�cutul trib din India răsăriteană ai cărui membri au o singură în
aelet, nicire : aceea de a asasin.a pe toţi străinii care le cad în mînă. 
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atentatorul a primit pentru această faptă de la asociaţie 15  
lire sterline. După cîtăva vreme s-a tras un foc asupra unui 
oarecare Graham ; făptaşului i s-au plătit 20 de lire, dar a 
fost descoperit şi departat pe viaţă. In sfîrşit, în luna mai 
1 837, în urma unei greve s-au produs tulburări la  fabricile 
Oatbank şi Mile-End, cu care prilej au fost maltrataţi vreo . 
12  spărgători de grevă ; în iulie acelaşi an tulburările mai 
continuau încă, iar un oarecare Smith, spărgător de grevă, 
a fost maltratat atît de rău încît a sucombat. In urma acestor 
fapte, comitetul a fost arestat, s-a deschis o anchetă, iar pre
şedintele şi membrii mai de seamă, acuzaţi de a fi făcut parte 
dintr-o asociaţie ilegală, de a fi fost părtaşi la maltratarea 
spărgătorilor de grevă şi la incendierea fabricii lui James şi 
Francis Wood, au fost condamnaţi la 7 ani departare. Ce 
spun despre una ca aceasta blajinii noştri germani ? * 

Clasa celor avuţi, şi mai ales fabricanţii, care vin în con
tact direct cu muncitorii, sînt din cale-afară de poniţi împo
triva acestor asociaţii şi caută mereu să demonstreze mun
citorilor inutilitatea lor cu argumente foarte juste din punct 
de vedere al ec1omiei po.�lce, dar omi de aoeea în pate 
greşite şi cu totul fără efect pentru mintea unui muncitor. 
Insuş[ zelul bJrghezii dovedeşte Că a nu este de,inere
sată în această chestiune, şi, abstracţie făcînd de pagubele 
directe pricinuite de grev�, lucrurile stau aşa că ceea ce 
intră în buzunarele fabricanţilor trebuie să iasă neapărat din 
acelea 'ale uncitorilor. Şi chiar dacă muncitorii n-ar şti prea 
bine că asodaţiile ţin în frîu, cel pruţin într-o oarecare mă
sură, pofta patronilor de a se întrece în ce priveşte reducerea 
salariilor, ei tot n-ar renunţa la ele, pentru simplul motiv că 
cu ajutorul lor  ei aduc prejudicii adversarilor lor, adică fa
bricanţilor. In război paguba uneia dintre părţi este în folo
sul celeilalte, şi, întrucît muncitorii sînt pe picior de război 

* .,Ce fel de «justiţie sălbatică» (wild-justice) trebuie să fi domnit 
in sufletele acestor bărbaţi pentru a-i indemna ca, adunaţi in consiliu, 
să condamne la moarte, cu singe rece, pe fratele lor muncitor ca trădător 
şi dezertor al clasei sale şi al intereselor clasei sale ; şi, deoarece nici 
un judecător şi nici un călău n-ar fi făcut-o, să-I execute printr-un călău 
tainic, asemenea vechii justiţii medievale şi tribunalului secret din 
vremea cavalerilor care reinvie brusc in acest chip, infăţişindu-se cind 
şi cind pe neaşteptate in faţa oamenilor uimiţi, nu in zale, ci in surtuc 
de catifea, nu in pădurile Westfaliei, ci in pavatul Gallowgate din Glas
gow 1 - - Un atare sentiment trebuie să fie foarte răspîndit şi să pulseze 
viu in rindurile mulţimii, chiar dacă, impins la extrem, poate lua astfel 
de forme numai la cîţiva /" - Carlyle : "Chartism" , [Londra 1840], pag. 40. 
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cu patronii lor, ei fac acelaşi lucru pe care-I fac şi marii pa
tentaţi cînd se încaieră între ei. - Dintre toţi burghezii ,  tot 
amicul nostru, doctorul Ure, este cel mai înverşunat duşman 
al asociaţiilor muncitoreşti. El spumegă de mînie împotriva 
"tribunalelor secrete" ale torcătorilor de bumbac, cea mai 
putenic! secţiune muncitorească, tribunale care se fălesc că 
sînt în stare să paralizeze pe oricare fabricant recalcitrant, 
"ruinînd astfel pe omul care ani de zile le-a dat o pîine" .  El 
vorbeşte de o vreme "în care mintea inventivă şi inima vie 
a industriei au fost ţinute în sclavie de agitatele membre in
ferioare" - păcat că muncitorii englezi nu se lasă atît de 
uşor convinşi de istorioara ta ca plebeii romani, Menenius 
Agrippa 99 al zilelor noastre 1 -, apoi înşiră următoarea po
veste : odată felul în care torcătorii de fire groase abuzau de 
puterea lor ajunsese de nesuportat ; salariile mari, în loc să 
trezească recunoştinţă faţă de patroni şi să aibă ca urmare 
dezvoltarea culturală (anumite ştiinţe inofensive, ba chiar folo
sitoare burgheziei, se înţelege) , au dus în multe cazuri la 
trufie, la strîngerea de fonduri pentru sprijinirea spiritului 
rebel în grevele care, în mod cu totul arbitrar, au fost dezlăn
ţuite rînd pe rînd împotriva unui şir întreg de fabricanţi. In 
timpul unor nefaste tulburări de feJul acesta în Hyde, Dukin
field şi împrejurimi , fabricanţii din acea regiune, temîndu-se 
să nu fie înlăturaţi de pe piaţă de francezi, belgieni şi ame
ricani, s-au adresat fabricii de maşini Sharp, Roberts & Co. 
cu rugămintea de a îndruma talentul inventiv al d-lui Sharp 
în direcţia construirii unei maşini automate de tors, "pentru 
a salva întreprinderile de înveninata sclavie şi de ruina ce 
le ameninţă" . 

.,Peste cîteva luni era gata maşina care părea înzestrată cu puterea 
de judecată, simţul şi indeminarea muncitorului experimentat. In felul 
acesta, la porunca Minervei, din mîinile Prometeului modern, a ieşit 
omul de fier, cum numesc muncitorii această maşină, creaţie menită să 
restabilească ordinea în sînul claselor industriale şi să asigure englezi
lor supremaţia în industrie. Vestea acestei minuni herculeene a răspîndit 
groaza printre muncitorii asociaţi şi, ca să ne exprimăm astfel, chiar îna
inte de a părăsi leagănul ea a sugrumat hidra anarhiei•. 

Ure demonstrează mai departe că inventarea maşinii cu 
care se pot imprima concomitent patru sau cinci culori a 
fost o urmare a frămîntărilor din rîndurile muncitorilor care 
lucrau în ilprimeriile de stmburi ; că nemulţumirile 
lucrătorilor de la apretura urzelii. din ţesătoriile mecanice 
au dus la perfecţionarea maşinii pentru apretat, şi o serie 
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de alte cazuri asemănătoare *. Acelaşi Ure se sileşte să de
monstreze ceva mai sus, pe mai multe pagini, că maşinismul 
este în f01losul I.Citorilor 1 De altfel Ure nu este singurul ; 
d-1 Ashworth, fabricantul, şi alţii ca dînsul nu pierd nici un 
prilej să-şi manifeste în raportul asupra fabricilor mînia îm
potriva acestor asociaţii. Aceşti burghezi deştepţi procedează 
la fel ca anumite guverne, punînd toate mişcările pe €are nu 
le înţeleg pe seama agitatorilor, răuvoitorilor, demagogilor, 
gălăgioşilor şi nevîrstnicilor ; ei susţin că agenţii plătiţi ai 
acestor asociaţii sînt interesaţi în asemenea agitaţii pentru 
că trăiesc de pe urma lor, ca şi cum nu tot ea, burghezia, prin 
faptul că nu vrea să dea de lucru acestor oameni, este de vină 
că acestor agitatori trebuie să li se plătească un salariu 1 

Frecvenţa de necrezut a grevelor dovedeşte cît de mult 
s-a întins războiul social în Anglia. Nu trece săptămînă, ba 
aproape nu trece zi  fără ca să izbucnească o grevă într-un 
loc sau altul, cînd din cauza reducerii salariilor, cînd din 
cauza refuzului patronilor de a le majora, aici din pricina 
angajării spărgătorilor de grevă, colo pentru refuzul de a 
înlătura anumite abuzuri sau rînduieli proaste, dincoJo iarăşi 
pentru introducerea de maşini noi, în sfîrşit dintr-o sută de 
alte motive. Aceste greve sînt, fireşte, numai hărţuieli de 
avanposturi şi uneori incăierări mai serioase ; ele nu sînt 
hotărîtoare, dar constituie dovada cea mai sigură că se apro
pie bătălia decisivă dintre proletariat şi burghezie. Grevele 
sînt şcoala de război a muncitorilor, în care ei se pregătesc 
pentru lupta cea mare care nu mai poate fi evitată ; ele sînt 
un fel de "pronunciamenteu prin care muncitorii din diferi
tele ramuri de muncă se alătură la marea mişcare muncito
rească. Şi dacă răsfoieşti o colecţie a ziarului "Northern 
Star" ,  singura gazetă care relatează despre toate mişcările 
proletariatului, ajungi la concluzia că toţi muncitorii indus
triali de �a oraş şi de la ţară s-au unit în asociaţii şi din 
cînd în cînd protestează împotriva dominaţiei burgheziei 
printr-o întrerupere generală a lucrului. Iar ca şcoală de 
război, ele au o valoare neasemuită. ln ele se dezvoltă bra
vura specifkă a englezului. Pe continent se spune că englezii, 
şi mai ales muncitorii englezi, ar fi laşi, că n-ar fi în stare 
să facă revoluţie pentru că nu se răzvrătesc la tot momentul 
ca francezii, pentru că par a se împăca cu regimul burghez. 

* Ure : ,.Philosophy of Manufactures• [.,Filozofia manufacturii"] , pag. 
366 şi urm. 
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Este o părere cu totul greşită. Muncitorii ·englezi nu rămîn 
în urma nici unei alte naţiuni în ceea ce priveşte curajul : 
ei sînt tot atît de puţin placizi ca şi francezii, dar luptă altfel. 
Francezii, spirite eminamente politice, luptă şi împotriva 
relelor sociale pe cale politică ; englezii, care văd că poli
tica există numai pentru apărarea intereselor societăţii bur
gheze, luptă nu împotriva guvernului, ci de-a dreptul împo
triva burgheziei, şi deocamdată această luptă poate fi eficace 
numai pe cale paşnică. Criza economică din 1 834 şi izeria 
de care a fost urmată au provocat la Lyon răsooala în favoa
rea republicii, iar cea din 1 842 de la Manchester greva gene
rală pentru "carta poporului" şi mărirea salariilor. Că şi 
pentru grevă este nevoie de curaj , şi adesea de mult curaj , 
de un curaj mult mai mare, de o energie mai cutezătoare, 
mai dîrză decît pentru răscoală, se înţelege de la sine. Căci 
nu e puţin lucru pentru un muncitor care cunoaşte din expe
rienţă mizeria s-o înfrunte de bunăvoie împreună cu soţia şi 
copiii, să îndure foamea şi lipsurile luni de-a rîndul şi totuşi 
să rămînă statornic şi neclintit, Ce este moartea, ce sînt gale
rele care-i pîndesc pe revoluţionarii francezi, în comparaţie 
cu înfometarea lentă, cu priveliştea pe care i-o oferă zilnic 
familia lui pierind de foame, pe lîngă certitudinea răzbunării 
care-I aşteaptă din partea burgheziei şi pe care muncitorul 
englez preferă s-o îndure decît să se supună jugului clasei 
avute ? Vom vedea mai jos un exemplu de asemenea curaj 
dîrz, de neînvins, al muncitorilor englezi, care se supun for
ţei abia atunci cînd orice rezistenţă a devenit inutilă şi 
absurdă. Şi tocmai în această calmă putere de rezistenţă, în 
această hotărîre fermă, care este supusă zilnic la sute de în
cercări, tocmai în aceasta îşi dezvăluie muncitorul englez la
tura cea mai vrednică de stimă a caracterului său. Oameni 
care îndură atîtea pentru a îngenunchea un singur burghez 
vor fi în stare să zdrobească şi puterea întregii burghezii. 
Dar muncitorul englez a dat adeseori dovadă de curaj şi în 
alte împrejurări. Dacă greva din 1 842 n-a avut urmări se da
toreşte faptului că pe de o parte muncitorii au fost împinşi 
la ea de burghezie, iar pe de alta ei nu erau nici lămuriţi, 
nici nu căzuseră de acord asupra scopului ei. Altminteri 
tnsă, ori de cîte ori a fost vorba de scopuri sociale precise, 
ei şi-au dovedit curajul. Fără a mai vorbi de insurecţia din 
1839 din Wales, pot spune că, pe cînd mă aflam la Manches
ter, a avut loc (în mai 1843) o încăierare în toată regula. O 
fabrică de cărămizi (Pauling & Henfrey) mărise formatul că-
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rămizilor fără a mări şi salariile, deşi bineînţeles noile cără
mizi erau vîndute la un preţ mai mare. Muncitorii, cărora 
li se refuzase sporul de salarii, au părăsit lucrul, şi asociaţia 
c ărămidarilor a declarat boicot firmei. Cu mare greutate a 
reuşit totuşi fabrica să-şi procure muncitori din împrejurimi 
şi dintre spărgătorii de grevă, împotriva cărora muncitorii 
asociati au întrebuinţat la început metoda intimidării. Pentru 
paza curţii, firma tocmise doisprezece oameni, toţi foşti sol
dati şi agenţi de poliţie, pe care îi înarmă cu puşti. Văzînd 
că intimidarea nu serveşte la nimic, într-o seară pe la orele 
1 0  un grup de muncitori cărămidari în formaţie militară, cei 
din primele rînduri înarmaţi cu puşti, au atacat şi au pătruns 
in curtea fabricii, care se găseşte cam la patru sute de paşi 
depărtare de o cazarmă de infanterişti *. Muncitorii au năvă
lit înăuntru şi, zărind paznicii, au tras asupra lor, au călcat în 
picioare cărămizile ude înşirate în curte, au sfărîmat şiruri 
de cărămizi gata uscate, au devastat tot ce se găsea în dru
mul lor şi au pătruns într-o clădire unde au distrus mobila 
şi au maltratat pe soţia supraveghetorului care locuia acolo. 
Intre timp paznicii se postaseră după un gard viu, de unde 
puteau trage nestingheriţi şi în siguranţă. Atacatorii se aflau 
lîngă un cuptor aprins, care-i lumina din faţă, aşa că fiecare 
glonte al adversarilor nimerea în plin, · în timp ce ei trăgeau 
la întîmplare. Schimbul de focuri a durat mai bine de o jumă
tate de oră, pînă ce au isprăvit muniţiile, şi scopul expediţiei 
- distrugerea a tot ce putea fi distrus în curte - a fost  
atins. Atunci a intervenit armata şi muncitorii s-au retras 
spre Eccles (la trei mile depărtare de Manchester) . In apro
piere de Eccles s-a făcut apelul, fiecare om fiind strigat după 
numărul ce-l purta în secţia sa, apoi se împrăştiară, pentru a 
cădea, fireşte, cu atît mai sigur în mîinile poliţiei, care se 
apropia din toate direcţiile. Numărul răniţilor trebuie să fi 
fost foarte mare, totuşi nu s-a aflat decît de  aceia care au 
fost ulterior capturaţi. Unul dintre aceştia primise trei gloanţe, 
unul în pulpă, altul în fluierul piciorului ,  al treilea în umăr, 
şi se tîrîse astfel cale de peste patru mile. Aceşti oameni au 
dovedit deci că au şi curaj revoluţionar şi că nu se tem nici 
de o ploaie de gloanţe ; cînd însă mase neînarmate, care 
singure nu ştiu ce vor, sînt ţinute în frîu, în pieţe încercuite, 
de o mînă de cavalerişti şi de poliţişti care ocupă punctele 

* La întretăierea dintre Cross Lane şi Regent Road ; vezi planul ora
şului Manchester (pag. 293) . 

30 - Marx-Engels - Opere, voi. II  
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-de acces, aşa cum s-a întîmplat în 1842, aceasta nu înseamnă 
nici pe departe lipsă de curaj, ci numai că masele s-ar fi miş
cat tot atît de puţin chiar dacă n-ar fi fost de faţă slujitorii 
forţei publice, adică ai burgheziei. Acolo unde poporul a ur
mărit un scop precis, el a dovedit din plin curaj, ca, de pildă, 
la atacul fabricii Birley, care ulterior a trebuit să fie apărată 
cu ajutorul artileriei. 

Cu acest prilej să-mi fie îngăduite cîteva cuvinte despre 
respectarea legilor în Anglia. Pentru burghez, fireşte, legea 
este sfîntă, căci este propria lui creaţie, întocmită cu apro
barea lui, pentru ocrotirea sa şi a intereselor sale. EI ştie că, 
chiar dacă o anumită lege îi aduce prejudicii, întregul com
plex al legiuirilor îi ocroteşte interesele şi că înainte de 
toate sanctitatea legii, inviolabilitatea ordinii stabilite prin 
exprimarea activă a voinţei uneia dintre părţi şi supunerea 
pasivă a celeilalte părţi a societăţii alcătuieşte cel mai 
puternic sprijin al poziţiei sale sociale. Pentru că în lege, ca 
şi în dumnezeul său, burghezul englez se regăseşte pe sine, 
ea este sfîntă pentru el ; de aceea bita poliţistului, care de 
fapt este propria sa bîtă, are pentru el o autoritate miracu
loasă şi liniştitoare. Nu însă pentru muncitor. Muncitorul 
ştie prea bine din experienţă că pentru el legea este un bici 
împletit de burghezie şi de aceea recurge la ea numai cînd 
e silit s-o facă. Este ridicol să se susţină că muncitorul englez 
se teme de poliţie cînd la Manchester poliţia mănîncă bătaie 
in fiecare săptămînă, iar anul trecut muncitorii au încercat 
chiar un atac împotriva unui post de poliţie, apărat cu uşl 
de fier şi obloane grele la ferestre. Puterea poliţiei în greva 
din 1 842 a constat, cum am mai spus, numai în nedumerirea 
muncitorilor înşişi. 

Deoarece muncitorii nu respectă legea, ci se mărginesc 
numai să i se supună atunci cînd nu au puterea s-o schimbe, 
este firesc ca ei să facă cel puţin propuneri pentru modifica
rea legilor şi să vrea să înlocuiască legislaţia burgheză cu 
una proletară. O astfel de lege propusă de proletariat este 
"carta poporului" (people's charter) , pur politică în ceea ce 
priveşte forma şi care revendică o bază democratică pentru 
Camera comunelor. Cartismul este forma concentrată a opo
ziţiei împotriva burgheziei. In asociaţii şi în greve această 
opoziţie se manifesta întotdeauna în mod izolat, muncitori 
sau secţiuni muncitoreşti luptau fiecare pentru sine împo
triva unor burghezi izolaţi, iar cîn'd lupta devenea generală, 
aceasta se întîmpla în mare măsură independent de intenţiile 
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muncitorilor, sau dacă se producea în mod conştient, atunci 
la baza acestei conştiinţe stătea cartismul. Prin mişcarea car
listă întreaga clasă muncitoare se ridică împotriva burghe
ziei, atacînd înainte de toate autoritatea politică a acesteia, 
zidul legilor cu care ea s-a inconjurat. Cartismul se trage din 
partidul democratic, care s-a fomat n deceniul n 9-lea al 
secolului trecut, o dată cu proletariatul şi în mijlocul aces tuia, 
a prins putere în timpul revoluţiei franceze, şi după înche
ierea păcii s-a manifestat ca partid "radical" ,  pe atunci cu 
sediul principal la Birmingham şi la Manchster, după ce mai 
inainte îşi avusese sediul la Londra. In unire cu burghezia 
liberală, el a smuls oligarhilor din vechiul parlament Reform
bill-ul, iar de atunci s-a consolidat tot mai mult ca partid 
muncitoresc, în opoziţie cu burghezia. In 1 838 un comitet l 
Asociaţiei generale a muncitorilor din Londra (Working 
Men's Association) , în frunte cu William Lovett, a conceput 
"carta poporului",  care cuprinde următoarele "şase puncte" : 
1) votul universal pentru toţi bărbaţii majori care sînt în 
deplinătatea facultăţilor mintale şi care nu s-au făcut vino
vaţi de vreo infracţiune ; 2) parlament ales în fiecare an ; 3) 
diune pentru membrii parlamentului, în aşa fel ca şi cei 
neînstăriţi să poată primi să fie aleşi ; 4) alegeri prin balotaj , 
spre a se preîntîmpina încercările de corupere şi de intimi
dare din partea burgheziei ; 5) circumscripţii electorale egale, 
spre a se asigura o reprezentare justă, şi 6) abrogarea eli
gibilităţii exclusive - oricum iluzorie - a acelora care dis
pun de o proprietate în valoare de cel puţin 300 de lire 
sterline, astfel ca orice alegător să poată fi şi ales. - Aceste 
şase puncte, care se referă numai la constituirea Camerei 
comunelor, în aparenţă atît de inofensive, sînt suficiente 
totuşi pentru a şterge de pe faţa pămîntului constituţia 
engleză, împreună cu regina şi Camera lorzilor. Aşa-zisul 
element monarhie şi aristocratic din constituţie se poate men
ţine numai pentru că burghezia are interes în menţinerea lui 
aparentă ; şi mai mult decît un simulacru de existenţă nu mai 
au nici monarhia, nici aristocraţia. Dar cînd în spatele Came
rei comunelor va sta întreaga opinie publică, cînd această 
Cameră va exprima nu numai voinţa burgheziei, ci a întregii 
naţiuni, atunci Camera va concentra în sine autoritatea 
deplină în aşa măsură, încît de pe capul monarhului şi al 
aristocratiei se vor desprinde şi ultimele urme ale aureolei. 
Muncitorul englez nu respectă nici pe lorzi, nici pe regină, 
pe cîtă vreme burghezia, chiar dacă în fapt se sinchiseşte 

a o• 
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foarte puţin de părerile lor, totuşi îi divinizează ca persoane. 
Din punct de vedere politic, cartistul englez este republican, 
deşi nu uzează niciodată de acest cuvînt sau uzează de el 
numai arareori ; el simpatizează însă cu partidele republicane 
din alte ţări şi îi place să-şi zică democrat. Dar el e mai mult 
decît un simplu republican ; democraţia lui nu este numai 
o democraţie politică. 

E drept că de la începuturile sale, din 1835, cartismul a 
fost mai ales o mişcare muncitorească, dar pe atunci el nu 
se separase încă cu totul de mica burghezie radicală. Radica
lismul muncitoresc mergea mînă în mînă ;U radicalismul 
burghez ; carta era lozinca amîndurora ; convocau în fiecare 
an împreună "Convenţia naţională" ,  păreau a lcăti un sin
gur partid. Dezamăgită de rezultatele reformei şi datorită 
crizei economice din anii 1837-1839, mica burghezie nutrea 
sentimente războinice şi extremiste, aşa că violenta agitaţiei 
cartiste îi era foarte pe plac. In Germania nici nu ne putem 
imagina violenţa acestei agitaţii. Poporul era îndemnat să se  
înarmeze, adeseori chiar să se  răzvrătească ; se  fabricau 
suliţe, ca pe vremea revoluţiei franceze, iar în 1838, printre 
alţii, lua parte la mişcare şi un oarecare Stephens, preot 
metodist, care spunea la Manchester poporului care se 
adunase : 

.,Să nu vă fie teamă de autoritatea cîrmuirii, de soldaţii, de baionetele 
şi tunurile de care dispun asupritorii voştri ; voi aveţi o armă mai tare 
decît toate acestea, faţă de care baionetele şi tunurile sînt neputincioase, 
o armă pe care şi un copil o poate mînui : n-aveţi decît să luaţi cîteva 
chibrituri şi o mînă de paie muiate-n catran ; să vedem ce e în stam 
să facă stăpînirea, cu sutele de mii de soldaţi ai ei, împotriva acestei 
arme cînd e mînuită cu îndrăzneală" *. 

Totodată încă de pe atunci se manifestă caracterul social 
specific al cartismului muncitoresc. Acelaşi Stephens spunea 
la o întrunire ţinută pe Kersall Moor, muntele sacru al Man
chesterului, la care au luat parte 200.000 de persoane : 

. ,Cartismul, prieteni, nu este o chestiune politică, în care să fie vorba 
de revendicarea dreptului de vot etc. ; cartismul este o chestiune de care 
depinde bunăstarea noastră ; carta înseamnă locuinţă bună, mîncare şi 
băutură bună, indestulare şi mai puţine ore de muncă•. 

Astfel, încă de pe atunci agitaţia împotriva noii legi pen
tru asistenta săracilor şi pentru timpul de muncă de 10 ore 
era în strînsă legătură cu cartismul. La toate întrunirile din 

* Am văzut cum au luat muncitorii aminte la aceste cuvinte. 
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vremea aceea participa în mod activ conservatorul Oastler, 
iar pe lîngă memoriul naţional pentru carta poporului, adop
tat la Birmingham, au fost adoptate şi alte sute de petiţii 
pentru îmbunătăţirea pe plan social a situaţiei muncitorilor ; 
in 1839 agitaţia continua tot atît de însfleţită, iar cînd pe 
la sfîrşitul anului a început să slăbească întrucîtva, Bussey, 
Taylor şi Frost s-au grăbit să dezlănţuie răscoala conco
mitent în nordul Angliei, în Yorkshire şi în Wales. Cauza 
fiind trădată, Frost a fost nevoit să dea semnalul înainte de 
vreme şi de aceea încercarea sa a dat greş ; cei din nord au 
aflat la timp de acest eşec pentru a putea bate în retragere ; 
după alte două luni, adică în ianuarie 1840, au izbucnit în 
Yorkshire mai multe aşa-zise răscoale poliţieneşti (spy
outbreaks *) 100, de pildă Qa Sheffield şi Braford, apoi agitaţia 
s-a potolit încetul cu încetul. Intre timp burghezia a îmbră
ţişat alte proiecte, mai practice, mai avantajoase pentru ea, 
şi anume lupta împotriva "legilor cerealelor" ; la Manchester 
a luat fiinţă o asociaţie de protest împotriva legilor cereale
lor, a cărei urmare a fost o slăbire a acordului dintre burghe
zia radicală şi proletariat. Muncitorii îşi dădură seama curînd 
că pentru ei abrogarea legilor cerealelor nu prea prezenta 
interes, pe cînd burghezia avea foarte mult de cîştigat şi de 
aceea nu a reuşit burghezia să obţină sprijinul lor pentru 
acest proiect.  A izbucnit criza din 1842. Agitaţia era din nou 
la fel de însufleţită ca în 1839. De astă dată însă lua parte şi 
burghezia înstărită, proprietarii de fabrici, care suferea şi ea 
mult de pe urma crizei. "Liga împotriva legilor cerealelor" ,  
aşa  se  intitula acum asociaţia iniţiată de fabricanţii din Man
chester, adoptă o tendinţă foarte radicală şi violentă. Ziarele 
�i agitatorii în slujba acestei ligi făceau uz de un limbaj vădit 
revoluţionar, motivat şi de faptul că din 1841 la cîrma ţării 
se afla partidul conservator. Ca odinioară cartiştii, acum 
aţîţau ei la revoltă, şi nici muncitorii, care aveau cel mai 
mult de suferit de pe urma crizei, nu stăteau cu mîinile în 
buzunar, după cum dovedeşte "memoriul naţional" din acel 
an, cu cele 3.500.000 de semnături. Intr-un cuvînt, dacă cele 
două partide radicale se înstrăinaseră întrucîtva unul de 
celălalt, acum s-au aliat din nou ; la 15 februarie 1 842, la 
Manchester, cu prilejul unei întruniri comune ţinute de libe
rali şi cartişti a fost redactat un memoriu în care se cerea atît 
abrogarea legilor cerealelor cît şi introducerea "cartei u ,  

* - răscoale ale spionilor. - Nota Trad. 
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memoriu adoptat în ziua următoare de ambele partide. Pri
măvara şi vara au trecut în frămîntări violente şi în conditii 
de mizerie tot mai mare. Burghezia era hotărîtă să impună 
legea cerealelor profitînd de criză, de mizeria ce i-a urmat 
şi de agitaţia generală. Acum, cînd la putere erau conserva
torii, ea renunţă în parte chiar la propria ei legalitate ; voia 
să facă revoluţie, dar cu ajutorul muncitorilor. Muncitorii 
urmau să scoată castanele din foc şi, de dragul burgheziei, 
să-şi frigă degetele. Ideea ventilată altădată (1 839) de car
tişti, a unei "Juni sfinteu, a încetării generale a activităţii 
tuturor muncitorilor, a fost reluată, dar de data aceasta nu 
muncitorii erau aceia care doreau să înceteze lucrul, ci fabri
canţii voiau să închidă fabricile, să trimită pe muncitori la 
ţară, pe moşiile aristocraţiei, şi astfel să silească parlamentul 
tory şi cîrmuirea să desfiinţeze taxele vamale asupra cereale
lor. Aceasta ar fi dus, desigur, la răscoală, dar burghezia ar 
fi rămas în umbră, de unde putea aştepta rezultatul fără să 
se compromită în cazul unui eşec. La sfîrşitul lui iulie, afa
cerile începură să se îndrepte ; era şi timpul, şi pentru a nu 
lăsa să le -scape prilejul fără să se folosească de el, acum cînd 
situaţia se îndre_ta (compară buletinele economice din Man
chester şi din Leeds de la sfîrşitul lui iulie şi începutul lui 
august) , trei firme din Stalybridge au redus salariile. Dacă 
au făcut-o din proprie iniţiativă sau de acord cu ceilalţi 
fabricanţi şi în special cu Liga, nu vreau să stabilesc eu. Două 
dintre ele au revenit asupra acestei măsuri, a treia însă, 
William Bailey şi fraţii ,  se ţinu ferm pe poziţie şi, la plîn
gerea muncitorilor, răspunse că, dacă nu le convine, ar face 
mai bine să se ducă la plimbare cîtăva vreme. Acest răspuns 
batjocoritor a fost primit cu strigăte de revoltă de muncitori, 
care părăsiră fabrica şi cutreierară localitatea, îndemnînd pe 
toţi muncitorii să înceteze lucrul. In cîteva ore, toate fabricile 
se opriră şi muncitorii porniră în procesiune spre Mottram 
Moor pentru a ţine acolo un miting. Acestea se întîmplau 
în ziua de 5 august. La 8 august se îndreptară spre Ashton 
şi Hyde - erau cinci ILii 1la număr -, opriră lucrul în toate 
fabricile şi în toate minele de cărbuni şi ţinură mitinguri la 
care însă nu era vorba de abrogarea legilor cerealelor, cum 
se aşteptase burghezia, ci de "plată cinstită pentru muncă 
cinstită• (a fair day's wage for a fair day's work) . La 9 au
gust poniră spre Manchester ; autorităţile, care erau libe
rale, nu le opuseră nici o împotrivire şi ei  opriră lucrul în 
fabrici ; la 1 1  august erau la Stockport, unde au întîmpinat 
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rezistenţ! abia cînd au atacat azilul de săraci , această creaţie 
preferată a burgheziei ; în aceeaşi zi se semnală la Bolton 
încetarea generală a lucrului urmată de tulburări, fără ca 
autorităţile să opună vreo rezistenţă ; curînd răscoala cu
prinse toate regiunile industriale, şi orice activitate, cu ex
cepţia strîngerii recoltei şi a industriei alimentare, încetă. 
Dar şi muncitorii răsculaţi rămaseră liniştiţi. Ei fuseseră 
tîrîţi în această răscoală fără voia lor ; contrar obiceiului lor, 
fabricanţii nu se opuseseră încetării lucrului, cu excepţia 
unuia singur : Birley, un tory din Manchester ; acţiunea în
cepuse fără ca muncitorii să fi avut un scop precis. De aceea 
erau cu toţii de acord în a nu voi să se lase împuşcaţi de 
dragul fabricanţilor, care urmăreau abrogarea legilor cerea
lelor ; iar în rest, unii voiau să impună "carta poporului " ,  
alţii, care socoteau aceasta prematur, voiau numai să impună 
revenirea la salariile din 1 840. Acestea au fost cauzele 
eşuării întregii insurecţii. Dacă din capul locului ar fi fost 
o răscoală muncitorească pornită cu anumite intenţii, con
ştientă, cu siguranţă că ar fi reuşit ; dar aceste mase gonite 
în stradă fără voia lor de patroni, fără scopuri precise, nu 
puteau face nimic. Intre timp burghezia, care nu mişcase nici 
un deget pentru a pune în practică alianta din 15 februarie, 
îşi dădu seama foarte curînd că muncitorii nu sînt dispuşi 
să devină instrumentele ei şi că inconsecventa cu care se 
depărtase de punctul ei de vedere "legal" o punea pe ea 
însăşi în pericol ; de aceea ea se întoarse la vechea ei le
galitate şi trecu de partea guvenului, împotriva muncito
rimii, pe care mai întîi o instigase şi apoi o silise să se răs
coale. Burghezia, împreună cu slu�ile ei credincioase, se lăsă 
înregimentată în gărzi speciale - negustorii germani din 
Manchester se înrolară şi ei - care patrulau prin oraş în 
mod absolut inutil, cu bastoane groase şi cu ţigara în gură. 
La Preston ea ordonă să se tragă asupra poporului, şi astfel 
răscoala populară spontană, lipsită de orice intenţii, se po
meni deodată faţă în faţă nu numai cu forţa armată a stă
pînirii, ci şi cu întreaga clasă avută ridicată împotriva ei. 
Muncitorii, care oricum nu aveau nici un scop, se împrăştiară 
cu încetul şi insurecţia se sfîrşi fără urmări grave. Ulterior, 
burghezia, care se străduia să se spele de păcate manife
stîndu-şi sila faţă de intervenţia violentă a poporului - ceea 
ce nu se potrivea de fel cu limbajul ei revoluţionar din pri
măvară -, mai adăuga o ticăloşie la cele comise pînă atunci ,  
dînd vina răscoalei pe "instigatorii "  cartişi etc., cînd în fond 
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ea contribuise cu mult mai mult decît aceştia la izbucnirea 
ei ; în sfîrşit, cu o neruşinare fără seamăn, ea se reintoarse 
la vechiul ei punct de vedere al respectului sfînt faţă de lege. 
Cartiştii, care nu contribuiseră aproape de fel la răscoală, 
care nu făcuseră decît ceea ce urmărise şi burghezia, anume 
să se folosească de situaţia creată, au fost deferiţi justiţiei 
şi condamnaţi în timp ce burghezia ieşea cu faţa curată, 
vînzîndu-şi cu profit în timpul sistării lucrului rezervele de 
mărfuri. 

Rezultatul răscoalei a fost spararea categorică a proleta
riatului de burghezie. Pînă acum cartiştii nu tăinuiseră că vor 
impune carta lor prin orice mijloace, chiar şi printr-o revo
luţie ; burghezia, care şi-a dat dintr-o dată seama că orice 
schimbare violentă i-ar periclita poziţia, nu voia să mai ştie de 
"forţa fizică" şi socotea să-şi atingă scopurile prin "forţa 
mprală" ,  ca şi cum aceasta ar fi altceva 'decît ameninţarea 
directă sau indirectă cu forta fizică. Acesta era unul din
tre punctele oontrovenate, înlăturat mai tîrziu prin declara
ţia cartiştilor - care merită cel puţin tot atîta încre.ere 
cît şi burghezia liberală - 'că nici ei nu apelează la forţa 
fizică. Al doilea şi cel mai de seamă punct, acela care a 
făcut să se manifeste cartismul în toată puritatea sa, a fost 
problema legilor �cerealelor. Burghezia radicală era intere
sată în această problemă, proletariatul însă nu. Partidul car
tist de pînă atunci se scindă deci în două fracţiuni, ale căror 
declaraţii de principii politice sînt perfect identice, dar care 
în fapt sînt cu totul deosebite şi incompatibile. In Convenţia 
naţională de la Birmingham, în ianuarie 1843, Sturge, repre
zentantul burgheziei radicale, propuse îndepărtarea denu
mirii de cartă din statutele asociaţiei cartiste pe motiv că, 
în urma insurecţiei, această 'denumire ar fi legată de remi
niscenţe de violenţă revoluţionară, legătură care de altfel 
exista de ani de zile şi împotriva căreia d-1 Sturge nu avu
sese nimic de obiectat pînă atunci. Muncitorii nu voiau să 
renunţe la această denumire, şi, cînd se respinse propune
rea lui Sturge, quakerul, devenit deodată loial, părăsi sala 
împreună cu o minoritate şi constitui "Asociaţia sufragiului 
complet" ("Complete Suffrage Association" ) ,  alcătuită din 
burghezi radicali. Atît de odioase îi deveniseră aceste remi
niscenţe burghezului nu de .ult iacobin, încît el schimbă pînă 
şi denumirea de sufragiu universal (universal suffrage) în 
aceea ridicolă de sufragiu complet (complete suffrage) 1 Mun
citorii rîseră de el şi îşi văzură liiştiţi de drumul lor. 
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Din clipa aceea cartismul a devenit o mişcare pur munci
torească, liberă de orice ele!ente burgheze etc. Junalele 
"·complete" - "Weekly Dispatch" ,  "Weekly Chronicle", "Exa
miner" etc. - s-au cufundat treptat în toropeala specifică a 
celorlalte foi liberale, apărînd liber-schimbismul, atacînd legea 
zilei de muncă de zece ore şi toate moţiunile exclusiv munci
toreşti, şi în genere manifestîndu-şi prea puţin radicalismul. 
In toate ciocnirile dintre liberali şi cartişti, burghezia radicală 
s-a alăturat liberalilor împotriva cartiştilor, iar din problema 
legilor cerealelor, care pentru englezi se confundă cu pro
blema liberei concurenţe, şi-a făcut preocuparea ei de căpete
nie. In felul acsta ea a ajuns tributară burgheziei liberale şi 
azi are un rol foarte jalnic. 

In schimb, muncitorii cartişti s-au alăturat cu atît mai mult 
zel la luptele proletariatului împotriva burgheziei. Libera con
-curenţă a pricinuit muncitorilor dstule suferinţe pentru a le 
deveni odioasă ; reprezentanţii acestui curent, burghezii, nu 
pot fi decît duşmanii lor declaraţi. De pe urma deplinei liber
tăţi a concurenţei, muncitorul nu se poate aştepta decît la in
-conveniente. Revenidicările sle de pînă acum : ziua de muncă 
de 10 ore, ocrotirea muncitorului împotriva capitalistului, sala
rizare bună, situaţie asigurată, abrogarea noii legi pentru asis
tenta săracilor, toate aceste revendicări, care aparţin tot atît 
de firesc cartismului ca şi "cele şase puncte" ,  sînt de-a dreptul 
·opuse liberei concurenţe şi liber-schimbismului. Deci nu e de 
mirare că muncitorii nu vor să ştie de libera concurenţă, de 
liber-schimbism şi de abrogarea legilor cerealelor - lucru de 
neînţeles pentru întreaga burghezie engleză -, că în ceea ce 
priveşte abrogarea legilor cerealelor, cel puţin, sînt cu totul 
indiferenţi, iar împotriva apologeţilor ei sînt de-a dreptul în
verşunaţi. Tocmai pe această chestiune proletariatul se deli
mitează de burghezia, cartismul de radicalism, iar o minte de 
burghez nu poate pricepe acest lucru, pentru că nu poate pri
cepe proletariatul. 

In aceasta constă însă şi deosebirea ldintre democraţia car
tistă şi toate democraţiile politice burgheze de pînă acum. Car
tismul este de natură eminamente socială. 1 1Cele şase puncteH ,  
care pentru burghezul radical sînt scopul final, urmînd cel mult 
să aducă după sine unele reforme ale constituţiei, pentru pro
letar alcătuiesc numai un mijloc. "Puterea politică, mijlocul 
nostru ; bunăstarea socială, scopul nostru" - iată, limpede 
exprimată, lozinca actuală a cartiştilor. "Chestiunea cuţitului 
şi a furculiţei", ridicată de predicatorul Stephens, era o reali-
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tate n.ai pentru o parte dintre cartişti în 1 838 ; în 1845 ea 
se pune pentru toţi cartiştii. Printre cartişti nu mai există 
simpli politicieni. Şi chiar dacă socialismul lor este încă puţin 
dezvoltat, dacă pînă în prezent leacul lor principal împotriva 
mizeriei constă în parcelarea proprietăţii funciare (allotment
system) , parcelare care a fost depăşită de in1dustrializare (vezi 
introducerea) ; dacă, în general, majoritatea propunerilor lor 
practice (ocrotirea muncitorilor etc.) sînt de natură reacţio
nară în aparenţă, tituşi în înseşi aceste măsuri se află cuprinsă 
în mod necesar altenativa de a ajunge din nou sub imperiul 
concurenţei şi a reveni la vechea situaţie sau de a desfiinţa 
conurenţa însăşi ; pe de altă parte, actuala iituaţie neclară 
a cartismului, desprinderea lui de partidul pur politic, face 
tocmai necesară dezvoltarea trăsăturilor caracteristice ale car
tismului, care constau în latura lui socială. �ropierea de 
socialism nu va întîrzia, mai ales că viitoarea criză, care, jude
cînd lupă starea actuală de prosperitate a cmerţului şi a in
dustriei, trebuie să se producă pînă cel mai tîrziu în 1 847 *, 
probabil însă chiar anul viitor, va întrece cu mult toate cle
lalte crize în ce privşte violenţa, iar pe muncitori nevoia îi 
va îndemna tot mai mult să recurgă la mijloace sociale în 
locul celor politice. Că muncitorii vor impune carta nu încape 
îndoială ; dar pînă atunci se vor lămuri asupra multor lucruri 
care pot fi realizate prin carta lor şi despre care astăzi ştiu 
încă prea puţin. 

Intre timp progresează şi agitaţia socialistă. Socialismul 
englez interesează aici numai în măsura în care exercită o 
influenţă asupra clasei muncitoare. Socialiştii englezi cer in
troducerea treptată a comunităţii de bunuri în cadrul unor 
"coJonii în ţară" 101 formate din 2.000-3.000 de persoane, care 
să se ocupe cu industria şi cu agricultura, să se bucure de 
drepturi egale şi de instrucţiune egală ; mai cer înlesnirea 
divorţului şi instaurarea unui regim raţional care să garanteze 
deplina libertate de opinie, şi anularea plepselor, acestea ur
mînd să fie înlocuite printr-un tratament raţional aplicat in
fractorilor. Acestea sînt dezideratele lor practice ; principiile 
teoretice nu interesează aici. Socialismul englez poneşte de 
la Owen, un fabricant, şi .ca -atare, dacă în ceea ce priveşte 
fondul se ridică deasupra antagonismului dintre burghezie şi 
proletariat, ca formă dă dovadă totuşi de multă indulgenţă 
fată de burghezie şi de multă nedreptate faţă de proletariat. 

* (1892) Intocmai aşa s-a şi întîmplat. 
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Socialiştii sînt foarte blînzi şi paşnici, recunosc pînă într-atît 
starea de lucruri existentă, aşa rea cum e, ca îndreptăţită, încît 
resping orice altă cale de a o schimba în afară de aceea a 
cuceririi opiniei publice ; totodată sînt însă atît de abstracţi, 
încît în forma actua.ă sub care se prezintă principiile lor nu 
vor reuşi nicicînd să cîştige opinia publică. Se plîng mereu 
de imoralitatea păturii de jos, dar sînt orbi faţă de elementul 
de progres cuprins în această destrămare a ordinii sociale şi 
nu se gîndesc că dec!derea morală a interesului individual şi 
a ipocriziei claselor dominante este cu mult mai gravă. Ei nu 
recunosc dezvoltarea istorică, şi de aceea, fără multă vorbă, 
fără să continue politica pînă la punctul unde se desfiinţează 
singură * prin atingerea scopului ei final, vor să transpună 
naţiunea de îndată în regim comunist. Ei înţeleg, ce-i drept, 
de ce este pornit muncitorul împotriva burghezului, însă pri
vesc această îndîrjire - singura cale care duce muncitorimea 
spre progres - ca infructuoasă şi predică o filantropie şi dra
goste obştească, încă şi mai iniructuoasă pentru actuala stare 
de lucruri din Anglia. Ei recunosc nmi dezvoltarea psiholo
gică, dezvoltarea omuJui abstract, care stă în afara oricărei 
legături cu trecutul, cînd întreaga lume se întemeiază pe acest 
trecut şi cu ea fiecare om în parte. De aceea ei sînt prea 
savanţi, prea metafizici şi nu prea realizează ceva. Sînt re
crutaţi, în parte, din clasa muncitoare, din care au atras însă 
numai o minoritate, bineînţeles dintre cei mai instruiţi şi cu 
caracterul cel mai ferm. Insă, aşa cum se îniăţişează astăzi, 
socialismul nu e enit să devină un bun al întregii clase 
muncitoare ; el va trebui chiar să coboare puţin de pe 
culmi şi să revină pentru o clipă la punctul de vedere 
cartist ; dar socialismul cu adevărat proletar, trecut prin 
cartism, curăţat de elementele sale burgheze, aşa cum se 
dezvoltă de pe acum la mulţi socialişti şi la mulţi condu
cători cartişti, care sînt aproape toţi socialişti **, va juca 
negreşit şi în scurtă vreme un rol însemnat în istoria dez
'oltrii poporului englez. SociaHsmul englez, care are o 
bază cu mult mai largă decît comunismul francez, dar care 
ca dezvoltare *** a rămas în urma lui, va fi nevoit să 

* In ediţiile engleze din 1887 şi 1892, această parte a frazei sună : 
. . . . .  up to the point at which this transition becomes both possible and 
necessary" [" ... pînă la acel punct in care transformarea este posibilă şi 
totodată necesară "J . - Nota Red. 

** (1892) Fireşte, socialişti in sens general, nu in cel special owenist. 
*** In ediţiile engleze din 1887 şi 1892 : theoretical development [dez

voltare teoretică]. - Nota Red. 
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revină pentru o clip ă  la punctul ide vedere francez spre a-. 
depăşi ulterior. Pînă atunci îns ă fireşte că şi francezii vor 
continua să se dezvolte. Socialismul este totodată expresia cea 
mai energică a ireligiozităţii care 'domneşte în rîndurile mun
citorilor, şi o expresie atît de energică încît chiar muncitorii, 
a căror ireligiozitate ste inconştientă, manifestîndu-se numai 
în practică, se îngrozesc adesea de gravitatea acestei expresii. 
Dar şi aici mizeria îi va sili pe muncitori să se lpede de o 
credinţă de care îşi dau tot mai mult seama că serveşte numai 
ca s ă-i facă neputincioşi şi supuşi faţă de soarta lor, ascul
tători şi credincioşi clasei avute, .care îi exploatează. 

Vedem deci că mişcarea muncitorească este scindată în 
două grupe : cartiştii şi socialiştii. Cartiştii sînt mult mai îna
poiaţi, cei mai puţin dezvoltaţi, dar sînt adevăraţi proletari, 
cu trup şi suflet reprezentanţii proletariatului. Socialiştii au · 
orizont mai larg, p ropun mijloace practice împotriva mizeriei, 
dar, ca unii care îşi au originea în burghezie, nu sînt în stare 
să se confunde cu clasa muncitoare. Contopirea socialismului 
cu cartismul, reproducerea comunismului francez în mnieră 
engleză, se va realiza într-un viitor apropiat, şi în p arte a şi 
început. Abia cînd aceasta va fi un fapt împlinit, clasa mun
citoare va fi cu adevărat stăpîna Angliei ; între timp dezvol
tarea politic ă  şi socială va continua, favorizînd crearea noului 
partid, noua formă a c ar tismului. 

Aceste grupuri deosebite de muncitori membri ai asocia
ţiilor, cartişti şi socialişti, cînd unite, cînd despărţite, au orga
nizat cu mijloacele lor proprii o mulţime de şcoli şi săli de 
lectură pentru ridicarea nivelului cultural al muncitorilor. Fie
c are organizaţie socialistă şi mai fiecare organizaţie cartistă, 
precum şi multe asociaţii profesionale, au cîte o instituţie de 
felul acesta. Copiii primesc aici o educaţie cu adevărat prole
tară, liberă de orice influenţă burgheză, iar în sălile de lectură 
se găsesc numai sau aproape numai ziare şi c ărţi p roletare. 
Aceste instituţii sînt foarte dăunătoare pentru burghezie, care 
a şi reuşit să smulgă influenţei proletare un număr de aseme
nea instituţii, aşa-numitele .,Mechanics' Institutions " 12, trans
formîndu-le în organe pentru răspîndirea în rîndurile munci
torilor a unor cunoştinţe folositoare burgheziei. La aceste insti
tute se predau ştiinţele naturii, cu scopul de a abate pe munci
tori de la opoziţia împotriva burgheziei şi, poate, pntru a le 
pune la îndeÎnă cunoştinţele necesare unor invenţii care să-i 
aducă burgheziei venituri ; pe cîtă vreme în situaţia actuală 
cunoaşterea naturii îi  este absolut nefolositoare muncitorului, 
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care în oraşele mari şi cu munca lui excesivă adesea nici nu 
ajunge să vadă natura ; aici se predă o economie politică al 
cărei idol este libera concurenţă şi a cărei unică concluzie 
pentru muncitor este că nu-i rmîne altceva mai raţional de 
făcut decît s ă  se resrnneze şi s ă  mo ară de foame în tăcere ; 
aici orice cultură este blajină, mlădioasă, anume ajustată spre 
a servi politica şi religia dominantă, astfel că pentru munci
tor ea nu-i decît o continuă p redică în favoarea supunerii re
semnate şi a pasivităţii, a împăcării cu soarta. Se înţelege că 
masa muncitorilor nu vrea să ştie de aceste instituţii, ci se 
îndreaptă spre sălile de lectură proletare, spre discuţiile asupra 
unor situaţii în legătură cu propriile lor interese ; şi atunci 
burghezia, mulţumită de sine, pronunţă al ei dixi et salvavi w 
şi îşi întoarce cu dispreţ privirile de la o clasă care " renunţă 
la o instrucţie serioasă dînd preferinţă p ătimaşelor explozii 
de mînie ale uno r demagogi răuvoitori u .  Că munci
torii au interes 1şi pentru " instrucţia serioasă" , atunci 
cînd le este servită fără adausul înţelepciunii burgheze 
interesate, o dovedesc numeroasele p relegeri asupra unor pro
bleme de estetică şi economie politică şi din domeniul ştiin
ţelor naturii care se ţin la toate insituţiile p roletare, mai ales 
la cele socialiste, şi care sînt foarte frecventate. m auzit 
uneori muncitori, în surtuce de catifea care abia se mai ţineau 
pe ei, vorbind despre p robleme de geologie, astronomie sau 
alte probleme cu mai multă competinţă decît mulţi burghezi · 
instruiţi din Germani a. Cît de bine a reuşit proletariatul englez 
să-şi formeze o cultură independentă reiese mai ales din faptul 
că operele epocale ale literaturii filozofice, politice şi poetice 
modene sînt citite aproape numai de muncitori. Burghezul, 
sclav al stării lui sociale şi al prejudecăţilor legate de aceasta, 
se înspăimîntă şi-şi face cruce, parc-ar vedea pe necuratul, 
în faţa oric ărui lucru care înseamnă realmente un progres ; 
p roletarul însă priveşte în faţă astfel de evenimente şi le cer
cetează cu plăcere şi folos. In această privinţă, îndeosebi so
cialiştii au făcut foarte mult p entru răspîndirea culturii în rîn
durile proletariatului ; ei au tradus pe materialiştii francezi 
HelvrWus, Holbach, Diderot şi alţii şi i-au răspîndit, în ediţii 
ieftine, o dată cu cele mai bune lucrări originale engleze. 
"Viaţa lui Iisusu de S trauss şi "Proprietatea " de Proudhon cir
cul ă de asemenea numai printre proletari. Shelley, genialul, 
profeticul Shelley, ca şi Byron, cu p asiunea sa învăpăiată şi 

* - am spus şi mi-am salvat sufletul. - Nota Trad. 
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amara sa s atiră la adresa societăţii existente, sînt citiţi mai 
ales de muncitori ; burghezii au numai diţii trunchiate, "fa
mily editions " ,  ajusta te după ipocrita morală a timpului. Cei 
doi mari filozofi practici ai timpului nostru, Bentham şi 
Godwin, au devenit de asemenea, mai ales Godwin, bunul 
apro ape exclusiv al p roletariatului ; deşi Bentham a făcut 
şcoală în rîndurile burgheziei radicale, totuşi numai proleta
riatului şi so cialiştilor le-a fost dat s ă  ajungă printr-însu! la 
un pro gres real. Pe aceste baze proletariatul şi-a creat o lite
ratură p roprie, care constă mai ales din publicaţii periodice 
şi broşuri, dar care, în ce priveşte conţinutul, întrece cu mult 
întreaga literatură a burgheziei. Despre aceasta vom mai vorbi 
altă dată. 

Mai rămîne de relevat faptul că muncitorii din fabrici, şi 
dintre ei mai ales cei din industria bumbacului, alcătuiesc sîm
burele mişcărilo r  muncitoreşti. Regiunea Lancashire, şi în spe
cial Manchester, este sediul celor mai puteice asociaţii mun
citoreşti, centrul ce'l mai important al cartismului, locl unde 
trăiesc cei mai mulţi socialişti. Cu cît s istemul de fabrică a 
p ătruns mai adînc într-o ramură de muncă, cu atît muncitorii 
parti cipă mai activ la mişcare ; cu cît contradicţia dintre mun
citori şi capitalişti este mai pronunţată, cu atît mai dezvoltată, 
mai ascuţită este conştiinţa proletară a muncitorului. Micii 
meseriaşi din Birmingham, deşi în timp de criză suferă şi ei, 
se situează totuşi pe o poziţie nenorocită între cartismul pro
letar şi radicalismul mic-burghez. In general însă toţi munci
torii din industrie aderă la o formă s au alta de răzvrătire împo
triva capitalului şi a burgheziei şi cu toţii s înt de acord că ei, 
ca "working men" * - un titlu cu c are se fălesc şi de care 
se servesc de obicei la adunările cartiste -, alcătuiesc o clas ă 
independentă, cu interese şi principii proprii, cu o concepţie 
proprie, o clas ă opus ă  tuturor clas elo r  avute şi în care, tot
odată, rezidă forţa naţiunii şi posibilităţile ei de dezvoltare. 

* - "oameni ai munci i". - Nota Trad. 
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Proletariatul din mine 

Extracţia materiilor p rime şi a combustibilului pentru o 
industrie atît de uriaă ca cea engleză necesită de asemenea 
n număr important de muncitori. Dar dintre materiile nece
sare industriei, Anglia însăşi nu furnizează - în afară de lîna 
produsă în regiunile agricole - decît minereuri, metale şi căr
bune. In Cornwall se găsesc mine bogate de aramă, cositor, 
zinc şi plumb, i ar regiunile Staffordshire, North-Wales şi altele 
furnizează mari cantităţi de fier ; aproape întreg nordul şi 
vestul Angliei, Scoţia centrală şi unele regiuni din Irlanda dau 
cărbuni de piatră din abundenţă *. 

In minele din Cornwall lucrează vreo 19.000 de b ărbaţi şi 
1 1 .000 de femei ş i  copii,  parte în mină, p arte la suprafaţă. 

ln minle propriu-zise l1creazl aproape numai b ărbaţi şi băieţi 
de la 1 2  ani în sus. Situaţia materială a acestor muncitori p are 
destul de suportabilă, după cum menţionează raportul Comi-

* După recensămîntul din 1841 ,  numărul muncitorilor din minele Ma
rii Britanii (fără Irlanda) era : 

B l r b a t l  

Total general . . . . . . 

peste sub 
20 de ani 20 de ani 

83.408 32.475 
9.866 3.428 
9.427 1 .932 
7. 773 2 . 679 
4.602 1 .349 

24. 1 G2 6.591 

139.238 48.454 

F e m e l  
peste sub 

20 de ani 20 de ani 

1 .185 1 . 165 
9 1 3  1 .200 

40 20 
424 73 

t 8  82 

472 491 

3. 102 3.031 

Total 

1 18.233 
1 5.407 
1 1 .419 
10.949 

6.101 

3 1 .7 16 

193.825 

Deoarece in minele de cărbuni şi fier lucrează de obicei aceiaşi mun
citori, o parte dintre cei indicaţi ca lucrînd in minele de cărbuni şi de 
asemenea o parte foarte însemnată dintre cei menţionaţi in ultima ru
brică trebuie consideraţi ca lucrînd in minele de fier. 
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s1e1 pentru cercetarea muncii copiilor, iar englezii nu o dată 
se fălesc cu minerii zdraveni .şi semeţi din minele din Cornwall, 
care dibuie vinele de minereu pînă şi sub fundul mării. Totuşi 
raportul apreciază altfel vigo area acstor oameni. In docu
mentatul raport al d-rului Barham se arată că inhalarea aeru
lui sărac în oxigen, amestecat cu p raf şi cu fumul pulberei 
întrebuinţate la explozii, cum este aerul din fundul minelor, 
afectează în mod serios plămînii, tulbură activitatea inimii şi 
slăbeşte aparatul digestiv ; c ă  munca obositoare, şi în special 
urcatul şi coborîtul scărilor, care în unele mine răpeşte mai 
mult de un ceas chiar şi oamenilor tineri şi zdraveni şi care 
are loc zilnic înainte şi după lucru, contribuie în mare măsură 
la agravarea acestor afecţiuni, aşa că b ărbaţii care intră de 
timpuriu în mine nici pe departe nu se dezvoltă din punct de 
vedere fizic ca femeile care lucrează la suprafaţă. Raportul 
mai constată apoi că mulţi mor de tineri de ftizie galopantă, 
i ar majoritatea mor în floarea vîrstei de tuberculoză lentă ; 
că îmb ătrînesc 'de timpuriu, ajungînd l a  35-45 de ani inapţi 
p entru muncă, şi c ă, din cauza trecerii mpide din arul cald 
al puţului în aerul rece de afară, după ce au urcat cu greu 
scările, transpirind din cauza efortului, mulţi contractează in
flamaţii acute ale căilor respiratorii, oricum bolnave, care ade
seori sînt fatale. Munca la suprafaţă, adică sfărîmarea şi sor
tarea minereului, e făcută de fete şi de cpii şi e socotită c a  
foarte sănătoasă, fiind executată î n  aer liber. 

In nordul Angliei, la hotarul dintre comitatul Northum
b erland şi Durham se află importantele mine de plumb din 
Alston Moor. Rapoartele din această regiune - pe care le 
găsim tot în raportul Comisiei pentru cercetarea muncii co
piilor, întocmite de Mitchell, membru în comisie, - coincid 
aproLpe în întregime cu cele din Cornwall. Şi aici se constată 
lipsa de oxigen, prezenţa unor mari cantităţi de praf, fum de 
pulbere, acid carbonic şi gaze sulfuroase în galerii. D e  aceea 
minerii, ca şi cei din Cornwall, sînt mici de statură şi, înce
pînd de la vîrsta de 30 de ani, suferă mai toţi de boli de piept, 
care, mai als cînd munca nu e întreruptă după constatarea 
bolii, aşa cum se întîmplă de cele mai multe ori, se transformă 
în tuberculoză, scăzînd simţitor vîrsta medie pe care o ating 
aceşti muncitori. D acă minerii din această regiune trăiesc 
totuşi ceva mai mult 'decît cei din Cornwall, aceasta se dato
reşte faptului că ei coboară în mină abia de la 19 ani în sus, 
pe cînd în Cornwall, după cum am văzut, încep această muncă 
încă de la vîrsta de 12 ani. Cu toate acestea, dup ă declara-
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ţiile medicilor, şi aici majoritatea minerilor mor între 40 şi 50 
de ani. Din 79 de mineri al căror deces fusese trecut în regis
trul de stare civilă al districtului şi care atinsseră în medie 
vîrsta de 45 de ani, 37 muriseră de tuberculoză, iar 6 de astmă. 
In localităţile învecinate, Allendale, Stanhope şi Middleton, 
durata mijlocie a vieţii era de respetiv 49, 48 şd 47 de ni, iar 
decesele în ula afecţiullilo' pulOnaTe constitu1au un pw
cent de respectiv 48, 54 şi 56 din numărul total al deceselor. Şi 
să nu tăm că toate jnlicaţiiJe se eferă numai la mineri care 
nu au coborît în mină înainte de vîrsta de 19 ani. Să compa
răm acum ceste dfe cu aşa-zisle tabele deze - tabele de 
mortalitate amănunţite asupra întregii populaţii a Suediei -
care în Anglia trec drpt unitatea de măsură cea mai exactă 
pentru calcularea vîrstei medii atinse de clasa muncitoare bri
tanică. După aceste tabele, locuitorii de sex masculin care au 
ajuns să rJiască pînă la 19 ani aig o vîrstă medie de 57 de 
i şi jumătate ; prin umre, i. cauza mi 1lo•r, viaţa mi
nerilor din nordul Angliei este în medie scurtată cu 10 ani. 
Tabelele suedeze constituie însă o unitate .de măsură a duratei 
vieţii muncitorilor, adică redau o imagine a şanselor de viaţ� 
în •ondiltle ord,cm nefav'aNe în care •trăisc oro·letarii, eJe 
indicînd, prin urmare, o durată a vietii mai scurtă decît cea 
normală. - In această regiune regăsim. şi azilurile de noapte, 
pe care le-am mai întîlnit în oraşele mari şi care sînt cel puţin 
tot atît de ld'e, de dezustătoe d de Spraalomerate 
ca şi cele de acolo. Mitchell a vizitat o astfel de încăpere, 
lungă de 18 picioare şi lată de 15, destinată să adăposteasc� 
42 de bărbaţi şi 1 4  băieţi, în total deci 56 de persoane, in 
14  paturi, din care jumătate erau suprapuse ca pe vapor. Nu 
exista nioi ·O fereastră •pentru aerisire ; cu toate că de trei zile 
nu dorise nieni co.o, cera exlla ll ios greu şi al 
era atît de îmbksit încît Mitchell nu l-a putut suporta nici o 
singură ipă. Cm a fi fost pe o noapte caldă de va'ă cu 
56 de psoe cae dImeaU 1 Şi cînd te gîndeşi 1că nu se 
vorba de puntea de mijloc a unui vapor american cu sclavi, 
ci de locuinţa unor "englezi născuţi liberi • .  

Să trem ·a·m �a ce[e mai iiprtne 'mri aQe exploa
tărid mi·niere enleze, •la inele de fier şi de că'bui, desp-e 
care raportl oiiii pnu cetarea mii cpitlor ra
ează simuJtan şi foate amnunit, avînd în vedre impornţa 
subiecli. Paea înîd a 'apItllui se opă apoape in 
intreime de situaţi•a mmillo' n acste ile. După ce 
m descris însă în mo'd mnnţit sitLaţia munitori.or in 

31 - Marx·Engels - Opere, 'oi. II  
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idu.tr.e, ă voi putea rema Jici a limitle impuse de ex
tinderea pe care am hotărît s-o dau acestei lucrări. 

In minele de cărbuni şi 'de fier, care sînt exploatate cam 
în Jclaşi fel, mmcesc •Oi de 4, 5 şi 7 •l. ; •cei .i mu[ţi 
sînt însă treouţi de 8 i. Ei sînt foloiţi fie .penru . rs

porta minereul extras de la locul de abataj înspre galeria 
vagonete•lor u .cai sau la puţrul principli, fie pentu a descide 
şi a închide uşi.le dintre dMeltle sectoare �1e minei a tre
ce"ea m.toriw' şi a minereului .  La 5p1avegherea acestor 
uşi se în1Jr!buinţează de obicei oopiJii •oei mi d, oare sînt 
nevoiţi să stea astfel 12 ore pe zi în întuneric, singuri intr-un 
coridor îngust, în majoritatea cazurilor umed, fără a avea 
măcar atîta t1eabă încît să fie ouţaţi de illaotivJta.tea plictisi
toare care îndobitoce.te şi abruizează. n schimb, trllSpotul 
crbuneui şi l mlerl!i de ir e o muncă foJrte grea, de
oarece materialul trebuie încărcat în roabe destul de mari, 
fără roţi, şi împins prin hîrtoapele galeriilor, adesea peste lutul 
umed sau prin apă, uneori pste pante pieptişe şi prin ganguri 
.atît de strîmte incit muncitorii sînt nevoiţi să se tîrască pe 
brînci. De aceea •la •JceJstă muncă is•tovitoare se �ntreinţează 
copii mai măricei şi 1ado[esoe.te. După împrejllrăr., fieoa1e 
roabă e desrvită Le Il singu- m ci't.r sau de doi copii, 
dintre care unul trage şi celălalt împinge. Abatajul, efctuat 
de adulJ sau de băie�i zdravJi, de 1 6  •JnJ sau mai mai,, este 
de asmenea o lcă fo�me obo.otoa1e. DJrata ni zile de 
muncă obişnuite este de 1 1-12 ore şi chiar mai mult ; în 
Scoţia se munceşte pînă la 14 ore, şi foarte adesea se dublează 
'Orele de muncă în aşa fel că toţi muncitorii nu-şi întrerup 
activitatea lor sub pămînt timp de 24, ba chiar şi timp de 36 
de ore în şir. Ore fixe de masă nu există, aşa că oamenii 
mănîncă atunci cînd li se face foame şi cînd au timp. 

Situaţia muncitorilor din mine este descrisă în general ca 
fiind destul de bună, iar salariul lor ca fiind ridicat în compa
raţie cu acela al muncitorilor agricoli zileri din împrejurimi 
(care, ce-i drept, mor de foame) , excepţie făcînd numai unele 
regiuni din Scoţia şi regiunea carboniferă irlandeză, unde 
domneşte mare mizerie. Vom avea prilejul să revenim asupra 
acestei afirmaţii, de altfel relativă, în legătură cu situaţia ca
tegoriei celei mai sărace din întreaga Anglie. Deocamdată ne 
vom ocupa de relele care decurg din actualul mod 'de exploa
tare a minelor, pentru ca cititorii să judece dacă vreo com
pensaţie bănească ar putea să-1 de1păgubească pe muncitor 
pentru asemenea chinuri. 
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Copiii şi tinerii folosiţi la transportul crbunelui şi al mine
reului de fier se plîng toţi de foarte mare oboseală. Nici măcar 
în uzinele în care lomneşte cea mai necruţătoare exploatare 
nu întîlnim o epuizare atît de generală şi împinsă la un ase
menea grad. Fiecare pagină a raportului ne dă o serie de 
asemenea exemple. Se întîmplă adesea ·ca, de îndată ce sosesc 
acasă, copiii să se trîntească pe cimentul de dinaintea vetrei şi 
să adoarmă pe loc fără să fi putut înghiţi o îmbucătură, aşa că 
părinţii lor trebuie să-i spele şi să-i culce adormiţi ; ba se în· 
tîmplă chiar să cadă în drum de oboseală, pentru ca noaptea 
tîrziu părinţii să-i caute .şi să-i găsească dormind. Obiceiul ca 
aceşti copii să-şi petreacă duminicile în pat pentru a-şi reveni 
întrucîtva după oboselile din timpul săptămînii pare să  aibă 
o răspîndire generală ; prea puţini sînt cei care se duc la 
biserică şi la şcoală, şi chiar şi de aceştia învăţătorii se plîng 
că, cu toată dorinţa lor de a învăţa, sînt somnoroşi şi buimaci. 
Cu fetele mai mari şi cu femeile, lucrurile se petrec 'la fel ; 
sînt supuse cu cruzime unor munci extenuante. Această obo
seală, împinsă mai totdeaUJa pînă na extrem, are 1peJcusiui 
asupra organismului muncitorilor. Prima consecinţă a unei în
cordări atît de excesive este că toată forţa vitală este cheltuită 
pentru dezvoltarea exclusivă a muşchilor, astfel că mai ales 
muşchii braţelor şi picioarelor, ai spatelui, ai umerilor şi ai 
pieptului, care lucrează mai mult în timpul căratului şi împin
sului, se dezvoltă excesiv, în tip ce tot restul trupului suferă 
din lipsă de hrană şi se cstropiază. In primul rînd este oprită 
creşterea şi ei rămîn mici de statură ; mai toţi minerii sînt 
mărunţi, cu excepţia celor din Warwickshire şi Leicestershire. 
care muncesc în condiţii mai bune. Apoi întîrzie pubertatea, 
atît la băieţi cît şi la fete, la băieţi adesea pînă la vîrsta de 
18 ani ; Symons, membru în comisie, a întîlnit chiar un b ăiat de 
19 ani care, cu excepţia dinţilor, nu era întru nimic mai dez
voltat 1decît un băieţel de 1 1-12 ani. Această prelungire a 
copilăriei este de fapt tot o dovadă a unei dezvoltări stînjenite 
care are în mod inevitabil consecinţe mai tirziu. Picioare 
strîmbe, genunchi încovoiaţi, labele picioarelor curbate în 
afară, devierea coloanei vertebrale şi alte deformări se produc 
foarte uşor în asemenea condiţii, din cauza pozitiei mai întot
deauna forţate din timpul muncii şi din cauza constituţiei atît 
de slăbite a muncitorilor, şi sint atît de frecvente încît, atît 
în Yorkshire şi Lancashire cît şi in Northumberland şi Durh:, 
mulţi, chiar şi medici, susţin că un miner poate fi recunoscut 
dintr-o sută de oameni numai după conformaţia trupului. Fe-

3 1* 
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meile îndeosebi par a suferi de pe urma acestei munci şi, foarte 
rareori, dacă nu chiar niciodată, au o ţinută atît de dreaptă 
ca celelalte femei. In raport se menţionează de asemenea frec
vente deformaţii ale bazinului, care au ca urmare naşteri grele, 
ba chiar mortale - o altă consecinţă a muncii femeilor în 
mine. In afara acestor schilodiri cu caracter local, muncitorii 
din mine suferă de o seamă de boli speciale, care coincid mai 
mult sau mai puţin cu bolile celorlalţi mineri şi se explică prin 
natura muncii lor. In primul rînd, afecţiunile abdominale ; 
pofta de mîncare 1dispare, în cele mai multe cazuri ei au dureri 
de stomac, greţuri şi vărsături întovărăşite de o sete violentă, 
pe care ca să o potolească nu au la îndemînă decît apa stătută 
şi sălcie din mină ; digestia suferă, deschizînd calea şi altor 
boli. Se semnalează din diferite părţi bolile de inimă, îndeosebi 
hipertrofia şi inflamaţia cordului şi a pericardului, contracţiile 
deschizăturii auriculo-ventriculare şi ale pediculului aortei, 
ca fiind boli frecvente ale muncitorilor mineri, lesne 1de ex
plicat prin munca istovitoare. La fel cazurile de hernie, aproape 
generale, sînt şi ele o consecinţă directă a eforturilor muscu
lare excesive. Uneori din acest motiv, alteori din cauza - care 
ar putea fi atît de uşor evitată aici - aerului prost din mine, 
încărcat cu acid carbonic, cu hidrocarburi şi cu praf, se ivesc 
o sumedenie de boli de plămîni foarte dureroase şi pericu
loase, în special astm, care în unele regiuni apare la majori
tatea minerilor de la vîrsta de 40 de ani, în altele chiar de la 
30 de ani, făcînldu-i în scurt timp inapţi pentru muncă. La mi
nerii nevoiţi să muncească în galerii umede, tulburările res
piratorii se ivesc, fir�te, mult mai devreme ; în unele regiuni 
ale Scoţiei boala apare chiar între 20 şi 30 de ani, plămînii 
lezaţi fiind totodată foarte sensibili la procesele inflamatorii. 
O boală specifică ac�tei ·categorii de muncitori este scuipatul 
negru (black spittle) , cauzată de pătrunderea prafului de căr
bune în întregul plămîn şi care se manifestă printr-o slăbiciune 
generală, ldureri de cap, tulburări respiratorii şi expectoraţii 
vîscoase de culoare neagră. In unele regiuni, această boală 
apare într-o formă benignă, în altele însă, îndeosebi în Scotia, 
ea este de cele mai multe ori absolut inourabilă ; în asemenea 
cazuri, pe lîngă o agravare a simptomelor sus-menţionate, se 
constată o respiraţie scurtă, şuierăoare, un puls accelerat 
(peste 1 00 de bătăi pe minut) , tuse sacadată ; slăbirea şi debi
litarea sporesc, fădldu-1 pe bolnav în scurt timp inapt pentru 
muncă. In toate cazurile această boală este mortală. Doctorul 
MacKellar din Pencaithland, East Lothian, declară că în minele 
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bine venlate nu se iveşte această boală, iar muncitori mu
taţi din mine bine ventilate în altele prost ventilate au con
tractat-a adeseori. Setea de cîştig, care împiedică pe proprie
tarii de mine să construiască coşuri de aerisire, este deci cauza 
existenţei acestei 'boli. Reumatismul este şi el o boală foarte 
răspîndită printre mineri - cu excepţia celor din Warwick
shire şi Leicestershire -, fiind provocat mai ales de umezeala 
care doşte foalte des �a [acu� de muncă. RezuHatui tuturor 
acestor maladii este că în toate ţinuturile, fără excepţie, mi
nerii îmbătrînesc de timpuriu, ajungîn'd inapţi pentru muncă 
de îndată ce au depăşit vîrsta de 40 de ani - vîrsta variază 
de la o regiune la alta. Rareori se întîmplă ca un miner să-şi 
poată continua meseria după ce a trecut de 45 de ani şi cu 
atît mai mult de 50 de ani. Se afirmă în mod unanim că la 
40 de ani începe pentru muncitorul miner bătrîneţea. Aceasta 
la cei care lucrează la abatajul cărbunelui ; cei care încarcă 
roabele, ridicînd în permanenţă blocuri grele de cărbune, îm
bătrînesc de pe la vîrsta le 28 sau 30 de ani, aşa că în regiu
nile carbonifere s-a născut zicala : încărcătorii îmbătrînesc 
înainte de a fi fost tineri. Se înţelege că această îmbătrînire 
prematură a minerilor atrage după sine şi o moarte prematură, 
de aceea printre mineri un om de 60 de ani este o raritate : 
chiar şi în Staffordshire-ul de sud, unde minele sînt relativ 
salubre, puţini sînt cei care ating vîrsta de 51 de ani. - Dat 
fiind această îmbătrînire prematură a muncitorilor, e firesc sl 
întîlnim şi aici, ca şi în fabrică, numeroase cazuri cînd pă
rinţii şomează şi sînt intreţinuţi de copiii lor, uneori încă 
extrem de tineri. - Rezumînd încă o dată coooecinţele muncii 
în mine, putem să ne raliem ·cuvintelor d-rului Southwood 
Smith, unul dintre membrii comisiei, care spunea că din cauza 
prelungirii perioadei infantile, pe de o parte, iar pe de altă 
parte din cauza îmbătrînirii premature, perioada vieţii în car. 
omul se găseşte în deplinătatea forţelor sale, vîrsta bărbăţiei, 
e considerabil scurtată, iar durata vieţii în general e scurtată 
printr-o moarte prematură. Şi aceasta trebuie trecută tot la 
pasivul burgheziei 1 

Toate cele de mai sus reprezintă numai media situaţiei din 
minele englezeşti. Sînt însă mine în care situaţia e mult mal 
proastă, şi anume acelea in care se exploatează straturi car
bonifere subţiri. Cărbunii ar reveni prea scump dacă, în afara 
zăcămielor de .crbne 11prilu-zois, s-ar ld scoate şi o parte 
din straturile învecinate de nisip şi de lut ; 'de aceea proprie
tarii de mine pn sâ  se scoată numai straturile de cărbune, 
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astfel că galeriile, care de obicei au o înălţime de patru şi 
chiar mai multe picioare, sint aici atit de joase incit nu e chip 
să stai in ele in picioare. Muncitorul stă pe-o rînă şi taie 
cărbunele cu tirnăcopul, folosindu-se de cot ca punct de rea
ze! ; de aceea i se inflamează cotul, iar in cazurile cind e 
nevoit să stea in genunchi i se inflamează genunchiul. Femeile 
şi copiii care transportă cărbunele se tîrăsc pe brinci prin ga
leriile joase, înhămaţi la roabe cu un ham şi de cele mai multe 
ori cu un lanţ petrecut printre picioare, in timp ce altul im
pinge din spate cu capul şi cu miinile. Apăsarea cu capul pro
voacă iritaţii locale, umflături dureroase şi abcese. In multe 
cazuri galeriile mai sint şi inundate, aşa că muncitorii sint 
nevoiţi să e tîrască prin apa murdară sau sărată, adîncă de
citeva degete, care de asemenea provoacă iritaţii ale pielii. Ne 
putem lesne inchipui cit de mult favorizează această ingrozi
toare muncă de sclavi ivirea şi evoluţia bolilor şi aşa speci
fice minerilor. 

Dar acestea încă nu sint toate relele care se abat asupra 
muncitorului miner. In toată Anglia nu există muncă in care 
viaţa muncitorului să fie mai mult expusă ca in mină. Minele 
de cărbuni sint teatrul a sumedenii de accidente dintre cele 
mai ing'ozitoare, care trebuie atribuite toate egoismului bur
ghez. Grizu-urile care se degajă in mine dau naştere, 
combinindu-se cu aerul din atmosferă, la un gaz exploziv, 
care se aprinde in contact cu o flacără şi omoară pe oricine· 
se găseşte in preajmă. Astfel de explozii au loc aproape zil
nic ba intr-un loc, ba intr-altul : la 28 septembrie 1844 explo
zia de la Haswell Colliery (Durham) a făcut 96 de victime. 
Acidul carbonic, care se degajă de asemenea din abundenţă, 
se adună in părţile mai joase ale galeriilor, depăşind adesea 
un stat de om, şi sufocă pe oricine pătrunde acolo. Uşile car
separă diferitele sectoare ale minei au menirea să impiedice 
propagarea exploziilor şi circulaţia gazelor ; deoarece însă 
paza lor este încredinţată unor copii mici care adeseori adorm 
sau îşi neglijează serviciul, această măsură de precauţie de
vine iluzorie. O aerisire bună a minelor cu ajutorul coşu-· 
rilor de aerisire ar înlătura cu totul efectele dăunătoare ale 
acestor două gaze, dar pentru aşa ceva nu-şi sacrifică burghe-
zul banii ; el preferă să recomande muncitorilor întrebuinţa
rea lămpii lui Davy, care, din cauza luminii ei slabe, de cele 
mai multe ori nu le este de nici un folos, aşa că aceştia pre
feră o simplă luminare. Dacă apoi are loc vreo explozie, de
vină e, bineinţeles, neglijenta muncitorilor, deşi printr-o bun< 
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aerisire burghezul ar fi putut împiedica aproape orice explo
zie. Afară de aceasta, mereu se prăbuşeşte cîte o galerie to
tal sau în parte, îngropînd pe mineri sau strivindu-i ; inte
resul burghezului îi dictează ca filoanele să fie exploatate 
cît mai adînc posibil şi din această pricină au loc accidente. 
Apoi se întîmplă ca să fie proaste şi să se rupă cablurile cu 
ajutorul cărora muncitorii coboară în mine, aşa că nenorociţii 
cad şi se zdrobesc. Toate aceste accidente - din lipsă de 
spaţiu nu pot cita exemple - seceră anual, după "Mining 
J ournal" 108, cam 1 .400 de vieţi omeneşti. "Manchester Guar
dian" relatează numai din Lancashire cîte două-trei cazuri 
în fiecare săptămînă. In mai toate regiunile, comisiile însăr
cinate cu stabilirea cauzei deceselor depind de proprietarii 
de mine, iar acolo unde nu e vorba de aşa ceva, în virtutea 
rutinei se pune verdictul : "moarte provocată de un acci
dent" .  Oricum, juriul nu prea se sinchiseşte de starea minei, 
pentru că nu se pricepe de loc la aceasta. Raportul Comisiei 
pentru cercetarea muncii copiilor nu se sfieşte însă să-i facă 
pe proprietarii de mine direct răspunzători de marea majori
tate a acestor accidente. 

Potrivit raportului, nivelul cultural şi moralitatea popu
laţiei miniere par a fi destul de bune în Cornwall şi chiar 
foarte bune în Alston Moor ; în schimb, în regiunile carbo
nifere nivelul este în general foarte coborît. Oamenii trăiesc 
la ţară, în regiuni părăsite, şi, cu toată munca lor trud
nică, nimeni în afară de poliţie nu se interesează de ei. Din 
cauza aceasta şi fiindcă copiii sînt puşi să muncească din 
fragedă copilărie, educaţia lor intelectuală este cu totul ne
glijată. Şcolile săptămînale nu le sînt accesibile ; cursurile 
serale şi cele duminicale sînt fictive, iar învăţătorii nu fac 
două parale. De aceea puţini dintre ei ştiu să citească şi încă 
şi mai puţini să scrie. Singurul lucru pe care mai sînt în 
stare să-1 priceapă, după spusele membrilor comisiei, e că  
salariul lor este prea mic în raport cu munca lor grea şi pe
riculoasă. La biserică nu se duc de loc sau foarte rar ; toţi 
preoţii se plîng că sînt de o ireligiozitate fără pereche. In
tr-adevăr, găsim la ei o ignoranţă în ceea ce priveşte ches
tiunile religioase şi laice în faţa căreia pălesc exemplele date 
mai înainte cu privire la muncitorii din fabrică. Noţiunile 
religioase le sînt cunoscute numai din înjurături. Moralitatea 
lor e distrsă de înseşi •Condiţiile în care muncesc. e înţe
lege de la sine că munca excesivă la care sînt supuşi toţi 
minerii îi împinge în mod necesar la beţie. In ceea ce pri-
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veşte raporturile sexuale, menţionăm numai că, din cauza 
căldurii care domneşte în mine, bărbaţi, femei şi copii sînt 
adeseori nevoiţi să muncească complet goi, iar în majorita
tea cazurilor aproape goi : oricine îşi poate închipui ce ur
mări poate avea aceasta în galeriile întunecoase şi izolate. 
Numărul excesiv de mare al copiilor nelegitimi e o mărturie 
a ceea ce se petrece acolo jos, cu oamenii aceştia pe jumă
tate sălbăticiţi : dar totodată vădeşte că aici raporturile nele
gitime dintre sexe încă nu au decăzut, ca la oraşe, pînă la 
prostituţie. Munca femeilor are aici aceleaşi consecinţe ca 
ş i  munca în fabrici : distruge familia ş i  le  răpeşte femeilor 
posibilitatea de a-şi îndeplini datoriile lor de mame şi gos
podine. 

Cînd s-a depus în parlament raportul Comisiei pentru cer
cetarea muncii copiilor, lordul Ashley s-a grăbit să propună 
o lege care interzicea cu totul munca femeilor în mine şi li
mita considerabil pe aceea a copiilor. Legea a fost votată 104 , 
dar în cele mai multe regiuni a rămas literă moartă, fiindcă 
nu au fost numiţi totodată şi inspectori care să controleze 
aplicarea ei. In ţinuturile rurale unde sînt situate minele, 
ocolirea legii e oricum uşurată, aşa că nu trebuie să ne mire 
faptul că, într-un raport oficial adresat anul trecut ministrului 
de interne, Asociaţia minerilor arăta că în minele din Scoţia 
ale ducelui de Hamilton muncesc peste 60 de femei, sau că 
"Manchester Guardian" a relatat că - dacă nu mă înşel -
lîngă Wigan o fată ar fi căzut victimă unei explozii într-o 
mină fără ca cineva să se fi sinchisit, că în felul acesta a 
ieşit la iveală o încălcare a legii. Se poate ca in unele cazuri 
legea să fie respectată, dar, în general, vechea stare de lu
cruri dăinuie ca şi mai înainte. 

Dar neajunsurile minerilor nu se reduc numai la atît. Bur
ghezia, care nu se mulţumeşte să ruineze sănătatea acestor 
oameni, să le primejduiască în fiecare clipă viaţa, să le ră
pească orice posibilitate de a se instrui, îi mai şi exploatează 
in modul cel mai neruşinat. Sistemul truck nu constituie aici 
o excepţie, ci o regulă, şi se practică pe faţă, fără pic de ru
şine. Sistemul cottagelor, care de asemenea este folosit pre
tutindeni, este aici de cele mai multe ori o necesitate, prac
ticată pentru o cit mai intensă exploatare a muncitorilor. La 
acestea se mai adaugă o 'serie de alte înşlăciuni .  In timp 
ce cărbunele e vîndut la greutate, în majoritatea cazurilor 
muncitorului i se plăteşte salariul după volum ; dacă roaba 
nu e complet plină, el nu primeşte absolut nimic, pe cînd 
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atunci cînd e încărcată cu vîrf nu i se plăteşte nici un ban 
în plus. Dacă încărcătura roabei conţine un procent prea 
mare de pietriş - ceea ce nu depinde atît de muncitor cît 
de calitatea filonului - nu numai că i se reţine întregul sa
lariu, dar mai este şi amendat. In genere, în mine sistemul 
amenzilor a ajuns atît de perfecţionat, încît se întîmplă une
ori ca un biet nenorocit, care a muncit toată săptămîna în 
mină şi vine să-şi ridice salariul, să  afle de la supraveghetor 
- care aplică amenzile în mod cu totul arbitrar, fără să-i 
comunice muncitorului - nu numai că nu are de primit nici 
un salariu, dar că mai are de plătit pe deasupra atîta şi atîta 
amendă. De altfel supraveghetorul e atotputernic în ceea ce 
priveşte salariul ; el notează munca prestată şi-i poate plăti 
muncitorului, care e silit să-1 creadă pe cuvînt, atît cît vrea 
el. In unele mine unde se plăteşte după greutate sînt folosite 
bascule decimale false, ale căror greutăţi nu sînt supuse ve
rificării de către autorităţi ; într-o mină era chiar regula că 
muncitorul care voia să reclame inexactitatea cîntarului tre
buia să anunţe acest lucru supraveghetorului cu trei săptă
mîni înainte ! In multe regiuni, mai ales în nordul Angliei, 
s-a încetăţenit obiceiul ca muncitorii să se angajeze pe timp 
de un an ; ei se obligă ca în tot acest interval să nu lucreze 
pentru nici un alt patron, proprietarul însă nu se obligă nici
decum să le dea de lucru, aşa că se poate întîmpla ca ei să  
şomeze luni întregi, iar dacă îşi caută de  lucru în  altă parte 
sînt trimişi pentru şase săptămîni la moara de călcat pen
tru vina de a-şi fi neglijat serviciul. Prin alte contracte li se 
asigură oamenilor că vor avea de lucru pînă la concurenţa 
sumei de 26 de şilingi pe chenzină, muncă pe care pînă la 
urmă n-o primesc ; în alte regiuni, proprietarii împrumută 
muncitorilor sume mici care trebuie achitate prin muncă, le
gîndu-i astfel prin obligaţiile contractate. In nord există obi
ceiul de a reţine salariul pe o săptămînă, ca muncitorul s ă  
fie astfel legat de mină. Pentru a desă'îrşi sclavia acestor 
muncitori asupriţi, mai toţi judecătorii de pace din regiunile 
carbonifere sînt ei înşişi proprietari de mine sau rude şi prie
teni ai acestora, deţinînd astfel în aceste regiuni înapoiate 
şi sărace, unde nu există decît puţine gazete - şi acelea în 
slujba clasei dominante - şi prea puţină agitaţie politică, o 
putere aproape nelimitată. Cu greu se poate închipui în ce 
măsură sînt exploataţi şi tiranizaţi bieţii mineri de judecă
torii 'de pace, care sînt puşi să judece propria lor cauză. 
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Multă vreme lucrurile au mers astfel. Muncitorilor mc1 
nu le trecea prin minte că menirea lor ar fi alta decît aceea 
de a fi exploataţi la sînge. Incetul cu încetul însă, îndeosebi 
în districtele industriale, unde contactul cu muncitorii de fa
brică mai înaintaţi nu întîrzie să-şi vădească influenţa, a luat 
naştere şi printre dînşii un spirit de protest împotriva neru
şinatei asupriri exercitate de "regii cărbunelui" .  Ei începură 
să înjghebeze asociaţii, declarînd grevă din cînd în cind. In 
regiunile mai civilizate, ei se alăturară chiar cu trup şi suflet 
cartiştilor. Marele bazin carbonifer din nordul Angliei, care 
se afla în afara oricărui trafic industrial, rămase însă şi mai 
departe în urmă, pînă cînd, după multe încercări şi strădu
inţe, în parte ale cartiştilor, în parte chiar ale minerilor mai 
luminaţi, începu să se manifeste şi aici,  în 1 843, un spirit 
general de rezistenţă. Muncitorii din Northumberland şi Dur
ham fură cuprinşi de o asemenea agitaţie, încît se puseră în 
fruntea uniunii generale a minerilor din întregul regat, nu
mind pe un cartist, avocatul W. P. Roberts din Bristol, care 
se evidenţiase şi cu ocazia unor procese îndreptate împotriva 
cartiştilor, "reprezentantul " lor "general u .  "Uniunea u se ex
tinse în curînd în aproape toate regiunile carbonifere ; pre
tutindeni fură numiţi agenţi care convocau întruniri şi recru
tau membri ; la prima conferinţă a delegaţilor, ţinută la  
Manchester în 1 844, uniunea număra peste 60.000 de mem
bri ; la cea de-a doua, ţinută la Glasgow şase luni după aceea, 
numărul membrilor era de peste 100.000. Aici s-au dezbătut 
toate chestiunile care interesau pe mineri şi s-au adoptat ho
tărîri privitoare la grevele mai importante. Au fost fondate 
mai multe reviste, printre care publicaţia lunară "The Mi
ner's Advocate" ,  care apărea la Newcastle-upon-Tyne şi se 
ocupa mai ales de apărarea drepturilor minerilor. 

La 3 1  martie 1 844 expirau contractele de muncă ale tutu
ror minerilor din Northumberland şi din Durham. Ei îl puseră 
pe Roberts să le redacteze un nou contract, în care cereau 
1 )  plata după greutate, nu după volum ; 2) stabilirea greu
tăţii cu ajutorul talerelor şi gr:utăţilor obişnuite pentru cîn
tărire, verificate de inspectorii oficiali ; 3) angajări semes
triale ; 4) desfiinţarea sistemului amenzilor şi plata muncii 
efectiv prestate ; 5) obligaţia pentru patroni de a garanta 
muncitorilor care se află exclusiv în slujba lor că vor lucra 
cel puţin patru zile pe săptămînă sau că vor primi salariul 
pentru patru zile. Contractul a fost trimis regilor cărbunelui 
şi s-a numit c' delegaţie care să ducă tratativele ; ei răspun-
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seră însă că "uniunea" nu există pentru ei, că n-au de-a face 
decît cu fiecare muncitor în parte şi că nu vor recunoaşte 
niciodată asociaţia. Apoi prezentară un alt contract, care nu 
ţinea seama de nici unul dintre punctele de mai sus şi care, 
fireşte, a fost respins de muncitori. Cu aceasta războiul erd 
declarat. La 3 1  martie 1844, 40.000 de mineri depuseră tîrnă
coapele şi toate minele din aceste două comitate rămaseră 
părăsite. Fondurile asociaţiei erau atît de considerabile, în
cît fiecărei familii îi era asigurat un ajutor de 21/2 şilingi pe 
săptămînă timp de mai multe luni. In timp ce muncitorii pu
neau astfel la încercare răbdarea patronilor lor, Roberts or
ganiza greva şi agitaţia desfăşurînd o activitate neobosită, 
convoca adunări, străbătînd Anglia în lung şi în lat, aduna 
ajutoare pentru grevişti, recomanda păstrarea liniştei şi a 
legalităţii, ducînd totodată o campanie aşa cum nu se mai pome
nise niciodată în Anglia împotriva despoticilor judecători de 
pace şi a patronilor, meşteri în practicarea sistemului truc.. 
Această campanie fusese pornită încă la începutul anului. 
Ori de cîte ori un miner era condamnat de judecătorii de 
pace, Roberts îşi procura la Queen's Bench 105 un habeas cor
pus 106 şi-1 ducea pe client înaintea curţii din Londra, unde 
obţinea întotdeauna achitarea. Astfel judecătorul Williams 
de la Queen's Bench achită la 13 ianuarie trei dintre minerii 
condamnaţi de judecătorii de pace din Bilston (Staffordshire 
de sud) ; crima acestor mineri .coosta în aceea că refuzaseră 
să muncească într-un loc care ameninţa să se surpe şi care 
într-adevăr s-a surpat înainte ca ei să se fi reintors la lucru t 
Inainte de aceasta, judecătorul Patteson achitase şase mun
citori, aşa că încetul cu încetul numele lui Roberts începu să 
inspire teamă judecătorilor de pace proprietari de mine. La 
Preston de asemenea erau închişi patru dintre clienţii săi  ; 
in prima săptămînă a lunii februarie, Roberts porni să  cerce
teze lucrurile la faţa locului, constată însă la sosire că ceî 
condamnaţi fuseseră eliberaţi înainte de a-şi fi executat pe
deapsa. La Manchester erau deţinuţi şapte mineri ; Roberts 
obţinu habeas corpus, iar judecătorul Wightman îi achită. La 
Prescott erau închişi nouă mineri învinuiţi că ar fi tulburat 
liniştea la St. Helens (Lancashire de sud) şi care îşi aşteptau 
verdictul ; de îndată ce Roberts sosi acolo, au fost eliberaţi. 
Toate acestea se petrecură în prima jumătate a lunii februa
rie. In aprilie Roberts eliberă în acelaşi mod un miner deţinut 
în închisoarea din Derby, alţi patru din cea din Wakefield 
(Yorkshire) şi încă patru mineri deţinuţi la Leicester. Lucru-
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rile merseră astfel o bucată de vreme, pînă ce "dogberries " 
- cum sînt numiţi judecătorii de pace după cunoscutul per
sonaj din "Mult zgomot pentru nimicu al lui Shakespeare -
au fost puşi oarecum la respect. Tot aşa se întîmplă cu sis
temul truck. Unul după altul, Roberts tîrî înaintea tribuna
lului pe aceşti proprietari de mine necinstiţi şi smulse jude
cătorilor de pace condamnări împotriva lor ; ei începură să 
se teamă într-atît de acest reprezentant general, iute ca vîn
tul, care părea să fie pretutindeni în acelaşi timp, încît la 
Belper lîngă Derby, de pildă, la sosirea lui Roberts, o firmă 
care practica sistemul truck puse să se lipească următo
rul afiş : 

"Aviz. Mina de cărbuni Pentrich 

D-nii Haslam socotesc necesar (pentru a preîntîmpina orice eroare) 
să aducă la cunoştinţă că toţi muncitorii angajaţi la mina lor vor primi 
intregul salariu în bani, fiind liberi a-l cheltui unde şi cum doresc. In 
cazul că îşi vor cumpăra mărfurile în magazinul d-lor Haslam, le vor 
primi ca şi pînă acum la preţuri de angro ; totuşi muncitorii nu sînt 
obligaţi să-şi facă cumpărăturile acolo şi vor primi aceeaşi muncă şi 
acelaşi salariu, indiferent dacă vor cumpăra în acest magazin sau în 
oricare altul • ,  

Aceste succese stîrniră un entuziasm fără seamăn în  rîn
durile întregii clase muncitoare engleze, aducînd "uniunii "  
o mulţime de  noi membri. Intre timp, greva în  nord continua. 
Nimeni nu mişca un deget, din care cauză Newcastle, portul 
principal pentru exportul cărbunelui, ajunse să ducă o ase
menea lipsă de cărbuni, încît aceştia au tr'ebuit să fie aduşi 
acolo de pe coasta scoţiană, deşi în limba engleză zicala ta 
carry coals ta Newcastle * înseamnă întocmai ceea ce pentru 
Elada însemna a duce bufniţe la Atena, adică a face ceva cu 
totul de prisos. La început, atîta vreme cît fondurile "uniunii " 
acopereau nevoile, totul merse bine ; spre vară însă lupta 
muncitorilor deveni foarte anevoioasă. Printre ei domnea mi
zeria cea mai neagră ; nu aveau bani, căci contribuţiile mun
citorilor din toate industriile din întreaga Anglie constituiau 
totuşi o sumă infimă faţă de numărul mare al greviştilor ; 
erau nevoiţi să se împrumute în pagubă, pe la micii băcani ; 
întreaga presă, cu excepţia cîtorva gazete proletare, era îm
potriva lor ; burghezia, pînă şi cei cîţiva din rîndurile ei care 
ar fi avut destul spirit de dreptate ca să-i sprijine, aflau din 
foile liberale sau ·conservatoare venale numai minciuni asu-

* - a aduce cărbuni la Newcastle. - Nota Trad. 
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pra acestei mişcări . O delegaţie de 12 mineri se duse la Lon
dra şi adună de la proletariatul de acolo o sumă de bani, care 
a fost însă şi ea de puţin folos, dat fiind numărul mare al 
celor care aveau nevoie de ajutor ; cu toate acestea, minerii 
rămaseră fermi şi - ceea ce e şi mai semnificativ - calm1 
şi paşnici, în pofida tuturor actelor duşmănoase şi provocă
rilor proprietarilor de mine şi ale slugilor lor credincioase. 
Nu se produse nici un act de răzbunare, nici un transfug nu 
fu maltratat, nu se comise nici un furt. Greva dăinuia în fe
lul acesta de patru luni şi proprietarii tot nu întrezăreau vreo 
perspectivă de a ieşi ei învingători. Le mai rămăsese deschisă 
o cale. !şi amintiră de sistemul cottagelor ; le dădu prin gînd 
că locuinţele muncitorilor recalcitranţi erau proprietatea lor. 
Ei denunţară în iulie contractele de închiriere şi, într-o săp
tămînă, toţi cei 40.000 de locatari fură aruncaţi în stradă. Mă
sura aceasta a fost aplicată cu o barbarie revoltătoare. Bol
navi şi infirmi, moşnegi şi sugaci, pînă şi lehuze, cu toţii fură 
smulşi fără cruţare din paturile lor şi aruncaţi în şanţurile 
şoselei. Un agent îşi făcu chiar gustul să tragă de păr cu 
propria lui mînă o femeie �u sarcină înaintată, zvîrlind-o din 
pat în stradă 1 Armata şi poliţia erau masate în jur, gata să 
intervină la primul gest de rezistenţă, la primul semnal al ju
decătorilor de pace care conduceau toată această procedură 
brutală. Muncitorii suportară şi acest lucru fără a reacţiona. 
�e sperase că ei vor recurge la violenţă, fuseseră provocaţi 
cu tot dinadinsul la nesupunere, numai pentru a găsi un pre
text de a pune capăt grevei cu ajutorul armatei ; minerii 
rămaşi fără adăpost, urmînd sfaturile reprezentantului lor, 
rămaseră fermi, îşi aşezară în linişte mobilele în turbării sau 
pe mirişti şi rezistară mai departe. Unii, care nu-şi găsiseră 
alt loc, se oploşiră în şanţurile de pe marginea şoselelor, alţii 
pe pămînturi străine, ai căror proprietari îi deteră apoi în 
judecată "pentru stricăciuni în valoare de o jumătate penny",  
fapt care le atrase o condamnare la cheltuieli de o liră ster
lină, pe care, neputîndu-le, fireşte, plăti, au fost trimişi la 
muncă forţată la moara de călcat. Astfel, pe la sfîrşitul verii 
ploioase din anul trecut (1844) , greviştii au dormit opt săp
tămîni şi mai bine sub cerul liber, cu familiile lor, fără alt 
adăpost pentru ei şi copilaşii lor decît perdelele de stambă 
ale paturilor, fără alte ajutoare decît alocatiile minime ale 
"uniunii" şi creditul din ce în ce mai redus acordat de bă
cani. In aceste împrejurări, lordul Londonderry, posesorul 
unor importante mine la Durham, găsi de cuviinţă să ame-
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ninţe cu mînia sa pe micii băcani din "oraşul său", Seaham, 
în cazul că ar mai continua să acorde credit muncitorilor 
"săi" răzvrătiţi. Acest "nobil " lord era, de altfel, bufonul gre
vei din cauza "ucazurilor" caraghioase, bombastice şi prost 
scrise, pe care din cînd în cînd le adresa muncitorilor fără alt 
efect decît acela de a stîrni hazul întregii ţări *. Cînd văzură 
că toate acestea nu duc la nici un rezultat, proprietarii adu
seră, cu cheltuieli uriaşe din Irlanda şi din regiunile mai în
depărtate ale Walesului unde nu există încă mişcări munci
toreşti, alţi oameni pentru a munci în minele lor ; concurenţa 
printre muncitori fiind astfel restabilită, forţa greviştilor se 
nărui. Proprietarii îi siliră să se dezică de "uniune" , să-1 pă
răsească pe Roberts şi să primească condiţiile dictate de ei. 
As tfel luă sfîrşit la începutul lui septembrie marea luptă dusă 
timp de cinci luni de mineri împotriva proprietarilor, luptă 
pe care cei asupriţi au purtat-o cu o răbdare, cu un curaj , 
cu o inteligenţă şi chibzuinţă vrednice de toată admiraţia. 
Ce grad de cultură cu adevărat omenească, de entuziasm şi 
de tărie de caracter presupune o asemenea luptă la o mul
ţime de 40.000 de oameni care, după cum am văzut, ne-au 
fost prezentaţi încă în 1 840, în raportul Comisiei pentru cer
cetarea muncii copiilor, ca nişte oameni cu totul neciopliţi 
şi amorali ! Dar şi cît de greu trebuie să fi apăsat jugul ca 
să-i determine pe aceşti 40.000 de oameni să se ridice ca un 
singur om şi ca o armată nu numai disciplinată, dar şi entu
ziastă, care e însufleţită de o singură voinţă : aceea de a con
tinua lupta cu maximum de sînge rece şi de calm pînă în 
momentul în care prelungirea rezistenţei ar fi însemnat o 
nebunie 1 Şi ce luptă - nu împotriva unor duşmani de moarte 
vizibili, ci împotriva foametei şi nevoii, a mizeriei şi lipsei 
de adăpost, împotriva propriilor patimi dezlănţuite pînă la 
frenezie de brutalitatea bogaţilor ! Dacă, dezarmati cum erau, 
s-ar fi răsculat recurgînd la violenţă, ar fi fost împuşcaţi în 
masă şi în cîteva zile victoria proprietarilor ar fi fost asigu
rată. Această rămînere în cadrul legalităţii n-a fost deter
minată de frica vînei de bou a poliţistului, ci era rodul chib
zuinţei, era cea mai bună dovadă de inteligenţa şi de 
stăpînirea de sine a muncitorilor. 

Astfel, şi de astă dată muncitorii, cu toată nemaipomenita 
lor dîrzenie, au fost înfrînţi de puterea capitaliştilor. Lupta 

* (1892) Nimic nu e nou sub soare, in Germania, cel puţin. "Regii 
Stumm" germani nu sînt decît copiile unor originale engleze căzute de
mult în desuetudine şi devenite astăzi ridicole în propria lor patrie. 
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lor nu a fost însă zadanică. Inainte de toate, această grevă 
de nouăsprezece săptămîni i-a smuls pe minerii din nordul 
Angliei pentru totdeauna din lîncezeala spirituală în care ză
cuseră pînă atunci ; ei au încetat să mai picotească, s-au tre
zit şi au început să-şi cunoască interesele, alăturîndu-se 
progresului civilizaţiei, dar mai ales mişcării muncitoreşti. 
Greva, care a pus în evidenţă întreaga barbarie a patronilor 
faţă de muncitori, a trezit pentru totdeauna spiritul de pro
test al muncitorilor, a făcut ca cel puţin trei pătrimi din nu
mărul lor să devină cartişti, iar 30.000 de oameni atît de 
hotărîţi şi încercaţi înseamnă o achiziţie preţioasă pentru 
cartişti. Pe de altă parte dîrzenia minerilor şi legalitatea în 
care a decurs întreaga grevă, împreună cu agitaţia activă 
care a întovărăşit-o, au reuşit totuşi să atragă atenţia publică 
asupra situaţiei minerilor. Cu prilejul dezbaterii în legătură 
cu taxele vamale de export la cărbune, Thomas Duncombe, 
singurul deputat care era cartist convins, aduse în discuţia 
parlamentului situatia minerilor, puse să se citească petiţia 
lor de la tribuna Camerei şi, prin cuvîntarea pe care o ţinu, 
sili şi ziarele burgheziei să prezinte, cel puţin în dările lor 
de seamă asupra dezbaterilor parlamentare, un expozeu ve
ridic al chestiunii. Indată după grevă se produse explozia de 
la Haswell ; Roberts plecă la Londra, obţinu o audienţă la 
Peel ; în calitate de reprezentant al minerilor, insistă să se 
cerceteze minuţios cazul şi obţinu ca cele mai mari somităţi 
ale Angliei în materie de geologie şi chimie, profesorii Lyell 
ş i  Faraday, să fie trimişi să facă cercetări la faţa locului. 
Deoarece în scurtă vreme mai urmară şi alte explozii, iar 
dosarele fură din nou supuse de Roberts primului ministru, 
acesta făgădui că în viitoarea sesiune parlamentară (cea ac
tuală, din 1845) va propune, dacă se va putea, măsurile ne
cesare pentru protecţia muncitorilor. Nu s-ar fi ajuns la ase
menea rezultate dacă muncitorii nu ar fi dovedit în decursul 
grevei că sînt oameni iubitori de libertate, vrednici de stimă, 
.şi dacă nu 1-ar fi angajat pe Roberts ca să-i reprezinte. 

De îndată ce se răspîndi ştirea că minerii din nord au fost 
constrînşi să desfiinţeze "uniunea" şi să-1 concedieze pe Ro
berts, muncitorii din Lancashire se grupară într-o uniune de 
vreo zece mii de muncitori, garantînd reprezentantului lor 
general un salariu anual de 1 .200 de lire sterline. In toamna 
anului trecut au strîns peste 700 de lire sterline lunar, din 
care ceva mai mult de 200 de lire sterline au fost întrebuin
ţate pentru salarii, cheltuieli de judecată etc. ,  iar restul mai 
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ales pentru ajutorarea muncitorilor fără lucru, care în parte 
rămăseseră şomeri, în parte părăsiseră lucrul din cauza dife
rendelor cu patronii. In felul acesta, pe zi ce trece muncitorii 
au ajuns să-şi dea seama că, atunci cînd sint uniţi, reprezintă 
o forţă care trebuie luată în seamă şi că, în cazuri extreme, 
fireşte, pot să înfrunte burghezia. Iar această convingere, ro
dul tuturor mişcărilor muncitoreşti, minerii din Anglia o da
toresc "uniunii" şi grevei din 1844. In foarte scurtă vreme va 
dispărea deosebirea de conştiinţă şi energie dintre mineri şi 
muncitorii industriali care în prezent mai este încă în fa
voarea muncitorilor din fabrici, iar minerii din regat vor 
putea sta alături de ei din toate punctele de vedere. In felul 
acesta terenul de sub picioarele burgheziei este subminat 
bucată cu bucată şi nu va mai dura mult pînă ce întreaga 
ei structură statală şi socială, împreună cu baza pe care se 
sprijină, se va prăbuşi. 

Dar burghezia nu tine seama de nici un avertisment. Răs
coala minerilor a întărîtat-o şi mai mult ; în loc să vadă în 
ea un progres al mişcării muncitoreşti în general, în loc să 
se dezmeticească, pentru clasa posedantă ea n-a fost decît 
un prilej de mînie împotriva unei clase care a avut îndrăz
neala de a nu se mai declara de acord cu tratamentul de 
pînă acum. In justele revendicări ale proletariatului, clasa 
posedantă nu a văzut decît nemulţumire neruşinată şi o răz
vrătire smintită împotriva "ordinii divine şi a celei omeneşti" 
sau, în cel mai bun caz, succesul "unor demagogi rău-inten
ţionaţi care trăiesc de pe urma agitaţiei, fiind prea leneşi ca 
să muncească", succes care trebuie reprimat cu toată străş
nicia, Burghezia s-a străduit, fireşte fără succes, să prezinte 
muncitorilor pe oameni ca Roberts Şi alţi agenţi ai asociaţiei 
salarizaţi, fireşte, de aceasta, ·ca pe nişte escroci rafinaţi care 
le storc lor, bieţilor muncitori, ultimul ban din buzunar. Dacă 
clasa posedantă e capabilă de o astfel de aberaţie, dacă avan
tajul ei momentan o poate orbi într-atîta încît să nu mai\ 
poată pricepe nici cel mai evident semn al timpurilor, atunci 
trebuie să renunţăm într-adevăr la orice speranţă de rezol
vare paşnică a problemei sociale în Anglia, Unica ieşire po
sibilă rămîne revoluţia violentă, care cu siguranţă nu va în
tîrzia să izbucnească. 
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Proletariatul agricol 

In introducere am văzut că, datorită faptului că s-a des
trămat îmbinarea de pînă atunci dintre munca industrială şi 
cea agricolă, că au fost comasate în mari ferme terenurile 
devenite libere şi că micii agricultori au fost înlăturaţi de 
concurenţa zdrobitoare a marilor exploatări agricole, o dată 
cu mica burghezie şi cu bunăstarea lucrătorilor de pînă atunci 
a fost ruinată şi mica ţărănime. In loc de a mai fi, ca pînă 
acum, ei înşişi proprietari de pămînt sau arendaşi, ţăranii au 
fost nevoiţi să-şi părăsească gospodăriile şi să se tocmească 
argaţi la marii fermieri sau moşieri. Cîtva timp, această stare 
de lucruri, deşi mai rea decît în trecut, a fost totuşi supor
tabilă. Industrializarea se dezvolta paralel cu creşterea popu
laţiei, pînă cînd în cele din urmă progresul industrial s-a 
încetinit, iar perfecţionările permanente aduse maşinilor au 
pus industria în imposibilitatea de a absorbi întregul exce
dent al populaţiei muncitoare din regiunile agricole. Din acel 
moment a început şi in regiunile agricole mizeria, care pînă 
atunci nu bîntuise decît în cele industriale, şi chiar şi acolo 
numai în mod intermitent. La aceasta s-a mai adăugat şi 
faptul că tot pe atunci a încetat şi războiul de 25 de ani îm
potriva Franţei ; producţia redusă din ţările care fuseseră 
teatru de luptă, sistarea importului şi necesitatea de a apro
viziona armatele engleze din Spania dăduseră agriculturii 
britanice un avint artificial, lipsind-o totodată de o mulţime 
de braţe de muncă. Acum sistarea importului, necesitatea de 
a exporta şi lipsa de muncitori încetară brusc, iar urmarea 
inevitabilă a fost ceea ce englezii numesc agricultura! distress, 
o mizerie agricolă. Fermierii au fost nevoiţi să-şi vîndă grîul 
la preţuri scăzute şi, în consecinţă, n-au putut plăti decît sa
larii scăzute. Pentru a menţine ridicat preţul grîului s-au votat 
in 1815 legile cerealelor, care interziceau importul cereale-

32 - Marx-Engels - Opere, voi. II 
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lor atîta vreme cît preţul grîului era sub 80 de şilingi quar
terul. Mai tîrziu, aceste legi, bineînţeles inoperante, au fost 
modificate de mai multe ori, fără ca prin aceasta mizeria din 
regiunile agricole să se fi atenuat. Singurul lor rezultat a 
fost acela că a transformat o boală, care în condiţiile liberei 
concurenţe a străinătăţii ar fi ajuns acută şi ar fi avut crizele 
ei, într-o boală cronică, care apasă uniform, dar totuşi greu, 
asupra situaţiei muncitorilor agricoli. 

In prima perioadă care urmă apariţiei proletariatului agri
col se dezvoltă aici relaţiile patriarhale care chiar atunci erau 
distruse în industrie, acele relaţii dintre ţăran şi argaţii săi 
care există pînă în ziua de azi aproape în toată Germania. 
Atîta timp cît a dăinuit această situaţie printre muncitori, 
mizeria a ieşit mai puţin şi mai rar la ivea1lă, argaţii impăr
tăşind soarta fermierilor şi fiind concediaţi numai în cazuri 
extreme. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat. Oamenii sînt 
mai toţi muncitori cu ziua pe care fermierii îi angajează atunci 
cînd au nevoie de ei, aşa că adeseori rămîn fără lucru săp
tămîni întregi, mai ales iarna. In relaţiile patriarhale, cînd 
argaţii şi familiile lor locuiau la curtea fermierului şi-şi creş
teau şi copiii lor tot acolo, cînd interesul fermierului era, 
fireşte, să dea de lucru şi tinerei generaţii, zilerii constituind 
o excepţie, nu o regulă, pe fiecare moşie se găsea un număr 
mai mare de muncitori decît cel strict necesar. De aceea fer
mierii aveau tot interesul să lichideze aceste relaţii, să-1 
alunge pe argat de la curte, transformîndu-1 într-un ziler. 
Acest lucru s-a petrecut aproape pretutindeni pe la sfîrşitul 
celui de-al 3-lea deceniu al acestui secol, iar consecinţa a 
fost că suprapopulaţia pînă atunci !atentă, ca să folosim un 
termen din fizică, s-a degajat, salariul a suferit o scădere, iar 
impozitele pentru asistenta săracilor au sporit considerabil. 
De atunci regiunile agricole au devenit centrele permanente 
ale pauperităţii, după cum districtele industriale erau cen
trele ei intermitente, iar modificarea legilor pentru asistenta 
săracilor a fost prima măsură pe care autoritatea publică a 
fost nevoită s-o ia faţă de pauperizarea progresivă a comu
nelor rurale. La aceasta se mai adaugă însă şi împrejurarea 
că, datorită extinderii continue a sistemului marii exploatări 
şi introducerii batozelor şi altor maşini în agricultură, cît şi 
datorită faptului că s-a recurs tot mai mult la folosirea co
piilor şi a femeilor în munca cîmpului, generalizată într-atît 
încît consecinţele acestui fapt au fost recent supuse cerce-
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tării unei comisii oficiale speciale, au rămas şi aici o mulţime 
de muncitori şomeri. Vedem deci că marea exploatare agri
colă, desfiinţarea relaţiilor patriarhale - desfiinţare care 
tocmai aici este de cea mai mare importanţă - şi introduce
rea maşinismului, a forţei aburului şi a muncii femeilor şi a 
copiilor au croit şi aici drum sistemului producţiei industriale, 
antrenînd în mişcarea revoluţionară şi ultima şi cea mai sta
tornică parte a omenirii muncitoare. Dar cu cît agricultura 
şi-a păstrat timp mai îndelungat stabilitatea, cu atît mai greu 
a căzut acum povara asupra muncitorului, cu atît mai violent 
s-a manifestat aici dezorganizarea vechii structuri sociale. 
Dintr-o dată a ieşit la iveală "suprapopulaţia", care nu putea 
fi înlăturată prin lărgirea producţiei, ca în regiunile indus
triale. Fabrici noi se puteau înfiinţa oricînd dacă produsele 
lor găseau cumpărători, însă ogoare noi nu se puteau pro
cura. Cultivarea pămînturilor comunale nelucrate devenise o 
speculaţie prea riscantă pentru ca după încheierea păcii să  se 
mai fi investit mult capital în acest scop. Ca o consecinţă 
necesară, concurenţa dintre muncitori ajunse la culme, iar 
s alariul scăzu la minimum posibil. Atîta vreme cît mai fusese 
în vigoare vechea lege pentru asistenta săracilor, muncitorii 
primeau ajutor din fondul săracilor ; fireşte că de aceea sa
lariul scădea şi mai mult, fermierii căutînd să arunce o cît 
mai mare parte a salariilor în sarcina acestui fond. Mărirea 
impozitelor pentru asistenta săracilor, a căror majorare de
venise oricum necesară din cauza suprapopulaţiei, deveni şi 
mai accentuată, ceea ce a făcut necesară o nouă lege pentru 
asistenta săracilor, despre care vom vorbi mai jos. Prin aceasta 
însă lucrurile nu s-au îmbunătăţit cu nimic. Salariile nu s-au 
urcat, suprapopulaţia nu a putut fi înlăturată, iar cruzimea 
noii legi a avut numai darul de a îndîrji la culme populaţia. 
Chiar şi impozitul pentru asistenta săracilor, care scăzuse la 
început, a atins după cîţiva ani nivelul din trecut. Singurul 
rezultat a fost că, dacă înainte existau 3.000.0004.000.000 de 
semipauperi, acum ieşiră la iveală 1 .000.000 de persoane com
plet pauperizate, ceilalţi rămînînd semipauperi ca mai îna
inte, dar fără să primească vreun ajutor. Mizeria din regiu
nile agricole creşte pe an ce trece. Oamenii trăiesc în, cea 
mai neagră mizerie, familii întregi sînt nevoite să-şi ducă 
zilele cu 6, 7 sau 8 şilingi pe săptămînă, iar uneori chiar fără 
nici un venit. Iată cum descrie starea acestei populaţii, încă 
în 1830, un deputat liberal : 

32* 
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,.Un ţăran englez• (adică un ziler agricol) ,.şi un pauper englez în
seamnă acelaşi lucru. Tatăl său era un pauper, iar laptele maică-si n-a 
fost de loc hrănitor ; de mic a avut o hrană proastă şi niciodată n-a 
mîncat pe săturate, şi chiar şi acum, in afară de timpul cît doarme, me
reu îl chinuieşte o foame nepotolită. Umblă pe jumătate despuiat, iarna 
are tocmai atîta foc cît ii trebuie ca să-şi fiarbă o mîncare sărăcăcioasă, 
aşa că frigul şi nezeala care se înfiinţează de îndată ce începe ano
timpul rece nu-l părăsesc decît o dată cu acesta. E insurat, dar nu cu
noaşte bucuriile hărăzite unui soţ şi tată. Nevasta şi copiii lui, flămînzi, 
arareori încălziţi, adesea bolnavi şi neputincioşi, plini de griji şi fără de 
nădejdi, ca şi el, sînt, fireşte, lacomi, egoişti şi sîcîitori, şi de aceea, pen
tru a întrebuinţa propriile sale cuvinte, îi e urît să-i vadă (hates the sight 
of them) . Se reintoarce în cocioaba lui numai pentru că il adăposteşte 
de ploaie şi vint ceva mai mult decît un tufiş. Trebuie să-şi întreţină 
familia, deşi nu e în stare s-o facă ; de aici cerşitorie, expediente de 
tot felul, care culminează în potlogării în toată regula. Chiar dacă ar 
fi tentat, i-ar lipsi totuşi curajul să devină, ca alţii mai energiei din 
clasa sa, braconier sau contrabandist în stil mare ; ciordeşte însă cînd 
i se iveşte ocazia, şi-şi învaţă copiii să mintă şi să fure. Purtarea sme
rită şi servilă faţă de vecinii săi bogaţi dovedeşte că ei îl tratează cu 
asprime şi bănuială ; de aceea se şi teme de ei şi-i urăşte, însă niciodată 
nu se va deda la violenţe împotriva lor. E stricat pînă în măduva oase
lor şi prea decăzut pentru a mai găsi în sine forta pe care o dă despe
rarea. Viaţa lui de mizerie e scurtă, reumatismul şi astma îl conduc la 
azil, unde îşi va da ultima suflare fără o singură amintire plăcută, cedînd 
locul altui nenorocit, care trăieşte şi moare ca şi el " ,  

Autorul adaugă că, în afara acestei categorii de zileri 
agricoli, mai există şi o altă categorie de muncitori agricoli, 
ceva mai energică şi mai înzestrată fiziceşte, intelectualiceşte 
şi moraliceşte, aceea care, deşi trăieşte, ce-i drept, într-o 
stare tot atît de mizeră, nu s-a născut însă în această stare. 
Aceştia sînt familişti mai buni, dar în acelaşi timp sînt contra
bandişti şi braconieri, avînd adesea conflicte sîngeroase cu 
pădurarii şi cu grănicerii ; în închisoare, unde îşi petrec ade
seori timpul, ei se îndîrjesc şi mai mult împotriva societăţii, 
apropiindu-se de cei din prima categorie în ceea ce priveşte 
ura lor împotriva celor avuţi. 

"Şi - conchide el -, din politeţe (by courtesy) , intreaga categorie e 
numită «semeaţa ţărănime din Anglia» (bold peasantry of England, după 
Shakespeare) • *. 

* E. G. Wakefield, deputat in parlament, "Swing unmasked, or the 
Causes of Rural Incendiarism• ["Swing demascat (vezi pag. 503) , sau cau
zele incendiilor rurale" ) ,  Londra, 1831 .  - Broşură. Citatele de mai sus 
se află Ia pag. -13 ; pasajele cre se referă, în original, Ia vechea lege 
pentru asistenţa săracilor pe atunci in vigoare au fost lăsate la o partQ 
in traducere. 
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Descrierea de mai sus e valabilă pînă în zilele noastre 
pentru majoritatea zilerilor din regiunile agricole. In iunie 
1844 ziarul "Times " a trimis un corespondent în aceste locuri 
pentru a face un reportaj despre situaţia acestei categorii de 
oameni, iar descrierea acestuia corespunde întru totul celor 
relatate mai sus. In unele regiuni salariul nu depăşea 6 şilingi 
pe săptămînă, deci nu era mai mare decît în multe regiuni 
ale Germaniei, în timp ce toate articolele de primă necesi
tate sînt cel puţin de două ori atît de scumpe ca în Germania. 
Ne putem lesne închipui ce fel de viaţă duc aceşti oameni : 
hrană proastă şi insuficientă, haine zdrenţăroase, locuinţă 
strîmtă şi păcătoasă, o cocioabă mizerabilă, lipsită de orice 
confort, iar pentru tineri paturi închiriate cu noaptea, unde 
bărbaţii şi femeile aproape că dorm de-a valma, fiind astfel 
îndemnaţi la raporturi nelegitime. Pe aceşti oameni, cîteva 
zile fără lucru pe lună îi condamnă în mod fatal la cea mai 
neagră mizerie. Adăugaţi faptul că ei nu se pot asocia, pen
tru a menţine salariile la un nivel mai ridicat, din cauză că 
trăiesc răzleţiţi ;. pentru unul care refuză să muncească în 
schimbul unui salariu scăzut se găsesc zeci de şomeri şi to
varăşi de azil, bucuroşi de orice li se oferă, iar aceluia care 
a refuzat munca, administraţia asistenţei săracilor nu-i mai 
acordă, ca unui pierde-vară leneş şi păcătos, nici un alt aju
tor în afară de afurisitul de azil ; căci administraţia se com
pune tocmai din fermieri, singurii de la care - sau de la 
vecinii cărora şi de la cei de o seamă cu ei - poate căpăta 
de lucru. Şi astfel de rapoarte primim nu numai din unul sau 
două ţinuturi agricole ale Angliei ; mizeria este tot atît de 
mare în sud ca şi în est, în nord ca şi în vest ; situaţia mun
citorilor din Suffolk şi Norfolk e aidoma aceleia din Devon
shire, Hampshire şi Sussex ; în Dorsetshire şi Oxfordshire 
salariul este tot atît de scăzut ca şi în Kent şi Surrey, 
Buckinghamshire şi Cambridgeshire. 

O altă măsură barbară îndreptată împotriva proletariatu
lui agricol şi care trebuie menţionată în mod deosebit sînt 
legile de vînătoare, care în Anglia sînt mai stricte decît 
oriunde, cu toate că belşugul de vînat întrece orice închi
puire. Ţăranul englez, care, după datini şi obiceiuri, nu vede 
în braconaj decit expresia firească şi nobilă a curajului şi 
îndrăznelii, este împins şi mai mult să-1 practice din pricina 
contrastului dintre propria sa mizerie şi "car tel est notre 
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plaisir" * al lordului, care se îngrijeşte să aibă pentru pro
pria-i plăcere mii de iepuri şi păsări sălbatice. De aceea ţă
ranul întinde curse, împuşcă uneori cîte un vînat ; doar nu-i 
dăunează cu nimic lordului, care oricum are vînat din bel
şug in ilP ce el fIIce mst de o fr.pfuiă pnu ,mi[ia flă
mîdă. Dacă e pis, e rimis la încisore, iIIf �n caz de re
cidivă e dpaat e imp de ce�. puţin 7 . Din c au�a 
asprimii acestor pedepse se iscă adesea conflicte sîngeroase 
cu pădurarii, care se soldează în fiecare an cu numeroase 
crime. De aceea profesiunea de pădurar devine nu numai pe
riculoasă, dar şi discreditată şi hulită. Anul trecut doi pă
durari au preferat să-şi tragă un glonte în tîmplă decît să-şi 
continue meseria. Acesta este pretul cu care aristocratia mo
şierească îşi plăteşte nobila plăcere a vînătorii, dar ce le pasă 
nobililor "lords of the soil" ** ? E tot ina dacă dintre "cei de 
prisos" rămîn în viaţă cîţiva indivizi mai mult sau mai puţin, 
iar dacă, datorită legilor de vînătoare, ar fi suprimaţi jumă
tate din "cei de prisos" ,  celor rămaşi le-ar merge cu atît mai 
bine. Iată cum raţionează filantropic clasa posedantă engleză. 

Deşi condiţiile vieţii rurale, locuinţele izolate, stabilita
tea mediului, a ocupaţiei, şi deci şi a ideilor, sînt fără îndoială 
potrivnice oricărei evoluţii, sărăcia şi nevoia îşi dau totuşi 
roadele şi aici. Muncitorii din industrie şi cei din mine au 
depăşit repede primul sta'iu de protest împotriva stării lor 
sociale, adică revolta nemijlocită a individului manifestată 
prin crime ; ţăranii au rămas însă pînă în ziua de azi în acest 
prim stadiu. Arma lor preferată în războiul social este incen
dierea. In iana anului 1830-1831, care a urmat revolutiei 
din iulie, aceste incendieri s-au generalizat pentru prima oară 
în urma tulburărilor care avuseseră loc încă pe la începutul 
lui octombrie în Sussex şi în comitatele învecinate şi fuseseră 
provocate de întărirea pazei coastei (ceea ce îngreuia con
trabanda, ruinind coasta, după expresia unui fermier) , de mo
dificările în acordarea asistentei pentru săraci, precum şi de 
salariile mici şi de introducerea maşinismului, împrejurări 
care stîrniseră agitaţie în întreaga regiune. In acea iarnă. 
aşadar, au fost incendiate stogurile de griu şi de fîn de pe 
ogoarele fermierilor, ba chiar şi hambarele şi grajdurile de 
sub ferestrele lor. Aproape în fiecare noapte izbucneau cîteva 
incendii, răspîndind teroarea printre fermieri şi moşieri . Vi-

* - ,.căci aceasta ni·e plăcerea" .  - Nota Trad. 
** - ,.stăpîni ai gliei" .  - Nota Trad, 
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novaţii nu puteau fi descoperiţi decît foarte rar, iar poporul 
puse toate aceste incendieri pe seama unui personaj mitic, 
pe care-I numeau Swing. Toată lumea şi-a bătut capul cine 
ar putea fi acest Swing şi de unde provenea această dezlăn
fuire de furie în rîndurile sărăcimii de la ţară; prea puţini au 
fost cei care s-au gîndit la marea forţă motrice care este mi· 
zeria, asuprirea - în regiunile rurale cu siguranţă că nimeni. 
Din acel an incendiile s-au repetat iarnă de iarnă, adică în 
anotimpul cînd şomează zilerii. In iarna anului 1843-1844 
ele au fost iarăşi deosebit de frecvente. Am în faţă o serie 
de numere ale ziarului "Northern Star" din acea perioadă. 
fiecare cuprinzînd informaţii cu privire Ia cîteva incendieri. 
cu indicaţia sursei. Numerele ziarului care nu sînt cuprinse 
în lista de mai jos îmi lipsesc, dar conţin, desigur, şi ele o 
sumedenie de cazuri asemănătoare. Oricum, nu poate o ase
menea publicaţie să menţioneze chiar toate cazurile. "N [ or
thern] S[tar]" din 25 noiembrie 1843 : 2 cazuri, se pomenesc 
mai multe incendieri anterioare. 1 6  decembrie : în Bedford
shire domneşte de 14 zile o agitaţie generală din cauza frec
ventelor incendieri, în fiecare noapte declarîndu-se cîteva 
incendii. In ultimele zile au ars pînă în temelii două ferme 
mari. In Cambridgeshire patru ferme mari, în Hertfordshire 
una şi alte cincisprezece incendieri în diverse regiuni. 30 de
cembrie : în Norfolk una, în Suffolk două, în Essex două, in 
Herts trei, în Cheshire una, în Lancashire una, în Derby, 
Lincoln şi în sud douăsprezece incendieri. 6 ianuarie 1844 : 
în total zece. 13  ianuarie : şapte. 20 ianuarie : patru incen
dieri. De la această dată se anunţă în medie 3-4 incendieri 
pe săptămînă şi nu numai pînă Ia sosirea primăverii, ca mai 
înainte, ci pînă în iulie şi în august ; o dată cu apropierea 
iernii din 1844-1845, acest soi de crime a luat un nou avint. 
după cum o dovedesc gazetele engleze care mi-au parvenit 
între timp şi informatiile din ziarele germane. · 

Ce spun cititorii mei despre această stare de lucruri din 
liniştitele, idilicele ţinuturi agricole ale Angliei ? Este oare 
aceasta război social sau ba ? Este oare aceasta o situaţie 
firească, care să poată dăinui ? Totuşi arendaşii şi moşierii 
de aici sînt tot atît de mărginiţi şi îndărătnici, tot atît de 
orbi în faţa a ceea ce nu le aduce bani-gheaţă, cum sînt în 
genere fabricanţii şi burghezii din regiunile industriale. Dacă 
aceştia făgăduiesc muncitorilor lor mîntuirea prin abolirea 
legilor cerealelor, în schimb moşierii şi mare parte dintre 
fermieri le făgăduiesc alor lor raiul pe pămînt prin menţine-
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rea acestor legi. Dar în ambele cazuri clasa posedantă nu 
reuşeşte să-i ademenească pe muncitori cu ideea ei fixă. Ca 
şi muncitorii din fabrică, zilerii agricoli sînt cu totul indi
ferenţi faţă de abolirea sau menţinerea legilor cerealelor. 
Totuşi chestiunea are importanţă pentru ambele categorii. 
Prin abolirea legilor cerealelor, libera concurenţă, adică ac
tuala economie socială, va ajunge la apogeu ; orice altă dez
voltare în cadrul relaţiilor existente încetează, unicul pro
gres cu putinţă fiind prefacerea radicală a rînduielilor sociale. 
Pentru muncitorii agricoli, chestiunea mai prezintă şi altă 
importanţă. Ridicarea restricţiilor impuse importului de ce
reale determină - în ce fel nu pot arăta aici - emanciparea 
fermnerilor de sub tutela moşierilor, cu alte cuvinte transfor
marea fermierilor tory în liberali. In această direcţie, Liga 
împotriva legilor cerealelor a şi depus o muncă considerabilă, 
acesta fiind, de altfel, unicul ei merit. Dacă fermierii devin 
însă liberali, adică burghezi conştienţi, atunci şi zilerii vor 
deveni în mod necesar cartişti şi socialişti, adică proletari 
conştienţi. Una aduce pe cealaltă. O mişcare nouă începe să 
se înfiripeze de pe acum în rîndurile proletarilor agricoli, 
după cum s-a văzut cu prilejul adunării convocate de contele 
Radnor, moşier liberal, în octombrie 1844 la Highworth, unde 
se află moşiile sale. Participanţii la adunare urmau să pro
testeze îm_otriva legilor cerealelor, dar muncitorii, indife
renţi faţă de această lege, au cerut cu totul alte lucruri pentru 
ei, anume ferme mici cu arendă modestă, spunîndu-i în faţă 
contelui Radnor tot felul de adevăruri usturătoare. Astfel 
mişcarea unoitoreaică �ăbnde şi în .regiun�le agricole cele 
mai depărtate, mai statornice, mai inerte din punct de vedere 
intelectual ; şi, dat fiind mizeria care domneşte în locurile 
acestea, foarte curînd mişcarea va prinde rădăcini tot atît 
de adînci şi va fi tot atît de însufletită ca şi în regiunile in
dustriale. 

In ceea ce priveşte religiozitatea muncitorilor agricoli, e 
drept că sînt mai credincioşi decît muncitorii din fabrică, 
totuşi sînt certaţi cu biserica oficială, căci în aceste regiuni 
aproape nu există decît adepţi ai bisericii anglicane. Un co
respondent al lui "Morning Chronicle",  care sub semnătura 
"Unul care vine de la coarnele plugului" * publică reportaje 
despre regiunile agricole vizitate de el, reproduce, între 

• pseudonim al ziaristului Alexander Somerville. - Nota Red. 
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altele, următoarea conversaţie pe care a avut-o cu un mun
citor agricol la ieşirea din biserică : 

"Am intrebat pe unul dintre oamenii aceştia dacă predicatorul de 
azi e chiar preotul lor. - «Yes, blast him» *, desigur e popa al nostru, 
mereu cerşeşte, de cind il ştiu tot cerşeşte". (Intr-adevăr ţinuse o predică 
in care a cerut bani pentru sprijinirea misionarismului printre păgîni). 
- "Şi de cind il ştiu eu, tot aşa, adăugă un altul ; n-am văzut niciodată 
popă care să nu cerşească pentru una sau alta. - Da - spuse o femeie 
care tocmai ieşea din biserică -, leafa scade mereu, şi uitaţi-vă la hai
manalele astea bogate cu care popii mănîncă şi beau şi se duc la vî
nătoare. Pe dumnezeul meu, mai degrabă sintem gata să mergem la azil 
şi să crăpăm de foame decit să dăm bani pentru popii care se duc prin
tre păgîni. - Şi de ce mă rog - spuse alta -, de ce nu-i expediază 
acolo pe popii care perorează toată ziulica in catedrala din Salisbury, 
unde numai pietrele ii ascultă 1 De ce nu se duc ăia printre păgîni 1 -
Aia nu pleacă - spuse bătrînul pe care-I intrebasem cel dintii - pentru 
că sint bogaţi, au pămînt mai mult decit le trebuie ; vor parale ca să 
se descotorosească de popii săraci ; ştiu eu ce vor ei, ii cunosc doar de 
mult. - Bine, oameni buni - am intrebat -, doar nu plecaţi intotdeauna 
de la biserică atit de porniţi impotriva popii 1 Altminteri la ce bun v-aţi 
mai duce la biserică 1 - De ce ne ducem 1 - răspunse femeia. - Tre
buie să ne ducem dacă nu vrem să pierdem totul, munca şi totul, tre
buie neapărat să ne ducem. - Am constatat mai tirziu că se bucurau 
de unele privilegii mărunte in ceea ce priveşte icălzitul şi un petic de 
pămînt pentru cultivarea cartofilor, pentru care trebuiau să plăteasdi 
cu condiţia să se ducă la biserică f• 

Dup_ă ce descrie sărăcia şi ignoranta lor, corespondentul 
încheie: 

"Şi acum îndrăznesc să afirm că situaţia acestor oameni, sărăcia lor, 
ura lor impotriva bisericii, docilitatea lor aparentă şi indirjirea lor lăun
trică impotriva inaltelor feţe bisericeşti, constituie regula în comunele 
rurale ale Angliei, contrarul nefiind decit o excepţie".  

Dacă în sînul ţărănimii din Anglia propriu-zisă se văd 
urmările pe care, în condiţiile sistemului de exploatare agri
colă pe scară mare, existenţa unui proletariat agricol nume
ros le are asupra regiunilor agricole, în Wales se poate ob
serva ruinarea micilor arendaşi. Dacă în comunele rurale 
engleze se reproduce antagonismul dintre proletari şi marii 
capitalişti, situaţia ţăranilor din Wales corespunde ruinării 
progresive a micii burghezii de la oraşe. In Wales există 
aproape numai mici arendaşi, care pentru a avea acelaşi 
profit nu-şi pot vinde produsele agricole tot atît de ieftin ca 
marii fermieri englezi mai favorizaţi cu care concurează pe 
aceeaşi piaţă. In plus, în multe locuri natura solului nu per-

* - .,Da, fir-ar al naibii". - Nota Trad. 
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mite decît ·creşterea vitelor, care nu prea este rentabilă ; 
apo'i acei gali, pin î;ăşi naţiolitatea aor deosebită, La 
care ţin foarte mult, sînt mult mai statornici decît fermierii 
englezi. In primul rînd însă concurenţa dintre ei şi cea dintre 
ei şi vecinii lor englezi şi arenda care creşte din pricina 
acestei concurenţe i-au impovărat în aşa măsură că de-abia 
tşi ţin zilele şi, întrucît nu pot sezisa adevărata cauză a si
tuaţiei lor grele, ei caută explicaţia în tot soiul de lucruri 
mărunte, impozitele mari pe drumuri şi şosele etc., care, ce 
e drept, frîneazl dezvoJtarea agriculturii şi comerţul, dar, 
fiind socotite ca nişte sarcini permanente de oricine ia pa
mînt în arendă, sînt pJătite în realitate de către moşieri. Pe 
lîngă aceasta, noua lege pentru asistenta săracilor a devenit 
odioasă şi arendaşilor, căci ei îşi dau seama că-i pot cădea 
oricînd victimă. In februarie 1843 nemulţumirile ţăranilor ga
lici se manifestară prin izbucnirea cunoscutelor răscoale 
"Rebekka" : bărbaţii se travestiră în femei, îşi mînjiră feţele 
cu chinoros, numeroase cete armate de acest fel atacară 
porţile care în Anglia ţin locul barierelor, le sfărîmară in 
chiote de bucurie şi împuşcături, devastară şi gheretele celor 
care percepeau impozitele pe drumuri şi şosele, scriseră scri
sori de ameninţare în numele fictivei "Rebekka", ba o dată 
luară chiar cu asalt casa de muncă din Caermarthen. Mai 
tîrziu, cînd au fost aduse trupe şi întăriri pentru poliţie, le-au 
atras cu o îndemînare extraordinară pe drumuri greşite şi 
au continuat să distrugă porţile într-un loc, în timp ce ar
mata, chemată de sunetul goarnei care răsuna de pe toate 
colinele, se îndrepta in direcţie opusă ; în cele din urmă, 
cînd trupele primiseră prea multe întăriri, trecură la incen
dieri şi chiar Ja tentative de asasinat. Ca de obicei, aceste 
crime mai grave au marcat şi sfîrşitul mişcării. Unii s-au re
tras fiindcă le dezaprobau, alţii ·de frică, şi liniştea se restabili 
de la sine. Guvernul delegă o comisie cu anchetarea afa
cerii şi a cauzelor ei, şi cu aceasta totul luă sfîrşit. Sărăcia 
ţăranilor dăinuieşte încă, şi, întrucît în condiţiile sociale de 
acum ea nu poate decît să crească şi nicidecum să scadă, 
intr-o bună zi va da naştere unor manifestări mai serioase 
decît aceste mascarade umoristice atribuite fictivei Rebekka. 

Dacă în Anglia am văzut rezultatele sistemului marii ex
ploatări agricole, iar în Wales pe cele ale sistemului fermelor 
mici, în Irlanda putem vedea consecinţele fărîmiţării pămîn
tului in loturi mărunte. Marea masă a populaţiei Irlandei e 
formată din mici arendaşi, care au luat în arendă un bordei 
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mizerabil cu o singură încăpere şi un petic de pămînt pe 
care cultivă cartofi, tocmai atît cît să producă hrana strict 
necesară pentru iarnă. Din pricina concurenţei aprige care 
domneşte între aceşt. mici arendaşi, arenda a crescut nemai
pomenit, fiind de două, trei şi patru ori mai mare decît în 
Anglia. Căci fiecare muncitor agricol ziler caută să devină 
arendaş, şi deşi s-a ajuns atît de departe cu fărîmiţarea lotu
rilor, mai rămîne totuşi un mare număr de muncitori agricoli 
zileri care caută să ia în arendă mici loturi de pămînt. Cu 
toate că în Marea Britanie sînt cultivate 32.000.000 de po
goane englezeşti, iar în Irlanda numai 14.000.000, cu toate 
că Marea Britanie recoltează anual produse agricole în va
loare de 150.000.000 de lire sterline, iar Irlanda numai în 
valoare de 36.000.000 de lire sterline, totuşi în Irlanda nu
mărul muncitorilor agricoli zileri este cu 75.000 mai mare decît 
în insula vecină * . Din această uriaşă dis proporţie se vede cît 
de mare trebuie deci să fie concurenţa pentru pămînt în 
Irlanda, mai ales dacă ţinem seama că zilerii britanici trăiesc 
şi ei în cea mai neagră mizerie. Ca o consecinţă a acestei 
concurenţe, arenda este atît de mare încît arendaşii nu o duc 
mult mai bine decît muncitorii agricoli zileri. Poporul irlan
dez este astfel mentinut într-o sărăcie cruntă, din care nu se 
poate smulge în actualele condiţii sociale. Oamenii trăiesc 
în bordeie dintre cele mai mizerabile, care abia dacă ar 
putea servi ca grajduri, iar în timpul iernii o scot cu chiu 
cu vai la capăt cu hrana, sau, cum se spune în raportul citat, 
n-au altceva decît cartofi şi numai atît cît să se sature pe 
jumătate timp de 30 de săptămîni pe an ; pentru celelalte 22 
de săptămîni nu le rămîne absolut nimic. Primăvara, cînd 
proviziile sînt pe sfîrşite sau cartofii nu mai pot fi mîncaţi 
din cauză că încolţesc, femeia iese cu copiii la cerşit şi co
lindă cu ceainicul în mînă întreaga regiune, în timp ce băr
batul, după ce şi-a însămînţat ogorul, îşi caută de lucru fie 
în ţară, fie în Anglia, întorcîndu-se acasă numai pentru 
strînsul cartofilor. In astfel de condiţii trăiesc nouă zecimi din 
populaţia rurală a Irlandei. Sînt săraci lipiţi pămîntului, 
umblă în zdrenţe mizerabile şi au cel mai scăzut nivel cul
tural, aşa cum numai intr-un stat pe jumătate civilizat e 
posibil. Conform raportului citat, dintr-o populaţie de 
8 .500.000, 585.000 de capi de familie trăiesc într-o sărăcie 

* Raportul asupra Irlandei, făcut de Comisia de anchetă instituită in 
baza legii pentru asistenta săracilor. Sesiunea parlamentară din 1831. 
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totală (destitution) , iar după alte surse, citate de către şeriful 
Alison *, în Irlanda sînt 2.300.000 de oameni care nu pot 
trăi fără asistenţa publică sau particulară ; 27% din popu
laţie este, aşadar, alcătuită din pauperi 1 

Cauzele acestei sărăcii trebuie căutate în actualele relaţii 
sociale, mai ales în concurenţa care aici ia însă altă formă, 
şi anume aceea a parcelării pămîntului. Mulţi s-au străduit 
să găsească alte explicaţii ; aşa se pretinde că de vină ar fi 
relaţiile dintre arendaş şi proprietarul funciar care îşi aren
dează pămînturile în loturi mari arendaşilor, şi aceştia, la 
lnll or, au subarendaşii şi sub-subarendaşii lor, aşa că ade
seori între proprietarul funciar şi cultivatorul propriu-zis se 
interpun zece intermediari. Se afirmă apoi că vina sărăciei 
o poartă legea - într-adevăr infamă - care dă proprietaru
lui funciar dreptul, atunci cînd primul său arendaş nu-i plă
teşte arenda, să-1 alunge pe adevăratul cultivator chiar dacă 
acesta a achitat arendaşului său direct arenda. Dar toate 
acestea nu determină decît forma sub care se manifestă mi
zeria. Transformaţi-i pe micii arendaşi în proprietari funciari ; 
care va fi rezultatul ? Majoritatea nu va putea trăi de pe 
urma ogorului chiar dacă nu va mai avea de plătit arendă, 
iar dacă situaţia s-ar îmbunătăţi cumva în cîţiva ani, ea ar 
reveni din nou la cea de acum din cauza creşterii permanente 
şi rapide a populaţiei. Celor care în felul acesta ar ajunge 
să aibă o situaţie mai bună le vor trăi copiii, care astăzi mor 
de timpuriu din pricina lipsurilor şi a mizeriei. Iar alţii pre
tind că vina acestei s ituaţii ar purta-o neruşinata asuprire 
a populaţiei irlandeze de către englezi. Da, e drept, ea poartă 
vina că sărăcia a năpădit această populaţie ceva mai de
vreme, dar nu pentru că a năpădit-o în genere. Sau este 
învinuită biserica de stat protestantă, care a fost impusă na
ţiunii catolice ; dar, împărţind la numărul irlandezilor ceea 
ce încasează biserica, nu revin nici măcar doi taleri de cap 
de locuitor. De altfel zeciuiala nu e decît un impozit asupra 
propriel·ăţii funciare, nu asupra arendaşului, deşi el o plă
teşte ; acum, după legea de comutare din 1 838, proprietarul 
funciar o achită direct, urcînd în schimb proporţional arenda, 
dar cu aceasta situaţia arendaşului nu s-a îmbunătăţit faţă 
de cea din trecut. In afară de acestea, se mai citează sute de 
alte cauze care sînt tot atît de puţin concludente. Sărăcia 
este o consecinţă necesară a actualei orînduiri sociale ; orice 

• ,.Principles of Population• ["Principiile populaţiei"). voi. II. 
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altă explicaţie arată numai cauza formelor în care se m.ni
festă mizeria, uu însă cauza mizeriei însăşi. Dar faptul că 
în Irlanda mizeria apare aşa şi nu altfel se datoreşte speci
ficului naţional al poporului şi dezvoltării sale istorice. Irlan
dezii sînt, prin caracterul lor, un popor înrudit cu naţiunile 
romanice, cu francezii şi, îndeosebi, cu italienii. Laturile 
negative ale naţiunii lor le-am văzut expuse mai sus de 
Carllle ; să dăm acum cuvîntul unui irlandez, acesta fiind 
ceva mai îndreptăţit s ă  vorbească decît Carlyle, care e pe 
de-a-ntregul cucerit de trăsăturile caracterului germanie : 

"Sînt agitaţi şi totuşi leneşi (indolenti) ; vioi şi indiscreţi, impetuoşi, 
nerăbdători şi neprevăzători ; bravi din instinct, generoşi, fără a chibzui 
prea mult ; gata oricînd să răzbune şi să ierte o ofensă care li s-a adus 
şi să ierte, să lege şi să rupă o prietenie ; înzestraţi din belşug cu talent, 
dar cu prea puţină putere de judecată" *. 

La irlandezi predomină sentimentul, pasiunea ; raţiunea 
trebuie să li se supună. Firea lor sensibilă, uşor excitabilă 
nu permite raţiunii să se manifeste şi nici nu-i lasă să des
făşoare o activitate egală şi constantă ; un astfel de popor 
nu este de loc potrivit pentru o muncă industrială aşa cum 
se practică acum. De aceea au şi rămas irlandezii la agri
cultură, şi chiar şi aici pe treapta cea mai inferioară. Pe 
micile loturi, care aici nu au luat fiinţă în mod artificial, r.a 
în Franţa şi pe Rin, prin fărîmiţarea latifundiilor**, ci au 
existat dintotdeauna, n-a putut fi vorba niciodată de o ame
liorare a solului prin investire de capital ; după indicaţiile 
lui Alison ar fi necesare 120.000.000 de lire sterline pentru 
a aduce solul Irlandei la acelaşi grad de productivitate ca 
al  Angliei, care, de altfel, nu e nici el  prea ridicat. Emi
granţii englezi, care ar fi putut ridica nivelul cultural al 
poporului irlandez, s-au mulţumit să-1 exploateze în modul 
cel mai brutal. Dacă irlandezii, prin emigraţia lor, au inocu
lat naţiunii engleze un ferment care îşi va da roadele în 
viitor, în schimb, Irlanda nu datorează decît prea puţin imi
graţiei engleze. 

* "The State of Ireland" [, .Situaţia din Irlanda"], Londra, 1807 ; ed. a 
II-a, 1821 - Broşură. 

** (1892) Eroare. Mica gospodărie agricolă fusese forma dominantă 
incă din timpul evului mediu. Micile gospodării ţărăneşti existau deci 
incă inainte de revoluţie. Ceea ce s-a schimbat in urma revoluţiei a fost 
numai proprietatea asupra lor ; revoluţia a luat proprietatea din mîinile 
seniorilor feudali pentru a o trece, direct sau indirect, în cele ale ţă
ranilor. 
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Incercările naţiunii irlandeze de a scutura starea sa ac
tuală de degradare se vădesc, pe de o parte, în actele tero
riste care sint la ordinea zilei în regiunile rurale, fiind 
indreptate aproape exclusiv împotriva d.uşmanilor celor mai 
apropiaţi : agenţii proprietarilor funciari sau servitorii lor 
docili, intruşii p_rotestanţi, marii fermieri, a căror moşie este 
alcătuită din cîmpurile de cartofi a sute de familii alungate 
etc. ,  crime frecvente mai ales în sud şi în vest pe de altă 
parte, în aşa-numita "Repeal-Agitationu 107• După cele arătae 
mai SJS e firesc ca irlandezii ignoranţi să vadă în englez pe 
cel dintîi duşman al lor, iar în cucerirea independenţei na
ţionale primul pas spre progres. Tot atît de evident e însă 
că mizeria nu poate fi înlăturată prin nici un fel de "Repeal", 
ci că prin a,cesta se va dovedi tcel mult că pricina mizeriei 
irlandeze trebuie căutată acasă, şi nu peste hotare, unde 
pare să sălăşluiască astăzi. Chestiunea dacă înfăptuirea "Re
pealului " este într-adevăr necesară ca irlandezii să ajunqă 
la această convingere nu vreau s-o discut acum. Pînă în 
prezent, nici cartismul, nici socialismul nu au avut succese 
deosebite în Irlanda. 

Cu aceasta închei observaţiile inele asupra Irlandei, cu 
atît mai mult cu cît agitatia din 1843 pentru "Repeal" şi pro
cesul lui O'Connell au făcut ca mizeria în care se zbate Ir
landa să fie din ce în ce mai cunoscută în Germania. 

In felul acesta am urmărit proletariatul insulelor britanice 
în toate ramurile sale de activitate şi am găsit pretutindeni 
mizerie şi sărăcie, pretutindeni condiţii de viaţă cu totul 
neomeneşti. Am văzut nemulţumirea născîndu-se, crescînd, 
conturîndu-se şi organizîndu-se o dată cu proletariatul ; am 
văzut luptele deschise, sîngeroase şi nesîngeroase, ale prole
tariatului împotriva burgheziei. Am cercetat principiile care 
determină soarta, speranţele şi temerile proletariatului şi am 
constatat că nu există perspective să i se amelioreze situaţia. 
Am avut prilejul să observăm pe ici, pe colo comportarea 
burgheziei faţă de proletariat şi am constatat că ea nu s� 
îngrijeşte decît de ea. că nu urmăreşte decît propriile ei 
avantaje. Totuşi, ca să nu fim nedrepţi, să cercetăm ceva 
mai îndeaproape felul în care se comportă burghezia. 
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Poziţia burgheziei faţă de proletariat 

Vorbind aici despre burghezie, includ în acest termen şi 
aşa-numita aristocraţie, deoarece ea este aristocraţie, adică 
este privilegiată numai în raport cu burghezia, nu şi cu 
proletariatul. Proletarul vede în ambele numai pe reprezen
tantul clasei posedante, adică pe burghez. In faţa privile
giului proprietăţii, toate celelalte privilegii dispar. Singura 

. deosebire constă în faptul că burghezul propriu-zis se opune 
proletariatului industrial, în parte şi proletariatului din mine, 
iar ca fermier muncitorului agricol ziJer, pe cînd aşa-numitul 
aristocrat nu are a face decît cu o parte a proletariatului 
minier şi cu proletariatul agricol. 

Nu am întîlnit nicicînd o clasă atît de amorală, atît de 
iremediabil coruptă de egoism, atît de putredă lăuntric şi 
incapabilă de orice progres ca burghezia engleză, şi mă refer 
în primul rînd la adevărata burghezie, în special la cea libe
rală, care luptă pentru abolirea legilor cerealelor. Pentru 
această burghezie nu există pe lume nimic care să trăiască 
pentru altceva decît de dragul banilor şi nici chiar ea în
săşi nu constituie o excepţie, căci ea însăşi nu trăieşte decît 
pentru cîştig, nu cunoaşte altă fericire decît îmbogăţirea ra
pidă, nici altă durere decît pierderea de bani *. Stăpîniti 
fiind de o atare lăcomie, de o atare sete de cîştig, nu e cu 
putinţă să-şi păstreze nepătată vreuna din concepţiile umane. 
Desigur, aceşti burghezi englezi sînt soţi buni şi familişti 
buni, avînd şi tot felul de alte aşa-zise virtuţi personale, iar 
în raporturile zilnice apar tot atît de cumsecade şi vre�nici 
de stimă ca oricare alt burghez ; pînă şi în comerţ se poate 

* In lucrarea sa ,.Past and Present" ["Trecut şi prezent"] (Londra 
1 843) , Carlyle face o minunată descriere a burgheziei engleze şi a dez
gustătoarei ei goane după cîştig, pe care am tradus-o, în parte, In 
"Deutsch-Franzosische Jahrbiicher" şi la care trimit pe cititori tcs. 
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trata cu ei mai bine decît cu burghezii germani, cac1 ei nu 
sîcîie şi nu se tocmesc atît de mult ca negustorii noştri mes
chini, dar ce folos ? In ultimă instanţă, tot propriul lor in
teres, şi în special setea de cîştig, constituie factorul hotă
rîtor. Am plecat odată cu unul dintre aceşti burghezi la 
Manchester şi i-am vorbit despre sistemul de construcţie 
prost şi insalubru, despre starea mizerabilă a cartierelor mun
citoreşti, spunîndu-i că n-am văzut încă un oraş atît de prost 
construit. Omul m-a ascultat cu atenţie, iar la colţul unde 
ne-am despărţit mi-a spus : "And yet there is a great deal of 
money made here" *, ·bună ziua, domnule ! Puţin îi pasă bur
ghezului englez dacă muncitorii îi mor sau nu de foame, 
numai cîştigul lui să fie asigurat. Criteriul pentru toate re
laţiile pe care le are omul este cîştigul, şi tot ce nu aduce 
bani e prostie, e nepractic, e idealism. De aceea economia 
politică, ştiinţa cîştigului, este ştiinţa preferată a acestor 
cămătari. Fiecare burghez e un economist. Relaţia dintre 
fabricant şi muncitor nu este o relaţie omenească, ci una pur 
economică. Fabricantul este "capitalul " ,  muncitorul este 
"munca" .  Iar dacă muncitorul nu vrea să se lase redus la o 
astfel de noţiune abstractă, dacă afirmă că el nu este "muncă" , 
ci un om care, e drept, posedă între altele şi capacitatea de 
a munci, dacă îi dă prin gînd să susţină că nu vrea să se lase 
cumpărat şi vîndut pe piaţă în calitate de "muncă" , ca o 
marfă, atunci burghezului îi stă mintea în loc. El nu e în 
stare să priceapă că mai există şi o altă relaţie între el şi 
muncitori decît aceea de cumpărare-vînzare ; el nu vede în 
aceştia oameni, ci numai "braţeu (hands), cum le spune de 
altfel şi în faţă ; el nu recunoaşte între om şi om nici o altă 
legătură decît, după expresia lui Carlyle, plata în bani-peşin. 
Chiar şi legătura dintre el şi soţia lui nu e, în 99% din cazuri, 
decît tot "plată în bani-peşin" .  Supremaţia burgheziei i-a 
imprimat chiar şi vocabularului sclavia mizerabilă în .care 
banul îl ţine pe burghez. Banii constituie valoarea omului ; 
cutare om valorează zece mii de lire, "he is worth ten thou
sand pounds", adică posedă această sumă. Cine are bani e 
"respectabil" (respectable) , "de condiţie bună" {the better 
sort of people) , e "om cu influnţă" (influential) şi în toate 
dă tonul în cercul lui. Spiritul cămătăresc a năpădit întregul 
vocabular, toate relaţiile sînt exprimate în termeni comer
ciali, în categorii economice. Cerere şi ofertă, supply and 

* - şi totuşi aici se ciştigă enorm de multe parale. - Nota Trad 
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demand - iată formulele după care logica englezului judecă 
întreaga viaţă omenească. De aici libera concurenţă în toate 
domeniile, de aici regimul laissez-faire, laissez-aller 109 în 
administraţie, în medicină, în educaţie şi în curînd, poate, şi 
în religie, unde supremaţia bisericii oficiale este într-un per
manent declin. Libera concurenţă nu admite nici o îngrădire, 
nici un control oficial, statul constituie pentru ea o povară, 
cel mai bine i-ar prii rînduielii în care nici să nu existe stat, 
unde fiecare să-1 poată exploata pe semenul său după pofta 
inimii, ca de pildă în "Asociaţia" amicului Stirner. Deoarece 
însă burghezia nu se poate dis,ensa de stat, fie chiar şi nu
mai pentru a ţine în frîu proletariatul de care nu se poate 
dispensa, ea îndreaptă puterea statului împotriva prol.etaria
tului, căutînd totodată s-o ţină cît mai departe de ea însăşi. 

Să nu-şi închipuie însă cineva că englezul "cult" îşi afi
şează egoismul atît de deschis. Dimpotrivă, el îl maschează 
cu ipocrizia cea mai perfidă. Cum adică, bogătaşii englezi 
nu se gîndesc la săraci, ei care au fondat instituţii de bine
facere cum nu găseşti în nici o altă ţară ? Da, instituţii de 
binefacere ! Ca şi cum i-aţi face un bine proletariatului dacă 
mai întîi îl stoarceţi pînă la sînge, pentru ca apoi să vă sa· 
tisfaceţi pe pielea lui poftele voastre de binefacere fariseică 
egoistă, pozînd în faţa lumii în mari binefăcători ai omenirii 
cînd îi restituiţi celui pe care l-aţi stors a suta parte din 
ceea ce i se cuvine ! Binefacere care îl degradează în mai 
mare măsură pe cel care dă decît pe cel care primeşte ; 
binefacere care înjoseşte şi mai mult pe cel călcat în pi· 
cioare ; care pretinde de la acest paria degradat, alungat din 
societate să renunţe mai întîi la ultimul bun ce i-a mai 
rămas, la calitatea sa de om, care îi pretinde să-i cerşească 
mila înainte ca ea să se îndure să-1 miluiască, imprimîndu-i 
astfel pe frunte stigmatul degradării umane 1 Dar la ce bun 
toate astea ? Să vedem mai bine ce spune burghezia engleză 
însăşi. Nu e nici un an de cînd am citit în "Manchester 
Guardian" următoarea scrisoare adresată redacţiei, care a 
publicat-o fără nici un alt comentariu, ca pe ceva firesc şi 
la locul lui : 

Domnule redactor 1 
De cîtva timp pe străzile principale ale oraşului nostru se văd o 

mulţime de cerşetori care, fie prin hainele lor zdrenţuite şi înfăţişarea 
lor bolnăvicioasă, fie prin răni deschise, dezgustătoare sau infirmităţi, 
caută să trezească mila trecătorilor adesea într-un mod neruşinat şi su
părător. După părerea mea, dacă omul îşi plăteşte nu numai impozitul 
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pentru săraci, dar îşi mai şi dă cu dărnicie obolul instituţiilor de bin"
facere, el a făcut destul şi are dreptul să fie scutit de asemenea spec
tacole neplăcute şi neruşinate ; la ce bun mai plătim oare un impozit 
atît de mare pentru întreţinerea poliţiei dacă ea nu se îngrijeşte nici 
măcar ca să putem mbla nestingheriţi în oraş sau în afara oraşului 1 
Sper că publicarea acestei scrisori în ziarul dv. atît de răspîndit va de
termina autorităţile să ia măsuri împotriva acestei calamităţi (nuisance) 
si rimin 

a dv. devotatl 

O doamnă 

Ei bine, iată 1 Burghezia engleză e danică din interes, ea 
nu dă nimic degeaba, ci consideră darurile ei drept o tran
-zacţie, încheie cu săracii o afacere spunînd : dacă cheltuiesc 
atît pentru scopuri de binefacere, îmi răscumpăr prin aceasta 
dreptul de a nu mai fi plictisită de voi, iar voi vă obligaţi în 
schimb să rămîneţi în văgăunele voastre, ca să nu-mi iritaţi 
nervii sensibili expunînd în public mizeria voastră 1 N-aveţi 
decît să desperaţi, dar să desperaţi în tăcere, aceasta e con
diţia pe care o pun, dreptul acesta îl cumpăr subscriind 20 
de lire în folosul spitalului 1 Cît de respingătoare este această 
infamă binefacere a burghezului drept-credincios 1 - Şi aşa 
scrie "o doamnă", da, da, o doamnă ! Bine face că se iscă
leşte aşa, noroc că nu mai are curajul de a-şi zice femeie 1 
Dar dacă aşa sînt "doamnele", cum vor fi fiind "domnii u 1 
- Mi se va răspunde că acesta nu este decît un caz izolat. 
Dar nu, scrisoarea aceasta exprimă perfect sentimentele marii 
majorităţi a burgheziei engleze ; altfel redactorul nu i-ar fi 
făcut loc în ziar, altfel ar fi urmat vreun răspuns, pe care 
zadarnic l-am căutat în numerele următoare. Şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea filantropiei, însuşi canonicul Parkinson 
spune că săracii sînt ajutaţi în mult mai mare măsură de 
semenii lor decît de burghezie, iar un ajutor oferit de n 
proletar detreabă, care ştie el însuşi ce e foamea, pentru 
care a împărţi masa lui sărăcăcioasă constituie un sacrifidu, 
pe care însă îl face cu dragă inimă; un astfel de ajutor are 
cu totul altă rezonanţă decît pomana aruncată de burghezul 
ghiftuit. 

Burghezia afişează şi aiurea o omenie fără margini, însă 
numai atunci cînd o cere propriul ei interes. Aşa, de pildă, 
în politică şi în economia politică. De cinci ani se tot stră
duieşte să dovedească muncitorilor că ea doreşte abolirea 
legilor cerealelor numai în interesul proletarilor. Adevărul e 
însă altul : legile amintite, menţinînd preţul piinii mai ridicat 
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decît în alte ţări, ridică implicit şi salariul, îngreuind în felul 
acesta fabricantului concurenţa cu celelalte ţări, în care pre
ţul piinii şi în consecinţă şi salariul sînt mai mici. Dacă 
legile cerealelor ar fi abolite, preţul piinii ar scădea, iar 
salariul s-ar apropia de cel din celelalte ţări civilizate din 
Europa, lucru limpede pentru oricine a priceput principiile 
care reglează salariile, expuse mai sus. Fabricantul poate 
deci concura cu mai mult succes, cererea de produse engleze 
sporeşte şi o dată cu ea cererea de muncitori. In urma acestei 
cereri sporite, salariul va spori într-adevăr şi el puţin, iar 
muncitorii şomeri vor găsi de lucru, dar cît timp durează 
aceasta ? "Populaţia de prisos u a Angliei, şi în special a 
Irlandei, ajunge pentru a furniza industriei engleze munci
torii de care are nevoie, chiar dacă această industrie s-ar 
dubla ; în cîţiva ani avantajul neînsemnat rezultat din aboli
rea legilor cerealelor va fi dispărut, o nouă criză ar izbucni 
şi ne-am pomeni tot acolo de unde am pornit ; ba mai mult, 
imboldul dat industriei ar avea darul de a grăbi şi mai mult 
creşterea populaţiei. Proletarii ştiu prea bine toate acestea 
şi le-au spus-o burghezilor de nenumărate ori în faţă ; cu 
toate acestea tagma fabricanţilor, care nu vede decît profitul 
imediat pe care i 1-ar aduce abolirea legilor cerealelor, este 
destul de mărginită ca să nu-şi dea seama că nici pentru ea 
nu va putea rezulta un profit durabil din această măsură, 
deoarece concurenţa reciprocă a fabricanţilor ar readuce în 
scurt timp la vechiul nivel profitul fiecărui fabricant în parte. 
Şi totuşi această tagmă continuă să afirme pînă în ziua de 
azi că tot ce face nu face decît de dragul muncitorilor, că 
numai de dragul milioanelor de înfometaţi bogătaşii din par
tidul liberal îşi varsă sutele şi miile de lire sterline în caseta 
Ligii împotriva legilor cerealelor ; cînd oricine ştie că ei dau 
vrabia din mînă pentru cioara de pe gard, socotind că vor 
recupera cheltuiala înzecit şi însutit în primii ani după abo
lirea legilor cerealelor. Muncitorii însă nu se mai lasă induşi 
în eroare de burghezie, mai ales după insurecţia din 1842. 
Ei pretind oricui susţine că luptă pentru buna lor stare să-şi 
dovedească intenţiile curate pronunţîndu-se pentru "carta 
poporului" şi protstează astfel împotriva oricărui ajutor din 
afară, căci prin cartă ei cer numai puterea de a se ajuta ei 
înşişi. Aceluia care n-o face îi declară cu drept cuvînt război, 
indiferent dacă e duşman declarat sau fals prieten. De 
altfel, faţă de muncitori Liga împotriva legilor cerealelor a 
uzat de minciunile şi stratagemele cele mai josnice pentru 
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a-i cîştiga de partea ei. A vrut să le demonstreze că preţul 
care se plăteşte pentru muncă ar fi invers proporţional cu 
preţul grîului, că salariul este ridicat cînd preţul grîului este 
scăzut, şi invers, afirmaţie pe care a căutat s-o dovedească 
cu argumente din cele mai ridioole şi care în sine e mai ri
dicolă decît oricare altă afirmaţie ieşită din gura unui eco
nomist. Cînd toate acestea nu au prins, ea a făgăduit munci
torilor o fericire nemaipomenită ca urmare a cererii sporite 
de braţe pe piaţa muncii, ba a avut chiar neobrăzarea să 
plimbe pe străzile oraşului două pîini : pe cea mai mare 
stătea scris : pîine americană de 8 pfenigi, salariu 4 şilingi 
pe zi ; pe cea mai mică scria : pîine englezească de 8 pfenigi, 
salariu 2 şilingi pe zi. Muncitorii însă nu s-au lăsat induşi în 
eroare. Işi cunosc ei prea bine patronii. 

Şi dacă vrem să cunoaştem întreaga făţărnicie a acestor 
făgăduieli pompoase, să examinăm ceea ce se întîmplă în 
practică. In cele expuse pînă acum am văzut cum exploatează 
burghezia proletariatul în fel şi chip în propriul ei folos. 
Am văzut însă numai burghezi izolaţi maltratînd proletaria
tul fiecare pe cont propriu. Să trecem acum la situaţiile în 
care burghezia ca partid, ba chiar ca putere de stat, se ridică 
împotriva p_roletariatului. Este lucru vădit că întreaga legis
laţie urmăreşte în primul rînd apărarea celor avuţi împotriva 
celor neavuţi. Legile sînt necesare numai pentru că există 
oameni neavuţi ; şi cu toate că acest lucru nu este exprimat 
în mod direct decît în puţine legi, cum ar fi, de pildă, aceea 
împotriva vagabonzilor şi celor fără căpătîi, în care prole
tariatul ca atare este declarat în afara legii, totuşi ostilitatea 
împotriva proletariatului stă în asemenea măsură la baza 
legii încît judecătorii, şi mai ales judecătorii de pace, ei 
înşişi burghezi, cu care proletariatul vine cel mai mult în 
contact, găsesc în lege, fără nici o dificultate, sensul acesta 
ostil. Dacă un bogătaş e adus sau mai bine zis citat în faţa 
judecătorului, acesta regretă că a trebuit să-1 deranjeze, 
aplică legea pe cît posibil în favoarea acestuia, iar dacă e 
nevoit să-1 condamne îi pare iarăşi nespus de rău etc., şi 
rezultatul e o neînsemnată amendă, pe care burghezul o trîn
teşte cu dispreţ pe masă şi pleacă. Dacă i se întîmplă însă 
unui biet pîrlit să apară în faţa judecătorului de pace, aceasta 
se întîmplă aproape întotdeauna după o noapte petrecută în 
arest împreună cu mulţi alţii, şi din capul locului e considerat 
vinovat şi e bruftuit ; apărarea lui e întîmpinată cu : "Las' că 
ştim noi poveştile astea " şi e condamnat la o amendă pe care, 
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neputînd s-o plătească in bani, e obligat să execute una sau 
mai multe luni de muncă forţată la moara de călcat. Iar dacă 
nu se poate dovedi nimic impotriva lui, este totuşi trimis la 
moara de călcat ca ticălos şi vagabond (a rogue and a vaga
bond, căci aceste două expresii sînt întrebuinţate mai tot
deauna împreună) . Atitudinea părtinitoare a judecăto:ilor de 
pace, la ţară mai ales, intrece orice închipuire şi este un 
lucru atit de curent, incit, dacă nu este vorba ie un caz 
prea flagrant, ziarele il relatează fără nici un fel de comen
tariu. Dar nici nu ne putem aştepta la altceva. Pe de o parte, 
aceşti "dogberries" nu fac decît să inteFpreteze legea in spi
ritul in care este elaborată, iar pe de altă parte sint ei înşişi 
burghezi şi văd in interesul lor de clasă temelia oricărei 
ordini adevărate. Şi la fel ca �udecătorii de pace se comportă 
şi poliţia. Burghezul poate face ce pofteşte, faţă de dinsul 
agentul de poliţie e intotdeauna politicos şi se ţine intocmai 
de lege ; proletarul însă e tratat cu brutalitate şi grosolănie, 
sărăcia însăşi făcîndu-! suspect· de tot felul de crime, răpin
du-i din capul locului orice posibilitate legală de apărare 
împotriva actelor arbitrare ale agenţilor fOFţei publice ; de 
aceea pe dinsul legile nu-l protejează, poliţia dă buzna la el 
în casă fără nici o formalitate, arestindu-1 şi maltratindu-1, 
şi numai atunci cind vreo asociaţie ca aceea a minerilor an
gajează pe un Roberts, iese la iveală cît de puţin il apără 
legea pe proletar, cit de des trebuie să suporte el toate ri
gorile legii fără să se bucure de nici unul dintre avanta-
jele ei. · · , . · 

Pînă la ora aduală, clasa celor avuţi auptă in parlament 
împotriva sentimentelor mai bune ale celor pe care egoismul 
nu i-a orbit încă de tot, pentru a subjuga tot mai mult prole
tariatul. Un izlaz comunal după altul e confiscat şi cultivat, 
fapt care contribuie, ce-i drept, la îmbunătăţirea culturilor, 
dar păgubeşte foarte mult proletariatul. Acolo unde existau 
izlazuri comunale, mai putea şi săracul să ţină un măgar, un 
porc sau citeva gişte, iar copiii şi tinerii aveau un loc unde 
să se joace şi să se zbenguie în aer liber ; toate acestea 
dispar pe zi ce trece, cîştigul săracilor se micşorează, iar 
tineretul, căruia i s-a răpit locul de joacă, se duce în schimb 
la cîrciumă. In fiecare sesiune sint votate de parlament o 
mulţime de legi cu privire la desţelenirea izlazurilor co
mnale. - In sesiunea din 1844, cind guvernul a vrut să 
oblige societăţile de cale ferată, care monopolizau întregul 
transport, să inlesnească muncitorilor deplasarea şi să fixeze 
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tarife pe măsura mijloacelor lor (1 penny mila, egal cu 
aproximativ 5 groşi de argint mila germană) , propunînd ca 
un tren cu vagoane de clasa a treia să circule zilnic pe fie
care linie, "prea cuviosul părinte întru domnul" episcopul 
Londrei a cerut să se excepteze ziua de duminică, singura zi 
în care în genere pot călători şi muncitorii ocupaţi tot restul 
săptămînii, şi în felul acesta călătoria în zilele de duminică 
să fie permisă numai celor bogaţi, nu şi celor săraci. Această 
propunere era însă prea directă, prea făţişă ca să poată fi 
votată şi s-a renunţat la ea. Spaţiul nu-mi permite să înşir 
toate atacurile camuflate împotriva proletariatului măcar din
tr-o singură sesiune. Mai citez numai unul singur din aceeaşi 
sesiune a anului 1844. Un deputat cît se poate de obscur, un 
domn Miles, a propus o lege pentru reglementarea raportu
rilor dintre stăpîni şi slujbaşi, o lege care părea foarte ino
fensivă. Guvenul îşi însuşi proiectul şi-1 trecu unei comisii 
spre studiere. Intre timp izbucni greva minerilor din nord, 
iar Roberts străbătu în marş triumfal toată Anglia împreună 
cu muncitorii săi achitaţi. Cînd proiectul de lege se întoarse 
de la comisie, se constată că fuseseră introduse cîteva clauze 
cît se poate de despotice, mai ales una care îi conferea pa
tronului dreptul de a tiri înaintea oricărui (any) judecător 
de pace pe oricare muncitor care se angajase verbal sau în 
scris să presteze vreo muncă, fie ea şi ooaziona'lă, în caz că  
muncitoul a r  refuza serviciul sau a r  avea o purtare ireve
rentioasă (misbehaviour) ; ln baza simplului jurămînt l pa
tronului sau al agenţilor sau supraveghetorilor din serviciul 
lui, deci în baza jurămîntului reclamantului, muncitoul pu
tea fi condamnat pînă la două luni închisoare sau muncă 
silnică. Această lege îi indignă la culme pe muncitori, cu atît 
mai mult cu cît în acelaşi timp în discuţia parlamentului se 
găsea şi legea zilei de muncă de 10 ore, care produsese o 
zarvă mare. Se ţinură sute de adunări şi sute de petiţii ale 
muncitorilor fură expediate la Londra purtătorului de cuvînt 
al proletariatului în parlament, Thomas Duncombe. Acesta 
era, in afară de Ferrand, care făcea parte din gruparea "tî
năra Anglie " ,  singurul opozant hotărît ; cînd ceilalţi radicali 
văzură însă că poporul era impotriva legii, începură unul 
cîte unul să-şi părăsească poziţia rezervată şi să se alăture 
lui Duncombe, _i deoarece nici burghezia liberală, dată fiind 
starea de agitaţie a muncitorilor, nu avea curajul să se pro
nunţe in favoarea legii şi cum, în general, avînd în veder� 
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nemulţumirea poporului, nimeni nu se interesa prea mult de 
ea, legea căzu cu succes. 

Cea mai deschisă declaraţie de război făcută proletaria
tului de către burghezie o constituie însă teoria malthusiană 
a populaţiei şi noua lege pentru asistenta săracilor care 
derivă dintr-însa. Despre teoria lui Malthus am vorbit în mai 
multe rînduri. Să repetăm pe scurt concluzia ei principală, 
şi anume că, pămîntul fiind în permanenţă suprapopulat, tre
buie să existe întotdeauna lipsuri, mizerie, sărăcie şi imorali
tate ; că soarta din totdeauna a omenirii este să fie prea nu
meroasă şi de aceea împărţită în diferite clase, dintre care 
unele sînt mai mult sau mai puţin bogate, instruite, morale, 
iar celelalte mai mult sau mai puţin 1ărace, nenorocite, igno
rante şi imorale. Concluzia practică - concluziile sînt trase 
de Malthus însuşi - este că filantropia şi fondurile de asis
tenţă sînt de fapt o absurditate, întrucît contribuie numai să 
menţină suprapopulaţia, a cărei concurenţă face să scadă 
salariul celorlalţi şi să încurajeze înmulţirea ei ; că tot atît 
de absurd este ca administraţiile instituţiilor filantropice să 
procure de lucru săracilor, căci întrucît numai o anumită 
cantitate de produse poate fi consumată, pentru fiecare şo
mer care capătă de lucru devine şomer un alt muncitor care 
avusese de lucru pînă atunci, aşa că industria particulară 
suferă un prejudiciu de pe urma industriei create de adminis
tratia instituţiilor filantropice ; că deci nu poate fi vorba de a 
hrăni suprapopulaţia, ci de a o reduce pe cît posibil, într-un 
fel sau într-altul. Fără ocolişuri Malthus declară că dreptul 
fiecărui om oare există pe lume de a avea mijloacele de 
subzistenţă necesare, drept recunoscut pînă acum, e o pură 
absurditate. Şi citează cuvintele unui poet : săracul vine la 
masa s ărbătorească a naturii şi nu găseşte pentru el  un tacîm 
liber, şi adaugă : iar natura îi porunceşte să se care (she 
b ids him to be gone) , "căci înainte de a se naşte el n-a 
intrebat societatea dacă îl vrea" .  Această teorie este actual
mente teoria favorită a tuturor adevăraţilor burghezi englezi ,  
ceea ce e foarte natural, căci ea e foarte comodă pentru ei 
şi, de altfel, în împrejurările actuale conţine şi mult adevăr. 
Dacă, prin urmare, nu mai se vorba e a folosi "suprapopu
laţia u ,  de a o transforma în populaţie utilizabilă, ci numai 
de a-i lăsa pe oameni să moară de foame în modul cel mai 
simplu, împiedicîndu-i totodată să  aducă pe lume prea mulţi 
copii, atunci totul se reduce, fireşte, la o nimica toată, pre-
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supunînd bineînţeles că suprapopulaţia îşi dă seama că e de 
prisos şi va fi mulţumită să moară de foame. Deocamdată 
insă, în ciuda încer�ărilor stăruitoare ale burgheziei ome
noase de a-i convinge pe muncitori de acest lucru, ea nu prea 
are perspective de reuşit�. Ba, dimpotrivă, muncitorilor le-a 
intrat în cap că tocmai ei, cu mîinile lor harnice, sînt cei 
necesari, pe cînd bogaţii domni capitalişti, care nu fac nimic, 
sînt de fapt cei de prisos. 

Deoare::e însă puterea se ma� afli încă în mîinile bogă
taşilor, proletarii, chiar aacă nu vor s-o recunoască de bună
voie, trebuie să accepte legea care îi d�clară într-adevăr de 
prisos, cum s-a şi intimplat prin noua lege pentru asistenţa 
săracilor. Vechea lege, care se întemeia pe actul din 1601 
(din al  43-lea an de domnie a reginei Elisabeta) , pornea în 
mod naiv de la principiul că este ae datoria comunităţii să 
îngrijească de întreţinerea săracilor. Cine nu avea de lucru 
primea ajutor, iar cu timpul săracul a ajuns să creadă, aşa 
cum e şi just, că comunitatea este obligată să nu-I lase să 
moară de foame. El îşi revendica ajutorul săptămînal ca pe 
un drept, nu ca pe o favoare, încît in cele din urmă burghe
zia găsi că se cam întrece cu gluma. In 1833, cînd ea ajunse 
la putere datorită legii reformei şi totodată pauperismul era 
în apogeu în regi11ille rraJle, bmgheJia păş. iilliiat la 
reformarea legilor pentru asistenţa săracilor corespunzător 
punctului ei de vedere. Ea instituî o comisie de anchetă care 
descoperi un mare număr de abuzuri. Se constată că întreaga 
clasă muncitoare de la şes e pauperizată şi că ea depinde, cu 
totul sau î: parte, de fondul de asistenţă din care se varsă 
muncitorilor un supliment atunci cînd salariile sînt prea scă
zute, Se mai constată că acest sistem priq care şomerul era 
întreţinut, prin care muncitorul prost plătit şi impovărat cu o 
familie nueroasă era ajutat, prin care tatăl era silit să plă
tească pensie alimentară pentru copiii sai naturali, iar ajuto
rarea săracilor era în genere recunoscută ca o acţiune nece
sară, era un sis•tem ruinător pentru ţară, 

,.o frînă in dezvoltarea industriei, Q încurajare a căsătoriilor nesocotite, 
un îndemn la înmulţirea populaţiei şj care suprimă influenţa surplusu
lui de populaţie asupra salariului ; o instituţie naţională menită să-i des
curajeze pe cei harnici şi cinstiţi şi să-i ocrotească pe cei leneşi, vicioşi 
şi nechibzuiţi, menită să distrugă legăturile familiale, să împiedice sis
tematic acumularea de capital, să dizolve capitalul existent şi să ruineza 
pe contribuabili ; şi, ceea ce e culmea, să acorde, prin instituirea pensiei 
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alimentare, o primă pentru copiii neligitimi •. (Extras lin raportul comi
siei instituite în baza legii pentru asistenta săracilor) *. 

Acestă descriere a efectelor vechii legi de asistenţă este, 
desigur, justă în general ; subventiile favorizează lenevia şi 
înmulţirea populaţiei ude prisos", In imprejurarile sociale ac
tuale, nevoiaşul este silit să devină egoist, iar atunci cînd 
poate alege între a munci şi a nu face nimic, trăind totuşi la 
fel de bine, e clar că el preferă să nu facă nimic. Dar de aici 
rezultă nnai că actualele relatii sociale nu sînt bune la nimic, 
şi nicidecum că sărăcia este o crimă care trebuie tratată după 
teoria intimidării, cum conchideau mebrii comisiei adepţi ai  
lui Malthus. 

Aceşti înţele,pţi malthusieni erau ÎlSă atît de convinşi de 
infailibilitatea teoriei lor, încît nu au şovăit nici un moment 
să-i arunce pe săraci în patul lui Procust al părerilor lor şi 
să-i trateze, în consecinţă, cu cea mai revoltătoa-e asprime. 
Convinşi, împreună cu Malthus şi cu ceilalţi adepţi ai liberei 
concurenţe, că cel mai bun lucru este să laşi pe fiecare să 
se îngrijească de sine însuşi şi să aplici în mod consecvent 
principiul "laissez-faire'', ei ar fi preferat să desfiinţeze cu 
totul legile de asistenţă. Dar, neavînld nici curajul şi nici auto
ritatea necesară pentru a procda astfel, ei au propus o lege 
pentru asistenta săracilor cît mai malthusiană, care era mult 
mai barbară decît pomenitul "laissez-faire" ,  deoarece ea inter
venea activ acolo unde acesta rămînea pasiv. Am văzut cum 
Malthus censideră săr�cia, mai preciS şomajul, denumite de el 
"prisosul " ,  ca pe o crimă, pe care societatea trebuie s-o pe
depsească cu moartea prin înfo)etare. Membrii comisiei nu au 
fost chiar atît de barbari ; moartea brutală, directă, prin înfo
metare, are în sine ceva prea înfricoşător, chiar şi pentru un 
membru al acestei comisii, Bine, spuseră dînşii, voi, săracii, 
aveti dreptul la existentă, dar chiar numai la existenţă ; drep
tul de a vă înmulţi nu-l aveţi, tot atît de puţin ca şi pe acela 
de a duce o existenţă omenească. Sînteţi o calamitate naţio
nală, şi dacă nu vă putem înlătura imediat, ca pe orice altă 
calamitate naţională, cel puţin să simţiţi că sînteţi o calami
tate, că trebuie să fiţi ţinuţi în frîu şi puşi în imposibilitate 
de a crea şi pe 'viitor alţi oameni "de prisos'' sau de a�i pro
duce indirect prin încurajarea trîndăviei şi a şmajului. Puteţi 

* "Extracts from Information received by the Poor-Law-Commissio
ners" ,  Published by Authority. ["Extrase din raportul primit de membrii 
comisiei instituite In baza legii pentru asistenta săracilor" .  Publicate cu 
aprobarea autorităţilor] . Londra, 1 833. 



522 Friedrich Engels 

trăi, dar numai ca un avertisment pentru toţi aceia care s-ar 
putea simţi îndemnaţi să devină, Ia rînldul lor, de prisos. 

Ei au propus deci noua lege pentru asistenta săracilor, care 
a fost votată de parlament în 1834 şi mai e în vigoare şi astăzi. 
Orice ajutor în bani sau în alimente a fost suprimat ; sin
gurul ajutor care se acorda era cazarea în "casele de muncă", 
construite imediat pretutindeni. Organizarea acestor "case de 
munclM (workhouses) , sau, cum le numeşte poporul, bastilii 
ale legii pentru asistenta săracilor (poor-law bastiles) , este 
însă de aşa natură, încît sperie şi îndpărtează în mod inevi
tabil pe oricine ar mai avea o cît de vagă speranţă de a o 
scoate la capăt fără acest fel de caritate publică. Pentru ca să  
nu se recurgă la fondul de asistnţă decît în  cazuri extreme 
şi pentru a stimula la maximum strădaniile fiecăruia înainte 
de a se  hotărî să se refugieze aici, s-a făcut din "casa de 
muncă" locul cel mai respingător pe care l-a putut născoci 
vreodată mintea rafinată a unui malthusian. Hrana e mai 
proastă decît a celor mai săraci dintre muncitorii care au de 
lucru, iar munca mai grea ; căci altminteri aceştia ar prefera 
şederea în "casa de muncă" j alnicei existente pe care o au în 
afara ei. Cane, indeosebi cane proaspătă, se dă rar, de obicei 
numai cartofi, pîine din cea mai proastă şi un fel de fiertură de 
ovăz, bere puţină sau de loc. Pînă şi rimul alimentar din 
inchisori este în general mai bun, aşa că  adesea pensionarii 
caselor de muncă comit intnţionat un delict oarecare numai 
pentru a fi trimişi la închisoare. Căci şi casa de muncă e 
tot o inchisoare 1 cine nu-şi îndeplineşte norma sa de muncă 
nu primeşte de mîncare ; cine vrea să iasă trebuie să 
ceară mai întîi învoire, care îi poate i acordată sau refuzată, 
după purtarea sa s au după părerea pe care o are inspectorul 
n această privinţă 1 tutunul e interzis, la fel şi darurile din 
partea rudelor sau prietenilor din afara casei de muncă ; pau
perii poartă o uniformă a casei de muncă şi sînt la discreţia 
bunului plac al inspctorului. Pentru ca munca lor să nu con
cureze cumva industria particulară, Ii se dau de obicei ocu
paţii inutile ; bărbaţii sparg pietre "atît cît poate sparge cu 
efort un om viguros intr-o zi" ; femeile, copiii şi bătrînii des
tramă otgoane vchi, m uitat in ce scop neinsemnat. Pentru 
ca "cei de prisos" să nu se înmulţească sau pentru ca părinţii 
"decăzuţi " să nu aibă vreo inriurire asupra copiilor lor, fami
liile sint despărţite, bărbatul e trimis intr-o aripă a clădirii ,  
femeia intr-alta, iar copiii iarăşi in alta, şi  n-au voie să se 
vadă dcit la anumite ocazii, rare, şi  atunci numai dacă, după 
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părerea funcţionarilor, s-au purtat bine. Şi pentru a izola com
plet de restul lumii în aceste bastilii molima pauperismului, 
locatarii lor nu au loie să pr.ească vizite în vorbitor decît cu 
permisiunea funcţionarilor şi, în general, nu pot să vină în 
contact cu lumea din afară dedt sub controlul şi cu permi
siunea acestora. 

Cu toate acestea se prevede ca hrana să fie bună, iar tra
tamentul nn. Spiritul legii se face însă prea simţit pentru 
ca această cerinţă să poată fi cît de cît îndeplinită. Membrii 
comisiei instituite în baza legii pentru asistenta săracilor şi 
întreaga burghezie engleză se înşală dacă cred posibilă apli
carea principiului fără manifestarea consecinţelor lui. Trata
mentul prevăzut de litera noii legi este în contradicţie cu în
tregul spirit al acesteia ; dacă legea : consideră de fapt pe 
săraci ca pe nişte criminali, •casele de muncă ca pe nişte închi
sori, declarînd pe locatarii lor în afara legii, în afara ' omenirii, 
obiect al dezgustului şi al ororii, toate ordinele contrare nu 
pot servi la nimic. De aceea în practică  săracii sînt trataţi 
conform spiri:ului legii, şi nu după litera ei. Iată cîteva 
exemple : 

In vara anului 1843, la casa de muncă din Greenwich, un 
băieţaş de cinci ani a fost închis, ca pdeapsă, timp de trei 
nopţi în camera mortuară şi silit să doarmă pe capacul sicrie
lor. La casa de muncă din Herne s-a procedat la fel cu o fetiţă 
care se scăpa în pat în timpul nopţii 1 'de altfel acest gen de 
pdeapsă pare a fi foarte agreat. Această casă de muncă, si
tuată într-una dintre cele mai frumoase regiuni ale Kentului, 
se deosebeşte şi prin faptul că toate ferestrele ei dau spre 
curte, şi abia de curînd s-au făcut două ferstre care permit 
locatarilor să arunce o privire înspre lumea din afară. Cel 
care relatează aceste lucruri, în "Illuminatd Magazine", îşi 
încheie descrierea cu cuvintele : 

"Daci domnul I-ar pedepsi e om pentru crimi aşa cum omul ii 
pedepseşte e semenii lui pentru siricie, r fi vai de fiii lui Adam 1 "  

In noiembrie 1843 a murit la Leicester un om care p ărăsise 
cu două zile înainte casa de muncă din Coventry. Amănuntele 
în legătură cu felul în care sînt trataţi săracii în această casă 
sînt revoltătoare. Omul, un anume George Robson, avea la 
umăr o rană care fusese complet neglijată ; i s-a cerut să 
pună pompa în funcţiune cu braţul sănătos ; de mîncare nu 
primea decît hrana obişnuită a casei de muncă, pe care îns. 
n-o putea suporta din cauza slăbiciunii fizice provocate de 
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rana neîngrijită ; aşa că slăbea, fireşte, din ce în ce mai mult, 
şi cu cît se plîngea, cu atît tratamentul devenea mai brutal. 
Cînd soţia lui, care era şi dînsa acolo, îi aducea picul ei de 
bere, era certată şi silită s-o bea în prezenţa supraveghetoarei. 
Omul căzu la pat, dar nici atunci nu avu parte de un trata
ment mai bun. In cele din urmă, Ia cererea lui , a fost eliberat 
împreună cu soţia lui, sub o ploaie, de apostrofări din cele mai 
jignitoare. Peste două zile îşi dădu sfîrşitul la Leicester din 
cauza rănii neglijate şi a hranei absolut indigeste pentru 
starea lui, după cum a declarat medicul care asistase la autop
sie. La eliberare i s-au înmînat nişte scrisori, adresate lui, care 
contineau bani ; ele fuseseră reţinute ti,p 'de şase săptămîni 
şi deschise de director, conform unei reguli a instituţiei 1 -
In casa de muncă din Birmingham s-au petrecut lucruri atît 
de scandaloase, încît în cele din urmă, în decembrie 1843, a 
fost delegat un funcţionar pentru anchetă. El eonstată că  patru 
vagabonzi [ trampers ] (am dat mai sus explicaţia acestei ex
presii) fuseseră închişi goi sub scară într-o carceră întune
coasă (:ilack-hole) şi ţinufi astfel timp de 8-1 0  zile pe frigul 
cel mai aspru, adesea flămînzi, fără să li se fi dat ceva de mîn
care pînă Ia ora prînzului. Un băieţaş trecuse prin toate locu
rile de pedeapsă ale instituţiei : mai întîi prin camera cu ve
chituri, boltită, igrasioasă şi mică, apoi de două ori în carcera 
de sub scară, a doua oară timp de trei zile şi trei nopţi, apoi 
tot atîta timp în carcera vche, mai proastă decît cealaltă, pe 
urmă în camera vagabonzilor, o încăpere mică, infectă şi dez
gustător lde murdară, cu paturi de scînduri, în care funcţio
naru' găsi la inspecţie încă doi băieţi în zdrenţe, chirciţi de 
frig, care stăteau aoolo de patru zile. Il carcera de sub scară 
erau băgaţi adeseori pînă la 7 inşi, în camera vagabonzilor 
pînă la 20 de vagabonzi, .îngrămădiţi unii peste alţii. Şi fmeile 
erau trimise în carcera de sub scară ca pedeapsă că nu voiau 
să meargă la biserică ; una fusese închisă chiar patru zile în 
camera vagabonzilor, în cine ştie ce fel de tovărăşie, şi asta 
în timp ce era bolnavă şi lua medicamente 1 Altă femeie fu
sese trimisă, ca pedeapsă, în casa de nebuni, deşi era în depli
nătatea facultăţilor ei mintale. - In casa de muncă din Bac ton, 
în Suffolk, s-a instituit o anchetă asemănătoare în ianuarie 
1844, în urma căreia a ieşit la iveală că aici funcţiona ca infir
mieră o descrierată care se purta in modul cel mai nesăbuit 
cu bolnavii ; bolnavii, care adeseori erau agitaţi noaptea sau 
se sculau, erau legaţi cu frînghii petrecute peste aşternut şi p e  
sub pat, spre a scuti infimierele de osteneala de a-i veghea ; 
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unul dintre bolnavi a fost găsit mort în această poziţie. In 
azilul de săraci din St. Pancras din Londra, unde se confecţio
nează ::ămăşile ieftine, un epileptic s-a sufocat în pat în timpul 
unui acces, fără să-i fi venit cineva în ajutor. In aceeaşi casă 
dorm 4-6, ba uneori chiar 8 copii într-un pat. - In casa de 
muncă Shoreditch din Loidra, un om a fost culcat în acelaşi 
pat cu un bolnav care zăcea cu temperatură mare, patul fiind, 
în plus, şi plin de insecte. - In casa de muncă din Bethnal 
Green, Londra, o femeie însărcinată în luna a şasea n-a fost 
primită în azilul propriu-zis, ci încuiată în sala de aşteptare, 
împreună cu copilul ei care nu avea nici doi ani, de la 28 fe
bruarie pînă la 20 martie 1844, fără pat şi vreun loc pentru 
satisfacerea necesităţilor fireşti. Bărbatul ei fusese primit în 
casa de muncă şi ,  cînd a cerut ca soţia lui să fie eliberată din 
acel loc, a fost pedepsit pentru această îndrăzneală cu 24 
de ore de arest, cu regim de pîine şi apă. - In casa de muncă 
din Slough lîngă Windsor, în septembrie 1844, un om zăcea pe 
moarte ; nevasta sa a plecat într-acolo, a ajuns la ora 12 noap
tea, a dat fuga la casa de muncă, dar n-a fost lăsată să intre ; 
abia a doua zi dimineaţa i s-a permis să-I vadă, şi atunci numai 
o jumătate de oră, în prezenţa supraveghetoarei, care îşi im
puse prezenţa şi cu prilejul vizitelor ulterioare ale femeii, spu
nîndu-i de fiecare dată după trecerea unei jumătăţi de oră că 
trebuie să plece. - La casa de muncă din Middleton, Lanca
shire, dormeau cîte 12, uneori şi 18 pauperi de ambele sexe în 
aceeaşi încăpere. Această instituţie nu e supusă noii legi pen
tru asistenta săracilor, ci unei legi anterioare, excepţionale 
(Gilbert's Act) . Inspectorul îşi instalase în casa de muncă o 
fabrică de bere proprie. - La 31 iulie 1844 un moşneag de 72 
de ani din casa de muncă din Stockport a fost tîrît în faţa jude
cătorului de pace pentru că refuzase să spargă pietre, motivîn
du-şi refuzul prin vîrsta sa înaintată şi anchiloza de care sufe
rea la un genunchi. Zadarnic a cerut o altă muncă pe măsura 
puterilor lui ; a fost condamnat Ia 14 zile muncă silnică la 
Joara de călcat. - In casa de muncă din Basford, funcţionarul 
trimis în inspecţie în februarie 1844 constată că cearceafurile 
nu fuseseră schimbate de 1 3  săptămîni, cămăşile de 4 săptă
mîni , iar ciorapii nu fuseseră schimbaţi de 2-10 luni, aşa că 
din 45 de băieţi nu mai aveau ciorapi decît trei, iar cămăşile 
erau toate zdrenţuite. Paturile mişunau de insecte, iar străchi
nile de mîncare erau spălate în hîrdaiele de urină. - In casa 
de muncă din vestul Londrei era angajat un portar sifilitic, 
care îmbolnăvise patru fete, dar cu toate acestea nu fusese 
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concediat ; alt portar luase o fată surdomută dintr-una din 
camere, o ţinuse ascunsă patru zile în patul lui, culcîndu-se cu 
ea. Nici acesta nu fusese concediat. 

Aşa viaţă, aşa moarte. Săracii sînt îngropaţi fără nici o 
consideraţie, ca vitele. Cimitirul săracilor de la St. Brides 
din Londra este o întindere mlăştinoasă, folosită drept cimitir 
din timpuJ Jui Carol al II-lea, şi plină cu grămezi de oseminte ; 
în fiecare miercuri săracii decedaţi sînt azvîrliţi într-o groapă 
adîncă de 14 picioare, popa îi prohodeşte în grabă, groapa e 
astupată mai mult de mîntuială, ca  să poată fi redeschisă 
miercurea următoare şi umplută cu cadavre pînă la refuz. Mi
rosul de cadavru care se degaj ă infecteaz. toată vecinăta
tea. - La Manchester cimitirul săracilor e aşezat în faţa Ora
şului vechi, pe Irk, şi e tot un loc pustiu, plin de hîrtoape. Cu 
vreo doi ani în urmă, un drum de fier a fost construit de-a 
curmezişul lui. Dacă ar fi fost un cimitir p entru oameni respec
tabili, cum ar mai fi protestat burghezia şi clerul împotriva 
profanării 1 Dar nu era decît un cimitir pentru săraci, era locul 
de odihnă al unor pauperi, al unor oameni de prisos, aşa că 
nu s-a sinchisit nimeni. Nimeni nu şi-a dat măcar osteneala să 
transporte cadavrele în descompunere în cealaltă parte a cimi
tirului ; pămîntul a fost scormonit după cum cereau intere
sele, în gropile proaspete s-au bătut pari, aşa că apa din 
pămîntul mocirlos, amestecată cu substanţe intrate în putre
facţie, a ieşit la suprafaţă, umplînd împrejurimile cu gaze 
pestilenţiale şi vătămătoare. Nu vreau să 'descriu în toate 
amănuntele ce barbarie dezgustătoare a ieşit la iveală cu 
acest prilej. 

Este oare de mirare că săracii refuză să primească, în ase
menea condiţii, ajutorul public ? Că preferă să moară de foame 
decît să intre în aceste bastilii ? Cunosc cinci cazuri în care 
oamenii au preferat să moară efectiv de foame şi, cu cîteva 
zile înaintea morţii, atunci cînd administraţia asistentei săra
cilor le-a refuzat orice alt ajutor în afara casei de muncă, au 
preferat să se întoarcă la mizeria lor decît să intre în acest iad. 
Din acest pnnct de vedere, mmbf'ii comisiei instituite în baza 
legii pentru asistenta săracilor şi-au atins pe deplin scopul. 
Dar în acelaşi timp regimul caselor de muncă a aprins mînia 
clasei muncitoare împotriva clasei celor avuţi, care în marea 
ei majoritae se extaziază în faţa noii legi pentru asistenta 
săracilor mai mult decît în faţa oricărei alte măsuri a celor 
care deţin puterea. De la Newcastle pînă la Dower indignarea 
muncitorilor împotriva noii legi ste unanimă. In această lege 
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burghezia şi-a exprimat atît de răspicat opinia în ceea ce pri
veşte datoriile ei faţă de proletariat, încît a fost înţeleasă şi de 
cei mai mărginiţi. Niciodată încă nu fusese afirmat atît de 
făţiş, de neocolit că săracii există numai pentru a fi exploataţi 
de cei avuţi şi pentru a muri de foame cînd aceştia nu mai 
au nevoie de ei. Dar tocmai de aceea noua lege pentru asis
tenta săracilor a contribuit atît de putenic la dezvoltarea miş
cării muncitoreşti, şi mai ales la răspîndirea cartismului, şi 
întrucît a fost aplicată îndeosebi a ţară, ea înlesneşte dezvol
tarea mişcării proletare în regiunile rurale. 

Să mai adăugăm că şi în Irlanda există din 1838 o astfel 
de lege pentru asistenta săracilor, care pregăteşte aceleaşi 
adăposturi pentru 80.000 de pauperi. Şi aici această lege a 
devenit odioasă, şi ar fi devenit şi mai odioasă dacă ar fi 
căpătat importanţa e care a avut-o în Anglia. Dar ce însem
nătate are felul execrabil în care sînt trataţi 80.000 de prole
tari într-o ţară în care numărul lor e de 2.500.000 ! In Scoţia 
nu există, afară de cîteva excepţii locale, nici un fel de legi 
pentru asistenta săracilor. 

Sper că după această descriere a noii legi pentru asistenta 
săracilor şi a efectelor ei, nu va susţine nimeni că am între
buinţat cuvinte prea aspre la adresa burgheziei engleze. In 
această măsură publică, în care burghezia engleză se manifestă 
in corpore ca putere, ea arată ce urmăreşte în realitate, ce în
seamnă toate acele acţiuni mai mărunte îndreptate împotriva 
proletariatului, care în aparenţă sînt imputabile numai anu
mitor indivizi. Că această măsură nu porneşte de la o frac
ţiune a burgheziei, d se bucură de aprobarea întregii clase, 
o dovedesc între altele dezbaterile parlamentare din 1844. Par
tidul liberal prezentase noua lege pentru asistenta săracilor ; 
partidul conservator, în frunte cu ministrul lui Peel, o apără, 
modificînd numai cîteva amănunte în Poor-Law-Amendment
Bill * din 1844. O majoritate liberală a prezentat legea, una 
conservatoare a adoptat-o, iar nobilii lorzi şi-au dat în ambele 
rînduri "consimţămîntul". In felul acesta s-a pronunţat exclu
derea proletariatului din stat şi din societate ; în felul acesta 
s-a declarat în mod public că proletarii nu sînt oameni şi nu 
merită să fie trataţi ca oameni. Să lăsăm în seama proletarilor 
din Regatul Britanic sarcina de a-şi recuceri drepturile de 
oameni **.  

* - amendamentul la legea pentru asistenta săracilor. - Nota Trad. 
** Pentru a evita orice interpretare greşită şi obiecţiile care s-ar pu

tea ivi de aici, ţin să subliniez că am vorbit despre burghezie ca cJsd 
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Aceasta e situaţia clasei muncitoare britanice, aşa cum am 
cunoscut<o în mp de 21 de rli u propriiH mei ochi şi din 
rapoartele oficiale şi alte rapoarte autentice. Şi dacă consider 
această situaţie de-a dreptul insuportabilă - ceea ce am şi ex
primat destul de des în paginile precedente - nu sînt singu
rul care o judec astfel. Gaskell a declarat încă în 1833 că a 
pierdut nădejdea unei rezolvări paşnice şi că o revoluţie cu 
greu poate fi evitată. Carlyle a explicat în 1838 cartismul şi 
acţiunea revoluţionară a muncitorilor prin mizeria în care tră
iesc, şi şi-a pus numai întrebarea cum au putut ei timp de 8 ani 
să stea atît de liniştiţi la masa Barmecidului 1 1 0, lăsîndu-se hră
niţi numai cu făgăduieli deşarte de burghezia liberală, iar în 
1844 el a declarat că trebuie să se treacă de îndată la orga
nizarea muncii, 

,.dacă vrem ca Europa, sau cel puţin Anglia, să mai rămi'nă multă vrem> 
un pămînt locuibil". 

Şi " Timesu ,  "primul ziar al Europei " ,  declară la 18 iunie 
1844 de-a dreptul : 

"război palatelor, pace bordeielor, acesta este st'rigătul de luptă al te
rorii, care ar putea răsuna din nou in tara noastră. Bogati, luati seama /" 

şi că toate cele citate de mine despre faptele unor persoane izolate au 
numai valoarea unor dovezi în ceea ce priveşte modul de a gindi şi ac
ţiona al clasei. De aceea nici n-am să fac o distincţie între diferitele 
fracţiuni şi partide ale burgheziei, care au numai o importanţă istorică 
şi teoretică, şi nu pot menţiona decit în treacăt pe cei cîţiva burghez! 
care s-au dovedit a fi excepţii onorabile. Aceştia sînt, pe de o >arte, 
radicalii cei mai pronunţaţi, care sint aproape cartişti, ca, de pilda, de
putaţii din Camera comunelor şi fabricanţii Hindley din Ashton şi Fiel
den din Todmorden (Lancashire) ; pe de altă parte, fracţiunea umanita
ristă a partidului tory, care s-a constituit recent in gruparea ,. tînăra An
glie" şi căreia ii aparţin în special membrii parlamentului Disraeli, 
Borthwick, Ferrand, lordul John Manners etc. Lordul Ashley de aseme
nea simpatizează cu ei. Ţelul ,.tinerei Anglii • este restaurarea ,.Angliei 
fericite" de odinioară, cu strălucirea şi feudalismul ei romantic ; acest 
ţel este, fireşte, irealizabil şi chiar ridicol, o adevărată satiră la adresa 
dezvoltării istorice, dar buna intenţie, curajul de a te ridica impotriva 
situaţiei existente şi a prejudecăţilor existente, de a recunoaşte ticălo
şia lor au şi ele o valoare. Cu totul izolat stă anglo-germanul Thomas 
Carlyle, care, deşi iniţial tory, merge mai departe decit cei amintiţi mai 
sus. Dintre toţi burghezii englezi, el analizează cel mai adinc cauza anar
hiei sociale şi cere organizarea muncii. Sper că, o dată ce a găsit calea 
justă, Carlyle va şti s-o şi urmeze. Cele mai bune urări ale mele şi ale 
multor germani îl întovărăşesc l - (1892). Dar revoluţia din februarie a 
făcut din el un reacţionar desăvîrşit ; mînia sa justă împotriva filisti
nilor s-a prefăcut într-o ciudă de filistin acrit faţă de valul istoriei, care 
l-a azvîrlit la mal. 
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Să mai examinăm încă o dată şansele burgheziei engleze. 
In cazul cel mai rău industria din străinătate, şi în special cea 
americană, va reuşi să facă faţă concurenţei engleze chiar după 
abolirea legilor ce"ealelor, abolire care va deveni necesară 
peste cîţiva ani. Industria germană face în acest moment sfor
ţări mari, iar cea americană a înaintat cu paşi uriaşi. America, 
cu resursele ei inepuizabile, cu uriaşele ei zăcăminte de fier 
şi .e cărbuni, cu nemaipomenita ei bogăţie de forţă hidrau� 
lică şi fluvii navigabile, şi mai ales cu populaţia ei energică 
şi activă, în comparaţie cu care englezii nu sînt decît nişte 
somnoroşi flegmatici, America a creat, în mai puţin de 1 0  ani, 
o industrie care concurează de pe acum Anglia în ceea ce pri
veşte stămburile de calitate inferioară (articolul principal al 
industriei engleze) , i-a alungat pe englezi de pe piaţa Americii 
de Nord şi de Sud, iar în China îşi plasează produsele alături 
de cele engleze. La fel se prezintă situaţia şi în celelalte ra
muri industriale. Singura ţară capabilă să cucerească mono
polul industrial e numai America. Dacă, în felul acesta, in
dustria engleză va fi învinsă, ceea ce se va întîmpla negreşit 
în următorii 20 de ani în cazul cînd nu intervine o schimbare 
în aCtul. si.ţie soillă, atunci majoitatea proletariatului 
va deveni pentru totdeauna "de prisos" , neavind altă alterna
tivă decît să moară de foame sau să facă revoluţie. Se gîndeşte 
oare burghezia engleză la această posibilitate ? Dimpotrivă, 
eccmoistul d faorit, MaGulloch, H ţ.e o prelegere din ca
binetul său de lucru şi o învaţă că nu e de conceput ca o ţară 
atît de tînără ca America, care are încă o populaţie destul de 
rară, să poată crea o industrie puternică sau să concureze o 
veche ţară industrială cum e Anglia. Ar fi o nebunie din par
tea americanilor să încerce acest lucru, fiindcă n-ar putea 
decit să piard. bani ; să rmînă deci frumuşel la agricultură, 
şi, după ce vor fi cultivat întreaga ţară, va veni, desigur, si 
timpul cînd se vor putea apuca cu succes de industrie. Iată ce 
spune înţeleptul economist, iar întreaga burghezie repetă cu 
evlavie cuvintele lui, în timp ce americanii cuceresc o piaţ.ă 
după alta, în timp ce un speculamt american mai îndrăzneţ a 
trimis de curînd un tranport de mărfuri americane în Anglia, 
unde a reuşit să le plaseze în vederea reexportării 1 

Dar chiar în cazul că Anglia ar păstra monopolul industriei, 
chiar dacă fabricile engleze s-ar înmulţi mereu, care ar fi con
secinţa ? Crizele comerciale ar continua să existe, devenind 
in urma extinderii industriei şi a creşterii proletariatului tot 
mai violente, tot mai înfricoşătoare. Prin ruinarea progrsivă 

34 - Marx-Engels - Opere, voi. II 
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a păturii inferioare a clasei de mijloc, prin centralizarea capi
talului în mîinile cîtorva, centralizare care progresează cu p�i 
uriaşi, proletariatul ar creşte în progresie geometrică, cuprin
zînd în scurtă vreme întreaga naţiune, cu excepţia cîtorva i
lionari. In această dezvoltare intervine însă un stadiu în care 
proletariatul îşi dă seama cît de uşor i-ar fi să răstoane orli
nea socială existentă, şi atunci urmează revoluţia. 

Dar nici .na, nici alta nu se va întîmpla. Crizele comer
ciale, pirghia principală a dezvoltării independente a prole
tariatului, împreună cu concurenţa externă şi cu ruina pro
gresivă a clasei de mijloc vor scurta acest proces. Nu cred 
că poporul va putea să suporte liniştit încă multe crize. Pro
babil că chiar viitoarea criză, care se va produce în 1846 
sau în 1847, va aduce abolirea legilor cerealelor şi carta. 
Rămîne de văzut ce mişcări revoluţionare va declanşa carta. 
Insă pînă la criza următoare, criză care, prin analogie cu 
cele precedente, ar urma să se producă în 1852 sau în 1853, 
dar care poate fi întîrziată prin abolirea legilor cerealelor 
sau accelerată în urma altor împrejurări, concurenţă străină 
etc., pînă la acea criză poporul englez se va fi săturat să se 
lase exploatat în folosul capitaliştilor sau să crape de foame 
atunci cînd capitaliştii nu mai au nevoie de el. Dacă pînă 
atunci burghezia engleză nu va lua aminte - şi, după toate 
aparenţele, desigur că nu o va face -, va urma o revoluţie 
cu care nu se va putea măsura nici una dintre cele prece
dente. Proletariatul, ajuns la desperare, va recurge la făclia 
incendiară despre care vorbeau predicile lui Stephens ; po
poul se va răzbuna cu o furie pe care anul 1793 nu ne-o 
poate nici măcar sugera. Războiul săracilor împotriva boga
ţilor va fi cel mai sîngeros război care s-a purtat vreodată. 
Nici trecerea unei părţi a burgheziei de partea partidului 
proletar sau o comportare mai bună a întregii burghezii nu 
ar mai folosi la nimic. De altfel o schimbare generală a 
mentalităţii burgheziei nu ar putea merge decît pînă la un 
"juste-milieu" t lipsit de llagă ; cei care s-ar alătura în mod 
mai hotărît muncitorimii ar forma o nouă Girondă şi ar pieri 
ca atare în decursul desfăşurării violente a evenimentelor. 
Prejudecăţile unei întregi clase nu se leapădă ca o haină 
veche, cu atît mai puţin dacă e vorba de burghezia engleză, 
conservatoare, mărginită şi egoistă. Toate aceste concluzii . 
pot fi trase cu cea mai mare precizie, căci ele au ca premise 

• - moderaţie. - Nota Trad. 
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fapte de netăgăduit, luate pe de o parte din dezvoltarea isto
rică, pe de altă parte din natura omului. Să fii profet nu-i 
nicăieri atît de uşor ca în Anglia, fiindcă aici toate elemen
tele componente ale societăţii se conturează mai limpede şi 
mai precis ca oriunde. Revoluţia l·rebuie să se producă, acum 
e prea tîrziu pentru o rezolvare paşnică a problemei ; dar 
ea poate să fie totuşi mai puţin violentă decît am prorocit-o 
eu. Acest lucru va depinde însă mai puţin de dezvoltarea 
burgheziei decît de cea a proletariatului. Şi anume, cu cît 
proletariatul va primi în s înul său mai multe elemente so
cialiste şi comuniste, cu atît revoluţia va fi mai puţin sînge
roasă, mai puţin vindicativă şi violentă. Comunismul stă din 
punct de vedere principial deasupra antagonismului dintre 
burghezie şi proletariat ; el recunoaşte importanţa istorică a 
acestuia numai pentru prezent, dar nu-l consideră justificat 
în viitor ; -comunismul vrea tocmai să înlăture acest antago
nism. El recunoaşte deci - atîta vreme cît există acest anta
gonism - ca o necesitate înverşunarea proletariatului îm
potriva asupritorilor săi ,  ca pe cea mai importantă pîrghie 
a mişcării muncitoreşti care se naşte ; dar el trece dincolo de 
această înverşunare, tocmai pentru că reprezintă cauza uma
nităţii, şi nu numai a muncitorilor. De altfel nici unui co
munist nu-i trece prin gînd să se răzbune pe individ şi nici 
nu crede, în genere, că în împrejurările actuale burghezul 
izolat ar putea proceda altfel decît procedează. Socialismul 
englez (adică comunismul) se întemeiază tocmai pe acest 
principiu al iresponsabilităţii individului. Deci cu cît munci
torii englezi vor asimila mai mult ideile socialiste, cu atît 
actuala lor îndîrj ire, care în forma ei violentă de acum nu 
ar duce la nimic, va deveni de prisos, cu atît acţiunea lor 
împotriva burgheziei va pierde din sălbăticie şi brutalitate. 
Mai mult chiar : dacă ar fi cu putinţă ca întregul proletariat 
să devină comunist înainte de izbucnirea luptei, atunci 
aceasta ar decurge cît se poate de paşnic ; dar asta nu mai 
e posibil, acum e prea tîrziu. Cred totuşi că, pînă la izbuc
nirea războiului absolut deschis şi direct al săracilor împo
triva bogaţilor, război care a devenit acum inevitabil în 
Anglia, proletariatul va fi cel puţin atît de lămurit în pro
blema socială, încît, cu ajutorul evenimentelor, partidul co
munist să fie capabil să înlăture în cele din urmă elementul 
brutal al revoluţiei şi să preîntîmpine un 9 termidor 111•  De 
altfel experienţa francezilor nu va fi fost în zadar, şi apoi 
cei mai mulţi conducători cartişti sînt deja comunişti. Şi 

34* 
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deoarece comunismul se  situează deasupra antagonismului 
dintre proletariat şi burghezie, partea cea mai bună a bur
gheziei - al cărei număr este însă extrem de mic, nepu
tîndu-se conta decît pe recrutarea de aderenţi din tînăra 
generaţie - se va alătura mai lesne comunismului decît 
cartismului exclusiv proletar. 

Dacă aceste concluzii nu p ar suficient de motivate aici, 
se va ivi, desigur, în altă p arte prilejul de a dovedi că ele 
sînt rezultatul necesar al dezvoltării istorice a Angliei. Dar 
sînt convins că războiul săracilor împotriva bogaţilor, care 
e purtat şi acum individual şi în mod indirect, va fi dus în 
Anglia şi, în general, pe plan colectiv şi direct. Pentru o 
rezolvare paşnică este prea tîrziu. Clasele se diferenţiază din 
ce în ce mai net, muncitorii opun tot mai multă rezistenţă, 
indirjirea creşte, ciocnirile izolate de guerilă se concentrează 
în lupte şi demonstraţii mai importante, şi în curînd va fi de 
ajuns un mic conflict ca să pornească lavina. Şi atunci va 
răsuna cu siguranţă în toată ţara strigătul de luptă : "Război 
palatelor, pace bordeielor 1" ; dar atunci va fi prea tîrziu 
pentru bogaţi ca să mai ia aminte. 



T U I  

N E W M O R A L  W O R L D : -
G U ETT& lrP TRB  RAT I O N A L  80CI ITY. 

[Friedrich Engels] 

[Socialismul pe continent 1 12] 

[,.The New Moral World" 1 1 3 nr. 15 
din 5 octombrie 1844) 

La înapoiere spre patrie am vizitat la Paris un club co
munist al şcolii mistice. Am fost introdus în acest club de 
un rus, care posedă la perfecţie limba germană şi franceză 
şi care s-a ridicat împotriva adepţilor acestui curent cu foarte 
multă abilitate, folosind argumentarea lui Feuerbach *. La ei 
cuvîntul dumnezeu are aceeaşi semnificaţie ca Love Spirit **  
la cei  din colonia Ham-Common. Ei  au considerat totuşi că 
aceasta este o chestiune secundară, şi din punct de vedere 
p ra·cti c erau de acord cu noi întrucît spuneau : "Enfin, 
J'atheisme c'est votre religion• : - ln fine, aternil este religia 
voastră. ln franţuzeşte religie înseamnă convingere, s�nti
ment, şi nu adorare. Ei ne-au afirmat că toată gălăgia şi tără
boiul burgheziei, respectiv ale clasei de mijloc, împotriva 
Angliei sînt o totală aberaţie, şi s-au străduit foarte mult să  
ne convingă că  n-au nici cea mai mică prejudecată naţională, 
c ă  muncitorii din Franta nu se sinchisesc de Maroc ·, ştiind 
prea bine că ls ouvriers, muncitorii, din toate ţârile sînt 
aliaţi care au aceleaşi interese. Ne-au mai spus că clasa de 
mijloc din Franţa este tot atît de egoistă, de lacomă şi de 
insuportabilă din punct de vedere social ca şi cea din Anglia, 
dar că munci-orii francezi sînt oameni de treabă. Printre 
ruşii de la Paris noi am făcut progrese remarcabile. La Paris 
€Xistă trei sau patru nobili şi stăpîni de iobagi, care sînt nişte 
comunişti radicali şi atei. 

• Dizolvarea ideii de dumnezeu In om. - Nota Red. 
•• Spiritul dragostei. - Nota Trad. 
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La Paris avem un ziar comunist german, "Vorwirts" 115, 
care apare de două ori pe săptămînă. In Belgia este în curs 
o campanie activă de agitaţie comunistă, iar la Bruxelles se 
editează un ziar "Debat Social" 116• La Paris există aproxima
tiv 6 ziare comuniste. Socialiste şi Socialitaire sînt în Franţa 
noţiuni la modă, iar Ludovic-Filip, burghezul prin excelenţă, 
a luat sub protecţia sa ziarul "Democratie Pacifique" 117 şi-1 
sprijină cu bani. Aerele religioase ale sociliştilor francezi 
sînt de cele mai multe ori făţamice ; indivizii aceştia sînt 
complet nereligioşi, şi primele victime ale viitoarei revoluţii 
vor fi popii. 

Cei din Colonia au făcut progrese enorme. Cu ocazia unei 
intruniri ţinute într-un local, societatea noastră, formată în 
cea mai mare parte din avocaţi, medici, artişti etc., a umplut 
o încăpere destul de mare ; au asistat şi trei sau patru sublo
cotenenţi de artilerie, dintre care unul este un tip foarte inte
ligent. La Disseldorf avem cîţiva adepţi, printre care se 
numără şi un poet foarte talentat. La Elberfeld am vreo şase 
prieteni şi mai există şi alţi cîţiva comunişti. De fapt, aproape 
că nu există oraş în nordul Germaniei în care să nu existe 
cîţiva adversari radicali ai proprietăţii şi cîţiva atei. La Ber
lin Edgar Bauer a fost tocmai condamnat la 3 ani închisoare 
pentru ultima lui carte 118• 
Originalul a fost scris in limba englezi 
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[Fmtich Egs] 

Succesele rapide ale comunismului în Germania 

[I] 

["The New Moral World" nr. 25 
din 13 decembrie 18441 

Vă trimit cîteva rînduri pentru ziarul dv., în speranţa că 
compatriotii dv. vor fi  bucuroşi să afle dte ceva despre 
succesele repurtate de cauza noastră comună de partea 
aceasta a canalului. In acelaşi timp îi pare bine că pot 
arăta în ce măsură poporul german, care, ca de obicei, a 
rămas în urmă şi în ceea ce priveşte punerea pe tapet a pro
blemei reformei sociale, face astăzi eforturi pentru a cîştiga 
timpul pierdut. Intr-devăr, este uimitoare iuţeala cu care 
socialismul s-a răspîndit în această ţară. Acum doi ani existau 
numai doi oajeni pe care ii interesau, în genere, problemele 
sociale ; acum un n a apărut prima scriere socialistă 1 19• 
E drept că existau cîteva sute de comunişti germani în 
străinătate, dar, fiind muncitori, influenţa lor era slabă şi 
scrierile lor nu puteau fi răspîndite în rîndurile "claselor de 
sus" .  Pe de altă parte şi piedicile care stăteau în calea socia
lismului erau enorme : cenzura presei, inexistenţa dreptului 
de a ţine intruniri publice, a dreptului de asociere, legi des
potice şi tribunale secrete cu judcători plătiţi care pedep
seau pe oricine îndrăznea în vreun fel oarecare să facă 
poporul să gîndească. Şi, cu toate acestea, care e acum situa
ţia în Germania ? In locul celor doi amărîţi care scriau despre 
socialism pentru un public care nu cunoştea şi pe care nu-l 
interesa această problemă, avem acum o sumedenie de scri
itori inteligenţi care prdică noua învăţătură pentru mii de 
oameni dornici să asculte tot ce e în legătură cu acest su
biect ; avem diferite ziare socialiste, radicale pe cît le îngă
duie cenzura, în primul rînd "Trier'sche Zeitung" 120 şi 
"Sprecher" 121 din Wesel ; avem un ziar care apare la 
Paris 115, unde domneşte libertatea presei şi unde, în afară de 
publicaţiile periodice care sînt direct sub influenţa guverne
lor, nu există ziar care să nu scrie în fiecare zi şi în termeni 
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1 
foarte elogioşi despre socialism şi socialişti. Adversarii noştri 
cei mai înverşunaţi nu au curajul să ne înfrunte făţiş. Chiar 
guvernele sînt silite să privea,scă cu bunăvoinţă toate mişcările 
legale care tind spre socialism. Peste tot iau naştere asociaţii 
atît în scopul îmbunătăţirii situaţiei oamenilor muncii cît şi 
in scopul de a le da acestora posibilitatea să se cultive la 
care participă în mod activ �i fncţionari superiori ai 
guvernului prusian. Pe scurt, socialismul a devenit problema 
la ordinea zilei în Germania şi în decurs de un an a luat 
naştere un partid socialist pufernic care insuflă de pe acum 
respect tuturor partidelor politice şi se bucură de o deosebită 
solicitudine din partea liberalilor din această ţară. Pînă în 
momentul de faţă, bastionul nostru era clasa de mijloc, fapt 
care-I va mira, poate, pe cititorul englez dacă nu ştie că 
această clasă este în Germania mai puţin egoistă, mai impar
ţială şi mai inteligentă decît în Anglia, şi aceasta pentru sim
plul motiv că e mai săracă. Noi speră! însă ca în scurt timp 
să găsim un sprijin în clasa muncitoare, care trebuie să for
meze întotdeauna şi pretutindeni forţa şi grosul partidului 
socialist şi care a fost trezită din letargia ei de mizeria, opri
marea, şomajul, precum şi de răscoalele care au avut loc în 
districtele industriale din Silezia şi din Boemia 76• Permi
teţi-mi să menţionez cu acest prilej un tablou al unuia dintre 
cei mai buni pictori germani, Htibner, care a făcut pentru 
socialism propagandă mai activă decît ar fi putut face o sută 
de pamflete. Tabloul reprezintă un grup de ţesători din Sile
zia care aduc fabricantului pînză ; iese puternic în relief 
contrastul izbitor dintre bogăţia neîndurătoare de o parte şi 
sărăcia dezolantă de cealaltă parte. Fabricantul bine hrănit, cu 
o faţă roşie-arăm1e şi nepăsătoare, rspinge cu dispreţ o bu
cată de pînză care parţine unei femei ; pe femeie, care-şi dă 
seama că nu mai are nici o speranţă să-şi vîndă pîza, o pără
sesc puterile şi leşină ; e înconjurată de cei doi copii mici 
ai ei, în timp ce un om bătrîn care stă alături de ea abia o sus
ţine ; un funcţionar examinează o bucată de pînză, al cărei 
proprietar aşteaptă rezultatul într-o încordare chinuitoare ; 
un tînăr arată mei sale descurajate salariul derizoriu pe 
care l-a primit p entru mnca sa ; un băt'în, o fată şi un băiat 
şed pe o bancă de piatră şi işi aşteaptă rîndul ; 1doi bărbaţi, 
fiecare avînd în spinare cîte o bucată de pînză care le-a fost 
refuzată, sînt tocmai pe punctul să părăsească odaia ; unu� 
din ei strînge furios pumnul, în timp ce celălalt, punînd mîna 
pe umărul vecinului său, arată spre cer, ca şi cînd ar vrea să  
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spună : fii liniştit, există un judecător care-I va pedepsi. 
Toată scen. se desfăşoară într-o anticameră rece şi tristă, 
pardosită cu dale de piatră ; numai fabricantul stă pe o bucată 
de covor ; în fundul tabloului se vede un birou luxos mo
bilat, cu perdele şi oglinzi superbe, unde cîţiva funcţionari 
scriu, fără să le pese de ceea ce se întîmplă în spatele lor, şi 
unde fiul fabricantului, un dandy tînăr, ţinînd în mînă o cra
vaşă, fumează o ţigare privind cu nepăsare pe nenorociţii 
ţesători. Această pictură a fost expusă în diferite oraşe din 
Germania şi fireşte că a făcut ideile sociale accesibile multor 
oameni. In acelaşi timp am aflat cu o mare satisfacţie că cel 
mai bun pictor al nostru în domeniul picturii istorice, Karl 
Lessing, s-a convertit la socialism. De fapt socialismul 
ocupă acum în Germania o poziţie de zece ori mai puternică 
decît în Anglia. Chiar azi dimineaţă am citit în publicaţia 
liberală "Kolnische Zeitung" 122 un articol al cărui autor a 
fost atacat din diferite motive de socialişti şi în care acesta 
se apăr! ; dar în ce constă această apărare 1 El se declară 
socialist, cu singura deosebire că ar vrea să înceapă cu 
reforme politice, în timp ce noi vrem să obţinem totul dintr-o 
dată. Or, "Kolnische Zeitung" este -a doua gazetă din Ger
mania în ceea ce rpriveşte influenţa şi răspîndirea sa. Este 
ciu'dat, dar cel puţin în nordul Germaniei nu te mai poţi sui 
pe pntea unui vapor, într-un vagon de tren sau într-o dili
genţă, fără să întîlneşti pe cineva care să nu fi asimilat măcar 
cîteva idei 'Sociale şi care să nu fie de acord c! trebuie să se 
facă ceva pentru reorganizarea societăţii. Chiar acum m-am 
intors dintr-o călătorie făcută în mai multe oraşe învecinate 
şi n-am găsit nid o singură localitate în care să nu fi întîlnit 
cel puţin o jumătate de duzină sau o duzină de sociali'ti con
vinşi. In propria mea familie - care e foarte evlavioasă şi are 
sentimente din cele mai loiale faţă de guvern - sînt şase 
sau chiar mai mulţi membri care au ajuns fiecare să aibă 
aceste convingeri fără să fie influenţaţi le ceilalţi. Noi avem 
partizani printre oameni de tot felul : comercianţi, fabricanţi, 
avocaţi, funcţionari publici, ofiţeri, medici, editori, fermieri 
etc. ; o mulţime din lucrările noastre sînt sub tipar, deşi 
pînă acum încă n-au apărut decît trei sau patru. Şi dacă în vii
torii patru sau cinci ani vom înregistra tot atîtea succese cîte 
am avut în ultimele 12 luni, vom putea trece de îndată la în
fiinţarea unei colonii comuniste. După cum vedeţi, noi, teore
ticienii germani, devenim oameni plactici. Intr-adevăr, un\l 
dintre ai noştri a fost invitat să  întomească un plan practic 



538 Friedrich Engels 

de organizare şi să elaboreze statutele unei colonii comuniste 
pe baza planurilor lui Owen şi Fourier etc., folojind totodată 
ş i  experienţa dobîndită le colonii�e americane şi de colonia 
dv., Harmony 123, care sper că pro1peră. Acest plan va fi 
discutat în d1ferite localităţi şi va fi apoi publicat 
împreună cu amendamentele rspective. Cele mai ac
tive personaUtăţi literare dintre socialiştii germani sînt : 
Dr. Karl Marx la Paris, Dr. M[oses] Hss în momentul 
de faţă la Colonia, Dr. K [ arl ] Grin la Paris, Friedrich Engels 
la Banen (Prusia renană) , Dr. O [tto] Lining la Rheda, West
falia, Dr. H [  emann] Pittmann la Colon�a, şi diferiţi alţii. In 
afară de aceştia s-a alăturat rîndurilor noastre Heinrich Heine, 
cel mai de s eamă ,poet contemporan german, care a publicat un 
volum de poezii politice, dintre care şi citeva care propovă
duiesc socialismul. El este autorul renumitei poezii "Ţesă
torii din Silezia u ,  pe care v-o traduc în proză *, dar care mă 
tem că va fi considerată în Anglia ca o blasfemie. In orice 
caz v-o trimit şi vreau numai să adaug că ea conţine o aluzie 
la strigătul de luptă al prusienilor din 1813 : "Cu dumnezeu 
pentru rege şi patrieu ,  care a rămas de atunci o lozincă favo
rită a partidului loial. Dar iată poezia 124 : 

In ochii de piatră au negure grele ; 
Stau lîngă războaie, scrîşnind din măsele : 
Iti tesem, Germanie, giulgiu! de moarte, 
Blestem întreit în urzeală-i să poarte -

Noi tesem, noi tesem 1 

Blestem pentru chipul cioplit din perete ; 
Ne-am plîns că ni-i frig şi ni-i foame şi sete 1 
Răbdarea fu cruntă, nădejdea fu goală 
Şi-n rîs de durere şi rugă şi boală -

Noi tesem, noi tesem 1 

Blestem pentru regele celor ce pradă 
Şi jalea şi lipsa nu vrea să ne-o vadi, 
Cel care bănuţul din mînă ni-l muşcă 
Şi-apoi, ca pe-o haită de cîini, ne împuşcă -

Noi tesem, noi tesem 1 

Blestem pentru patria vitregă-n care 
Ocări şi jigniri cresc dînd spicul cel mare, 
Iar florile toate, tînjind, se-ncovoaie, 
Cînd viermii se-ngraşe în mîl şi gunoaie -

Noi ţesem, noi tesem 1 

* Este vorba de traducerea lui Engels in limba engleză. -- Nota Trad. 
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Germania" şi poezia "Ţesătorii din Silezia" a lui Hemnch 

Heine, tradusă în limba engleză de F. Engels 
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Scrîşneşte războiul, suveice aleargă, 
Noi ziua şi noaptea le facem să meargă -
Iti ţesem, Germanie, giulgiu! de moarte, 
Blestem întreit în urzeală-i să poarte, 

Noi tesem, noi tesem 1 

Cu acest cînt, care în originalul german este una dintre 
cele mai puternice creaţii poetice pe care le cunosc, închei 
de astă dată în speranţa că în curînd vă voi putea trimite 
veşti cu privire la viitoarele noastre succese şi la literatura 
socială. 

Un vechi prieten al dv. din Germania 
Scris aproximativ la 9 noiembrie 1844 
Originalul a fost scris în limba engleză 

[II) 

f.,he New Moral World" nr. 37 
din 8 martie 1845] 

Barmen, 2 februarie 1845 

De cînd v-am scris ultima dată, cauza comunismului a 
progresat cu paşi tot atît de iuţi ca şi spre sfîrşitul anului 
1844. De curînd am vizitat cîteva oraşe de pe Rin şi am 
constatat peste tot că, de cînd am fost acolo ultima oară, 
ideile noastre au cîştigat şi continuă să cîştige pe zi ce trece 
mai mult teren. Pretutindeni am găsit noi adepţi care discu
tau şi răspîndeau ideile comunismului cu toată energia pe 
care ne-o putem dori. In toate oraşele Prusiei s-au ţinut un 
număr mare de întruniri publice cu scopul de a forma aso
ciaţii care să lupte împotriva creşterii mizeriei, ignoranţei şi  
criminalităţii în rindurile maselor largi ale populaţiei. Guver
nul, care mai înJîi a susţinut aceste întruniri, a început s ă  
împiedice organizarea lor d e  îndată c e  î n  ele s-a manifestat 
un spirit prea independent ; totuşi aceste întruniri au atras 
atenţia opiniei publice asupra problemei sociale şi au contri
buit foarte mult la răspîndirea principiilor noastre. Adunarea 
de la Colonia a fost atît de impresionată de discursurile 
conducătorilor comunişti, încît a ales, pentru elaborarea sta
tutului asociaţiei, un comitet a cărui majoritate era formată 
din comunişti convinşi. La baza statutului au stat, fireşte, 
principii comuniste : organizarea muncii, protecţia muncii 
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împotriva puterii capitalului etc., şi acest statut a fost adop: 
tat aproape în unanimitate de adunare. Aprobarea guvenu
lui, care aici e necesară la înfiinţarea oricărei asociaţii, 
fireşte că n-a fost dată ; dar, deoarece aceste întruniri avu
seseră loc, problema coloniilor comuniste a început să fie 
discutată în întreaga Colonie, La Elberfeld s-a enunţat ca 
principiu fundamental al asociaţiei că toţi oamenii au acelaşi 
drept la învăţămînt şi urmează să aibă parte de roadele 
ştiinţei, Ce-i drept, statutul asociaţiei încă n-a fost aprobat 
de guvern şi, după toate probabilităţile, va împărtăşi soarta 
statutului de la Colonia, întrucît preoţii au întemeiat o orga
nizaţie proprie de îndată ce planul lor de a face din asociaţie 
o subdiviziune a eparhiei lor din oraş a fost respins de adu
nare, Asociaţia liberală va fi interzisă, iar asociaţia preoţilor 
va primi sprij inul guvernului. Acest lucru este însă de mică 
importanţă, deoarece problema, o dată pusă, este discutată 
acum în tot oraşul. S-au format asociaţii şi la M.nster, Kleve, 
D.sseldorf şi în alte oraşe ; rămîne de văzut care va fi rezul
tatul. Cît priveşte literatura comunistă, H[ermann] P.ttmann 
din Colonia a publicat o culegere 125 în legătură cu acest 
subiect ; ea cuprinde, între altele, o descriere atît a colo
niilor comuniste din America cît şi a coloniei dv. de Ia 
Hampshire, fapt care a contribuit foarte mult la înlăturarea 
prejudecăţilor cu privire la imposibilitatea de realizare a 
ideilor noastre. In acelaşi timp, d-1 P.ttmann a publicat 
prospectul unei reviste trimestriale 126, al cărui prim număr 
intenţionează să-I scoată în mai şi care va fi închinată în mod 
exclusiv răspîndirii ideilor noastre. D-nii Hess din Colonia şi 
Engels din Barmen vor începe de asemenea publicarea unei 
reviste lunare 127, al cărei prim număr va apărea la întîi 
aprilie ; această revistă va conţine numai fapte care vor 
arăta starea în care se află societatea civilizată contempo
rană şi va dovedi, pe baza unor fapte elocvente, necesitatea 
unor reforme radicale. In curînd va apărea o nouă lucrare 
a d-rului Marx, care va cuprinde o critică a principiilor eco
nomiei politice şi a politicii în general 128• Dr. Marx a fost 
silit de guvenul conservator francez să părăsească Parisul. 
El intenţionează să plece în Belgia şi, dacă răzbunarea gu
venului prusian (care a determinat pe miniştrii francezi să-1 
expulzeze pe Marx) îl va urmări şi acolo, va trebui să plece 
in Anglia. Dar cel mai important lucru pe care l-am aflat de 
cînd am scris ultima scrisoare este faptul că d-rul Feuerbach, 
care în momentul de faţă este cel mai mare geniu filozofic 
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din Germania, s-a declarat comunist. Un prieten de-al nostru· 
1-a vizitat de curînd în casa sa retrasă de la ţară, într-un colţ 
pierdut al Bavariei, şi acestuia i-a mărturisit că e profund' 
convins de faptul că comunismul nu este decît concluzia 
inevitabilă a principiilor preconizate de el şi că, în esentă. 
comunismul nu este altceva decît punerea în practică a ceea 
ce a preconizat el încă de mult în teorie. Feuerbach a spus 
că nici o carte nu i-a făcut atîta plăcere ca prima parte a 
lucrării lui Weitling "Garantienu 129• N-am dedicat niciodată 
o carte cuiva, a spus el, dar înclin foarte mult să-i dedic lui 
Weitling viit-oarea mea lucrare. ln felul acesta legătura din
tre filozofii germani, al căror reprezentant de frunte este 
Feuerbach, şi muncitorii germani, reprezentati de Weitling, 
legătură pe care dr. Marx 130 a p rezis-o acum un an, este 
aproape înfăptuită. Avînd alături de noi pe filozofi, care gîn
desc, şi pe muncitori, care luptă pentru cauza noastră, va 
exista oare vreo forţă în lume care va putea să se opună suc
ceselor noastre ? 

Un vechi prieten al dv. din Germania 

Scris aproximativ la 2 februarie 1845 
Originalul a fost scris în limba engleză 

IIIIJ 

Stimate domn, 

[.,he New Moral World" nr. 46· 
din 10 mai 1845) 

După ce, din anumite motive, am fost lipsit cîtva timp de 
posibilitatea de a vă mai scrie despre situaţia din Germania, 
îmi continui acum reportajele, sperînd că ele vor interesa 
pe cititorii dv. şi că şirul lor nu va mai fi întrerupt atît de 
des ca pînă acum. Mă bucur să vă pot spune că mişcarea 
noastră progresează în acelaşi ritm rapid şi hotărît ca şi 
înainte de ultimul meu reportaj. De cînd v-am scris ultima• 
oară, guvernul prusian a considerat că e periculos să mai 
continue să sprijine "Asociaţiile pentru îmbunătăţirea situa
ţiei claselor muncitoareu .  El a găsit că aceste asociaţii s-au• 
contaminat pretutindeni de ceva care aduce a comunism şi 
de aceea a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a le desfiinţa 
sau cel puţin pentru a împiedica dezvoltarea lor. Pe de alt. 
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parte, majoritatea membrilor acestor asociaţii, fiind recru
taţi din rîndurile clasei de mijloc, n-aveau nici cea mai vagă 
idee despre ce trebuie întreprins pentru a îmbunătăţi situaţia 
oamenilor muncii. Comuniştii au arătat de la bun început că 
toate măsurile propuse de ei - case de economii, premii şi 
prime pentru cei mai buni muncitori, precum şi alte iniţiative 
de acest fel - nu duc la nici un rezultat şi le-au ridiculizat în 
mod public. In felul acesta intenţia clasei de mijloc de a înşela 
clasa muncitoare prin ipocrizie şi falsă filantropie a fost 
coJplet zădărnicită, ·în timp ce pentru noi a costituit o oca
zie cu care te întî[neşti destul de rar într-o ţară cu un regim 
poliţist patriarhal : guvenul şi capitaliştii au avut deci po
noasele, iar noi am tras foloasele. 

Dar nu numai aceste întruniri au fost folosite în scopul 
agitaţiei comuniste : la Elberfeld, centrul districtului industrial 
din Prusia renană, s-au ţinut în mod regulat întruniri comu
niste. Comuniştii din acest oraş au fost invitaţi de cîţiva din
tre cetăţenii cei mai de vază să discute cu ei principiile 
comuniste. Prima dintre aceste întruniri s-a ţinut în februa
rie şi a avut mai mult un caracter privat. Au participat 
aproximativ 40-50 de persoane, printre care procurorul 
general al districtului şi alţi magistraţi, precum şi reprezen
tanţii aproape ai tuturor marilor firme comerciale şi in
dustriale. D-rul Hess, al cărui nume am mai avut prilejul în 
diferite 1înduri să-1 amintesc 1în coloanele ziarului dv., a des
chis adunarea, propunîndu-1 pe d-1 Koettgen, comunist, ca 
preşedinte ; propunerea a fost acceptată fără nici o obiecţie. 
Apoi d-rul Hess a ţinut o prelegere despre situaţia actuală a 
societăţii şi despre necesitatea de a se renunţa la vechiul sis
tem al concurenţei, Pe care l-a numit un sistem le j af în toată 
regula. Prelegerea a fost mult aplaudată (majoritatea audito
riului fiind comunistă) ; după care d-1 Friedrich Engels (care 
a publicat de curînd în coloanele ziarului dv. 131 cîteva arti
cole despre mişcarea comunistă pe continent) a vorb it mai 
e larg despre posibilitatea realizării sistemului comunist ş i  
despre avantajele lui. Pentru susţinerea tezelor sale, e l  a dat 
şi cîteva amănunte despre coloniile comuniste din America 
şi despre colonia dv. de la Harmony. A urmat apoi o discu
ţie foarte animată, în care punctul de vedere al comuniştilor 
a fost sprijinit de vorbitorii menţionaţi mai sus şi de încă 
cîteva persoane, în timp ce procurorul general, d-rul Benedix, 
literat, şi alţii au apărat partea adversă. Intrunirea, care a 
început la ora nouă seara, a durat pînă la ora unu noaptea. 
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A doua întrunire a avut loc după o săptămînă în sala 
mare a celui mai bun hotel al oraşului. Sala era plină cu per
soanele "respectabile u din localitate. D-1 Koettgen, care pre
zidase întrunirea precedentă, a expus cîteva considerente în 
legătură cu viitoarea formă a societăţii şi cu perspectivele ei, 
aşa cum şi le închipuie comuniştii. După aceasta a urmat o 
cuvîntare 132 a d-lui Engels, în care a dovedit (după cum 
reiese din faptul că nu s-a ridicat nici o obiecţie) că situaţia 
actuală din Germania este de aşa natură încît nu poate să nu 
ducă, într-un timp foarte scurt, la izbucnirea unei revoluţii 
sociale, că această revoluţie iminentă nu poate fi evitată prin 
nici un fel de măsuri menite să contribuie la dezvoltarea 
comerţului şi a industriei şi că singurul mijloc pentru a evita 
o asemenea revoluţie - o revoluţie mai teribilă decît toate 
zguduirile din istoria de pînă acum - este pregătirea şi 
adoptarea sistemului comunist. Discuţia, la care au participat, 
sitJîndu-se de partea co.uniştilor, cîţiva avocaţi, veniţi din 
G1lonia şi Diisseldof anume în acest scop, a fost şi de astă 
dată foarte animată şi s-a prelungit pînă după miezul nopţii. 
S-au citit şi cîteva poezii comuniste ale d-rului Miller din 
Disseldorf, care era de faţă. 

După o săptămînă a avut loc o a treia întrunire, la care 
a luat din nou cuvîntul d-rul Hess şi, în afară de aceasta, 
s-au citit dintr-o publicaţie cîteva amănunte în legătură cu 
coloniile comuniste din America. Inainte de închiderea întru
nirii, discuţia a fost reluată. 

După cîteva zile s-a răspîndit prin oraş zvonul că viitoa
rea întrunire va fi împrăştiată de poliţie şi că vorbitorii vor 
fi arestaţi. Primarul din Elberfeld fusese într-adevăr la direc
torul hotelului şi-1 ameninţase că îi va retrage autorizaţia de 
funcţionare a hotelului dacă pe viitor va mai permite aseme
nea întruniri în localul său. Comuniştii s-au adresat imediat 
primarului în legătură cu această problemă şi, cu o zi înainte 
de viitoarea întrunire, au primit o adresă pe numele d-lor 
Hess, Engels şi Koettgen prin care autorităţile locale decla
rau, servindu-se de un uriaş număr de citate din legile cutu
miare şi din cele scrise, as�enea întruniri drept ilegale, ame
ninţînd că le vor pune capăt prin forţă dacă nu s e  va renunţa 
la ele. Intrunirea s-a ţinut sîmbăta următoare ; primarul şi 
procurorul general (care după prima întrunire nu s-a mai 
arătat) erau prezenţi, însoţiţi de un detaşament de poliţişti 
înarmaţi, care fuseseră trimtşi cu trenul de la Diisseldorf. Fi
reşte ci în asemenea condiţii nu s-a ţinut nici un discurs pu-
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blic şi cei veniţi la întrunire s-au mărginit să  maunce frip
turi şi să ba vin, ndînd în fllul acesta poliţiei nici un prilej 
să intervină. 

Aceste măsuri nu puteau însă decît să ajute cauzei 
noastre : cei care încă nu auziseră nimic despre această pro
blemă, văzînd importanţa pe care i-o acordă guvernul, au 
inceput să se intereseze despre ce este vorba, şi mulţi dintre 
acei care veniseră să asiste la aceste discuţii ignorînd sau 
persiflînd concepţiile noastre au plecat de aici pătrunşi de 
respect pentru comunism. Acest restpect s-a datorat în parte 
şi faptului că partidul nostru a fost reprezentat la această 
intrunire într-un fel care impunea ; aproape toate familiile 
de patricieni şi de oameni înstăriţi din oraş erau reprezen
tate printr-un mebru al familiei sau printr-o rudă la masa 
mare ocupată de comunişti. Pe scurt, înrîurirea exercitată 
de aceste întruniri asupra opiniei publice din întreaga re
giune industrială a fost într-adevăr uimitoare ; numai după 
cîteva zile, cei care susţinuseră cauza noastră în mod public 
au fost asaltaţi de o mulţime de oameni care cereau cărţi şi 
ziare din care să-şi poată face o părere despre întregul 
sistem. După informaţiile pe care le deţinem, în curînd vor 
fi publicate toate procesele verbale ale întrunirilor. 

Cît priveşte literatura comunistă, în acest domeniu al 
agitaţiei s-a desfăşurat o largă activitate. Publicul arde lite
ralmente de dorinţa de a fi informat : el înghite pur şi simplu 
orice carte nouă în legătură cu acest subiect. Dr. Pittmann 
a publicat o culegere de articole 125, care cuprinde : un arti
col excelent al d-rului Hess despre calamităţile societăţii 
moderne şi mijloacele de a le înlătura, o descriere amănun
ţită a situaţiei nenorocite a muncitorilor din Silezia şi un 
istoric al răscoalelor care au avut loc acolo primăvara tre
cută ; cîteva articole descriind rînduielile sociale din Ger
mania şi,  în sfîrşit, un articol care relatează despre coloniile 
comuniste din America şi despre cea de la Harmony, articol 
scriS de F. Engels (după scrisorile d-lui Finch 133 şi după 
reportajul semnat "Unul care vine de la coarnele plugu
lui" 134) . Cartea s-a vîndut rpede pretutindeni, deşi era urmă
rită de guvernul prusian. Au apărut o serie de reviste lunare : 
"Das WesJphaUsche Dampfboot" 135, ditată de Lining la 
Bielefeld, cuprinzînd articole populare despre socialism şi 
reportaje despre situaţia oamnilor muncii ; "Volksblatt" la 
Colonia 138, cu o tendinţă socialistă mai pronunţată, şi 
.,Gesellschaftsspiegel" ,  ditată la Elberfeld de r. Hess, înfiin-
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ţată în mod special în vederea publicării unor fapte 
caracteristke pentru starea actuală a societăţii, şi în vederea 
apărării drepturilor claselor muncitoare. In afară de aceasta, 
d-rul Pittmann a înfiinţat şi o revistă trimestrială, intitulată 
"Rheinische Jahrbicher" ; primul număr este acum sub tipat 
şi va apărea în curînd. 

Pe de altă parte, s-a declarat război acelor filozofi ger
mani care refuză să tragă concluzii practice din teoriile lor 
abstracte şi care afirmă că omul nu are altceva de făcut decît 
să-şi bată capul cu speculaţii asupra problemelor metafizice. 
D-nii Marx şi Engels au publicat o lucrare în care combat 
în mod amănunţit principiile susţinute de B [runo] Bauer m, 
iar d-nii Hess şi Birgers sînt pe punctul de a combate teoriile 
lui M [ ax ] Stirner. Bauer şi Stirner •sînt exponenţii celor mai 
extreme concluzii ale filozofiei germane abstracte şi prin 
urmare, în domeniul filozofiei singurii adversari serioşi ai 
socialismului, sau mai bine zis ai comunismului, întrucît în 
Germania cuvîntul socialism nu înseamnă altceva decît nişte 
imagini vagi, imprecise şi imposibil de definit ale acelora 
care văd că trebuie întreprins ceva, dar care nu se pot totuşi 
hotărî să accepte sistemul comunist cu toate concluziile care 
rezultă din el. 

Sînt de asemenea sub tipar "Critica politicii şi a econo
miei polii•ce 128 " de d�. Marx, . .  Situaţia lasei muncitoare din 
Anglia" de d-1 F. Engels şi .. Anekdota, o culegere de articole 
despre comunism" 188, iar zilele acestea se va trece la tradu
cerea celor mai bune lucrări franceze şi engleze în legătură 
cu problema transformării societăţii. 

Avînd în vedere jalnicele rînduieli politice din Germania 
şi modul arbitrar de a dispune al guvernelor ei patriarhale, 
între comuniştii din diferite regiuni nu există aproape nici 
o altă posibilitate de legătură în afară de cea literară. 
Publicaţiile periodice, în special "Rheinische Jahrbicheru ,  
sînt n centru pentru acei care susţin comunismul prin 
presă. O oarecare legătură se păstrează prin cei care călăto· 
resc dintr-o localitate într-alta, dar asta-i totul. Asociaţiile 
nu sînt permise de lege şi chiar corespondenţa nu se face 
fără pericol, deoarece "serviciile secrete" au desfăşurat o 
activitate neobişnuit de intensă în ultimul timp. De aceea am 
aflat numai din ziare ştirea despre existenţa a două orga
nizaţii comuniste la Posen şi în munţii Sileziei. Ele relatează 
că la Posen, capitala Poloniei prusiene, cîţiva tineri au în
fiinţat o societate secretă bazată pe principii comuniste şi că 

35 - Marx-Engels - Opere, voi. I l  
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aveau intenţia sa 1a în stăpînire oraşul ; conspiraţia a fost 
descoperită şi zădărnicită ; asta-i tot ce ştim dspre această 
problemă. Un lucru e sigur : că un număr mare de tineri din 
mai multe familii poloneze, aristocrate şi înstărite, au fost 
arestaţi ; că de atunci (mai bine de două luni) toate posturile 
de pază au fost dublate şi aprovizionate cu gloanţe, şi că doi 
tineri (de 12 şi 19  ani) , fraţii Rymarkiewicz, au fugit şi auto
rităţile n-au pus încă mîna pe ei. O mare parte dintre cei 
arestaţi sînt tineri între 12 şi 20 de ani. Cealaltă conspiraţie, 
aşa-zisa conspiraţie din munţii Sileziei, se pare că ar fi avut 
o mare extindere şi ar fi urmărit tot ţeluri comuniste : după 
c îte se spune, complotiştii au intenţionat să ia cu asalt for
tăreaţa de la Schweidnitz, să ocupe tot lanţul de munţi şi să 
adreseze de acolo un apel întregului popor muncitor oprimat 
din Germania. In ce măsură corespund toate acestea realită
ţii nu poate şti nimeni, dar şi în acest district nenorocit au 
avut loc arestări pe baza unor dennţuri ale unui agent de 
p oliţie, şi un fabricant bogat, d-1 Schloffel, a fost adus la 
Berlin şi deferit justiţiei, fiind bănuit că ar fi  conducătorul 
conspiraţiei. 

Asociaţiile muncitorilor comunişti germani din Elveţia, 
Franţa şi Anglia continuă să fie foarte active, deşi în Franţa 
�i în anumite părţi din Elveţia ele au mult de suferit de pe 
urma persecuţiilor poliţiei. Ziarele anunţă că vreo 60 de 
membri ai asociaţiei comuniste din Geneva au fost expulzati 
-din oraş şi ldin canton. A[ugust] Becker, unul dintre cei mai 
inzestraţi comunişti din Elveţia, a publicat o conferinţă pe care 
a ţinut-o la Lausanne sub titlul "Ce vor comuniştii ? "  şi care 
·este una dintre cele mai bune lucrări în acest gen scrisă la 
Un înalt nivel. Imi permit să spun că ar merita să fie tradusă 
iîn engleză şi mi-ar părea bine dacă printre cititorii dv. s -ar 
găsi cineva care să cunoască destul de bine limba germană 
pentru a face acest lucru. Este, fireşte, vorba numai de o 
broşură mică. 

Sper să pot continua reportajele mele din timp în timp 
şi rmi. 

un vechi prieten l dv. din Germania 

Scris aprmoimativ la 5 aprilie 1845 

riginll ,a �t cris in limba engleă 
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[Friedrich Engels] 

Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă 
şi care mai fiinţează încă 

Cînd stai de vorbă cu oamenii despre socialism sau despre 
comunism, se întîmplă foarte des ca ei să-ţi dea perfectă drep
tate în ceea ce priveşte problema în sine şi să declare că 
comunismul este un lucru foarte frumos ; "dar - adaugă tot 
ei imediat - este imposibil să-1 traduci vreodată în viaţă". 
Această obicţie este atît de frecventă, încît autorul artico
lului de faţă consideră util şi necesar să�i dea o replică, 
sprijinindu-se pe unele fapte din Germania, prea puţin cunos
cute încă, prin care această obiecţie va fi complet înlăturată. 
Comunismul, viaţa şi activitatea societăţii, în condiţiile comu
nităţii de bunuri, nu numai că e posibil, dar a şi fost rea
lizat în multe comune din America şi într-o localitate din 
Anglia, şi, după cum vom vedea, încă cu mult succes. 

De altfel, dacă cercetăm ceva mai amănunţit
· 

dedesubtul 
acestei obiecţii, găsim că ea are la bază alte două obiecţii, şi 
anume, în primul rînd : nici un muncitor nu ar consimţi să exe
cute muncile manuale degradante şi neplăcute ; în al doilea 
rînd : în condiţiile egalităţii în drepturi asupra proprietăţii co
mtune, oamenii şi-ar disputa această proprietate şi astfel co
munitatea s-ar destrăma din nou. - La prima obiecţie se poate 
răipunde simplu, şi anume : în cadrul comunităţii, aceste munci 
nu mai sînt degradante şi, apoi, ele pot fi ap1oape colplet în
lăturate prin instalaţii perfecţionate, maşini etc. Astfel, la 
New York, într-un mare hotel, cizmele sînt curăţate cu aju
torul aburilor, iar în colonia comunistă de la Harmony din 
Anglia (de care ne vom ocup a  mai jos) closetele sistematice 
(waterclosets) ,  instalate după metoda comodă engleză, nu nu
mai că se spală în mod automat, dar sînt prevăzute şi cu 
tuburi prin care murdăria se scurge direct în hazna. - Iar 
în ceea ce priveşte a doua obiecţie, toate coloniile comuniste 
de pînă acum au devenit, în decurs de 1 0-15 ani de la în-

85* 
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fiinţarea lor, atît de bogate, încît au din toate cele pe care 
şi le-ar putea dori omul chiar mai mult decît pot consuma, 
astfel că nu au nici un motiv de ceartă. 

Cititorul va vedea că majoritatea coloniilor descrise mai 
jos au avut ca punct de plecare tot soiul de secte religioase 
care mai toate au vederi cît se poate de stupide şi iraţionale 
cu privire la o serie ide probleme. Autorul acestor rînduri ţine 
să atragă pe scurt atenţia că aceste vederi nu au nici o legă
tură cu comunismul. De altfel este perfect indiferent dacă cei 
care demonstrează prin fapte posibilitatea realizării comuni
tăţii de bunuri cred într-un dumnezeu, în douăzeci de dumne
zei sau în nici unul ; faptul că ei au o religie absurdă consti
tuie o piedică în calea comunităţii, şi dacă, cu toate acestea, 
comunitatea se îfăptuieşte totuşi, cu cît mai posibilă este 
realizarea ei la oameni care nu sînt robii unor astfel de aberaţii. 
Dintre coloniile recent înfiripate, aproape toate s-au desco
torosit de scornelile religioase, iar socialiştii englezi, deşi 
foarte toleranţi, sînt aproape toţi fără religie, motiv pentru 
care şi sînt atît 1de dis:reditaţi şi de calomniaţi în bigota 
Anglie. Dar şi adversarii lor trebuie să admită că din toate 
aceste trăncăneli răuvoitoare nu rămîne nici una în picioare 
de îndată ce e vorba să se aducă dovezi. 

Primii oameni care au întemeiat în America şi, în genere, 
altundeva în lume o asociaţie pe baza comunităţii de bunuri 
au fost aşarnumiţii shakeS. Aceştia sînt o sectă aparte, cu 
concepţii religioase foarte stranii, ai cărei membri nu se căsă
toresc, nu îngăduie, în genere, relaţiile sexuale şi aşa mai 
departe. Dar acest lucru nu ne interesează aici. Secta shakers
ilor a luat fiinţă cu vreo 70 de ani în urmă. Intemeietorii ei 
au fost oameni săraci care s-au unit pentru a trăi laolaltă în 
dragoste frăţească şi în comunitate de bunuri şi ca să-I 
cinstească pe dumnezeul lor aşa cum înţelegeau ei. Deşi păre
rile lor religioase şi în special interzicerea căsătoriei i-au 
speriat pe mulţi, totuşi shakers-ii au găsit adepţi şi au astăzi 
zece comunităţi mari, fiecare numărînd între 300 şi 800 de 
membri. Fiecare dintre aceste comunităţi este un oraş frumos, 
construit sistematic, cu case de locuit, fabrici, ateliere, localuri 
pentru adunări şi hambare ; ele au grădini de flori şi de 
legume, pomi fructiferi, păduri, vii, păşuni şi ogoare, din toate 
cu prisosinţă ; în afară de aceasta mai posedă tot felul de 
animale, cai, vaci, boi, oi, porci şi păsări, mai mult decît le 
trebuie şi de cea mai bună rasă. Hambarele lor sînt totdeauna 
pline cu cereale, magaziile lor sînt pline de stofe pentru îm-



Descrierea coloniilor comuniste 

brăcăminte, astfel că un călător englez care le-a vizitat şi-a 
exprimat mirarea că aceşti oameni, care aveau de toate din 
belşug, mai munceau totuşi ; afară doar dacă o făceau numai 
ca să-şi omoare timpul, căci altminteri n-ar fi avut ce face. 
Printre aceşti oameni nu există nici unul care să muncească 
împotriva voinţei lui sau vreunul care să fi căutat in zadar 
de lucru. Ei nu au aziluri pentru săraci şi nici spitale, pentru 
că nu există nici un om sărac sau nevoiaş, nici văduve sau 
o rfani părăsiţi ; ei nu ştiu ce-i lipsa şi nici n-au a se teme 
de ea. In cele zece oraşe ale lor nu există nici un jandarm 
sau poliţist, nici un judecător, avocat sau soldat, nici o inchi
soare sau casă de corecţie, şi totuşi toate merg cum trebuie. 
Legile ţării nu există pentru ei şi, in ceea ce-i priveşte, ar 
putea tot atit de bine să fie abrogate fără ca cineva să le 
regrete ; căci ei sint cetăţenii cei mai paşnici şi niciodată 
n-au fos t în situatia de a trimite vreun delincvent la închi
soare. Precum am spus, ei trăiesc intr-o completă comunitate 
de bunuri, nu fac nici comerţ unii cu alţii şi nu se servesc 
între ei de bani. Unul dintre aceste oraşe, Pleasant Hill, lîngă 
Lexington, in statul Kentucky, a fost vizitat anul trecut de 
un călător englez cu numele de Finch, care ni l-a descris 
in felul următor : 

.,Pleasant Hill are multe case mari şi frumoase, construite din cara
mizi şi piatră, fabrici, ateliere, grajduri şi hambare, toate dispuse in 
cea mai perfectă ordine şi mai bine ca in intregul Kentucky ; ogorul 
shakers-ilor era uşor de recunoscut datorită frumosului zid de piatră ca
re-1 înconjura şi a felului excepţional în care era cultivat ; un mare 
număr de vaci şi de capre bine hrănite păşteau pe imaşuri şi o puzderie 
de porci graşi culegeau in livezi fructele căzute pe jos. Shakers-ii posedă 
aici o suprafaţă de aproape 4 .00 de morgeni americani, din care aproape 
două treimi e cultivată. Această colonie a fost întemeiată cam prin 
anul 1806 de către o singură familie ; mai tirziu s-au alăturat şi alte 
familii şi astfel numărul familiilor a sporit treptat ; unele au adus cu 
ele ceva bani, altele nimic. Ei au avut de luptat cu multe greutăţi ŞI,  
intrucit erau în majoritatea cazurilor foarte săraci, au trebuit la început 
să se lipsească de multe lucruri, dar, fiind harnici, economi şi cumpătaţi, 
au invins toate aceste greutăţi şi azi au de toate din belşug şi nu da
toresc nimănui nici un ban. Această asociaţie se compune în momen
tul de faţă din aproximativ 300 de membri, dintre care 50 sau 60 sint 
copii sub 16 ani. Printre ei nu există nici stăpîni, nici servitori şi cu 
atit mai puţin sclavi ; sint liberi, bogaţi şi fericiţi. Au două şcoli, una 
pentru băieţi, cealaltă pentru fete, in care copiii învaţă să citească, să 
scrie, să socotească, limba engleză şi preceptele religiei lor ; ei nu-i în
vaţă pe copii nici o ştiinţă, pentru că sint încredinţaţi că acestea nu sint 
necesare pentru mintuirea sufletului. Deoarece nu îngăduie căsătoriile, 
coloniile ar pieri dacă n-ar adera mereu la ele noi membri ; dar deşi 
interzicerea căsătoriilor îndepărtează multe mii de oameni şi determină 
chiar pe unii dintre membrii lor cei mai buni să se retragă, mereu aderă 
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destui noi membri pentru ca numărul coloniştilor să fie în cont;nuă creş
tere. Ei se ocupă cu creşterea vitelor şi cu agricultura şi produc in, lînă 
şi mătase pe care le torc şi le ţes în propriile lor fabrici. Ceea ce pro
duc în plus, peste cantitatea necesară pentru consumul propriu, vînd sau 
schimbă cu vecinii lor. De obicei lucrează pînă se întunecă. Consiliul 
de administraţie are un birou public unde se ţine contabilitatea şi se 
fac socotelile, şi fiecare membru are dreptul să controleze aceste so
coteli ori de cîte ori doreşte să facă acest lucru. Nici ei singuri nu ştiu 
exact cît sînt de bogaţi, deoarece nu ţin nici o evidenţă a bunurilor lor r 
sint mulţumiţi să ştie că tot ce au le aparţine lor, deoarece nu sint datori 
nimănui nimic. O singură dată pe an fac socoteala sumelor pe care li 
le datorează vecinii lor. 

Comunitatea este împărţită in 5 familii (secţii) . formate fiecare din 
4--80 de membri ; fiecare familie are gospodăria ei aparte şi locuieşte 
lmpreună intr-o casă mare şi frumoasă ; iiecare primeşte ce-l trebuie şi 
cit ii trebuie, din magazia generală de rezerve a comunităţii, iără să 
plătească ceva. "iecare familie are un diacon, care se îngrijeşte ca toţi 
să primească cele trebuitoare şi care caută să satisfacă pe cît posibil 
dorinţele fiecăruia. Imbrăcămintea lor se aseamănă cu aceea a quakeri
lor : e simplă, modestă şi curată ; hrana lor este foarte variată şi de cea 
mai bună calitate. Cînd un membru nou cere să fie primit în comunitate, 
el trebuie să aducă, în conformitate cu legile comunităţii, în proprietatea 
comună toate bunurile pe care le posedă şi nu poate să ceară restituirea 
lor nici chiar atunci cînd iese din comunitate ; dar, cu toate acestea, co
munităţile restituie tuturor acelora care o părăsesc atît cît au adus la ve
nire. In cazul cind un membru care n-a adus nimic părăseşte comunita
tea, el nu are dreptul, in conformitate cu legile in vigoare, să pretindă 
nici o compensaţie pentru munca sa, deoarece atîta timp cît a muncit a 
fost hrănit şi îmbrăcat pe socoteala colectivităţii ; dar şi în acest caz se 
obişnuieşte să i se dea un dar la plecare, bineînţeles atunci cînd se des
parte de comunitate In termeni buni. 

Conducerea comunităţilor este organizată la fel ca aceea a primilor 
creştini. Fiecare comunitate are doi preoţi - un bărbat şi o femeie -
care, la rîndul lor, au doi suplinitori. Aceşti patru preoţi stau în frunte. 
intregii colectivităţi şi judecă toate litigiile. Fiecare familie a comunităţii 
are, la rîndul ei, doi şefi - aleşi dintre cei mi în vîrstă - şi doi supli
nitori, precum şi un diacon sau administrator. Proprietatea comunităţii 
este gospodărită de consiliul de administraţie, care e compus din trei mem
bri ; acesta supraveghează intreaga intreprindere, conduce lucrările şi 
face negoţ cu vecinii. El n-are voie să cumpere sau să vîndă pămînt fără 
consimţămîntul comunităţii. Pe lîngă aceştia mai există, fireşte, in dife
ritele ramuri de activitate supraveghetori şi conducători ; totuşi la ei a 
devenit o regulă generală ca niciodată să nu i se dea cuiva vreun ordin. 
ci toti să iie convinşi cu vorba bună " .  

O altă colonie a shakers-ilor, New Libanon, în statul New 
York, a fost vizitată în 1842 de un alt călător englez cu nu
mele de Pitkeithley. D-1 Pitkeithley a vizitat pe îndelete tot 
oraşul, care numără aproximativ 800 de locuitori, şi căruia 
îi aparţin 7.000-8.000 de morgeni de p ămînt, a mers în ate
lierle şi fabricile lor, în tăbăcăriile şi joagărele lor etc. şi a 

.declarat că totul este desăvîrşit. Şi el se minunează ie bo-
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găţia acestor oameni, care au pornit cu nimic şi acum devin 
pe an ce trece tot mai bogaţi, şi spune : 

,.Ei sint fericiţi şi veseli ; nu numai că nu se ceartă, ba, dimpotrivă, 
In toată colonia domneşte prietenie şi dragoste şi pretutindeni este o 
ordine şi o regulă care nu-şi găseşte asemănare. • 

Atît despre shakers-i. Ei trăiesc, după cum am mai spus, 
intr-o completă comunitate de· bunuri şi au 10 asemenea comu
nităţi în Statele Unite ale Americii de Nord. 

In afară de shakers-i mai există insă în America şi alte 
colonii care au la baza lor comunitatea de bunuri. In primul 
rînd trebuie să-i menţionăm aici pe rapiţi. Rapp este un pre
dicator din Wirttemberg care în 1790 s-a dezis, împreună cu 
comunitatea sa, de biserica luterană şi, fiind urmărit de gu
vern, a plecat în 1802 în America, Adpţii lui 1-au urmat în 
anul 1804 şi astfel s-a stabilit, împreună cu aproape 100 de 
familii, în Pennsylvania. Dispuneau de vreo 25.000 de taleri, 
cu care au cumpărat p mînt şi unelte. Pămîntul lor era o 
pădure virgină necultivată şi i-a costat atît cît însuma în
treaga lor avere ; totuşi au reuşit să-1 plătească încetul cu 
încetul. Ei s-au unit apoi într-o comunitate de bunuri şi au 
încheiat următorul contract : 

1. Fiecare dă, în proprietatea comună, tot ce posedă, fără 
să dobîndească prin aceasta vreun privilegiu. Toţi membrii 
comunităţii sînt egali. 

2. Legile şi regulamentele asociaţiei sînt în egală măsură 
obligatorii pentru toată lumea. 

3. Toţi membrii muncesc pentru prosperitatea întregii 
asociaţii, şi nu fiecare p entru sine însuşi. . 

4. Cine părăseşte asociaţia nu poate ri· lica vreo pre
tenţie la  o retribuţie pentru munca sa ; i se restituie însă 
tot ce a adus în fondul comun ; acela ce n-a adus nimic în 
fondul comun şi se desparte în termeni buni primeşte la 
plecare un dar dat de bunăvoie. 

5. ColUnitatea se obligă, în schimb, să asigure fiecărui 
membru şi familiei s ale toate cele necesare traiului, precum 
şi îngrijirea necesară în caz de boală sau de bătrîneţe ; 
atunci cînd părinţii mor sau se retrag din comunitate şi-.i 
lasă cpiii acolo, comunitatea se obligă să-i crească. 

In primii ani de existenţă a comunităţii lor, cînd au tre
buit să  dsţelenească o regiune virgină şi mai aveau şi de 
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achitat anual 7.000 de taleri în contul lotului de pămînt cum
părat, le-a mers, desigur, destul de prost. Aceasta i-a cam 
speriat pe mulţi dintre cei mai bogaţi, detenninîndu-i să iasă 
din comunitate şi să-şi retragă banii, ceea ce a sporit şi mai 
mult greutăţile prin care treceau coloniştii. Dar cei mai mulţi 
au rezistat cu încredere, şi astfel, după numai cinci ani , în 
1810, toate· 1datoriile lor erau achitate. Din diferite motive, 
au vîndut în 1815 întreaga lor colonie şi au cumpărat din 
nou 20.000 de morgeni de pădure virgină în statul Indiana. 
In cîţiva ani, ei au construit aici frumosul oraş New Harmony, 
au desţelenit aproape tot pămîntul, au plantat vii şi cîmpuri 
de cartofi, au ·Construit o fabrică pentru prelucrarea linii şi 
una pentru prelucrarea bumbacului şi pe zi ce trecea deve
neau tot mai bogaţi. In 1825 au vîndut întreaga lor colonie 
pentru suma de 200.000 de taleri d-lui Robert Owen 
şi s-au mutat pentru a treia oară într-o pădure virgină. De 
astă-dată ei s-au aşezat pe malul marelui fluviu Ohio şi au 
construit oraşul Economy, care este mai mare şi mai frumos 
decît toate oraşele în care locui>eră înainte. In 1831  contele 
Leon împreună cu un grup compus din vreo 30 de germani 
a venit în America să li se alăture. Rappiţii i-au primit cu 
bucurie pe noii veniţi în colonia lor ; dar contele a aţîţat 
o parte dintre membri împotriva lui Rapp, din care cauză, 
în cadrul unei adunări la ·  care a p articipat întreaga comu
nitate, s-a luat hotărîrea ca Leon împreună cu grupul său 
Să plece. Cei care au rămas în colonie au plătit celor nemul
ţumiţi peste 120.000 de taleri, şi cu aceşti bani Leon a înte
meiat o a doua coloie, care a eşuat însă din cauza proastei 
administrări ; membrii ei s -au risipit care încotro, iar con
tele Leon a murit puţin timp după aceea ca un vagabond 
în Texas. In schimb, colonia lui Rapp are şi în zilele noastre 
o situaţie înfloritoare. In ceea ce priveşte situaţia ei actuală, 
Finch, despre care am amintit mai sus, relatează următoarele : 

. ,Oraşul Economy constă din trei străzi lungi şi largi, întretăiate de 
alte 5 străzi tot atît de largi. El are o biserică, un hotel, o fabrică pen
tru prelucrarea linii, una pentru prelucrarea bumbacului şi una pentru 
prelucrarea mătăsii, o crescătorie de viermi de mătase, maqazine public' 
pentru deservirea membrilor coloniei, în care se vînd mărfuri şi străini
lor, un muzeu de ştiinţe naturale, ateliere pentru diferitele meserii, aca
returi şi case de locuit mari şi frumoase pentru diferitele familii, fiecare 
casă avînd şi cîte o grădină mare. Terenul agricol care ţine de acest oraş 
are o lungime cît mergi în două ceasuri şi o lăţime cam cît mergi într-un 
sfert de ceas ; el cuprinde, în afară de ogoare şi păşuni, vii mari şi o 
livadă de 37 de morgeni. Numărul membrilor se ridică la vreo 450, cu 
toţii bine îmbrăcaţi, bine hrăniţi şi locuind in condiţii admirabile. Ei 
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sînt oameni veseli, mulţumiţi, fericiţi şi fără vicii, oameni care de mulţi 
ani nu mai cunosc nici o lipsă. 

Mult timp au fost şi ei împotriva căsătoriei, dar acum se căsătoresc, 
au familii şi doresc foarte mult ca numărul membrilor să sporească, cu 
condiţia ca cei care vor să devină membri ai coloniei să fie persoane 
potrivite. Religia lor este Noul Testament, dar ei nu au un crez special 
şi îngăduie ca fiecare să aibă părerea sa proprie atîta timp cît lasă pe 
ceilalţi să-şi aibă părerea lor şi nu provoacă vreo dispută pe chestiuni 
de credinţă. Ei îşi zic harmonişti. Ei nu au un preot plătit. D-1 Rapp, care 
are peste 80 de ani, este şi preot, şi administrator, şi arbitru. Sint ama
tori de muzică şi organizează din cînd în cînd concerte şi seri muzicale. 
Cu o zi înaintea sosirii mele s-a dat un mare concert, afară pe cîmp, cu 
ocazia începerii secerişului. n şcolile lor copiii învaţă să citească, să 
scrie, să socotească, precum şi limbi străine, dar nu se predă nici o ştiinţă, 
exact ca la shakers-i. Ei muncesc mai mult decît ar avea nevoie, şi anume 
iarna şi vara de cînd răsare soarele pînă cînd apune ; muncesc cu toţii, 
iar cei care în timpul iernii nu au ce face în fabrici găsesc de lucru la 
treierat, la creşterea vitelor etc. Ei au 75 de vaci de lapte, mari turme 
de oi, mulţi cai, porci şi păsări ; din banii pe care i-au economisit au 
dat cu împrumut mari sume unor negustori şi zarafi, şi deşi din cauza 
!alimentelor ei au pierdnt o bună parte din aceste sume, mai au totuşi 
un mare prisos de bani, care pe an ce trece devine tot mai mare. 

De la bun început s-au străduit să producă ei înşişi toate cele de 
care aveau nevoie pentru a cumpăra cît mai puţin posibil de la alţii, 
aşa că pînă la urmă au ajuns să producă mai mult decît aveau nevoie ; 
ulterior au achiziţionat o turmă de o sută de oi spaniole în vederea ame
liorării rasei ovine, pentru care au plătit 15.000 de taleri. Au fost prin
tre primii care au început să confecţioneze în America articole de lînă. 
Apoi au început să planteze vii, să cultive in, să construiască o fabrică 
pentru prelucrarea bumbacuh. şi să se îndeletnicească cu creşterea vier
milor de mătase şi cu prelucrarea mătăsii. Cît despre produsele lor, ei au 
grijă ca înainte de a vinde ceva să se aprovizioneze cu prisosinţă cu 
de toate. 

Ei trăiesc în familii compuse din cîte 2040 de persoane ; fiecare 
familie are o casă şi o gospodărie proprie. Familia primeşte tot ce are 
nevoie din magaziile comune. Cu totii au din belşug tot ce le trebuie şi 
capătă în mod gratuit cît doresc. Cînd au nevoie de îmbrăcăminte sau 
încălţăminte, se duc la croitor, la croitoreasă sau la cizmar şi le primesc 
confecţionate pe gustul lor. Carnea şi celelalte alimente sînt repartizate 
fiecărei familii proporţional cu numărul membrilor ei, dîndu-Ii-se de toate 
din abundenţă, ba chiar mai mult decît le trebuie". 

O altă comună organizată pe baza comunităţii de bunuri 
s-a stabilit la Zoar, în statul Ohio. Oamenii care au alcătuit 
această comună erau tot separa tişti wirttemburghezi care s-au 
dezis în acelaşi timp cu Rapp de biserica lutherană şi care, 
după ce au fost persecutati timp de 10 ani ide această biserică 
şi  de guvern, au emigrat din ţară. Ei erau foarte săraci şi au 
putut să-şi realizeze scopul numai datorită sprij inului pe care 
I-au primit la Londra şi în America din partea unor quakeri 
filantropi. In toamna anului 1817 au 1sosit la Filadelfia sub 
conducerea preotului lor Băumler şi au cumpărat de la un 
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qua.er terenul pe care-I mai posedă şi astăzi şi care are o 
întindere de 7.000 de morgeni. Suma de aproximativ 6.000 de 
taleri care reprezenta preţul de cumpărare a terenului urma 
sa fie achitată treptat. Cînd au sosit la faţa locului şi şi-au 
numărat banii, au constatat că revenea exact cîte şase taled 
de cap lde om. Tocmai atîta cît aveau în total. Din banii pe 
care-i datorau pentru lotul de pămînt nu plătiseră încă nici 
o leţcaie, iar din aceşti cîţiva taleri trebuiau să cumpere 
sămînţă, unelte agricole şi mijloace de subzistenţă care să le 
ajungă pînă la recolta viitoare. Ei au găsit o pădure în care 
se aflau cîteva cabane făcute din buşteni şi pe care trebuiau 
s-o defrişeze. Au început să muncească cu elan şi în scurt 
timp ogoarele lor au putut fi arate, iar în anul următor şi-au 
construit o moară. La început au împărţit pămîntul lor în 
loturi mai mici, fiecare din ele fiind cultivat de cîte o familie 
pe cont propriu ca .proprietate a ei privată. Dar curînd şi-au 
dat seama că aşa nu vor putea continua, căci, deoarece fie
care lucra numai pentru sine, n-au putut să taie şi să  defri
şeze pădurile destul de repede şi, în genere, să se ajute 
unul pe altul, din care cauză mulţi dintre ei se îndatoraseră 
şi erau ameninţaţi să sărăcească complet. De aceea, după un 
an şi jumătate, în aprilie 1819,  ei s-au unit pe baza principiului 
comunităţii de bunuri, au elaborat un statut şi 1-au ales cu 
unanimitate de voturi ca director pe pastorul lor Băumler. 
Au plătit de îndată toate datoriile membrilor, au obţinut să 
se  prelungească ou doi ani termenul înăuntrul căruia tre
buia achitat lotul de pămînt şi s-au aşternut pe muncă cu 
un zel îndoit şi cu forţe unite. Datorită acestei noi orga
nizări, situaţia lor a devenit atît de bună, încît au reuşit 
să achite cu patru ani înainte de termenul stabilit întreaga 
sumă datorată pentru terenurile lor, împreună cu dobînzile 
aferente. Cum le merge în celelalte privinţe, ne va arăta 
descrierea de mai jos, făcută de doi martori oculari : 

Un negustor american care vine foarte 'des la Zoar descrie 
acest loc ca un model desăvîrşit de curăţenie, ordine şi fru
museţe. Există aici un hotel splendid, un palat în care locuieşte 
bătrînul Băumler, o frumoasă grădină publică care se întinde 
pe o suprafaţă de 2 morgeni şi care are o seră mare şi case 
frumoase, bine construite, cu grădini minunate. El îi descrie 
pe oameni ca fiind foarte fericiţi şi mulţumîţi, harnici şi cum
secade. Descrierea lui a fost publicată în ziarul din Pittsburg 
(Ohio) ("Pittsburg Daily Advocate and Advertiser" din 17 iulie 
1 843) . 
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Finch, pe care l-am mai pomenit de cîteva ori ,  ieclară 
că această comunitate este mai bine organizată decît toate 
celelalte comunităţi care fiinţează în America pe baza comu
nităţii de bunuri. El face o lungă enumerare a bogăţiilor lor 
şi relatează că au o filatură de in şi o fabrică pentru prelu
crarea lînii, o tăbăcărie, turnătorii de fier, două mori, dou: 
joagăre, două maşini de treierat şi o mulţime de ateliere pen
tru toate /eseriile posibile. El mai arată că ogorul lor este 
mai bine cultivat decît toate celelalte ogoare pe care le-a 
văzut în America. - ,,Pfennig-Magazin" evaluează averea se
paratiştilor la 170.000-180.000 de taleri, cîştigaţi toţi în decurs 
de 25 de ani, căci la început ei n-au avut decît 6 taleri de cap 
ie om. Acum ei numără aproximativ 200 de membri. O bu
cată de vreme au interzis şi ei căsătoriile, dar, ca şi rappiţii, 
au renunţat la acest principiu şi acum se căsătoresc. 

Finch reproduce statutul acestor separatişti, care în esenţă 
constă din umătoarele : 

Toţi funcţionarii asociaţiei sînt aleşi chiar din sînul lor, de 
totalitatea membrilor, trecuţi de vîrsta de 21 de ani. Aceşti 
funcţionari se compun din : 

1. Trei adminis tratori, dintre care unul trebuie reales in 
fiecare an şi pe care asociaţia îi poate oricînd destitui. Aceş
tia administrează întreaga avere a asociaţiei şi au grijă ca 
membrii ei să capete cele necesare traiului, locuinţă, îmbră
căminte şi hrană în măsura posibilităţilor şi fără deosebire de 
persoană. Ei numesc subadministratori pentru diferitele ramuri 
de activitate, aplanează micile conflicte şi pot întocmi, îm
preună cu consiliul asociaţiei, noi regulamente, care însă nu 
pot fi în contradicţie cu cele prevăzute în statute. 

2. Directorul, care rămîne în funcţia lui atîta vreme cît se 
bucură de încrderea asociaţiei şi care, în calitatea sa de 
prim funcţionar, conduce toate treburile. EI are dreptul s ă  
cumpere ş i  să vîndă, s ă  încheie contracte, însă î n  toate ches
tiunile importante el poate lua hotărîri numai de comun 
acord cu cei trei administratori. 

3. Consiliul asociaţiei, compus din cinci membri, dintre 
care în fiecare an unul se retrage. Consiliul deţine puterea 
supremă în asociaţie. lmpreună cu administratorii şi cu direc
torul, acesta elaborează legile, supraveghează pe ceilalţi func
ţionari şi aplanează conflictele atunci cînd părţile nu sînt 
multumite le hotărîrea dată de administratori. 
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4. Vistiernicul, care e ales tpe patru ani şi care e singurul, 
dintre toţi membrii şi funcţionarii asociaţiei, care are dreptul 
de a deţine bani. 

Statutul mai prevede construirea unei şcoli, obligaţia 
pentru toţi membrii de a-şi da pentru totdeauna în proprie
tatea comună toată averea fără s-o poată cere vreodată 
inapoi, să nu fie primiţi în asociaţie membri noi decît după 
ce au trăit în cadrul ei un an şi au primit votul tuturor mem
brilor, că statutul nu 1poate fi modificat decît atunci cînd 
două treimi din membri cer acest lucru. - -

Aceste descrieri ar putea fi cu uşurinţă mult amplificate, 
deoarece aproape toţi cei care vizitează centrul Americii se 
abat şi pe la una sau pe la alta 'din coloniile menţionate şi 
aproape toate descrierile de călătorie se ocupă de ele. Dar 
nici unul dintre ei nu a avut nimic rău de 1pus despre aceşti 
oameni. Dimpotrivă, toţi nu au avut decît cuvinte de laudă 
pentru tot ce au văzut acolo, şi cel mult dacă au criticat 
prejudecăţile religioase, în special ale shakers-ilor, dar care, 
evident, n-au nici o legătură cu teoria comunităţii de bunuri. 
Aş mai pntea cita cele scrise de Miss Martineau, de l-nii 
Melish şi Buckingham şi de mulţi alţii : întrucît însă în rîn
durile lde mai sus s-au spus destule şi cu toţii relatează cam 
acelaşi lucru, consider că aceasta nu este necesar. 

Succesul pe care 1-au înregistrat shakers-ii, harmoniştii şi 
separatiştii, ca şi necesitatea resimţită de toţi a unei noi orîn
duiri a societăţii omeneşti, precum şi eforturile izvorîte de 
aici depuse de socialişti şi ·comunişti, au îndemnat în ultimii 
ani pe mulţi americani să [acă încercări asemănătoare. Astfel, 
d-1 Ginal, un predicator german din Filadelfia, a creat o aso
ciaţie care a cumpărat 37.000 de iorgeni de pădure în statul 
Filadelfia, a construit acolo peste 80 de case şi a şi colonizat 
acolo 500 de persoane, în special germani. Ei au o tăbăcărie 
mare şi un mare atelier în care se fac oale ; de asemenea au 
multe alte ateliere şi magazii şi le merge foarte bine. Se 
înţelege de la sine că ei trăiesc în condiţiile comunităţii de 
bunuri, ceea ce de altfel e cazul la toate celelalte exemple 
care urmează. Domnul Hizby, proprietarul unei uzine side
rurgice din Pittsburg (Ohio) , a întemeiat în oraşul său natal 
o asociaţie asemănătoare care a cumpărat anul trecut apro
ximativ 4.000 de morgeni de pămînt în apropierea oraşului 
şi are intenţia să creeze aici o colonie bazată pe comunitatea 
de bunuri. - O colonie asemănătoare există şi în statul New 
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York, la Skaneateles, care a fost fondată în primăvara anului 
1843 * de J. A. Collins, un socialist englez, şi a avut la început 
30 de membri ; apoi la Minden în statul Massachusetts, unde 
s-au stabilit în 1842 vreo 1 00 de •persoane ; apoi două colonii 
în Pike County din statul Pennsylvania, care de asemenea au 
fost întemeiate lde curînd ; mai există o colonie la Brook 
Farm, Massachusetts, unde, pe o suprafaţă de aproximativ 
200 de morgeni trăiesc 50 de membri şi 30 de elevi, care au 
construit o şcoală excelentă condusă de predicatorul unita
rian G. Ripley ; o altă colonie există la Northampton, tot în 
statul Massachusetts, înfiinţată în 1842 şi avînd 120 de membri 
care locuiesc pe o suprafaţă de 500 de morgeni. Aceştia se 
ocupă ·U agiculura şi oreştlrea viterlor ; ei muncsc Ja joa
găre, în fabricile de mătase şi în boiangerii ; şi, în fine, o 
colonie, formată din socialişti englezi emigrati, la Equality, 
lîngă Milwaukee, în statul Wisconsin, care a fost creată anul 
trecut de Thomas Hunt şi care progresează cu paşi repezi. 
Se �spune că în afară de acestea au mai fost înfiinţate de 
curînd şi alte comunităţi, asupra cărora însă nu există încă 
nici un fel de idate. - Cert este însă că americanii, şi mai 
ales muncitorii săraci din marile oraşe ca New York, Fila
delfia, Boston şi altele, au îndrăgit această idee şi au creat 
multe asociaţii avînd ca scop întemeierea unor colonii de 
acest fel, şi că mereu se pun bazele unor noi comunităţi. 
Americanii s-au săturat să mai fie sclavii celor cîţiva bogătaşi 
care ·se înfruptă din munca poporului ; şi, dacă ţinem seama 
de spiritul activ •Şi de tenacitatea acestei naţiuni, este evident 
că în curînd comunitatea de bunuri va fi introdusă într-o 
mare .parte din ţara lor. 

Dar nu numai în America, ci şi în Anglia s-a încercat 
traducerea în viaţă a comunităţii de bunuri. Aici filantropul 
Robert Owen a predicat timp lde 30 de ani această învăţă
tură şi şi-a sacrtficat pînă la ultimul ban considerabila sa 
avere pentru a pune bazele coloniei de la Harmony din 
Hampshire, actualmente în fiinţă. Durpă ce a întemeiat o aso
ciaţie în acest scop, aceasta a cumpărat un teren de 1 .200 de 
morgeni şi a înfiinţat acolo o comunitate după propunerile 
lui Owen. Ea numără azi peste 1 00 de membri care locuiesc 
împreună într-o clădire mare şi pînă în prezent s-au ocupat 
mai cu seamă cu munca cîmpului. Deoarece se tindea ca  
această comunitate să fie organizată de  l a  bun �nceput ca un 
model desăvîrşit al noii orînduiri sociale, era nevoie de un 

* In original 1813 (este probabil o greşeală de tipar). - Nota Red. 
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capital mare, şi pînă în momentul de faţă au şi fost investite 
vreo 200.000 de taleri. O parte din aceşti bani au fost luaţi 
cu împrumut şi trebuiau restituiţi la anumite intervale, ceea 
ce a pricinuit multe greutăţi, şi tot 1din cauza lipsei de bani 
multe instalaţii n-au rputnt fi terminate şi n-au putut deci să 
devină rentabile. Şi întrucît membrii comunităţii nu erau sin
gurii proprietari ai coloniei, ci erau conduşi de direcţia aso
ciaţiei socialiştilor, căreia îi aparţinea colonia, au rezultat 
şi de aici, din cînd în cînd, neînţelegeri şi nemulţumiri. Cu 
toate acestea lucrurile merg înainte, membrii se împacă foarte 
bine între ei, după cum atestă toţi acei care i-au vizitat, se 
ajută reciproc şi, în pofida tuturor greutăţilor, existenţa co
loniei este astăzi asigurată. Principalul este că greutăţile nu 
provin din cauza vieţii în comunitate, ci din faptul că comu
nitatea nu este încă perfect realizată. Căci, dacă ar fi perfect 
realizată, membrii ei nu ar trebui s ă  folosească tot cîştigul lor 
pentru plata dobînzilor şi a banilor luaţi cu împrumut, ci ar 
putea cu aceşti bani să desăvîrşească colonia şi s-o gospodă
rească mai bine ; atunci ar putea să-şi aleagă ei înşişi şi admi
nistraţia coloniei şi nu ar mai trebui să depindă în toate de 
direcţia asociaţiei. 

Un economist care se ocupă de problemele practice şi 
care a voiaj at prin toată Anglia pentru ca să se informeze 
despre situaţia agriculturii a dat spre publicare ziarului lon
donez "Morning Chronicle",  sub semnătura "Unul care vine 
de la coarnele plugului" 134, următoarea descriere a coloniei 
propriu-zise ("M[orning] Chr[onicle] " din 13 decembrie 1842) . 

După ce trecuse printr-o regiune foarte prost cultivată, 
acoperită mai mult cu b ălării decît cu cereale, el a auzit 
pentru prima dată în viaţa sa vorbindu-se într-un sat din 
apropiere despre socialiştii din Harmony. Un om cu stare din 
partea locului i-a povestit că ei cultivă o bucată întinsă de 
pămînt, şi o cultivă chiar foarte bine, că toate zvonurile care 
circulă cu privire la aceşti socialişti sînt mincinoase, că pentru 
parohie ar fi o mare cinste dacă măcar jumătate din locuitorii 
ei ar vrea să se colporte atît de corect ca aceşti socialişti, 
şi că de asemenea ar fi de dorit ca moşierii din împrejurimi 
să dea săracilor tot atît de mult de lucru şi în condiţii la fel 
de avantajoase cum primesc de la aceşti oameni. Se zice că, 
în ceea ce priveşte proprietatea, ei ar avea concepţii origi
nale, dar, cu toate acestea, ei se comportă foarte bine şi 
constituie un exemplu bun pentru cei din împrejurimi. El a 
mai adăugat că convingerile .lor religioase ldiferă : unii merg 
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la o biserică, alţii la altă biserică, dar cu oamenii din sat ei 
nu discută niciodată despre religie sau despre politică. La în
trebarea pusă de mine, doi inşi mi-au răspuns că printre ei 
nu este de rigoare o anumită convingere religioasă, ci fiecare 
e liber să-şi aleagă credinţa pe care vrea s-o îmbrăţişeze. Am 
rămas cu toţii constemaţi cînd am auzit că ei se stabilesc pe 
aceste locuri ; dar acum constatăm că sînt vecini foarte buni, 
care constituie un frumos exeplu de moralitate pentru oa
menii noştri, că dau de lucru multor săraci de la noi, şi, în
trucît nu încearc! să ne impună convingerile lor, nu avem 
nici un motiv să fim nemulţumiţi de ei. Ei se disting cu toţii 
printr-o purtare decentă, ldau dovadă de bună creştere, şi nici 
un om din partea locului n-ar îndrăzni să spună ceva rău 
despre tinuta lor morală. 

Informatorul nostru a mai auzit şi de la alţii lucruri ase
mănătoare şi a plecat apoi la Harmony. După ce a trecut iar 
prin nişte ogoare prost cultivate şi a dat de un cîmp de napi 
foarte bine lucrat, cu o recoltă frumoasă şi bogată, i-a spus 
amicului său, un fermier 1din regiune : dacă aceştia sînt napi 
socialişti, apoi ei constituie o bună carte de vizită. Curînd 
lupă aceea au întîlnit 700 de oi socialiste, care se prezentau 
tot atît de minunat, şi în cele din urmă au ajuns la clădirea 
impozantă, solidă şi construită cu mult gust în care locuiesc 
membrii coloniei. Lucrările nu erau încă ·Complet terminate, 
pretutindeni vedeai cărămizi şi lemn de construcţie, ziduri 
numai pe jumătate ridicate, pămînt nesăpat. Ei au intrat, au 
fost primiţi în mod politicos şi amical şi conduşi prin clădire. 
La parter era o sufragerie mare şi bucătăria, din care castroa
nele pline de mîncare erau aduse cu ajutorul unei instalaţii 
mecanice în sufragerie, iar cele goale erau duse în acelaşi 
fel înapoi în bucătărie. Cîţiva copii le-au arătat străinilor 
această instalaţie. Ei erau îmbrăcaţi în hăinuţe frumoase şi 
curate, aveau o înfăţişare sănătoasă şi o purtare cuviincioasă. 
Femeile din bucătărie aveau şi ele o înfăţişare foarte îngri
jită şi corectă, şi vizitatorul s-a mirat foarte mult că în mij
locul mormanului aceluia de vase nespălate - masa de prînz 
fusese tocmai servită - ele mai puteau arăta atît de îngri
jite şi de curate. Instalaţia din bucătărie era nespus de fru

·moasă, iar constructorul londonez care a construit-o a decla-
rat că chiar la Londra există foarte puţine bucătării cu o 
instalaţie atît de completă şi costisitoare, fapt confirmat şi 

-de vizitatorul nostru. Alături de bucătărie erau instalate spă
Jătorii comode, băi, pivniţe şi camere de baie separate în 
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care fiecare membru al coloniei putea să se spele cînd se 
întorcea de la muncă. 

La primul etaj era o mare sală de recepţie, iar deasupra 
dormitoarele, toate foarte confortabil mobilate. 

Grădina, care are o suprafaţă de 27 de morgeni, era perfect 
îngrij ită, şi în genere în toate domeniile puteai observa o 
activitate febrilă. Ici se făceau cărămizi, colo se stingea var, 
se construiau case şi străzi ; 100 de morgeni de pămînt fuse
seră deja însămînţaţi cu grîu şi urma să se mai cultive grîu 
şi pe alte loturi, se lucra la amenajarea unui bazin pentru 
îngrăşăminte lichide, iar din păduricea care se află pe terenul 
coloniei se aduna pămînt vegetal care servea ca îngrăşămînt ; 
într-un cuvînt, se făcea totul pentru a spori productivitatea 
pămîntului. 

Vizitatorul nostru conchide : 

"Cred că lotul lor de pămînt merită, în medie, o chirie anuală de 
3 lire (21 de taleri) de morgen, şi ei plătesc numai 15 şilingi (5 taleri) . 
- Au făcut o afacere excelentă, numai să ştie să se gospodărească ra
ţional ; şi,  orice s-ar spune despre casele lor sociale. trebuie să recu
noaştem că ştiu să-şi cultive cit se poate de bine pămîntul. 

Trebuie să mai completăm această descriere u cîteva date 
privind organizarea internă a acestei comunităţi. Membrii ei 
locuiesc împreună într-o casă mare, dar fiecare dintre ei are 
un doruitor separat, foarte confortabil mobilat. O parte dintre 
femei se îngrijesc de toate treburile gospodăriei, economi
sindu-se astfel foarte multe cheltuieli, timp şi efort, care s-ar 
irosi dacă fiecare ar gospodări separat, şi realizindu-se un 
confort care în gospodăriile mici nici nu este cu putinţă. Ast
fel focul de la bucătărie încălzeşte simultan, cu ajutorul aeru
lui cald, toate camerele clădirii, cu ajutorul unor ţevi fiecare 
cameră e alimentată cu apă caldă şi  rece, şi alte asemenea 
avantaje şi înlesniri care pot exista numai în condiţiile unor 
instalaţii comune. Copiii frecventează şcoala legată de colo
nie şi sînt educaţi acolo pe cheltuiala comunităţii. Părinţii 
pot ·să-i vadă cînd vor, iar educaţia lor are în vdere atît 
dezvoltarea fizică cît şi pe cea morală, pregătindu-i pentru 
viaţa în comun. Copiii nu sînt chinuiţi cu greaca şi latina 
şi nici cu controversele religioase şi teologice ; în schimb 
ei învaţă să cunoască mai bine natura, propriul lor corp şi 
aptitudinile lor spirituale. După puţinul timp pe care sînt 
obligaţi să-1 petreacă în clase, ei se recrează afară pe cîmp, 
căci lecţiile /sl ţin tot atît de ds sub cerul liber ca şi în 
clase, iar munca face parte integrantă din educaţie. Educaţia 
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morală se reduce la aplicarea unicului principiu : ceea ce 
ţie nu-ţi place altuia nu-i face, deci la realizarea unei egali
tăţi depline şi a unei dragoste frăţeşti. 

Colonia se află, cum am spus, sub conducerea preşedin
telui şi a direcţiei asociaţiei socialiştilor ; această direcţie 
este aleasă în fiecare an de congres, la care participă cîte 
un membru al fiecărei filiale a asociaţiei ; ea are puteri neli
mitate în cadrul statutelor asociaţiei şi este răspunzătoare în 
faţa congresului. Comunitatea este condusă, prin urmare, de 
oameni care trăiesc în afara ei, de aceea neînţelegerile şi cioro
văielile sînt inevitabile ; totuşi, chiar dacă experienţa de la 
Harmony ar eşua din cauza aceasta şi din cauza lipsei de bani, 
deşi nu există nici un indiciu în acst sens, aceasta n-ar consti
tui decît un argument în plus în favoarea comunităţii de bunuri, 
deoarece amîndouă aceste dificultăţi nu provin decît din faptul 
că comunitatea nu este încă complet realizată. Cu toate aces
stea, existenţa coloniei este asigurată, şi chiar dacă ea nu 
poate să progreseze cu paşi prea repezi şi nu poate fi rapid 
realizată pe de-a-ntregul, totuşi adve1sarii comunităţii nu vor 
apuca să guste satisfacţia de a o vedea prăbuşindu-se. 

Vedem, prin urmare, că comunitatea de bunuri nu este 
nicidecum o imposibilitate, ci, dimpotrivă, că toate aceste 
încercări au reuşit pe deplin. Vedem, de asemenea, că oa
menii care trăiesc într-o comunitate trăiesc mui bine mun
cind mai puţin, au mai mult timp liber pentru preocupări 
intelectuale şi că sînt oameni mai buni şi mai morali decît 
vecinii lor care au menţinut proprietatea. Toate acestea le-au 
recunoscut şi americanii, englezii, francezii şi belgienii, pre
cum şi numeroşi germani. In toate ţările există un număr de 
oameni care se ocupă cu răspîndirea acestei învăţături şi 
care s-au pronunţat în favoarea comunităţii. 

Dacă problema este interesantă pentru toată lumea, ea 
este lde un interes capital pentru muncitorii săraci care nu po
sedă nimic, care cheltuiesc mîine salariul cîştigat astăzi şi 
care pot răm�ne şomeri în fiecare clipă din cauza unor împre
jurări improvizibile şi inevitabile. Pentru ei expe'ienţele de 
acest gen deschid perspectiva unei existenţe in'dependente, 
asigurate şi lipsite de griji, pespectiva unei perfecte egali
tăţi în drepturi cu aceia care astăzi, datorită bogăţiei lor, 
pot să facă din muncitori sclavii lor. In special pe aceşti mun
citori îi interesează această problemă. In alte ţări muncitorii 
formează nucleul celor care revendică comunitatea de bunuri, 

36 - Marx-Engels - Opere, voi. I I  
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şi este de datoria şi a muncitorilor germani să ia în serios 
această problemă. 

Atunci cind muncitorii sînt de acord între ei, cînd sînt 
solidari şi urmăresc un singur scop, ei sînt infinit mai puter
nici decît cei bogaţi. Iar atunci cînd ei au în vedere un ţel 
care urmăreşte binele tuturor oamenilor, un ţel atît de raţional 
cum este comunitatea de bunuri, este de la sine înţeles că 
cei  mai inimoşi şi mai înţelegători din rîndurile celor bgaţi 
se vor declara de acord cu muncitorii şi îi vor sprijini. Şi 
în Germania există pretutindeni un mare număr de oameni 
culţi şi cu stare care s-au dclarat pe faţă în favoarea comu
nităţii de bunuri şi sprijină poporul, care revendică bunurile 
existente pe acest p ămînt, confiscate de clasa celor avuţi . 

.,Deutsches Birgerbuch iir 1845", 
Darmstadt 1845, 
J•ag. 32-340 
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[Friedrich Engels] 

[Două cuvîntări rostite la Elberfeld 139] 

(IJ 

Domnilor 1 
Aşa cum am arătat mai înainte şi cum de altfel presupun 

că vă este în genere cunoscut, trăim într-o lume în care dom
neste libera concurenţă. Să cercetăm ceva mai de aproape 
această liberă concurenţă şi ordinea socială creată de ea. 
In societatea noastră actuală, fiecare lucrează pe propriul 
său cont şi risc, fiecare caută să se îmbogăţească numai el 
însuşi şi nu se sinchiseşte cîtuşi de puţin de ceea ce fac cei
lalţi. Cît despre o organizare raţională, despre o repartizare 
a muncilor, despre aceasta nici nu este vorbă ; dimpotrivă, 
fiecare caută s-o ia înaintea celuilalt, să folosească prilejul 
cel mai favorabil în avantajul său personal şi nu are nici timp 
şi nici poftă să se gîndească că, în fond, propriul său interes 
coincide de fapt cu interesele tuturor celorlalţi oameni. Ca
pitalistul individual se află în luptă cu toţi ceilalţi capitalişti, 
muncitorul individual cu toţi ceilalţi muncitori ; toţi ca
pitaliştii luptă împotriva tuturor muncitorilor, după cum şi 
masa muncitorilor trebuie să lupte, la rîndul ei, în mod 
necesar împotriva masei capitaliştilor. In acest război al 
tuturor împotriva tuturor, în această dezordine generală 
şi exploatare generală constă esenţa societăţii burgheze de 
astăzi. O asemenea conducere dezordonată a economiei tre
buie însă să  ducă, în cele din urmă, în mold necesar la rezul
tate dintre cele mai funeste pentru societate ; lipsa de orga
nizare care stă la baza acestei societăţi, neglijarea adevăratej 
bunăstări generale trebuie, mai devreme sau mai tirziu, să 
iasă la iveală in mod flagrant. Ruinarea micii burghezii, a 
stării care constituia baza principală a statelor din secolul 
trecut, este prima consecinţă a acestei lupte. Vedem doar în 
fiecare zi cum această clasă a societăţii este strivită de puterea 
capitalului, cum, de pildă, critorii şi tîmplarii individuali, 
cărora magazinele de confecţii şi de mobilă le iau cei mai buni 

36* 
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clienţi, se tranformă din mici capitalişti, din membri ai clasei 
posedante, în proletari dependenţi care lucrează pentru alţii, 
in membri ai clasei neposedante. Ruinarea micii burghezii este 
o consecinţă tristă a mult lăudatei noastre libertăţi a indus
triei ; ea este un rezultat inevitabil al avantajului pe care-1 
are marele capitalist faţă de concurenţii săi mai puţin avuţi. 
ea este cel mai grăitor indiciu al tendinţei capitalului de a 
se concentra în mîini puţine. Această tendinţă a capitalului 
este de asemenea recunoscută de mulţi ; în genere, lumea 
deplînge faptul că, pe zi ce trece, avuţia se acumulează din 
ce în ce mai mult în mîinile cîtorva oameni şi, în schimb, 
marea majoritate a naţiunii sărăceşte tot mai mult. Astfel 
ia naştere antagonismul ascuţit dintre cei bogaţi, care consti
tuie lo Înă de omeni, de o parte, şi cei săraci, care for
mează marea majoritate a populaţiei, de altă parte, antago
nism care în Anglia şi în Franţa a ajuns să se ascută intr-o 
măsură de-a drept. alarmantă şi care şi la noi se agravează 
tot mai mult pe i ce trece. Şi atîta timp cît actuala bază a so
cietăţii va fi menţinută, va fi imposibil să se frîneze acest pro
s continuu de înbogăTe a .cîtorva �ndivizi şi de s;ră1e a 
marii mase a oamenilor ; antagonismul se  va ascuţi tot mai 
mult, pînă cînd în cele din mă necesitatea va impune ca 
societatea să  treacă la o reorganizare bazată pe principii miai 
raţionale. 

Acestea, domnilor, nu sînt însă nici pe departe toate con
secinţele liberei concurenţe. Deoarece fiecare produce şi con
sumă pe cont propriu fără să se sinchisească prea mult de 
producţia şi consumaţia celorlalţi, este inevitabil să intervină 
foarte curînd o disproporţie flagrantă între producţie şi con
sumaţie. Deoarece societatea din zilele noastre încredinţează 
comercianţilor, speculanţilor şi dughengiilor repartiţia bunu
rilor produse, fiecare dintre ei avînd grij ă numai de propriul 
său avantaj - abstracţie făcînd de imposibilitatea pentru cei 
neavuţi de a-şi procura partea necesară din aceste produse 
-, aceeaşi disproporţie va interveni şi la repartiţia produse
lor. Cum poate stabili fabricantul ce cantitate din marfa fabri
cată de dînsul este necesară pe o piaţă sau alta ? Şi, chiar 
dacă ar putea stabili aceasta, cum poate el şti ce cantitate 
a fost trimisă pe fiecare dintre aceste pieţe de către concu
rentii săi ? Cum ar putea să ştie fabricantul, care de cele mai 
multe ori nu ştie nici măcar încotro se va îndrepta marfa pe 
care tocmai a produs-o, cum ar putea să ştie el ce cantităti 
vor trimite concurenţii săi din străinătate pe fiecare dintre 
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pieţele respective ? El nu ştie nimic din toate acestea ; el 
produce, ca şi concurenţii săi, la voia întîmplării şi se con
solează cu gîndul că şi ceilalţi trebuie să procedeze la fel. 
El nu se călăuzeşte decît după nivelul preţurilor care osci
lează în permanenţă căci, în momentul cînd fabricantul îşi 
trimite marfa, preţurile de pe pieţele îndepărtate nu mai co
respund de loc cu cele care i-au fost comunicate prin scri
soare, iar atunci cînd marfa ajunge la destinaţie preţurile 
iarăşi sînt schimbate în comparaţie cu cele din momentul 
cînd marfa a fost e�pediată. Cînd în producţie domneşte un 
asemenea haos, este foarte firesc să intervină în fiecare clipă 
o stagnare în comerţ, care, desigur, este cu atît mai gravă 
cu cît industria şi comerţul unei ţări sînt mai avansate. An
glia, ţara industriei celei mai dezvoltate, ne oferă în această 
privinţă exemplul cel mai grăitor. Din cauza dezvoltării co
merţului, din cauza unui număr mare de speculanţi şi de in
termediari care se interpun aici intre fabricantul producător 
şi adevăraţii consumatori, fabricantului englez îi este şi mai 
greu decît fabricantului german să cunoască!, fie şi într-o mă
sură cît de mică, raporul dintre rezerve şi producţie, pe de 
o parte, şi consumaţie, pe de altă parte ; în plus el mai trebuie 
să aprovizioneze aproape toate pieţele in lume, şi neştiind 
aproape niciodată încotro pleacă marfa sa, se întîmplă foarte 
adesea ca, din cauza enormei forţe de producţie a industriei 
ngleze, toate pieţele să fie dintr-o dată supmaglomerate de 
mărfuri. Comerţul stagneazi, fabridle nu lucrează decît jumă
tate din timpul de lucru sau nu lucrează de loc, intervin o 
serie de falimente, stocurile de mărfuri trebuie vîndute la 
preţuri derizorii, şi astfel o mare parte din capitalul acumulat 
cu asiduitate se pierde din cauza unei asemenea crize comer
ciale. In Anglia au avut loc de la începutul acestui secol o 
serie întreagă de astfel de crize comerciale, iar în ultimii două
zeci de ani la fiecare cinci sau şase ani cîe una 140• Ultimele 
crize, cea din 1837 şi cea din 1 842, cred că mai sînt încă vii 
în memoria celor mai mulţi dintre dv ., domnilor. Şi dacă in
dustria noastră ar fi şi ea tot atît de dezvoltată ca industria 
Angliei, iar desfacerea p roduselor noastre tot atît de întinsă 
ca industria şi comerţul Angliei, atunci am ajunge şi noi la 
aceleaşi rezultate. La noi însă efectul concurenţei în indus
trie şi în comerţ se manifestă acum sub forma unei depre
siuni generale şi de durată în toate ramurile industriale, sub 
forma unei nenorocite stări de tranziţie între o anumită în-
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florire şi o stare de decădere totală, sub forma unei oarecare 
stagnări, cu alte cuvinte sub forma unei imobilităţi. 

Domnilor, care este cauza reală a acstei situaţii neno
rocite ? Cărui fapt se datoreşte ruinarea micii burghezii, con
trastul izbitor dintre sărac şi bogat, stagnările în comerţ 
şi risipa de capital care rezultă de aici ? Cauza nu este alta 
decît faptul că nu există o comunitate de interese. Muncim 
cu toţii, dar fiecare urmărim un avantaj personal, fără să ne 
pese de bunăstarea celorlalţi, şi totuşi este un adevăr evi
dent şi de la sine înţeles că interesele, bunăstarea, fericirea 
fiecăruia în parte sînt indisolubil legate de acelea ale seme
nilor săi. Trebuie să admitem cu toţii că nici unul dintre noi 
nu poate să se lipsească de semenii săi,  că însuşi interesul 
ne leagă pe toţi unul de altul, şi totuşi prin faptele noastre 
călcăm de-a dreptul în picioare acest adevăr şi organizăm 
societatea noastră în aşa fel, ca şi cînd interesele noastre nu 
ar fi aceleaşi, ci ar fi cu totul opuse unele altora. Am văzut 
care au fost consecinţele acestei erori fundamentale ; dacă 
vrem să înlăturăm aceste consecinţe nenorocite, atunci tre
buie să eliminăm această eroare fundamentală, şi tocmai 
acest lucru intenţionează să-I facă comunismul. 

In societatea comunistă, unde interesele individuale nu 
sînt opuse unele altora, ci coincid, concurenţa dispare. Des
pre ruinarea unei clase oarecare, despre clase în genere, cum 
sînt azi bogaţii şi săracii, se înţelege de la sine că nici nu 
mai poate fi vorba. După cum în condiţiile producţiei şi re
partiţiei bunurilor necesare traiului va .dispărea însuşirea pri
vată, adică tendinţa fiecărui individ de a se îmbogăţi prin 
mijloace proprii, tot astfel vor dispărea de la sine şi crizele 
comerciale. In societatea comunistă va fi uşor să cunoşti atît 
producţia cît şi consumaţia. Intrucit se ştie ce cantitate este 
necesară în medie pentru un individ, este uşor de socotit ce 
cantitate este necesară pentru un număr anumit de indivizi, 
şi întrucît producţia nu va mai fi atunci în mîinile unor în
treprinzători privaţi, ci în mîinile comunităţii care o va ad
ministra, va fi foarte uşor să reglementezi productia conform 
cu nevoile. 

Vedem, aşadar, cum în orinduirea comunistă vor dispărea 
principalele neajunsuri ale orînduirii sociale de astăzi. Dacă 
vom cerceta însă lucrurile ceva mai îndeaproape, vom vedea 
că avantajele unei atari orînduiri nu se opresc aici, ci pri
vesc şi înlăturarea unui şir de alte neajunsuri, dintre care 
vreau să menţionez azi numai cîteva cu caracter economic. 
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Organizarea actuală a societăţii este, desigur, din punct de 
vedere economic organizarea cea mai iraţională şi cea mai 
nepractică pe care ne-o putem inchipui. Opoziţia dintre inte
rese are ca urmare faptul că o mare cantitate de forţă de 
muncă este cheltuită într-un mod care nu aduce nici un folos 
societăţii, iar o parte considerabilă din capital este irosită 
fără să se reproducă. Am văzut acest lucru şi cind am vorbit 
de crizele comerciale ; am văzut cum mase de produse pen
tru care oamenii au trudit din greu sint vîndute la preţuri 
derizorii care aduc pierderi vînzătorului ; am văzut cum, din 
cauza falimentelor, mase de capital acumulate cu asiduitate 
scapă din mîinile posesorilor lor. Să cercetăm totuşi ceva mai 
amănunţit comerţul actual. Gîndiţi-vă prin cite mîini trebuie 
să treacă fiecare produs pînă cind ajunge în mîinile adevă
ratului consumator ; gîndiţi-vă, domnilor, cîţi intermediari 
inutili care fac speculă se interpun între producători şi con
sumatori 1 Să luăm un exemplu, să zicem un balot de bumbac 
care a fost fabricat în America de nord. Balotul trece din 
mîinile plantatorului în acelea ale unui agent comercial din
tr-o localitate oarecare de pe Ia•lurile fluviului Missi.sippi, 
apoi o ia pe fluviu in jos pînă la New Orleans. Aici el este 
vîndut pentru a loua oară - deoarece agentul comercial îl 
cumpărase deja de la plantator - să zicem unui speculant, 
care, la rindul s ău, îl vinde exportatorului. Balotul este expe
diat apoi, de pildă, la Liverpool, unde un alt speculant lacom 
vrea să pună mina pe el şi reuşeşte să-l acapareze. Acesta, la 
rîndul său, îl vinde unui aU agent comercial care-I cumpără, 
să zicem, pentru o firmă din Germania. Astfel balotul pleacă 
spre Rotterdam, pe Rin în sus, trecind prin mîinile a încă o 
duzină de expeditori, după ce a mai fost încărcat şi descărcat 
de o duzină de ori. Şi abia atunci ajunge nu în mîinile con
sumatorului, ci în miinile fabricantului , care îl prelucrează 
mai întîi astfel incit să fie utilizabil, apoi vinde firele ţesă
torului, acesta vi.e pînza impnimerului, care o vinde an
grosistului, iar acesta, la rîndul lui, detailistului, care în sfîr
şit livrează marfa .consumatorului. Şi toate aceste milioane 
de intermediari, speulanţi, agenţi comerciali, exportatori, co
misionari, expeditori, angrosişti şi detailişti, care nu participă 
cu nimic la producerea mărfii, cu toţii vor să trăiască şi să  
realizeze un profit d e  pe urma ei, şi î n  genere îl realizează, 
căci altfel n-ar putea exista. Domnilor, oare nu există alt 
drum, mai simplu şi mai ieftin, de a aduce un balot de bumbac 
din America in Germania şi de a livra produsul fabricat din 
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acest bumbac în mîinile adevăratului consumator decît acest 
drum ocolit care face ca bumbacul să fie vîndut de zeci de 
ori şi să fie reîncărcat şi transportat de sute de ori de la un 
depozit la altul ? Nu este oare acesta un exemplu grăitor al 
marii risipe de forţă de muncă pricinuită de faptul că nu există 
o comunitate de interese ? In societatea organizată raţional 
nici nu poate fi vorba despre un transport atît de complicat. 
Pe cît de uşor se poate stabili de ce cantitate de bwnbac sau 
de produse fabricate din bumbac are nevoie o singură colo
nie, ca să rămînem la acelaşi exemplu, tot atît de uşor va 
putea stabili administraţia centrală ce cantitate e necesară 
pentru toate localităţile şi comunele din ţară. După ce o astfel 
de statistică va fi întocmită - ceea ce se poate realiza cu 
uşurinţă într-un an sau doi - media consumaţiei anuale se 
va modifica numai în raport cu creşterea populaţiei. Va fi deci 
uşor de stabilit dinainte şi la timp ce cantitate din fiecare 
articol în parte va fi necesară pentru nevoile populaţiei ; în
treaga cantitate va fi comandată direct de la sursă, ea va putea 
fi obţinută direct, fără intermediari, fără întîrzieri şi reîncăr
cări - afară de acelea determinate de natura căilor de comu
nicaţie -, aşadar cu o mare economisire de forţă de muncă 1 
nu va fi nevoie să  se plltească profiturile speculanţilor, 
angrosiştilor şi detailiştilor. Dar aceasta încă nu este to
tul ; astfel toţi aceşti intermediari nu numai că vor deveni 
inofensivi pentru societate, dar vor deveni chiar folositori. 
Dacă astăzi ei fac o treabă care este în dauna tuturor sau, 
în cel mai bun caz, este o treabă inutilă, dar care le asigură 
totuşi existenţa, ba în multe cazuri le aduce chiar bogăţii mari, 
dacă, prin urmare, ei lucrează astăzi de-a dreptul în detri
mentul binelui obştesc, ei vor avea atunci braţele libere pen
tru a depune o activitate folositoare şi vor putea găsi o ocu
paţie în cadrul căreia să se dovedească a nu fi membri 
aparenţi, fictivi ai societăţii omeneşti, ci membri adevăraţi ai 
acesteia, o ocupaţie prin care vor dovedi că participă la în
treaga ei activitate. 

Societatea actuală care-I pune pe fiecare om în situaţia 
de a se învrăjbi  cu toţi ceilalţi oameni duce în felul acesta 
la un război social al tuturor împotriva tuturor, care la indi
vizii izolaţi, şi mai ales la cei necivilizati, trebuie să ia în  
mod necesar o formă violentă, brutală, barbară, forma crimei. 
Pentru a se apăra împotriva crimei, împotriva actului de vio
lenţă făţiş, societatea are nevoie de un organism vast şi com
plicat de instituţii administrative şi judiciare care necesită o 
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cantitate imensă de forţe de muncă. ln societatea comunistă 
şi acest lucru s-ar simplifica foarte mult, şi aceasta tocmai 
pentru că - oricît de bizar ar părea acest lucru - în aceast. 
societate administraţia s-ar ocupa nu numai de unele laturi 
izolate ale vieţii sociale, ci de întreaga viaţă socială sub toate 
formele ei de activitate şi sub toate aspectele ei. Noi des
fiinţăm antagonismul dintre omul izolat şi toţi ceilalţi oameni, 
noi opunem războiului social pacea socială, noi distrugem 
însăşi rădăcina crimei, şi astfel cea mai mare parte sau 
aproape cea mai mare parte din activitatea actuală a insti
tuţiilor administrative şi judiciare devine de prisos. De pe 
acum dispar tot mai mult crimele pasionale, locul lor fiind 
luat de crimele săvîrşite din calcul, din interes ; numărul cri
melor comise împotriva persoanelor scade, nmărul crimelor 
comise împotriva proprietăţii creşte. Civilizaţia care progre
sează atenuează izbucnirile violente ale pasiunilor chiar în 
societatea actuală, care se află pe picior de război ; cu atît 
mai mult le va atenua ea în societatea comunistă, paşnică 1 
Crimele comise împotriva proprietăţii vor dispărea de la sine 
acolo unde fiecare capătă cele necesare pentru satisfacerea 
nevoilor sale materiale şi spirituale, unde derarhia şi deose
birile sociale dispar. Justiţia penală va dispărea de la sine, 
iar justiţia civilă, care se ocupă aproape exclusiv cu relaţiile 
de proprietate sau cel puţin cu relaţiile care au ca premisă 
starea de război social, va dispărea şi ea. Conflictele vor con
stitui atunci numai rare excepţii, pe cînd azi ele sînt conse
cinţele fireşti ale vrajbei generale, şi vor fi aplanate cu 
uşurinţă cu ajutorul arbitrilor. Activitatea organelor admi
nistrative de datoreşte şi ea în momentul de faţă permanentei 
stări de război - poliţia şi întreaga administraţie nu fac ni
mic altceva decît să vegheze ca războiul să rămînă un război 
camuflat, indirect, ca el să nu degenereze în acte de violenţă 
făţişă, în crime. Dacă este însă infinit mai uşor să menţii pa
cea decît să îngrădeşti războiul în anumite limite, apoi cu 
atît mai uşor va fi să aministrezi o societate comunistă de
cît o societate în care domneşte concurenţa. Şi dacă de pe 
acum izaţia i-a învăţat e oameni că interesul lor le 
impune menţinerea ordinii publice, a securităţii publice, a in
teresului public, prin urmare s ă  facă pe oît posibil de prisos 
poliţia, administraţia şi justiţia, cu atît mai mult va fi acesta 
cazul într-o societate în care comunitatea de interese este 
ridicată l a  rangul de principiu de bază, în care interesul pu
blic nu se mai deosebeşte de interesul fiecărui individ în 



5i0 Friedrich Engels 

parte 1 Dacă aceasta e situaţia acum în pofida instituţiilor so
ciale, cu cît se va îmbunătăţi ea atunci cînd instituţiile sociale 
nu vor mai constitui o piedică, ci un sprijin 1 Putem, aşadar, 
şi din acest punct de vedere să contăm pe o creştere consi
derabilă a braţelor de muncă, pe care actuala ordine social. 
le sustrage societăţii. 

Una dintre instituţiile cele mai costisitoare de care so
cietatea actuală nu se poate lipsi este armata permanentă. 
care sustrage naţiunii partea cea mai puternică, cea mai ne
cesară a populaţiei şi o obligă să hrănească această parte a 
populaţiei devenită astfel neproductivă. Şti/ doar din ifrele 
propriului nostru buget de stat cît ne costă armata per
manentă : 24.000.000 pe an plus 200.000 de 'braţe de muncă. 
dintre cele mai puternice sustrase producţiei. In societatea 
comunistă nu-i va trece nimănui prin minte să se gîndeasc. 
la o armată permanentă. La ce bun ? Pentru a păzi liniştea 
internă a ţării ? Cum am văzut mai sus, nimănui nu-i va trece 
prin minte să tulbure această linişte. Teama de revoluţii nu 
este decît consecinţa opoziţiei dintre interese ; acolo ne 
interesele tuturora coincid, nici nu poate să fie vorba de o 
astfel de teamă. Pentru un război de cotropire ? Dar cum ar 
putea să ajunqă o societate comunistă să întreprindă un 
război de cotropire, ea care ştie foarte bine că în  război pierde 
oameni şi capital şi nu poate să dobîndească, în cel mai bun 
caz, decît cîteva provincii recalcitrante care ar provoca prin 
urmare o tulburare în ordinea socială ? - Pentru un război 
de apărare ? Pentru acesta nu are nevoie de o armată per
manentă, deoarece va fi uşor ca fiecare membru al societăţii 
capabil să lupte, pe lîngă celelalte ocupaţii ale sale, să înveţe 
mînuirea armelor atît cît e nevoie pentru apărarea ţării, şi 
nu pentru paradă. Şi apoi gîndiţi-vă, domnilor, că în cazul 
unui război, care de altfel nu ar putea surveni decît împotriva 
naţiunilor anticomuniste, membrul unei astfel de societăţi are 
de apărat o patrie reală, un cămin real, că va lupta aşadar 
cu o însufleţire, cu o tenacitate şi cu o vitejie în faţa c ăreia 
se va alege praf şi pulbere de toată instruirea mecanică a 
unei armate moderne ; gîndiţi-vă ce minuni a înfăptuit entu
ziasmul armatelor revoluţionare între 1792 şi 1799, care n-au 
luptat decît pentru o iluzie, decît pentru o patrie iluzdrie, şi 
veţi înţelege ce forţă trebuie să reprezinte o armată care 
luptă nu pentru o iluzie, ci pentru o realitate concretă. Prin 
urmare, aceste mase imense de braţe de muncă, care sînt 
astăzi sustrase popoarelor civilizate pentru armate, într-> 
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orînduire comunistă vor fi redate muncii ; ele nu vor produce 
numai atît cît consumă, ci mult mai mult decît este necesar 
pentru întreţinerea lor, ele vor putea produce pentru com
pletarea rezervelor obşteşti. 

O şi mai mare irosire de forţă de muncă are loc în socie
tatea actuală din cauza felului în care cei bogaţi se foloses
de poziţia lor socială. Nu vreau nicidecum să vorbesc des
pre luxul mare, inutil şi de-a dreptul caraghios, al cărui izvor 
nu este decît dorinţa nesăţioasă pe care o au unii de a atrage
atentia asupra lor şi care sustrage o mulţime de braţe de 
muncă. Dar duceţi-vă o dată, domnilor, în casa - în sanc
tuarul cel mai intim - a unui bogătaş şi spuneţi-mi dacă 
faptul că o mulţime de oameni sînt folosiţi pentru a servi p
un singur individ, oameni care nu fac decit să lenevească 
sau, cel mult, să facă nişte treburi care decurg din izolarea 
unui om între cei patru pereţi ai săi, spuneţi-mi dacă faptul 
acesta nu constituie cea mai absurdă risipă de forţă de 
muncă ? Mulţimea aceasta de servitoare, bucătărese, lachei, 
vizitii, rîndaşi, grădinari sau cum li s-or mai fi spunînd, ce 
fac ei de fapt ? Cît de putine clipe din timpul unei zile sînt 
ei ocupaţi pentru a face stăpînilor lor viaţa într-adevăr plă
cută, pentru a-i ajuta să-şi dezvolte şi să-şi manifeste în mod 
liber calităţile şi aptitudinile lor, şi cît de multe ore din timpul 
unei zile sînt ei ocupaţi cu treburi pricinuite numai de 
proasta organizare a relaţiilor noastre sociale : să stea în 
picioare în trăsură la spatele stăpînilor lor, să fie la dispo-. 
ziţia toanelor stăpînului, să plimbe după ei căţeii de salon şi 
alte ocupaţii ridicole. In societatea organizată în mod raţio
nal, în care fiecare va putea trăi fără să se supună toanelor 
celor bogaţi şi fără să-şi poată permite asemenea toane, in 
această societate forţa de muncă, irosită actualmente pentru 
deservirea acelor care trăiesc în lux, va putea, fireşte, să fie 
folosită în interesu[ tuturor şi în interesul propriu al mun
citorilor. 

O altă irosire de forţă de muncă are loc în societatea 
actuală în mod direct, sub influenţa concurenţei, care creează 
un numr uriaş de şomeri, care ar voi bucuros să muncească, 
'dar nu pot căpăta de lucru. Deoarece soietatea nu ste orga
nizată în aşa fel înoit să poată ţine seama de folosirea reală a 
forţelor de muncă, deoarece fiecare trebuie să-şi �aute singur 
o sursă de cîştig, este foarte natural ca la repartiţia muncilor 
realmente sau aparent utile un număr considerabil de mun
citori să rămînă fără lucru. Aceasta se întîmplă cu atît mai 
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mult cu cît lupta de concurenţă îl sileşte pe  fiecare în parte 
să-şi încordeze forţele la maximum, să profite de toate oca-
ziile care i se prezintă, pentru a înlocui braţe de muncă 
scumpe cu altele mai ieftine, şi în această privinţă progresul 
.civilizaţiei oferă zilnic tot mai multe ocazii, sau, cu alte cu
vinte, fiecare trebuie să se străduiască pentru ca alţii să ră
mînă muritori de foame, p entru ca să înlăture într-un fel sau 
altul pe alţii de la muncă. Astfel în toate ţăile civilizate există 
un mare număr de şomeri, care ar voi bucuros să muncească, 
dar care nu găsesc de lucru, şi numărul lor este mai mare 
decît se crede de obicei. Printre ei se află acei oameni cara 

.se prostituează într-un fel sau altul, cerşesc, mătură străzile, 
stau pe la colţuri de stradă aşteptînd să găsească ceva de 
1ucru, se întreţin cu chiu cu vai prestînd ocazional mici ser
vicii, fac comerţ ambulant cu tot felul de mărunţişuri, sau 
acele sărmane fete pe care le-am văzut astăseară, mergînd 
!intr-un loc în altul cu .chitara în mînă şi cîntînd pentru bani, 
care sînt silite să se expun: la tot felul de obrăznicii şi  de pro
puneri j ignitoare numai ca să cîştige cîţiva gologani. In sfîr
·şit, cîte din ele nu cad pradă prostituţiei propriu-zise 1 Dom
nilor, numărul acestor şomeri, cărora nu le rămîne altceva 
·de făcut decît să se prostitueze într-un fel sau altul, este 
foarte mare ; instituţiile noastre de binefacere ştiu prea bine 
acest lucru. Şi nu uitaţi, domnilor, că, într-un fel sau altul, 
societatea îi hrăneşte totuşi pe aceşti oameni, cu toate d1 
nu-i sînt utili. Dacă societatea trebuie să suporte, aşadar, 
-cheltuielile pentru întreţinerea lor, ea trebuie de asemenea 
.să aibă grijă ca aceşti şomeri să-şi cîştige cele necesare tra
iului lor în mod onorabil. Acest lucru însă nu-l poate face ac
tuala societate în care domneşte concurenţa. 

Domnilor, dacă vă gîndiţi la toate acestea - şi aş fi putut 
·să mai adaug o mulţime de alte exemple despre felul în care 
societatea actuală îşi iroseşte forţele de muncă -, dacă vă 
gîndiţi la acestea, vă veţi da seama că la dispoziţia societătii 
-omeneşti se află un excedent de forţe de producţie care aş• 
teaptă numai o organizare raţională, o repartizare reglemen
tată pentru a începe să muncească spre folosul tuturor. Veti 
înţelege atunci cît de puţin întemeiată este teama că, în con
liţiile unei juste repartizări a activităţii sociale, i-ar reveni 
fiecăruia o cantitate de muncă atît de mare încît nu i-ar mai 
fi posibil să se ocupe de altceva. Dimpotrivă, este de presu
pus că, în condiţiile unei astfel de organizări, timpul de muncă 

>e care fiecare îl prestează în mod obişnuit în momentul de 
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faţă va fi redus la jumătate prin utilizarea forţelor de muncă 
care astăzi nu sînt de loc folosite sau nu sînt folosite în mod 
raţional. 

Totuşi, avantajele pe care 1le oferă orinduirea comunistă 
prin folosirea forţelor de muncă care înainte fuseseră irosite· 
nu sînt încă cele mai importante. Cea mai mare economisir
de forţă de muncă rezultă din unirea forţelor individuale în
tr-o forţă colectivă socială şi din orinduirea bazată pe aceast. 
concentrare a forţelor care pînă acum se opuneau unele al
tora. Vreau să mă raliez aici la propunerile socialistului en
glez Robert Owen, deoarece acestea sînt cele mai practice ş
cel mai complet elaborate. Owen propune ca în locul oraşelor 
şi satelor actuale, cu casele lor izolate, aşezate una în calea 
celeilalte, să se construiască palate mari care să ocupe o su
prafaţă de aproximativ 1 .650 de picioare în lungime şi în lă
ţime, care să aibă în centru o grădină mare şi să poată adă
posti comod 2.000-3.000 de oameni. Este evident că o 
asemenea clădire, care oferă locatarilor ei confortul celor 
mai bune locuinţe moderne, poate fi totuşi construită mult 
mai ieftin şi mai uşor decît locuinţele individuale necesare
în sistemul actual pentru acelaşi număr de oameni şi care 
în majoritatea cazurilor sînt mai puţin confortabile. Un mar
număr de camere care azi în mai toate casele mari stau goale 
sau sînt folosite o dată sau de două ori pe an pot fi desfiinţate 
fără nici un inconvenient ; economisirea de spaţiu pentru că
mări, pivniţe etc. ar fi de asemenea foarte mare. - Dar abia 
cînd cercetăm în amănunt administraţia gospodăriei ne con
vingem de avantajele gospodăririi în comun. Ce cantitat
imensă de muncă şi de material se risipeşte în gospodăria
fărîmiţată de astăzi, de pildă pentru încălzit 1 Pentru fiecare 
cameră este nevoie de o sobă ; în fiecare sobă trebuie făcut 
focul, care trebuie să fie alimentat şi supravegheat ; combus
tibilul trebuie adus în fiecare dintre aceste camere, iar ce
nuşa trebuie aruncată ; cu cît ar fi mai simplu şi mai ieftin 
ca în locul acestor sobe izolate să se istaleze un puternic 
sistem de încălzire centrală, de pildă cu radiatoare şi cu un 
s ingur cazan central de încălzire, aşa cum există deja astăzi 
în marile clădiri publice, fabrici, biserici etc. 1 Apoi ilumina
tu! cu gaz, care astăzi este costisitor pentru că pînă şi ţevile 
cele mai subtiri trebuie să fie îngropate în pămînt şi pentru 
că în genere ţevile au o lungime colosală din cauza spaţiului 
mare care trebuie iluminat în oraşele noastre ; pe cînd la 
construcţia propusă de noi totul este concentrat pe o supra-



574 Friedrich Enges 

faţă de 1 .650 X 1 .650 de picioare, iar numărul de lămpi cu 
gaz aerian va fi totuşi acelaşi ; prin urmare, acest sistem de 
iluminat nu va reveni, în orice caz, mai scump decît ilumi
natul într-un oraş de mărime mijlocie. Apoi pregătirea me
selor - cîtă risipă de spaţiu, de material şi de forţă de muncă 
în gospodăria fărîmiţată de astăzi, în care fiecare familie îşi 
găteşte separat o cantitate mică de mîncare care îi este ne
cesară, are vasele ei aparte, angajează bucătăreasa ei aparte, 
trebuie să-şi aducă singură alimentele de la piaţă, de la zar
zavagiu, de la măcelar şi de la brutar 1 Nu încape îndoială că, 
dacă mîncarea s-ar pregăti şi s-ar servi în comun, două treimi 
din muncitorii ocupaţi actualmente cu această treabă ar pu
tea fi uşor eliberaţi, iar restul de o treime ar putea îndeplini 
munca lor mai bine şi cu mai multă atenţie decît astăzi. Şi ,  

. în  sfîrşit, muncile casnice propriu-zise 1 Dacă ş i  aceste munci 
ar fi organizate şi repartizate în mod just - ceea ce în ase
menea condiţii ar fi pe deplin realizabil -, oare în cazul 
acesta nu ar fi mult mai uşor de îngrijit şi de întreţinut o 
astfel de clădire decît 200-300 de locuinţe izolate care în 
s istemul actual sînt ocupate de un număr egal de oameni 1 

Acestea, domnilor, sînt numai cîteva din multiplele avan
taje care ar trebui să rezulte din punct de vedere economic 
din organizarea comunistă a societăţii omeneşti. Este impo
s ib,i[ ca în cîteva ore şi în ·puţine cuvinte să vă explicăm 
principiile noastre şi să le argumentJm cum se cuvine din 
toate punctele de vedere. De altfel aceasta nici nu este in
tenţia noastră. Nu putem şi nici nu vrem altceva decît să dăm 
lămuriri asupra anumitor puncte şi să-i îndemnăm pe aceia 
cărora problema le este încă străină s-o studieze. Sperăm însă 
că astă-seară am reuşit să vă lămurim cel puţin asupra unui 
lucru, şi anme că comunismul nu este opus firii omului, ra
ţiunii şi inimii lui, şi că nu este nici o teorie ruptă de reali
tate şi generată ldoar de fantezie. 

S-ar putea pune întrebarea : cum putem traduce această 
teorie in realitate, ce măsuri trebuie să propunem ca să pre� 
gătim aplicarea ei 1 Există mai multe căi pentru realizarea 
acestui scop. Englezii vor începe, probabil, prin aceea că vor 
întemei a  colonii izolate şi vor lăsa la latitudinea fiecăruia 
să hotărască dacă vrea sau nu să adere la ele ; francezii, dim
potrivă, vor pregăti şi vor înfăptui, probabil, comnismul pe  
scară naţională. Cît despre felul cum vor proceda germanii, 
este greu să spunem ceva, dat fiind că mişcarea socială în 
Germania este de dată recentă. Deocamdată, din numeroasele 
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căi posibile pentru pregătirea comunismului nu vreau să men
ţionez decît una singură, despre care s-a vorbit mult în ul
timul timp, şi anume înfăptuirea a trei măsuri care trebuie 
să ducă inevitabil la comunismul practic. 

Prima măsură ar fi învăţămîntul general pentru toţi copiii, 
fără excepţie, pe cheltuiala statului, învăţămînt care să fie 
acelaşi pentru toţi copiii şi să dureze pînă în momentul cînd 
individul este în stare să se manifeste ca membru indepen-

• dent al societăţii. Această măsură n-ar fi decît un act de drep
tate faţă de fraţii noştri neavuţi, deoarece fiecare om are, fără 
indoială, dreptul la o dezvoltare deplină a aptitudinilor sale, 
iar societatea se face de două ori vinovată faţă de individ 
atunci cînd consideră ignoranta drept o consecinţă inevita
bilă a sărăciei. Este evident că societăţii îi aduc mai mult 
folos membrii culţi decît membrii ignoranţi, necivilizati. Şi 
dacă un proletariat cult nu ar mai fi dispus să rămînă, cum 
desigur este de aşteptat, în starea de oprimare în care se 
află proletariatul nostru de astăzi, este totuşi de aşteptat ca 
liniştea şi chibzuinţa care sînt necesare pentru o transfor
mare paşnică a societăţii să vină numai din partea unei clase 
muncitoare culte. Dar nici proletariatul incult nu are poftă 
să rămînă în situaţia în care se află ; ace.st lucru ni-l dove
desc, în ceea ce priveşte Germania, tulburările in Silezia 
şi din Boemia 76, ca să nu mai vorbim despre alte ţări. 

A doua măsură ar fi o totală reorganizare a asis tentei să
racilor, în sensul ca toţi cetăţenii rămaşi fără lucru să fie 
tncadraţi în colonii în care să îndeplinească diferite munci 
cu caracter agricol sau industrial şi unde munca lor să fie 
organizată în folosul întregii colonii. Pînă acum capitalurile 
instituţiilor pentru asistenta săracilor erau împrumutate cu 
dobîndă, dîndu-li-se astfel celor bogaţi noi mijloace pentru 
a-i exploata pe cei neavuţi. Ar fi, în sfîrşit, timpul ca aceste 
capitaluri să fie utilizate într-adevăr în folosul celor săraci, 
ca întregul venit adus de aceste capitaluri, şi nu numai do
binda de 3°/o, să fie folosit pentru săraci, să se dea un admi
rabil exemplu de asociaţie între capital şi muncă 1 ln felul 
acesta forţa de muncă a tuturor şomerilor ar fi întrebuinţată 
in folosul societăţii, ei înşişi ar fi transformaţi, din pauperi 
demoralizaţi, deprimaţi, în oameni activi, morali şi indepen
denţi, care totodată ar fi puşi în condiţii care ar apărea foarte 
curind fiecărui muncitor ca fiind demne de invidiat şi ar 
deschide drumul spre reorganizarea radicală a societăţii. 
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Pentru aplicarea acestor măsuri e nevoie de bani. Pentru 
a procura aceşti bani şi pentru a înlocui totodată toate im
pozitele de pînă acum, repartizate în mod nedrept, se pro
pune în prezentul plan de reforme un impozit general şi pro
gresiv pe capital, al cărui coeficient să crească în raport cu 
mărimea capitalului. In felul acesta, cheltuielile necesare 
pentru administraţia publică ar fi suportate de fiecare după 
posibilităţile sale, şi povara acestor cheltuieli n-ar mai apăsa, 
aşa cum se întîmplă acum în toate ţările, în special pe umerii • 
acelora care sînt cel mai puţin în stare s-o suporte. In fond. 
principiul impunerii este un principiu pur comunist, deoarece 
dreptul de a percepe impozite rezultă în toate ţările din aşa
numita proprietate naţională. Intr-adevăr, ori proprietatea 
privată este sacră, şi atunci nu există proprietate naţională, 
iar statul n-are dreptul să perceapă impozite, ori statul are 
acest drept, şi atunci proprietatea privată nu este sacră, 
atunci proprietatea naţională este superioară proprietăţii pri
vate, iar statul este adevăratul proprietar. Acest din urmă 
principiu este unanim recunoscut ; ei bine, domnilor, deocam
dată noi nu pretindem decît ca acest principiu să fie respectat, 
ca statul să  se declare proprietar general şi ca atare să ad
ministreze proprietatea publică spre binele întregii societăţi, 
şi ca prim pas în această direcţie noi cerem ca el să introducă 
un sistem de impunere care să ţină seama numai de posibili
tatea fiecăruia de a plăti impozite şi de binele efectiv al în
tregii societăţi. 

Domnilor, vedeţi aşadar că nu este vorba să introducem 
imediat şi împotriva voinţei naţiunii comunitatea de bunuri, 
dar că este vorba înainte de toate să stabilim scopul precum 
şi mijloacele şi căile pentru înfăptuirea acestui scop. Dar nu 
există nici o îndoială că principiul viitorului va fi principiul 
comunist ; pentru aGest lucru pledează mersul dezvoltării tu
turor naţiunilor civilizate, pentru aceasta pledează descom
punerea progresivă rapidă a tuturor instituţiilor sociale de 
pînă acum, pentru aceasta pledează raţiunea sănătoasă a 
omului şi înainte de toate inila omului. 

[II] 

Domnilor 1 
La ultima noastră adunare i s-a reproşat faptul că exem

plele şi datele pe care le-am adus s-au referit aproape numai 
la alte ţări, mai cu seamă la Anglia. S-a spus : Franţa şi Anglia 
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.nu ne interesează ; noi trăim în Germania, şi sarcina noastră 
este să demonstrăm necesitatea şi superioritatea comunismu
lui pentru Germania. Ni s-a reproşat totodată că în general 
n-am demonstrat suficient de temeinic necesitatea istorică a 
comunismului. Aceasta este perfect adevărat şi altfel nici n-ar 
fi fost cu putinţă. O necesitate istorică nu poate să fie demon
strată într-un tip tot atît de scurt ca egalitatea a două triun
ghiuri, ea poate să fie demostrată numai printr-un studiu şi 
o fundamentare multilaterală. In ceea ce mă priveşte, îmi voi 
da astăzi toată osteneala să înlătur aceste două obiecţii ; mă 
voi strădui să demonstrez că comunismul este pentru Germa
nia dacă nu o necesitate istorică, atunci o necesitate 
economică. 

Să analizăm mai intii actuala situaţie socială a Germaniei. 
Că există la noi multă sărăcie este un fapt îndeobşte cunoscut. 
Silezia şi Boemia constituie o dovadă elocventă. Despre sără
cia din ţinuturile Moselei şi a munţilor Eifel 1 4 1  ne-a vorbit în 
amănunt "Gazeta renană". In Erzgebirge domneşte din vre
muri imemoriale o permanentă şi cumplită mizerie. Situaţia 
nu este mai bună nici în Senne şi nici în districtele din West
falia, unde se prelucrează inul. Din toate colţurile Germaniei 
se aud plîngeri, şi nici nu ne putem aştepta la altceva. Prole
tariatul nostru este numeros şi trebuie să fie numeros, de acest 
tucru ne vom putea convinge chiar la analiza cea mai super
ficială a situaţiei noastre sociale. Faptul că în districtele in
dustriale trebuie să existe un proletariat numeros este în firea 
lucrurilor. Industria nu poate exista fără un număr mare de 
muncitori, care să-i stea întru totul la dispoziţie, care să mun
cească numai pentru ea şi să renunţe la oricare altă îndelet
nicire ; atîta timp cît există concurenţa, munca în industrie 
face imposibilă orice altă ocupaţie. De aceea găsţm în toate 
districtele industriale un proletariat care este prea numeros, 
.rea bătător la ochi pentru ca existenţa lui să poată fi negată.
tn districtele agricole, dimpotrivă, n-ar trebui să existe prole
tariat, afirmă unii. Dar cum ar fi posibil aşa ceva ? In regiunile 
în care predomină marea proprietate funciară, proletariatul 
agricol este necesar ; marile gospodării au nevole de munci
tori agricoli şi muncitoare agricole, ele nu pot exista fără 
proletari. Nici în regiunile în care pămîntul este împărţit în 
parcele mici nu se poate evita apariţia unei clase neavute : 
parcelele sînt fărîmiţate pînă la o anumită limită, apoi fărimi
ţarea încetează ; şi deoarece p ămîntul nu poate reveni decît 

37 - Marx-Engels - Opere, voi. I I  
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unui membru al familiei, ceilalţi sînt nevoiţi să devină prole
tari, muncitori neavuţi. Unde mai pui că fărîmiţarea continuă 
de obicei pînă cînd parcela evine prea mică pentru a putea 
hrăni o familie, şi atunci se formează o clasă de oameni care, 
la fel ca şi mica burghezie de la oraşe, constituie o trecere de 
la clasa avută la clasa neavută ; parcela de pămînt nu dă 
acestor oameni posibilitatea să se ocupe cu altceva şi în 
acelaşi timp nu este suficientă ca să le asigure existenţa. Şi 
în rîndurile acestei clase domneşte o mare mizerie. 

O dovadă a faptului că acest proletariat trebuie să crească 
într-una numeric este sărăcirea continuă a micii burghezii, 
lucru despre care am vorbit pe larg înainte cu o săptămînă, 
precum şi tendinţa capitalului de a se concentra în mîini pu
ţine. Desigur că nu e necesar să revin azi asupra acestor 
puncte ; ţin numai să adaug că aceste cauze, care generează 
în permanenţă proletariatul şi sporesc rîndurile lui, continuă 
să acţioneze şi vor avea aceleaşi consecinţe atîta timp cît va 
exista concurenţa. In orice caz, proletariatul nu numai că va 
continua să existe, dar va creşte chiar într-una numeric şi va 
deveni o forţă tot mai ameninţătoare în societatea actuală 
atîta vreme cît vom continua să producem fiecare pe contul 
său propriu şi în opoziţie cu toţi ceilalţi. Dar va veni timpul 
cînd proletariatul va atinge un asemenea grad de putere şi 
de conştiinţă, încît nu va mai accepta ca povara întregului 
edificiu social să apese la nesfîrşit pe umerii săi şi va cere o 
repartitie mai echitabilă a datoriilor şi a drepturilor sociale ; 
şi atunci - dacă natura omenească nu se va schimba între 
timp - o revoluţie socială va fi inev �tabilă. 

Aceasta este o problemă de care economiştii noştri nu s-au 
ocupat pînă acum de loc. Pe ei nu-i interesează repartiţia avu
ţiei naţionale, ci numai producerea ei. Vom face totuşi pentru 
un moment abstracţie de faptul că, aşa cum tocmai am de
monstrat, o revoluţie socială este în genere consecinţa ine
vitabilă a concurenţei ; vom cerceta deocamdată diferitele 
forme sub care apare concurenţa, diferitele ca1 economice 
posibile în Germania şi vom arăta care va fi consecinta fie
căreia dintre ele. 

Germania, sau, ca să ne exprimăm mai exact, Uniunea 
vamală germană 1 42, are pentru moment un tarif vamal juste
milieu *. Taxele noastre vamale, dacă le privim din punctul 
de vedere al adevăratelor taxe vamale protecţioniste, sînt 
prea joase, şi, dacă le privim din punctul de vedere al liber-

* - linia de mijloc, linia de aur. - Nota Trad. 
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tăţii comerţului, sînt prea ridicate. In acest caz există trei 
posibilităţi : sau trecem la deplina libertate a comerţului, sau 
ne protejăm industria prin taxe vamale suficient de ridicate, 
sau rămînem la sistemul actual. Să analizăm fiecare caz 
în parte. 

Dacă proclamăm libertatea comertului şi desfiinţăm taxele 
vamale, atunci întreaga noastră industrie, cu excepţia cîtorva 
ramuri, va fi ruinată. Atunci nici vorbă n-ar mai putea fi de 
filatura de bumbac, de ţesătoria mecanică, de majoritatea 
ramurilor din industria bumbacului şi a lînei, de cele mai im
portante ramuri din industria mătăsii, de aproape întreaga in
dustrie a fierului, atît extractivă cît şi prelucrătoare. Munci
torii din toate aceste ramuri industriale, rămaşi dintr-o dată 
şomeri, s-ar năpusti în masă asupra agriculturii şi asupra 
rămăşiţelor industriei, pauperismul s-ar întinde repede pretu
tindeni, centralizarea proprietăţii în mîinile unui număr redus 
de indivizi ar fi accelerată în urma unei astfel de crize, şi, dacă 
ar fi să judecăm după evenimentele din Silezia, consecinţa 
inevi tabilă a acestei crize ar fi o revoluţie socială. 

Să presupunem că am introduce taxe vamale protecţia
niste. ln ultimul timp acestea au devenit calul de bătaie al 
majorităţii industriaşilor noştri şi de aceea merită o analiză 
mai amănunţită. D-1 List a sintetizat dorinţele capitaliştilor 
noştri într-un sistem 143, şi la acest sistem, acceptat de ei 
aproape în mod unanim ca un credo, vreau să mă refer. D-1 
List propune taxe vamale protecţioniste care să crească 
treptat şi care în cele din urmă să fie destul de ridicate ca să 
asigure fabricantului piaţa internă ; apoi ele urmează să ră
mînă o perioadă de timp la acest nivel, iar ulterior să fie din 
nou scăzute treptat, în aşa fel încît în cele din urmă, după un 
şir de ani, să înceteze orice sistem protecţionist. Să admitem 
că acest plan ar fi realizat, că taxele vamale protecţioniste 
crescînde ar fi decretate. Industria va prospera, capitalul care 
mai e încă disponibil se va îndrepta spre întreprinderile in
dustriale, cererea de muncitori şi o dată cu ea şi salariul vor 
creşte, azilele pentru săraci se vor goli, după toate apareBţele 
va interveni o perioadă de înflorire generală. Aceasta va dura 
pînă ce industria noastră se va fi dezvoltat în suficientă mă
sură pentru a putea satisface piaţa internă. Ea nu se poate 
dezvolta mai mult, căci, de vreme ce ea nu poate păstra piaţa 
internă fără taxele vamale protecţioniste, cu atît mai puţin va 
izbuti ea să ţină piept concurenţei din afară pe pieţele neutre. 
Pînă atunci însă industria indigenă ar fi, după părerea d-lui 

37* 
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List, destul de puternică pentru a avea în mai m1ca măsură 
nevoie de protecţionism Şi a putea începe reducerea taxelor 
vamale. Să admitem pentru un moment acest lucru. Taxele 
vamale vor fi micşorate. Dacă nu la prima, atunci desigur la 
a doua sau la a treia reducere a taxelor vamale, ele vor fi atît 
de scăzute încît industria străină - să-i spunem pe nume : 
industria engleză - va putea concura pe pieţele germane cu 
propria noastră industrie. Dar tocmai acest lucru îl doreşte 
d-1 List. Care vor fi însă consecinţele ? Incepind din această 
clipă, industria germană trebuie să treacă şi ea prin toate 
oscilaţiile, prin toate crizele prin care trece industria engleză. 
De îndată ce pieţele de dincolo de mare vor fi supraaglomerate 
cu mărfuri englezeşti, englezii vor arunca, întocmai cum fac şi  
acum - şi d-1 List descrie acest lucru cu multă duioşie -, toate 
stocurile lor pe piaţa germană, aceasta fiind cea mai apro
piată piaţă din cele �ccesibile lor, transformînd astfel din nou 
Uniunea vamală în "magazinul" lor "de vechituri " .  Industria 
engleză se va redresa însă foarte curînd, pentru că lumea în
treagă îi seveşte drept piaţă, pentru că lumea întreagă nu se 
poate dispensa de ea, în timp ce industria germană nu este 
indisp_ensabilă nici pentru propria ei piaţă şi trebuie să se 
teamă chiar la ea acasă de concurenţa englezilor şi să sufere 
de pe urma excedentului de mărfuri englezeşti care au fost 
trimise cumpărătorilor lor în timpul crizei. In aceste condiţii 
industria noastră va trebui să suporte pînă-n cele mai mici 
amănunte toate repercusiunile perioadelor grele prin care va 
trece industria engleză, fără să participe însă şi la perioadele 
ei de înflorire, decît în foarte mică măsură : într-un cuvînt, 
vom fi atunci exact în aceeaşi situaţie în care sîntem astăzi. 
Şi, ca să tragem de îndată concluziile finale, atunci va inter
veni aceeaşi stare de depresiune în care se găsesc astăzi ramu
rile industriale apărate numai pe jumătate de sistemul protec
ţionist ; atunci o întreprindere după alta se va ruin: fără ca 
să apară altele noi, maşinile noastre se vor învechi fără ca să 
fim în stare să le înlocuim prin alte maşini noi, mai perfecţio
nate ; atunci stagnarea se va transforma într-un regres şi, 
potrivit propriei afirmaţii a d-lui List, o ramură industrială 
după alta va decădea şi în cele din urmă va pieri în mod de
finitiv. Atunci însă va exista un proletariat numeros creat de 
industrie şi care în acel moment nu va mai avea mijloace de 
trai, nu va mai avea de lucu ; şi atunci, donilor, proletariatul 
acesta va ere claselor avute să i se dea de ,lucru şi de  mincare. 
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Aceasta s-ar întîmpla în cazul cînd s-ar reduce taxele va
male protecţioniste. Să admitem acum că ele n-ar fi reduse, 
că ar rămîne aceleaşi şi că ar trebui să aşteptăm momentul 
cînd, datorită concurenţei dintre fabricanţii din interiorul 
ţării, ele ar deveni iluzorii pentru ca ulterior să poată 
fi reduse. Rezultatul ar fi următorul : industria germană, de 
îndată ce ar fi în stare să aprovizioneze complet piaţa internă, 
ar stagna. De noi întreprinderi nu ar fi nevoie, deoarece cele 
existente ar fi suficiente pentru a satisface nevoile pieţei ; 
cît despre pieţe noi, aşa cum am arătat mai sus, nici nu ne 
putem gîndi la aşa ceva atîta timp cît industria mai are în 
genere nevoie de protecţionism. Dar o industrie care nu ia 
amploare nici nu se poate perfecţiona. Ea rămîne staţionară 
pe plan inten şi pe plan exten. Pe1fecţionarea maşinilor nu 
există pentru ea. Maşinile vechi nu pot fi pur şi simplu arun
cate, iar pentru cele noi nu există întreprinderi noi în care 
să-şi poată găsi o întrebuinţare. Intre imp alte naţiuni merg 
înainte, iar stagnarea industriei noaStre se transformă din nou 
în regrs. In curînd, datorită progreselor pe care le fac, en
glezii vor fi în stare să producă atît de ieftin, incit vor putea 
concura industria noastră, rrnasă în urmă, pe propia noastră 
piaţă, în ciuda taxelor vamale protecţioniste ; şi deoarece în 
lupta de concurenţă, ca în oricare altă luptă, învinge acela 
care e mai tare, înfrîngerea noastră finală este sigură. Şi 
atunci va interveni aceeaşi s1tuaţie dspre care am vorbit 
mai sus : proletariatul creat în mod artificial va cere laselor 
avute un lucru pe care acestea nu i-l vor putea da atîta timp 
cit vor voi Să-şi păstreze situaţia exclusivă de clase posedante, 
şi atunci va izbucni revoluţia socială. 

Mai există însă încă o posibilitate, şi anume cea mai putin 
probabilă, ca noi germanii să reuşim, datorită taxelor vamale 
protecţioniste, să aducem industria noastră în situaţia de a 
putea concura cu englezii fără să avem nevoie de taxe protec
ţioniste. Să admitem că acesta ar fi cazul ; care ar fi rezul
tatul ? De îndată ce am începe să facem concurenţă englezi
lor pe pieţele externe, neutre, s-ar încinge o luptă pe viaţă 
şi pe moarte între industria noastră Şi industria engleză. En
glezii îşi vor încorda toate forţele pentru a ne ţine departe de 
pieţele pe care le-au aprovizionat pînă acum ; ei trebuie să 
facă acest lucru pentru că prezenţa noastră pe  aceste pieţe 
ar însemna un atac împotriva sursei lor de existenţă, împo
triva punctului lor cel mai nevralgic. Şi, folosindu-se de toate 
mijloacele care le stau la dispoziţie, de toate avantajele unei 
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industrii care datează de sute de ani, ei vor reuşi să ne în
frîngă. Ei vor sili industria noastră să se limiteze la propria 
noastră piaţă şi în acest fel ea va ajunge într-o stare de stag
nare, şi atunci situaţia va fi tocmai aceea de care am vorbit 
mai sus : noi vom rămîne pe loc, iar englezii ne vor lua 
înainte ; şi în această stare de decădere inevitabilă, industria 
noastră nu va fi în stare să hrănească proletariatul creat de 
ea în mod artificial, şi atunci va izbucni revoluţia socială. 

Chiar dacă am presupune că i-am învinge pe englezi şi pe  
pieţele neutre, că am pune mîna, una după alta, pe pieţele lor 
de desfacere, ce am cîştiga noi în acest caz puţin probabil ? 
In cel mai fericit caz am parcurge şi noi calea dezvoltării in
dustriale, pe care Anglia a parcurs-o înaintea noastră, şi am 
ajunge, mai devreme sau mai tirziu, în situaţia in care este 
Anglia astăzi, şi anume in ajunul unei revoluţii sociale. Dar 
după toate probabilităţile, n-ar trebui aşteptat atit de mult. 
Necontenitele succese ale industriei germane ar face ca in
dustria engleză să se ruineze şi ar grăbi răscoala in masă a 
proletariatului impotriva claselor posedante, pe care englezii, 
oricum, nu o pot evita. Şomajul in rapidă creştere ar impinge 
pe muncitorii englezi la revoluţie şi, aşa cum se prezintă lu
crurile azi ,  o astfel de revoluţie socială ar avea repercusiuni 
colosale şi asupra ţărilor de pe continent, şi mai cu seamă 
asupra Franţei şi Germaniei, repercusiuni care ar fi cu atit mai 
puternice cu cit mai numeros ar i proletariatul creat in mod 
artificial în Germania de d ezvoltarea forţată a industriei. O 
asemenea revoluţie ar cuprinde de îndată toată Europa şi ar 
spulbera in mod brutal visurile fabricanţilor noştri despre un 
monopoJ industrial al Geraniei. Coexistenţa paşnică a indus
triei engleze şi a industriei germane este imposibilă chiar nu
mai din cauza concurenţei. Fiecare industrie, o repet, trebuie să 
se dezvolte, ca să nu rămînă in urmă şi să nu piară ; ea trebuie 
să se extindă, să cucerească pieţe noi , să creeze necontenit 
noi intreprinderi, altfel ea nu poate să progreseze. Deoarece 
însă, de cînd China şi-a deschis porturile 144, nu mai pot fi 
cucerite nici un fel de pieţe noi, ci vor putea fi numai exploa
tate mai bine cele existente, deoarece extinderea industriei va 
merge aşadar mai încet pe viitor decît a mers pînă în momen
tul de faţă, Anglia poate acum să tolereze cu atit mai puţin 
decît înainte un concurent. Pentru a-şi apăra industria de la 
pieire, ea trebuie să menţină la un nivel coborit industria 
tuturor celorlalte ţări ; păstrarea monopolului industrial nu 
mai este pentru Anglia numai o chestiune de profit mai mare 
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sau mai mic, ci a devenit o chestiune vitală. Lupta de concu
renţă dintre naţiuni ste în oice caz mult mai violentă, m.t 
mai ascuţită decît lupta le concurenţă dintre indivizi, deoa
rece ea ste o luptă concentrată, o luptă de mase, căreia poate 
să-i pună capăt numai victoria definiNvă a uneia dintre părţi 
şi înfrîngerea definitivă a celeilalte părţi. Şi de aceea o astfel 
de luptă între noi şi englezi, oricare ar i rezultatul ei, n-ar 
prezenta nici un avantaj nici 1pentru industriaşii noştri şi nici 
pentru industiaşii englezi ; ea n-ar face decît să antreneze 
după sine, aşa cum am arătat mai sus, o revoluţie socială. 

Domnilor, am văzut, aşadar, la ce se poate aştepta Germa
nia în toate cazurile posibile, atît în cazul libertăţii comer
ţului cît şi în cazul sistemului protecţionist. Pentru noi ar mai 
exis:a o singură pos,ilbiJitate ecOnomică, şi anume aceea de a 
rămîne la taxele vamale juste-milieu, actualmente în vigoare. 
Am văzut însă mai sus care ar fi consecinţele acestei situaţii. 
Industria noastră s-ar duce de rîpă o ramură după alta, mun
citorii industriali ar rămîne fără lucru, iar atunci cînd şomajul 
ar atinge o anumită limită ar izbucni revoluţia îndreptată îm
potriva claselor posedante. 

Vedeţi, aşadar, că o analiză amănunţită confirmă pe deplin 
ceea ce am spus la început în linii generale pornind de la con
curenţă, şi anume că consecinţa inevitabilă a relaţiilor noastre 
sociale existente va fi, în orice condiţii şi în orice împrejurări, 
o revoluţie socială. Cu aceeaşi certitudine cu care putem de
duce din axiome matematice date un principiu nou, cu aceeaşi 
certitudine putem trage concluzia, pornind de la relaţiile eco
nomice existente şi de la principiile economiei politice, că o 
revoluţie socială este iminentă. Să privim totuşi această revo
luţie ceva mai de aproape ; sub ce formă se va manifesta ea, 
care vor fi rezultatele ei, prin ce se va deosebi ea de revolu
ţiile violente care au avut loc pînă acum ? O revoluţie socială, 
domnilor, este cu totul altceva decît revoluţiile politice de 
pînă acum ; ea nu este îndreptată, ca acestea din urmă, împo
triva proprietăţii monopolului, ci împotriva monopolului pro
prietăţii ; o revoluţie socială, domnilor, este războiul deschis 
al celor săraci împotriva celor bogaţi. Şi o astfel de luptă, în 
care toate mobilurile şi cauzele - care în conflictele istorice 
de pînă acum acţionau ascuns şi deghizat - se manifestă în 
mod făţiş, o astfel de luptă ameninţă, fireşte, să devină mat 
violentă şi mai sîngeroasă decît toate luptele precedente. Re
zultatul acestei lupte poate să fie de două feluri. Ori acea 
parte care s-a rsculat îndreaptă lovitura ei numai împotriva 



584 Friedrich Engels 

aparenţei, şi nu a esenţei, numai împotriva formei, şi nu a 
fondului lucrurilor, ori ea pătrunde însuşi fondul lucrurilor şi 
loveşte răul chiar la rădăcină. In primul caz proprietatea pri
vată va fi menţinută, numai că va fi repartizată altfel, aşa încît 
vor rămîne în vigoare cauzele care au provocat situaţia actuală 
şi care vor provoca din nou, mai devreme sau mai tîrziu, o 
situaţie asemănătoare ,şi totodată o nouă revoluţie. Dar este 
oare acest lucru cu putinţă ? A existat vreodată o revoluţie 
care să nu-şi fi atins scopul pe care şi l-a propus ? Revoluţia 
engleză care a înfăptuit atît principiile religioase cît şi cele 
politice combătute de Carol 1 a fost provocată tocmai de 
lupta lui Carol 1 împotriva acestora ; burghezia franceză a 
cucerit în lupta ei împotriva nobilimii şi a vechii monarhii 
tot ce a vrut, ea a suprimat toate abuzurile care au împins-o 
la răscoală. Este oare posibil ca răscoala săracilor să se 
oprească înainte de a fi desfiinţat sărăcia şi cauzele ei ? Acest 
lucru nu este posibil, domnilor : a admite aşa ceva ar însemna 
să negăm toată experienţa istoriei. Nici nivelul cultural al 
muncitorilor, în special în Angli� şi în Franţa, nu ne permite 
să credem că acest lucru ar fi posibil. Nu ne rămîne, aşadar, 
decît cealaltă presupunere, şi anume că viitoarea revoluţie 
socială va ţine seama de cauzele adevărate ale lipsurilor şi 
ale sărăciei, ale ignoranţei şi crimei, cu alte cuvinte că ea va 
înfăptui o adevărată reformă socială. Şi acest lucru nu se 
poate realiza decît prin proclamarea principiului comunist. 
Analizaţi, domnilor, gîndurile care-I frămîntă pe muncitor în 
ţările unde şi muncitorul gîndeşte ; cercetaţi dacă diferitele 
fracţiuni ale mişcării muncitoreşti din Franţa nu sînt toate 
comuniste ; duceţi-vă în Anglia şi ascultaţi ce fel de propuneri 
se fac muncitorilor în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor, şi 
veţi vedea că toate acestea se bazează pe principiul proprie
tăţii comune ; studiaţi diferitele sisteme de reformă socială : 
cîte dintre ele veţi găsi că nu sînt comuniste ? Dintre toate 
sistemele care mai au importanţă în zilele noastre, singur 
acela al lui Fourier nu este comunist, şi aceasta pentru că şi-a 
îndreptat atenţia mai mult asupra organizării sociale a activi
tăţii omen�şti decît asupra repartiţiei produselor acestei acti
vităţi. Toate aceste fapte confirmă concluzia că o viitoare re
voluţie socială va sfîrşi prin înfăptuirea principiului comunist, 
o altă posibilitate aproape că nu există. 

Domnilor, dacă aceste concluzii sînt juste, dacă revoluţia 
socială şi înfăptuirea comunismului în practică constituie 
rezultatul necesar al relaţiilor noastre existente, atunci tre-
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buie să ne ocupăm înainte de toate de măsurile cu ajutorul 
cărora putem preîntîmpina acte de violenţă şi vărsare de 
sînge la înfăptuirea revoluţiei în relaţiile sociale. Or, pentru 
aceasta nu există decît un singur mijloc, şi anume înfăptuirea 
pe cale paşnică sau cel puţin pregătirea pe cale paşnică a 
comunismului. Aşadar, dacă nu vrem o soluţionare sîngeroasă 
a problemei sociale, dacă nu vrem ca contradicţia mereu 
crescîndă dintre nivelul cultural şi nivelul de trai al proleta
rilor noştri să se ascută într-o asmenea măsură încît, potrivit 
cunoştinţelor noastre despre natura omenească, această con
tradicţie să-şi caute soluţionarea în folosirea forţei brutale, 
în desperare şi în setea de răzbunare, atunci, domnilor, tre
buie să ne ocupăm cu toată seriozitatea şi nepărtinirea de 
problema socială ; atunci trebuie să depunem toate eforturile 
ca iloţii de astăzi să ajungă într-o situaţie demnă de un om. 
Şi dacă cumva unora dintre dv. vi s-ar părea că ridicarea cla
selor pînă acum umilite n-ar putea să aibă loc fără o scădere 
a propriului său nivel de trai, trebuie totuşi să ne gîndim că 
e vorba de a crea un astfel de nivel de trai pentru toţi oa
menii încît fiecare să-şi poată dezvolta liber natura sa ome
nească, să poată avea relaţii omeneşti cu semenii săi şi să 
nu trebuiască să se teamă de nici o zdruncinare violentă a 
bunăstării sale ; trebuie să ne gîndim că ceea ce unul sau 
altul va trebui să sacrifice nu sînt adevăratele plăceri ome
neşti, ci numai aparenţa acestora creată de rînduielile noastre 
proaste, că va trebui să sacrifice plăceri care sînt în contra
dicţie cu însăşi raţiunea i simţămintele acelora care azi se 
bucură de aceste avantaje aparente. Noi nu vrem nicidecum 
să zdruncinăm viaţa cu adevărat omenească, cu toate con
diţiile şi cerinţele ei ; dimpotrivă, noi dorim abia s-o con
struim. Şi dacă dv. ,  chlar făcînd abstracţie de acest lucru, 
vă veţi gîndi bine care vor fi consecinţele orînduirii noastre 
de azi ,  la ce labirint de contradicţii şi la ce haos ne duce 
aceasta, atunci, domnilor, veţi ajunge, desigur, la concluzia 
că merită osteneala de a studia cu toată seriozitatea şi în 
mod temeinic problema socială. Şi dacă voi izbuti să vă an
trenez la aceasta, atunci scopul conferinţei mele va fi întru 
totul atins. 

Cuvîntare rostită la Elberfeld 
la 8 şi 15 februarie 1845 
"Rheinische Jahrbiicher 
zur gesellschaftlichen Reform • ,  
1845, voi. 1 ,  pag. 462 şi 7181 
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[Friedrich Engels] 

Recentul masacru de la Leipzig. 
Mişcarea muncitorească din Germania 

[.,The Northern Star" nr. 409 
din 13 septembrie 1845] 

Masacrul de la Leipzig 145, pe care l-aţi comentat în ultimul 
dv. număr şi asupra ·căruia aţi făcut •o e:punere mai detaliată 
acum cîteva săptămîni, continuă să stea în centrul atenţiei 
ziarelor germane. Acest masacru, care a fost întrecut în tică
loşie numai de masacrul de Ia Peterloo  146, este actul cel mai 
ruşinos şi mai mîrşav pe care despotismul militar l-a putut 
comite vreodată în Germania. In timp ce poporul striga : 
"Trăiască Ronge ! Jos papismul l " ,  prinţul Johann al Saxoniei, 
în treacăt fie zis unul dintre numeroşii noştri prinţi versifi
catori şi prozatori, care a publicat o foarte proastă traducere 
a "Infernului " 147 poetului italian Dante, - acest traducător 
" infernal" a încercat să adauge la faima sa literară şi gloria 
militară punînd la cale o campanie cum nu se poate mai 
perfidă şi mai j osnică împotriva maselor neînarmate. EI a dat 
ordin batalionului de puşcaşi chemat de autorităţi să se îm
partă în cîteva detaşamente şi să blocheze intrările în hotelul 
în care îşi avea reşedinţa " alteţa-sa regală" literară. Supu
nîndu-se ordinului primit, soldaţii au incercuit masa de oa
meni, silind-o să  se îngrămădească pe un spaţiu mic, iar apoi 
au împins-o spre int'area în hotel ; această violare inevita
bilă a intrării sacrosancte în reşedinţa regală, survenită în 
urma ordinului dat soldaţilor de prinţul Johann, a servit 
drept pretext ca să se tragă în popor ; or, tocmai această 
violare o invocă ziarele guvernamentale, încercînd să justi
fice deschiderea focului ! Dar aceasta nu e totul ; mulţimea 
a fost prinsă între detaşamente, şi planul alteţei-sale regale 
a fost executat, îndreptîndu-se asupra maselor lipsite de 
apărare un foc concentric ; oriunde se-ntorceau erau întîmpi-
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nate cu o ploaie de gloanţe, şi dacă soldaţii n-ar fi fost mai 
omenoşi decît prinţul Johann şi n-ar fi tras în mare parte în 
aer, măcelul ar fi fost cumplit. Acest act mîrşav a stînit o 
indignare generală ; ea este împărtăşită de supuşii cei mai 
devotaţi, de adepţii cei mai aprigi ai actualei stări de lu
cruri, care îşi exprimă dezgustul fără margini faţă de aseme
nea procedee. Acest eveniment va avea urmări foarte bune 
în Saxonia - o parte a Germaniei care mai mult ca oricare 
alta a avut întotdeauna o înclinaţie spre flecăreală şi unde 
era neapărată nevoie să se treacă la fapte. Saxonii ,  cu micul 
lor stat constituţional, cu parlamentul lor flecar, cu deputaţii 
lor liberali, cu preoţii lor luminaţi etc. ,  au fost în Germania 
de nord reprezentanţii liberalismului moderat, reprezentanţii 
wigismului german ; ei sînt totodată sclavii regelui Prusiei 
în mai mare măsură decît înşişi prusienii. Orice hotărîre 
luată de guvernul prusian trebuia să fie executată de guver
nul saxon ; ba mai mult, de curînd guvenul prusian nici nu 
s-a mai ostenit să se adreseze guvernului saxon, ci s-a adre
sat direct autorităţilor inferioare saxone, ca şi cînd acestea 
n-ar fi fost autorităţi saxone, ci funcţionari prusieni ! Saxo
nia este guvernată de la Berlin, şi nu de la Dresda 1 Dar, cu 
toată flecăreala şi lăudăroşenia lor, saxonii ştiu foarte bine 
că mîna de fier a Prusiei îi apasă din greu. Masacrul de la 
Leipzig va pune capăt acestei flecăreli şi lăudăroşenii ,  acestei 
înfumurări şi automulţumiri prin care saxonii încearcă să se 
prezinte ca o naţiune aparte, cu totul deosebită de cea pru
siană etc. Saxonii trebuie să se convingă acum că şi ei sînt 
stăpîniţi de aceeaşi clică militară ca şi toţi ceilalţi germani, 
şi că, în pofida constituţiei lor, a legilor liberale, a cenzurii 
liberale şi a discursurilor liberale ale regelui lor, legea mar
ţială este singura care există în realitate în mica lor ţară. 
Mai este încă o împrejurare datorită căreia evenimentele de 
la Leipzig vor contribui la răspîndirea spiritului de revoltă 
în Saxonia ; în pofida flecăreli i  liberalilor saxoni, marea ma
joritate a poporului abia începe să prindă glas. Saxonia este 
o ţară industrială, şi în rîndurile ţesătorilor de in, ale mun
citorilor din fabricile de tricotaje, ale torcătorilor de bumbac, 
ale muncitorilor care fac dantele, ale minerilor din industria 
carboniferă şi metalurgică a domnit din vremuri străvechi o 
mizerie cumplită. Mişcarea proletară care, începînd cu răs
coala din Silezia cunoscută sub numele de bătălia ţesătorilor 
din iunie 1844, s-a răspîndit în întreaga Germanie n-a lăsat 
nici Saxonia neatinsă. Nu de mult, într-o serie de localităţi 
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au avut loc mişcări în rîndurile muncitorilor de la construc
ţiile de căi ferate, precum şi în rîndurile muncitorilor din 
imprimeriile de stămburi, şi este mai mult ca probabil, deşi 
deocamdată nu există date precise, că aici, ca şi pretutindeni, 
comunismul se răspîndeşte în rîndurile clasei muncitoare ; şi 
dacă muncitorii din Saxonia vor păşi pe cîmpul de luptă, 
fără îndoială că ei nu se vor mulţumi numai cu vorbăria, 
aşa cum fac patronii lor, "burghezii " liberali. 

Permiteţi-mi să insist mai mult asupra mişcării muncitoreşti 
din Germania. In ziarele dv. din săptămîna trecută aţi pre
vestit acestei ţări o revoluţie glorioasă 148, nu ca aceea din 
1 688. A veţi perfectă d rptate ; aş vrea numai să rectific, mai 
bine zis să precizez cele spuse de dv., şi anume că tineretul 
Germaniei este chemat să înfăptuiască această schimbare. 
Acest tineret nu trebuie însă căutat în rîndurile burgheziei. 
Acţiunea revoluţionară va porni în Germania chiar din mijlo
cul poporului nostru muncitor. Este drept că în rîndurile bur
gheziei noastre există un număr considerabil de republicani, 
ba chiar de comunişti şi de tineri, care, dacă ar i zbucni 
acum o răscoală generală, ar fi foarte folositori ntişcării, 
dar aceşti oameni sînt "burghezi " ,  vînători de profituri, pa
troni de profesie ; şi cine ne poate garanta că aceştia nu vor 
p ierde orice simţ moral avînd în vedere profesiunea lor, 
poziţia lor socială, în virtutea cărora ei trăiesc de pe urma 
muncii altora şi se îngraşă sugînd sîngele clasei muncitoare 
şi "exploatînd-o" .  Şi chiar dacă, în pofilda situaţiei lor de bur
ghezi, ar rămîne proletari în concepţii, numărul acestora va 
fi totuşi infinit mai mic în comparaţie cu numărul real al re
prezentanţilor burgheziei care din pricina intereselor lor se 
agaţă de ordinea existentă şi care nu au altă grijă decît să-şi 
umple buzunarele. Din fericire, noi nu contăm de loc pe bur
ghezie. Mişcarea proletară s-a dezvoltat cu o rapiditate atît 
de uluitoare, încît pînă într-un an sau doi vom fi în situaţia 
de a trece în revistă un glorios detaşament de muncitori de
mocraţi şi comunişti, căci în ţara noastră democraţia şi 
comunismul sînt - cel puţin în ceea ce priveşte clasa mun
citoare - absolut sinonime. Ţesătorii din Silezia au dat 
semnalul în 1844 ; muncito'ii din imprimeriile de stămburi şi 
de la construcţiile de căi ferate din Boemia şi Saxonia, ca şi 
muncitorii din imprimeriile de stămburi din Berlin, şi în ge
nere muncitorii inidustriali aproape din întreaga Gemanie, 
au răspuns prin greve şi prin răscoale parţiale r acestea din 
urmă au fost provocate aproape întotdeauna de legile care 



Recentul masacru de la Leipzig 58-

interziceau asocierile. Mişcarea a cuprins în prezent aproape 
toată ţara şi creşte încet, dar sigur, fără multă zarvă, în timp 
ce burghezia nu face altceva decît agitaţie pentru , .constitu
ţie " ,  ,.libertatea presei" ,  ,.taxe vamale protecţioniste" ,  , .catoli
cism german" şi ,.reforma bisericii protestante" .  Toate aceste 
mişcări burgheze, deşi îşi au însemnătatea lor, nu ating cîtuşi 
de puţin dasa muncitoare, care are o mişcare proprie : lupta 
pentru o bucăţică de pîine. In viitoarea mea scrisoare vă voi 
scrie mai amănunţit asupra acestui subiect. 

Scris intre 8 şi 1 - septembrie 1845 
Originalul a fost scris în limba engleză 
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[Friedrich Engels] 

Vizita Victoriei - "Familiile domnitoare" 
se ceartă între ele -

Scandalul dintre Vie şi burghezia germană -
Condamnarea dulgherilor de la Paris 

["he Northern Star• nr. 410 
din 20 septembrie 1845] 

Micuţa voastră regma a provocat cu ocazia vizitei ei în 
Prusia o încurcătură teribilă. Ea l-a tratat pe rege cu atîta 
dispreţ, încît acesta a fost bucuros cînd a scăpat de ea, lucru 
pe care nu s-a sfiit să-1 arate limpede după plecarea ei. Bur
ghezia este şi ea foarte revoltată de dispreţul suveran cu 
care regina a tratat pe fiicele "înaltei burghezii" din Colo
nia. Fiica primarului din Colonia trebuia să-i  servească 
"maiestăţii-sale" o ceaşcă de ceai şi Vie n-a primit-o pentru 
că fusese atinsă de o persoană care nu face parte din 
nobilime ( ! ) . Ea a luat numai linguriţa, şi cu ajutorul ei a 
băut ceaiul, în sorbituri mici, ţinînd capul întors şi ma
nifestînd faţă de fată un dispreţ vădit. Tremurînd din tot 
corpul, biata fată nu ştia ce să facă, să rămînă sau să plece. 
Bine i-a făcut ; aceşti burghezi increzuţi pe banii lor nu sînt, 
la urma urmelor, cu toată şiretenia lor, şi în ciuda adoraţiei 
lor pentru regi şi regine, nimic altceva decît nişte prostă
naci care merită să fie trataţi ca atare. Regina voastră a mers 
cu dispreţul ei atît de depate, încît a reuşit să trezească în 
aceşti burghezi fărîma de tărie de caracter pe care o au şi 
să-i determine într-o oarecare măsură la împotrivire. Ea a 
donat 3.500 de dolari (f 500) pentru fondul de construcţie al 
catedralei din Colonia, iar cetăţenii j igniţi ai oraşului Colo
nia au convocat o adunare pentru ca să se sfătuiască dacă 
n-ar fi cu putinţă să-i dea banii înapoi 1 Adunarea a fost 
imprăştiată de poliţie şi de armată. După cîte am auzit însă 
ei au intenţia să procure această sumă cu ajutorul unei liste 
de subscripţie şi să o trimită în Anglia sau în Scoţia ca dar 
pentru sărăcimea flămîndă a Ma1estăţii-Sale. Şi sper că au 
s-o facă. John Bull a trebuit să sîngereze destul pentru prin
cipii germani vampiri, şi nu ar fi decît echitabil dacă burghe
zia germană ar restitui o parte din ceea ce i-a fost sustras 
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în mod atît de infam bietului John. Se spune că dispreţul 
vădit pe care regina Dv. l-a manifestat faţă de slăvitul nostru 
rege şi faţă de curtea lui s-ar datora faptului că regina şon
tîngă a Prusiei a refuzat să ia braţul prinţului Albert şi a 
preferat pe acela ar arhiducelui Friedrich de Austria, pe mo
tiv că acesta este de viţă mai nobilă. Este cît se poate de 
caraghios să-i vezi pe aceşti prinţi cum se ceartă între ei, şi 
cum se ceartă burghezia cu ei, fără să observe mişcarea care 
ia naştere între timp în jurul lor în straturile de jos ale 
poporului, fără rsă vadă, înainte de a fi prea tîrziu, pericolul 
care îi ameninţă. 

In "Star" nu aţi adus niciodată la cunoştinţă sentinţa pro
nunţată de tribunalul din Paris împotriva dulgherilor gre
vişti, care au fost daţi în judecată pentru că au vrut să înte
meieze o asociaţie. - Vincent, conducătorul dulgherilor, a 
fost condamnat, mi se pare, la trei ani, alţi doi dulgheri la 
cîte un an, iar alţii la cîte şase luni (închisoare) . In orice caz. 
au rămas afară cel puţin cei ai căror patroni nu au vrut să 
cedeze .. Două treimi din patroni au satisfăcut revendicările 
muncitorilor, şi ca urmare a sentinţei mai sus menţionate, 
muncitorii de la ferăstraie (scieurs-a-long) şi din alte ramuri 
de muncă legate de construcţii au intrat şi ei în grevă. 
Această împrejurare va avea un efect deosebit de favorabil. 

Originalul a fost scris în limba engleză 
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Situaţia din Germania 

Scrisoarea 1 

["The Northern Star• nr. 415 
din 25 octombrie 1845] 

Către redactorul-şef al ziarului "Northern Star" 
Stimate domn, 
Răspunzînd dorinţei dv. , încep cu această scrisoare o serie 

de articole despre situaţia actuală din patria mea. Pentru ca 
părerile mele asupra acestei probleme să fie uşor înţelese şi 
pentru a arăta că ele sînt pe deplin fundamentate, va trebui 
să fac o scurtă expunere a istoriei Germaniei începînd cu 
evenimentul care a zguduit societatea modernă pînă în teme
lii - mă refer la revoluţia franceză. 

Vechea Germanie era cunoscută pe atunci sub numele de 
Sfîntul imperiu roman 149 şi era alcătuită dintr-o sumedenie 
de mici state, regate, electorate, ducate, arhiducate şi mari 
ducate, principate, comitate, baronii şi oraşe imperiale libere, 
fiecare dintre ele fiind independent faţă de celelalte şi supus 
numai unei singure puteri (dacă această putere exista, căc1 
sute de ani ea n-a existat în general) , şi anume puterii împă
ratului şi a dietei . Independenţa acestor mici state mergea 
atît de departe, încît în decursul fiecărui război împotriva 
"duşmanului secular" (desigur Franţa) o parte dintre ele erau 
aliate cu regele Franţei şi purtau război deschis împotriva 
propriului lor împărat. Dieta, care era formată din delegaţi 
ai tuturor acestor mici state sub preşedinţia delegatului im
perial Şl care avea drept scop limitarea puterii împăratului, 
se întrunea ereu fără să ajngă eodată [a n ezultat, ue 
el cît de neînsemnat. Aici se pierdea timpul cu cele mai 
mărunte probleme de ceremonie, dacă de pildă delegaţia 
baronului X (alcătuită, eventual, din preceptorul fiului 
acestuia, un bătrîn lacheu şi un şi mai bătrîn pădurar) tre
buie să aibă precădere faţă de delegaţia baronului Y, dacă 
deputaţii unui oraş imperi.l liber trebuie să salute pe depu
taţii unui alt oraş fără să aştepte mai întîi salutul acestora 
etc. Agoi existau sute de mii de mici privilegii, care de cele 



Situaţia din Germania. 1 593 

mai multe ori erau o povară chiar pentru cei privilegiati, dar 
care erau considerate ca o chestiune de onoare şi în jurul 
cărora se încingeau, din această cauză, discuţii extrem de 
aprinse. Acestea şi alte probleme asemănătoare răpeau atît 
de mult timp înţeleptei diete, încît acestei onorabile adunări 
nu-i mai rămînea nici o clipă pentru a discuta treburile im
periului. Din această pricină, pretutindeni domnea cea mai 
mare dezordine şi confuzie. Dezbinat în interior atît în timp 
de război cî t şi în timp de pace, imperiul a trecut de la 
reformă pînă în 1789 printr-o serie de războaie interne şi în 
fiecare din aceste războaie Franţa era aliată cu acei care 
luptau împotriva taberei slabe şi uşor de învins a împăratu
lui şi îşi lua din pradă, fireşte, partea leului. In felul acesta, 
mai întîi Burgundia, apoi cele trei episcopii - Metz, Toul 
şi Verdun -, apoi restul Lorenei şi în cele din urmă părţi 
din Flandra şi Alsacia dU fost separate de Sfîntul imperiu 
roman şi unite cu Franţa. Aşa a putut deveni Elveţia inde
pendentă de imperiu 150 ; tot aşa Belgia a fost lăsată moşte
nire Spaniei de Carol al V -lea ; şi situaţia tuturor acestor 
ţări s-a îmbunătăţit după separarea lor de Germania. La 
această destrămare treptată a imperiului pe plan extern se 
adăuga şi cea mai mare confuzie posibilă pe plan intern. 
Fiecare prinţişor era un despot absolut care sugea sîngel> 
supuşilor săi. Imperiul nu se ocupa niciodată de problemele 
interne ale vreunui stat ; el a instituit numai un tribunul 
(tribunaJlul imperial 151 de la Wetzlar) pentru a rezolva plîn
gerile cetăţenilor împotriva superiorilor lor ; dar această 
nobilă curte s-a preocupat într-atît de aceste plîngeri, încît 
nimeni n-a auzit vreodată ca vreuna din ele să fi fost solu
ţionată. Este aproape de necrezut de ce cruzime au fost capa
bili şi ce acte arbitrare au putut comite aceşti prinţi îngîm
faţi faţă de supuşii lor. Aceşti prinţi, care nu trăiau decît 
pentru propriile lor plăceri şi în desfrîu, acordau miniştrilor 
lor, ca şi funcţionarilor guvernamentali, o putere nelimitată ; 
aceştia îşi puteau deci permite, fără riscul de a fi pedepsiţi, 
să asuprească poporul nefericit, cu singura condiţie de a 
umple vistieria stăpînului lor şi de a-i procura un număr 
destul de mare de femei frumoase pentru haremul său. Iar 
acei nobili care nu erau independenţi ,  ci se aHau sub suze
ranitatea unui rege, episcop sau prinţ, tratau poporul cu mai 
mult dispreţ decît pe propriii lor cîini şi storceau cît mai 
mulţi bani din munca şerbilor lor, căci şerbia era pe atunci 
un lucru obişnuit în Germania. Şi nici în oraşele care se inti-

38 - Marx-Engels - Opere, voi. II  
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tulau cu emfază oraşe imperiale libere nu se vedea vreun 
indiciu de libertate ; căci acolo primarul şi senatorii, care se 
alegeau singuri - funcţii care în decursul secolelor au deve
nit tot atît de ereditare ca şi coroana imperială -, guvenau 
şi mai tiranic. Nimic nu se poate compara cu comportarea 
ticăloasă a acestei aristocraţii mic-burgheze de la oraşe ; şi, 
într-adevăr, nimeni nu ar crede că aceasta era situaţia Ger
maniel acum 50 de ani dacă toate acestea n-ar dăinui în 
memoria multora care îşi amintesc de acele vremuri şi dacă 
n-ar fi confirmate de sute de mărturii. Dar poporul ! Ce spu
nea poporul dRspre această stare de lucruri ? Ce făcea el ? 
Clasele de mijloc, de pildă burghezii iubitori de arginţi, au 
găsit în această confuzie permanentă un izvor de îmbogă
ţire ; ei ştiau că, pescuinl în apă tulbure, pot prinde mai uşor 
peşte ; acceptau să fie oprimaţi şi insultaţi pentru că se 
puteau răzbuna pe duşmanii lor într-un mod demn de ei ; 
se răzbunau împo triva nelreptăfilor care li se făceau înşe
lîndu-şi asupritorii. Uniţi cu poporul, ei ar fi putut răsturna 
vechea stăpînire şi ar fi putut transforma imperiul, aşa cum 
a făcut în parte burghezia engleză în perioada 1640-1688 şi 
cum era pe cale să facă pe atunci burghezia franceză. Dar 
burghezia din Germania nu a avut niciodată această energie, 
n-a pretins niciodată că are un asemenea curaj ; ea ştia că 
Germania nu e nimic altceva decît o grămadă de gunoi, dar 
se simtea bine în acest gunoi, pentru că ea însăşi era gunoi 
şi pentru că gunoiul din jurul ei îi ţinea cald. Iar poporul 
muncitor nu o ducea mai rău decît o duce acum, cu excep
ţia ţăranilor, care erau în cea mai mare parte iobagi şi nu 
puteau face nimic fără ajutorul oraşelor, deoarece armatele 
de mercenari se găseau întotdeauna încartiruite la ei şi erau 
gata să înece în sînge orice încercare de revoi . 

Aceasta era situaţia Germaniei spre sfîrşitul secolului 
trecut. Toată ţara era o masă vie de putregai şi de descom
punere abjectă. Nimeni nu era mulţumit. Meşteşugurile, 
negoţul, industria şi agricultura ţării fuseseră reduse la pro
porţii infime. Ţăranii, negus torii şi fabricanţii sufereau în
doit : de pe urma unui guvern parazitar şi de pe urma afa
cerilor care mergeau prost. Nobilimea şi principii, deşi îşi 
storceau supuşii, găseau că veniturile de care dispuneau nu 
ţineau pasul cu cheltuielile lor crescînde ; toate mergeau 
de-a-ndoaselea şi in toată ţara domnea o nemulţumire gene
rală. Nici vorbă de cultură, de vreun mijloc de a influenţa 
gîndirea maselo', de presă liberă, de opinie pub�ică, nici 



Situaţia din Germania. I 595 

măcar de un negoţ mai intens cu alte ţări, nimic altceva decît 
ticăloşie şi egoism ; întregul popor era pătruns de un spirit 
mercantil jalnic, josnic şi servil. Totul era putrezit, în des
compunere, gata să se surpe, şi nu exista nici cea mai mică 
nădejde într-o schimbare în bine ; naţiunea nu mai avea nici 
măcar atîta putere cît să înlăture cadavrele în putrefacţie 
ale instituţiilor care şi-au trăit traiul. 

Singura speranţă într-un viitor mai bun o constituia lite
ratura ţării. Acest secol ruşinos din punct de vedere politic 
şi social a fost în acelaşi timp marele secol al literaturii ger
mane. Pe la 1750 s-au născut toate minţile luminate ale 
Germamei : poeţii Goethe şi Schiller, filozofii Kant şi Fichte 
şi, după nici 20 de ani, ultimul mare metafizician german *,  
Hegel. Din toate operele remarcabile ale acelei vremi emană 
un spirit de sfidare şi de răzvrătire împotriva întregii societăţi 
germane, aşa cum era ea atunci. Goethe a scris "Gotz von 
Berlichingen" ,  unde sub formă de dramă a cinstit amintirea 
unui rebel. Schiller a scris "Hoţii u ,  în care glorifică pe un 
tînăr mărinimos care declară făţiş război întregii societăţi. 
Dar acestea erau operele lor din tinereţe ; pe măsură ce au 
înaintat în vîrstă, au pierdut orice speranţă. Goethe s-a măr
ginit la satira cea mai ascuţită, iar Schiller ar fi ajuns la 
desperare dacă n-ar fi găsit un refugiu în ştiinţă, şi mai ales 
în măreata istorie a Romei şi a Greciei antice. După aceşti 
doi pot fi judecaţi toţi ceilalţi. Pînă şi minţile cele mai lumi
nate şi mai viguroase ale poporului german îşi pierduseră 
orice speranţă în viitorul ţării lor. 

Revoluţia franceză a căzut dintr-o dată, ca un trăsnet, 
asupra acestui haos numit Germania. Influenţa exercitată a 
fost extraordinară. Poporul, prea puţin instruit, prea încătu
sat de vechiul obicei de a se supune tiranilor, n-a reacţionat 
de loc. Dar întreaga burghezie şi cei mai buni reprezentanţi 
ai nobilimii au întîmpinat Adunarea naţională şi poporul 
Franţei cu un singur strigăt de bucurie. Dintre sutele de 
poeţi germani nu era unul care să nu ridice în slavă poporul 
francez. Dar acest entuziasm era în manieră germană ; el 
avea un caracter pur metafizic, se referea numai la teoriile 
revoluţionarilor francezi .  De îndată însă ce teoriile au fost 
împinse pe planul al doilea de forţa unor fapte incontesta
bile, de îndată ce înţelegerea dintre curtea franceză şi 

* Cuvîntul metafizică este folosit aici in sensul filozofiei care tra
tează problemele ce depăşesc cadrul experienţei. - Nota Red. 
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poporul francez a devenit imposibilă în practică, în pofida 
unităţii lor teoretice bazate pe constituţia teoretică din 179 1 ,  
d e  îndată ce poporul şi-a dovedit suveranitatea î n  mod prac
tic cu prilejul lui " 1 0  august" 152 şi cînd, în cele din urmă, 
teoria a fost complet redusă la tăcere la 31 mai 1793 prin 
înlăturarea girondinilor 153, atunci acest entuziasm al Germa
niei s-a transformat într-o ură fanatică împotriva revoluţiei. 
Fireşte că acest entuziasm fusese stîrnit numai de ev e
nimente ca cele din noaptea de 4 august 1789 154, cînd no
bilimea a renunţat la privilegiile ei, dar bunii germani nu 
s-au gîndit niciodată că asemenea acţiuni ar putea avea 
urmări care să difere mult în practică de concluziile pe care 
le-ar putea trage nişte teoreticieni binevoitori. Ei n-au avut 
niciodată intenţia să aprobe aceste urmări, care, cum bine 
ştim, au fost destul de serioase şi neplăcute pentru mulţi. In 
felul acesta, întreaga masă de oameni care la început au fost 
prietenii entuziaşti ai revoluţiei au devenit apoi adversarii 
ei cei mai înverşunaţi, şi deoarece primeau, fireşte, cele mai 
denaturate ştiri despre Paris prin servila presă germană, au 
preferat vechea, liniştita şi sfînta lor grămadă de gunoi 
romană activităţii uriaşe a unui popor care s-a scuturat în 
mod viguros de lanţurile sclaviei şi a aruncat mănuşa în faţă 
tuturor despoţilor, aristocraţilor şi preoţilor. 

Dar zilele Sfîntului imperiu roman erau numărate. Arma
tele revoluţionare franceze au împins graniţa Franţei pînă 
la Rin şi au propovăduit pretutindeni libertatea şi egalitatea. 
Ele au izgonit în masă pe nobili, episcopi şi preoţi şi pe toţi 
acei mici princigi care atîta vreme au jucat în istorie un rol 
de marionete. Armatele revoluţionare franceze au netezit 
calea de parcă ar fi fost nişte colonişti care înaintează în 
pădurile virgine ale Far-West-ului american ; în desişul 
pădurii antediluviene a societăţii "creştine-germane" ,  înain
tarea lor victorioasă a deschis luminişuri, aşa cum se 
destramă norii în faţa soarelui care răsare. Şi atunci cînd 
energicul Napoleon a luat cauza revoluţiei în mîinile sale, 
cînd a identificat revoluţia cu el însuşi - aceeaşi revoluţie 
pe care burghezia lacomă a înăbuşit-o după 9 termidor 
1 794 111 -, atunci cînd el , democraţia cu "un singur cap " ,  
aşa cum l-a numit un autor francez, a invadat din nou cu 
armatele sale Germania în repetate rînduri, societatea "creş
tină-germană" a fost în cele din urmă nimicită. Napoleon n-a 
fost pentru Germania un despot arbitrar, aşa cum pretind 
duşmanii săi ; Napoleon a fost în Germania reprezentantul 
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revoluţiei, propovăduitorul principiilor ei, distugătorul ve
chii societăţi feudale. Bineînţeles că a acţionat despotic, dar 
nici pe jumătate atît de despotic pe cît ar fi acţionat şi chiar 
au acţionat deputaţii Convenţiei pe unde se duceau ; nici pe 
jumătate atît de despotic ca prinţii şi nobilii pe care el i-a 
adus la sapă  de lemn. Napoleon a aplicat în alte ţări regimul 
terorii - care îşi îndeplinise misiunea în Franţa - sub formă 
de război, şi acest , . regim al terorii "  era imperios necesar în 
Germania. Napoleon a lichidat Sfîntul imperiu roman şi a 
redus numărul statelor mici din Germania, formînd state 
mari. El a adus codul său de legi în ţările cucerite, un cod 
infinit superior tuturor codurilor existente şi care recunoştea 
în principiu egalitatea. El a silit pe germanii care pînă 
atunci au trăit numai pentru interese particulare să-şi con
sacre forţele realizării unor idei măreţe care să slujească 
interese obşteşti mai înalte. Dar tocmai acest lucru i-a ridicat 
pe germani împotriva lui. El a stîrnit nemulţumirea ţăranilor 
tocmai prin măsurile care îi elibera de sub asuprirea feuda
lismului, pentru că lovea în prejudecăţile şi vechile lor 
obiceiuri. El a stîrnit nemulţumirea burgheziei tocmai prin 
măsurile care au pus bazele industriei germane. Interzicerea 
tuturor mărfurilor engleze şi războiul împotriva Angliei 155 au 
fost cauzele care au dus la n.şterea industriei germane, dar în 
acelaşi timp, datorită acestui fapt, preţul cafelei, al zahă
rului, al tutunului, al tabacului de prizat s-a urcat foarte 
mult, şi aceasta a fost, fireşte, destul pentru a stîrni indigna
rea dughengiilor germani patrioţi. In plus, ei nu erau oameni 
în stare să înţeleagă planurile măreţe ale lui Napoleon. Ei îl 
blestemau pentru că le lua copiii şi îi ducea în războaiele 
puse la cale cu banii aristocraţiei şi ai burgheziei din Anglia, 
şi socoteau drept prieteni tocmai clasele de englezi care 
erau într-adevăr vinovate de aceste războaie, care se îm
bogăţeau de pe urma lor şi care îi înşelau pe germani, simple 
unelte în mîinile lor, nu numai în timpul războiului , ci şi  
după război. Il blestemau pentru că doreau să păstreze 
vechiul şi jalnicul lor mod de existenţă, care nu-i obliga să 
se ocupe decît de propriile lor interese mărunte, pentru că 
nu doreau să ştie nimic de idei măreţe şi de interese obşteşti. 
Şi în cele din urmă, cînd armata lui Napoleon a fost zdrobită 
în Rusia, ei s-au folosit de acest p rilej pentru a arunca juqul 
de fier al marelui cuceritor. 

, .Gloriosul război de eliberare" din 18 13-1 814  şl 18 15, 
sau, cum a fost denumit, ,.cea mai glorioasă perioadă din 



5�8 Friedrich Engels 

istoria Germaniei " etc. ,  a fost o nebunie care mult timp de 
acum încolo va face să roşească pe orice german onest şi 
inteligent 156• E drept că entuziasmul era mare pe  atunci, dar 
cme erau aceşti entuziaşti ? In primul rînd ţăranii, partea cea 
mai ignorantă a populaţiei, care, cramponîndu-se de preju
decăţile feudale, se ridicau în masă, gata mai curînd să 
moară decît să înceteze a da ascultare acelora pe care ei, 
şi mai înainte părinţii şi bunicii lor i-au numit stăpînii lor 
şi care îi călcau în picioare şi îi  biciuiau. In al doilea rînd 
studenţii şi tinerii în general, care considerau acest război 
un război de principii, ba mai mult, un război religios, pentru 
că se credeau chemaţi să lupte nu numai pentru principiul 
legitimismului, în care vedeau naţionalitatea lor, ci şi pentru 
Sfînta Treime şi existenţa lui dumnezeu ; în toate poemele, 
pamfletele şi apelurile din acea vreme, francezii erau înfă
ţişaţi ca reprezentanţi ai ateismului, ai necredinţei şi ai 
imoralităţii, iar germanii ca reprezentanţi ai religiei, ai pietă
ţii şi ai integrităţii .  In al treilea rînd cîţiva oameni mai 
luminaţi care au adăugat acestor idei unele noţiuni de "liber
tate " ,  de "constituţie " ,  şi de "presă liberă",  dar aceştia for
mau o mică minoritate. In sfîrşit, în al patrulea rînd fii ai 
patronilor, ai negustorilor, ai speculanţilor etc. care luptau 
pentru dreptul 'de a cumpăra pe pieţele cele mai ieftine şi de 
a bea cafea fără nici un adaos de cicoare, fireşte camuflîndu-şi 
ţelurile sub expresiile entuziasmului la modă, ca "libertate" ,  
"marele popor german" ,  "independenţă naţională" şi aşa mai 
departe. Aceştia au fost oamenii care, cu ajutorul ruşilor, 
englezilor şi spaniolilor, 1-au înfrînt pe Napoleon. 

In viitoarea mea scrisoare voi trece la istoria Germaniei 
de la căderea lui Napoleon. Daţi-mi voie numai să adaug la 
părerea asupra acestui om extraordinar, expusă mai sus, 
că cu cît a domnit mai mult, cu atît mai mult şi-a meritat 
soarta. Nu-i voi reproşa urcarea pe tron. Instaurarea domina
ţiei burgheziei în Franţa, a unei burghezii care nu s-a sin
chisit niciodată de interesele obşteşti atîta timp cît treburile 
ei private mergeau bine, şi apatia poporului, care nu mai 
vedea alte foloase pe care le-ar putea obţine de pe urma 
revoluţiei şi în care nu putea fi trezit decît entuziasmul pen
tru război, n-au permis altă desfăşurare a evenimentelor ; 
dar faptul că Napoleon s-a unit cu vechile dinastii anti
revoluţionare prin căsătoria sa cu fiica împăratului Austriei, 
că în loc să distrugă orice vestigiu al vechii Europe a pre
ferat să încheie un compromis cu ea - faptul că a rîvnit la 
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cinstea de a fi primul între monarhii europeni şi ca m con
secinţă a făcut tot ce a putut pentru ca curtea sa să semene 
cît mai mult cu curţile lor -, aceasta a fost marea sa gre
şeală. El s-a coborît la nivelul celorlalţi monarhi, a năzuit la 
cinstea de a fi egalul lor - s-a închinat în faţa principiului 
legitimisU[ui - şi era ded firesc ca legitimiştii să-1 157 alunge 
pe uzurpator din mijlocul lor. 
15 octombrie 1845 

Originalul a fost scris în limba engleză 

Cu toată stima, 
Corespondentul dv. din Germania 

Scrisoarea a II-a 

["The Northern Star" nr. 417  
din 8 noiembrie 1845] 

Către redactorul-şef al ziarului .. Northern Star" 

Stimate domn, 

După ce în prima mea scrisoare am descris situaţia Ger
maniei atît înainte şi în timpul revoluţiei franceze cît şi în 
perioada domniei lui Napoleon, după ce am relatat cum şi de 
care adversari anume a fost răsturnat marele cuceritor, reiau 
acum firul naraţiunii mele pentru a arăta ce a devenit Ger
mania după această .. glorioasă restaurare " a independentei 
naţionale. 

Punctul meu de vedere referitor la aceste evenimente era 
diametral opus celui obişnuit ; dar el a fost confirmat sută 
la sută de evenimentele din perioada următoare din istoria 
Germaniei. Dacă războiul împotriva lui Napoleon ar fi fos t  
într-adevăr un război de  eliberare împotriva despotismului, 
rezultatul ar fi fost că toate naţiunile pe care Napoleon le-a 
subjugat ar fi proclamat, după căderea sa, principiul egali
tăţii şi s-ar fi bucurat de binefacerile acestui principiu. S-a 
întîmplat însă exact contrarul. In ceea ce priveşte Anglia, 
războiul a fost început de aristocraţia înspăimîntată şi sus
ţinut de plutocraţie, deoarece amîndouă au găsit în el o 
sursă inepuizabilă de profituri prin împrumuturile repetate 
şi prin creşterea datoriei publice, prin posibilitatea de a pă-
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trunde pe pieţele Americii de Sld pentru a le inunda cu pro
dusele lor industriale şi de a cuceri acele colonii franceze, 
spaniole şi olandeze pe care le considerau cele mai indicate 
pentru a-şi umple buzunarele ; ele au căutat să instaureze 
dominaţia absolută a Britaniei asupra mărilor *, ca să poată 
ruina comerţul oricărei alte naţiuni a cărei concurenţă ar 
putea fi o piedică în calea îmbogăţirii lor ; în sfîrşit ele au 
căutat să-şi confirme dreptul la realizarea unor profituri 
enorme, aprovizionînd pieţele europene în pofida sistemului 
continental al lui Napoleon. Acestea erau cauzele reale ale 
războiului îndelungat purtat de clasele în mîinile cărora se 
găsea pe atunci conducerea Angliei. In ceea ce priveşte 
pretextul că revoluţia franceză constituie o primejdie pentru 
principiile fundamentale ale constituţiei engleze, acesta do
vedeşte numai ce realizare preţioasă trebuie să fi fost această 
"creaţie desăvîrşită a raţiunii omeneşti " .  In Spania, războiul 
a fost început pentru apărarea principiului legitimismului în 
succesiunea la tron şi a despotismului inchizitorial al  cle
rului. Principiile constituţiei din 1812  au fost introduse mai 
tîrziu, pentru a da poporului un oarecare imbold ca să con
tinue lupta, deşi aceste principii erau de origine franceză. 
Italia n-a fost niciodată o adversară a lui Napoleon, deoarece 
n-a avut din partea lui decît avantaje, ba îi datora chiar 
însăşi existenţa ei ca naţiune. Aidoma era cazul Poloniei. 
Ce datora Germania lui Napoleon am arătat în prima mea 
scrisoare. 

Absolut toate puterile victorioase au văzut în căderea lui 
Napoleon nimicirea revolutiei franceze şi triumful legitimis
mului. Urmările au fost, fireşte, restaurarea acestui principiu 
în interior, mai întîi sub masca unor fraze sentimentale ca 
"sfînta alianţă" 158, "pacea eternă" ,  "binele public",  "încre
derea reciprocă între suveran şi supuşi" etc. etc., iar mai tîrziu 
în mod făţiş cu ajutorul baionetelor şi al închisorii. Nepu
tinţa cuceritorilor a ieşit la iveală în suficientă măsură din 
însuşi faptul că poporul francez, înfrînt în cele din urmă, 
căruia i-a fost impusă o dinastie care îi era odioasă şi care 
era susţinută de 150.000 de puşti străine, inspira totuşi atîta 
teamă inamicilor săi victorioşi încît a căpătat o constituţie 
destul de liberală, în timp ce celelalte naţiuni, în pofida 
eforturilor lor şi a palavrelor cu privire la libertate, n-au 

* .,Britanie, stăpîneşte mările" (cuvinte dintr-un cunoscut cintec en
glez, care slăveşte aspiraţia Angliei la hegemonie) , - Nota Red, 
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obţinut altceva decît vorbe frumoase, urmate de gloanţe uci
gaşe. Infringerea revoluţiei franceze a fost sărbătorită prin 
masacrarea republican.lor în sudul Franţei, prin rugurile in
chiziţiei şi prin restaurarea despotismului autohton în Spania 
şi în Italia, prin legile pentru înăbuşirea libertăţii cuvîntului 
şi prin masacrul de la "Peterloo" 146 din Anglia. Vom vedea 
acum că şi în Germania lucrurile au luat o întorsătură si
milară. 

Regatul Prusiei a fost primul dintre toate statele germane 
care a declarat război lui Napoleon. In acea perioadă, în 
Prusia domnea Frederic Wilhelm al III-lea, poreclit "cel 
drept" ,  unul dintre cei mai mari imbecili care s-au lăfăit 
vreodată pe un tron. Născut pentru a fi caporal şi pentru a 
inspecta nasturii soldaţilor, u! desfrînat calculat, dar 
în acelaşi timp un mare moralist, incapabil să vorbească 
altfel decît la infinitiv şi neîntrecut decît de fiul său în arta 
de a scrie ordine, el nu cunoştea decît două sentimente : 
frica şi aroganta de caporal. In decursul primei jumătăţi a 
domniei sale, starea lui de spirit predominantă era frica de 
Napoleon, care l-a tratat cu o generozitate plină de dispreţ, 
înapoindu-i jumătate din regatul acestuia, întrucît a socotit 
c ă  nu merită să fie păstrat. Tocmai această frică l-a determi
nat să permită ca în locul lui să guverneze un partid de 
semireformatori : Hardenberg, Stein, Schon, Scharnhorst şi 
alţii, care au introdus o organizare mai liberală a municipali
tăţilor, au desfiinţat iobăgia, au transformat prestatiile feu
dale în rentă sau într-o sumă fixă plătibilă în 25 de ani, şi, 
înainte de toate, au introdus organizarea militară care dă 
poporului o putere uriaşă şi care, mai de vreme sau mai 
tîrziu, va fi folosită împotriva guvernului . Ei "au pregătit" 
şi o constituţie, care însă n-a văzut încă lumina zilei. Vom 
vedea în curînd ce întorsătură au luat evenimentele din 
Prusia după înfrîngerea revoluţiei franceze. 

După ce "monstrul corsican" a fost pus la loc sigur s-a 
convocat imediat la Viena un mare congres al marilor şi 
micilor despoţi cu scopul de a împărţi prada şi premiile în 
bani şi pentru a hotărî în ce măsură poate fi restabilită starea 
de lucruri de dinainte de revoluţie. Popoarele erau cumpă
rate şi vîndute, împărţite şi unite după cum o cereau intere
sele şi scopurile conducătorilor lor. Numai trei state din cele 
prezente la congres ştiau ce vor. Anglia voia să-şi menţină 
şi să-şi extindă supremaţia în comerţ, să-şi oprească partea 
leului din jefuirea coloniilor şi să slăbească toate celelalte 
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state. Franţa voia, în măsura posibilităţilor, sa-ş1 uşureze 
soarta şi să slăbească toate celelalte state. Rusia voia să se 
întărească, să-şi mărească teritoriul şi să slăbească toate cele
lalte state. Toţi ceilalţi erau călăuziţi de considerente senti
mentale şi de un egoism meschin, iar unii chiar de un fel de 
dezinteresare ridicolă. Rezultatul a fost că Franţa a dejucat 
planurile marilor state germane, că Rusia a căpătat cea mai 
mare parte din Polonia şi că Anglia şi-a extins dominaţia pe 
mare mai mult datorită încheierii păcii decît războiului, ob
ţinînd superioritatea pe toate pieţele de pe continent, fapt 
care n-a fost de nici un folos pentru poporul englez, dar a 
servit drept mijloc de îmbogăţire uriaşă pentru burghezia 
engleză. Statele germane, care nu se gîndeau la nimic decît 
la scumpul lor principiu al legitimismului, au fost încă o 
dată înşelate, pierzînd prin încheierea păcii tot ce cîştigaseră 
prin război. Germania a continuat să fie împărţită în 38 de 
state ; această împărţire a împiedicat orice progres intern 
şi a făcut ca Germania să fie mult mai slabă decît Franţa ; 
statele germane au rămas cea mai bună piaţă pentru industria 
engleză, contribuind numai la îmbogăţirea burgheziei en
gleze. Sună foarte frumos cînd auzi această clasă a poporului 
englez lăudîndu-se 'cu generozitatea ei care a făcut-o să tri
mită sume enorme de bani pentru a susţine războiul împotriva 
lui Napoleon ; dar chiar dacă presupunem că nu poporul 
muncitor, ci burghezia a fost aceea care în realitate a plătit 
cheltuielile acestui război, singurul scop care a animat-o a 
fost acela de a obtine prin generozitatea ei redeschiderea 
pieţelor de pe continent, şi în această privinţă a reuşit atît 
de bine încît profiturile obţinute chiar şi numai în Germania 
după încheierea păcii �ntrec de cel puţin şase ori sumele 
investite. Este într-adevăr o generozitate pe măsura burghe
ziei, care mai întîi îţi face un dar sub forma de subsidii, iar 
apoi te obligă să le plăteşti de şase ori sub formă de profi
turi. Ar fi fost ea oare atît de dornică să plătească aceste 
subsidii dacă la sfîrşitul războiului lucrurile ar fi stat altfel 
şi Anglia ar fi fost inundată de mărfuri germane, în loc ca 
Germania să fie aceea care să depindă din punct de vedere 
industrial de o mînă de capitalişti englezi ? 

In orice caz, Germania a fost înşelată de toată lumea, dar 
cel mai mult de propriii ei aşa-zişi prieteni şi aliaţi. In ceea 
ce mă priveşte, chestiunea aceasta o consider lipsită de 
importanţă, deoarece ştiu foarte bine că ne apropiem cu toţii 
de o reorganizare a societăţii europene care nu va mai per-
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mite asemenea tertipuri de o parte şi atîta imbecilitate de 
partea cealaltă ; ceea ce vreau să arăt este, în primul rînd, 
că nici poporul englez şi nici vreun alt popor n-au profitat 
de pe urma faptului că despoţii germani au fost înşelaţi, ci 
că toate acestea au fost fie în folosul altor despoţi, fie în cel 
al unei anumite clase, ale cărei interese sînt opuse inter-
selor poporului ; şi, în al doilea rînd, că primii paşi făcuţi 
de despoţii germani restauraţi au dovedit totala lor incapa
citate. Revenim acum la situaţia internă a Germaniei. 

Am văzut care au fost forţele care, cu ajutorul banilor 
englezi şi al barbariei ruseşti, au înfrînt revoluţia franceză. 
Ele se împărţeau în două grupuri ; în primul rînd partizanii 
fervenţi ai vechii asociaţii "creştin-germane" ,  ţărănimea şi 
tineretul entuziast, care erau mînaţi de fanatismul iobăgiei, 
al naţionalismului, al legitimismului şi al religiei ; şi, în al 
doilea rînd, reprezentanţii mai moderaţi ai burgheziei, care 
"doreau să fie lăsaţi în pace" ,  să li se dea posibilitatea de 
a face bani şi de a-i cheltui fără să se teamă de intervenţia 
impertinentă a unor mari evenimente istorice. Aceştia din 
urmă au fost mulţumiţi de îndată ce au obţinut pacea, drep
tul de a cumpăra pe pieţele cele mai ieftine, posibilitatea 
de a bea cafea fără nici un adaos de cicoare şi de a nu fi 
amestecaţi în nici o acţiune politică. Or, partidul "creştin
german" deveni acum sprijinul activ al guvernelor restaurate, 
făcînd tot ce-i sta în putinţă pentru a întoarce istoria la 
situaţia din 1789. Cît priveşte pe aceia care doreau ca poporul 
să se bucure de unele roade ale eforturilor lui, ei au fost des
tul de putenici pentru a face din lozincile lor strigătul de 
luptă din 18 13,  dar nu şi pentru a le aplica în practică în 1815 .  
Li  s-au făcut citeva promisiuni frumoase cu privire la consti
tuţie, presă liberă etc., şi asta a fost totul ; în practică totul 
a fost lăsat aşa ca mai înainte. Acele părţi ale Germaniei 
care aparţinuseră Franţei au fost curăţate, pe cît posibil, de 
urmele "despotismului străin" , şi numai provinciile de pe 
malul stîng al Rinului şi-au păstrat instituţiile franceze. Elec
torul de Hessa a mers atît de departe, încît chiar a reînfiinţat 
la soldaţii săi cozile împletite care fuseseră tăiate de mîinil' 
lipsite de pietate ale francezilor. Intr-un cuvînt, Germania, 
la fel ca şi toate celelalte ţări, oferea spectacolul unei reac
ţiuni neruşinate, care se deosebea de celelalte numai printr-o 
trăsătură de timiditate şi slăbiciune ; ea nu a dat dovadă nici 
cel puţin de gradul de energie cu care se ducea lupta îm-
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potriva principiilor revoluţionare în Italia, Spania, Franţa şi 
Anglia. 

Sistemul de înşelătorie a cărui victimă a fost Germania la  
congresul de la Viena a început să fie practicat de diferitele 
state germane între ele. In scopul de a slăbi puterea diferi
telor state germane, Austria şi Prusia le-au silit să dea nişte 
avortoane de constituţii care slăbeau guvernele fără să dea 
vreo putere poporului sau cel puţin burgheziei. In Germania, 
care era constituită ca o confederaţie de state ai căror re
prezentanţi, trimişi numai de guvern, formau dieta, nu exista 
primejdia ca poporul să capete prea multă putere, deoarece 
fiecare stat se supunea hotărîrilor dietei, care erau lege 
pentru întreaga Germanie şi nu trebuiau să fie supuse spre 
aprobare vreunei adunări reprezentative. Se înţelege de la 
sine că Austria şi Prusia dominau în mod absolut în această 
dietă : era suficient ca ele să ameninţe pe principii mai mici 
că nu-i vor mai sprijini în lupta acestora împotriva adunări
lor lor reprezentative, pentru ca să-i sperie într-atît încît 
aceştia să asculte orbeşte. Datorită acestor mijloace, dato
rită puterii lor copleşitoare şi datorită faptului că erau ade
văraţii reprezentanţi ai principiului pe care se bazează pu
terea oricărui principe german, ele au devenit conducătorii 
absoluţi ai Germaniei. Orice se făcea în statele mici nu avea 
nici un efect în practică. Luptele burgheziei liberale din 
Germania n-au avut nici un rezultat atîta timp cît s-au măr
ginit la micile state din sudul Germaniei ; ele au căpătat 
importanţă de îndată ce burghezia din Prusia s-a trezit din 
letargia ei. Şi deoarece despre poporul austriac cu greu se 
poate spune că face parte din lumea civilizată, întrucît el se 
supune în linişte despotismului părintesc al conducătorilor, 
statul care poate fi considerat centrul istoriei moderne a 
Germaniei, barometrul oscilaţiilor opiniei publice, este Prusia. 

După căderea lui Napoleon, regele Prusiei a trăit cîţiva 
dintre cei mai fericiţi ani ai săi. El a fost înşelat, ce-i drept, 
de toată lumea. Anglia l-a înşelat, Franţa l-a înşelat, propriii 
săi prieteni scumpi - împăratul Austriei şi al Rusiei - 1-au 
înşelat mereu ; dar el, plin de sentimente bune, nici n-a 
observat acest lucru ; nici nu-şi putea închipui că în lume 
ar putea exista ticăloşi în stare să-1 înşele pe el, Frederic 
Wilhelm al III-lea, "cel drept " .  Era fericit. Napoleon fusese 
răsturnat. Nu se mai temea. El a susţinut articolul 13 al Ac
tului confederării Germaniei 159, care promitea o constituţie 
fiecărui stat german. El a susţinut celălalt articol cu privire la 
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libertatea presei. Mai mult, la 22 mai 1 815 ,  el a dat o procla
maţie care începea cu următoarele cuvinte, cuvinte în care 
indulgenta binevoitoare se îmbina de minune cu tonul său 
imperativ de caporal : "Să existe o reprezentantă a poporu
lui !" A urmat apoi ordinul de a se numi o comisie care să  
elaboreze o constituţie pentru poporul său ; ş i  chiar în  1819, 
cînd în Prusia s-au ivit simptome revoluţionare, cînd reac
tiunea mai domnea în întreaga Europă şi cînd bogatele roade 
ale congresului ajunseseră să se coacă cum nu se poate mai 
bine, chiar atunci el declara că pe viitor nu se va face nici 
un împrumut de stat fără aprobarea viitoarei adunări repre
zentative a regatului .  

Din păcate, aceste vremuri fericite n-au fost de lungă 
durată. Frica de Napoleon a fost prea curînd înlocuită cu 
frica de revolutie. Dar despre aceasta în viitoarea mea scri
soare. 

Trebuie să mai adaug cîteva cuvinte. De cîte ori la în
trunirile democratice din Anglia se pomeneşte numele "pa
trioţilor din toate ţările " ,  Andreas Hofer este întotdeauna 
printre aceştia. In lumina celor spuse mai sus despre adver
sarii din Germania ai lui Napoleon, trebuie oare să conside
răm că numele lui Hofer merită să fie Slăvit de democraţi ? 
Hofer a fost un ţăran stupid, ignorant, un fanatic bigot, al cărui 
entuziasm a fost acel al Vandeei 16 0 ,  al devizei "biserica şi 
împăratul " .  El a luptat cu vitejie, dar tot aşa au luptat şi cei 
din Vandee împotriva republicanilor. El a luptat pentru des
potismul părintesc al Vienei şi al Romei. Democraţi din An
glia, pentru onoarea poporului german, nu-l mai pomeniţi pe 
acest fanatic 1 Gemania are patrioţi mai buni decît el . De 
ce să nu amintiţi de Thomas Munzer, gloriosul conducător 
al răscoalei ţărăneşti din 1525, care a fost un adevărat demo
crat în măsura în care acest lucru era posibil în acea peri
oadă ? De ce nu-l proslăviţi pe Georg Forster, Thomas Painc 
al germanilor, care, spre deosebire de toţi compatriotii săi, 
a sprijinit pînă la capăt revoluţia franceză la Paris şi a murit 
pe eşafod ? De ce s ă  nu proslăviţi o mulţime de alţi oameni 
care au luptat pentru ceva real, şi nu pentru himere ? 

Cu toată stima, 
Corespondentul dv. din Germania 

Scris la sfîrşitul lunii octombrie 1845 
Originalul a fost scris in limba engleză 
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Scrisoarea a III-a 

[.,The Northern Star• r. 438 
din 4 aprilie 146] 

Către redactorul-şef al ziarului "Northern Star " 

Stimate domn, 
Trebuie să vă cer scuze, atît dv. cît şi cititorilor dv., 

pentru neglijenta mea aparentă, pentru faptul că am între
rupt vreme atît de îndelungată seria de articole despre si
tuaţia din Germania, pe care am început să le scriu pentru 
ziarul dv. Puteţi fi în orice caz sigur că numai necesitatea 
de a consacra cîteva săptămîni în mod exclusiv mişcării 
din Germania a putut să mă oprească de la îndeplinirea plă
cutei sarcini pe care mi-am luat-o de a informa democraţia 
engleză asupra stării de lucruri din patria mea. 

Cititorii dv. îşi amintesc, probabil, cele scrise de mine în 
primele mele două scrisori. Am arătat în aceste scrisori cum 
vechile şi putredele orînduieli din Germania au fost nimicite 
de armata franceză între 1792 şi 18 13 ; cum Napoleon a fost 
răsturnat de alianta dintre feudali, adică aris tocrati, şi bur
ghezi, adică clasa de mijloc comercială şi industrială din 
Europa ; cum, prin tratatele de pace care au urmat, prinţii 
germani au fost înşelaţi de aliaţii lor, şi chiar de Franţa în
vinsă ; cum s-a ajuns la actul federativ german şi la situaţia 
politică actuală din Germania ; şi cum Prusia şi Austria, de
terminînd micile state să dea constituţii, au devenit stăpînii 
absoluţi ai Germaniei. Lăsînd la o parte Austria, ca fiind o 
ţară semibarbară, ajungem la rezultatul că Prusia este cîmpul 
de luptă pe care se va decide soarta viitoare a Germaniei. 

Am spus în ultima mea scrisoare că Frederic Wilhelm al 
III-lea, regele Prusiei, după ce a scăpat de frica de Napoleon 
şi a trăit cîţiva ani fericiţi şi liniştiţi, a descoperit o altă 
sperietoare : "revoluţia" .  Să vedem acum cum a pătruns "re
voluţia" în Germania. 

După răsturnarea lui Napoleon - eveniment pe care, tre
buie să repet, regii şi aristocraţii din vremea aceea îl iden
tificau întru totul cu înfrîngerea revoluţiei franceze sau, cum 
o numeau ei simplu, R e  v o 1 u ţ i  a -, după 1 815, în toate 
ţările frînele conducerii se aflau în mîinile partidului nti-
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revoluţionar. Aristocraţii feudali guvernau în toate cabine
tele, de la Londra pînă la Neapole, de la Lisabona pînă la  
Petersburg. Insă burghezia, care suportase cheltuielile acestei 
acţiuni şi care participase la ea, voia şi ea o parte din pu
tere. Dar nu interesele ei erau puse pe planul întîi de guver
nele restaurate ; dimpotrivă, interesele burgheziei erau ne
glijate pretutindeni, ba erau chiar ignorate pe faţă. Votarea 
legii cerealelor în Anglia în 1815 161 este exemplul cel mai 
grăitor al unui fenomen care se observa pretutindeni în Eu
ropa ; şi totuşi burghezia era atunci mai puternică decît ori
cînd. Comerţul şi industria se extinseseră peste tot şi în
groşaseră averile burghezilor bogaţi ; creşterea bunăstării lor 
îşi găsise expresia în speculaţii din ce în ce mai mari şi în 
cererea crescîndă de confort şi de articole de lux. Era deci 
imposibil să accepte fără să crîcnească dominaţia unei clase 
a cărei decadenţă începuse de secole, ale cărei interese erau 
opuse intereselor lor şi a cărei revenire la putere era opera 
burghezilor înşişi. Lupta între burghezie şi aristocraţie era 
inevitabilă ; ea a început aproape imediat după încheierea 
păcii. 

Burghezia, fiind puternică numai datorită banilor, nu 
poate dobîndi altfel puterea politică decît făcînd din bani 
singurul criteriu al capacităţii unui om de a lua parte la 
actiunea de legiferare. Toate privilegiile feudale, toate mono
polurile politice din trecut trebuie să se dizolve într-un sin
gur mare privilegiu şi monopol : cel al banilor. Iatl de ce 
dominaţiei politice a burgheziei îi este proprie forma liberală. 
Ea distruge toate vechile deosebiri dintre diferitele stări 
sociale care coexistă într-o ţară, toate privilegiile şi avanta
jele care se bazează pe arbitrariu ; ea trebuie să pună în mod 
obligatoriu principiul eligibilităţii la baza guvernării : să re
cunoască egalitatea în principiu, să elibereze presa de cătu
şele cenzurii monarhiste, să introducă Curtea cu juraţi pentru 
a scăpa de o anumită categorie de judecători care formează 
un stat în stat. Atîta timp cît este vorba de toate acestea, 
burghezia apare ca democrată învederată. Dar ea introduce 
toate aceste îmbunătăţiri numai în măsura în care toate pri
vilegiile personale şi ereditare din trecut sînt înlocuite de 
privilegiul banilor. Astfel, prin introducerea censului după 
avere ca o condiţie a dreptului de a alege şi de a fi ales, 
burghezia face din principiul eligibilităţii un bun exclusiv al 
propriei sale clase. Principiul egalităţii este din nou înlăturat 
prin reducerea lui la o simplă "egalitate în faţa legilor", fapt 
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care nu înseamnă nimic altceva decît egalitate în pofida 
inegalităţii dintre bogaţi şi săraci - egalitate în cadrul prin
cipalelor inegalităţi existente -, fapt care nu înseamnă, pe 
scurt, nimic altceva decît că se dă inegalităJii numele de 
egalitate. In felul acesta, libertatea presei este în sine un 
privilegiu al burgheziei, pentru că tipărirea necesită bani şi 
cumpărători pentru materialul tipărit, iar aceşti cumpărători 
trebuie să aibă, la rîndul lor, bani. In felul acesta, Curtea cu 
juraţi este un privilegiu al burgheziei, deoarece se iau toate 
măsurile ca numai persoane "respectabile " să fie alese ca 
juraţi. 

Am socotit că e necesar să fac aceste cîteva observaţii 
asupra problemei guvernării burgheziei pentru a explica două 
fapte. In primul rînd, faptul că în toate ţările, în perioada 
dintre 1815  şi 1 830, mişcările în esenţă democratice ale clasei 
muncitoare au fost subordonate, în măsură mai mică sau mai 
mare, mişcării liberale a b urghezilor. Muncitorii, deşi erau 
mai avansaţi decît burghezia, nu puteau încă înţelege deose
birea fundamentală dintre liberalism şi democraţie - dintre 
emanciparea burgheziei şi emanciparea clasei muncitoare ; ei 
nu puteau să seziseze deosebirea dintre libertatea banilor şi 
libertatea omului înainte ca banii să fi devenit liberi din 
punct de vedere politic, înainte ca burghezia să fi devenit 
în mod exclusiv clasa dominantă. De aceea au revendicat 
democraţii de la Peterloo nu numai votul universal, ci tot
odată şi abrogarea legilor cerealelor ; de aceea au luptat pro
letarii în 1830 la Paris şi erau gata să înceapă lupta în 1831 
în Anglia pentru interesele politice ale burgheziei. In toate 
ţările, burghezia a fost, între 1815 şi 1830, cel mai puternic 
element component al partidului revoluţionar, şi de aceea 
din sînul ei s-au recrutat liderii acestuia. Clasa muncitoare 
este în mod inevitabil o unealtă în mîinile burgheziei atîta 
timp cît burghezia este ea însăşi revoluJionară sau progre
sistă. Din această pricină o mi_care independentă a clasei 
muncitoare este întotdeauna, în asemenea cazuri, de o im
portanţă secundară. Dar din ziua în care burghezia ajunge 
să aibă o putere politică deplină, din ziua în care toate privi
legiile feudale şi aristocratice sînt desfiinţate de puterea 
banilor, din ziua în care burghezia încetează să fie progre
sistă şi revoluţionară şi rămîne pe loc, din ziua aceea 
mişcarea clasei muncitoare devine conducătoare şi se trans
formă într-o mişcare naJională. Să fie abrogate legile cerea
lelor as tăzi, şi mîine carta va deveni o problemă centrală 
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în Anglia, mîine mişcarea cartistă va da dovadă de o putere, 
energie, perseverenţă şi entuziasm care îi vor asigura suc
cesul. 

Al doilea fapt pentru a cărui lămurire m-am hotărît să 
fac cîteva observaţii asupra guyernării burgheziei priveşte 
exclusiv Germania. Deoarece _germanii sînt o naţiune de 
teoreticieni şi au puţină experienţă în practică, ei au luat 
afirmaţiile mincinoase şi banale ale burgheziei franceze şi 
engleze drept adevăruri sfinte. Burghezia din Germania era 
mulţumită să fie lăsată să-şi vadă de miruntele ei afaceri 
particulare, care erau toate "pe picior mic u .  Acolo unde ob
ţinuse o constituţie, se lăuda cu libertatea ei, dar nu prea se 
amesteca în afacerile politice ale statului ; iar acolo unde 
nu avea aşa ceva, era mulţumită că a scăpat de bătaia de 
cap de a alege deputaţi şi de a citi discursurile acestora. 
Clasa muncitoare avea nevoie de acea pîrghie puternică 
care în Franţa şi în Anglia o trezise din amorţeală, şi anume 
de industria dezvoltată şi de consecinţele acesteia - domi
naţia burgheziei. De aceea lluncitorii rămîneau liniştiţi. In 
acele părţi ale Germaniei unde instituţiile franceze moderne 
fuseseră din nou înlocuite cu vechiul regim feudal, ţărănimea 
se simţea oprimată, dar această nemulţumire avea nevoie de 
un alt stimulent pentru a izbucni într-o răscoală deschisă, 
Ca urmare, partidul revoluţionar din Germania era format 
între 18 15 şi 1830 numai din teoreticieni. Adepţii săi se re
crutau din universităţi, el se compunea numai din studenţi. 

S-a dovedit că este imposibil să se reintroducă în Ger
mania vechiul sistem dinainte de 1789. Condiţiile schimbate 
au silit guvernul să inventeze un nou sistem, specific pentru 
Germania. Aristocraţia ar fi vrut să guverneze, dar era prea 
slabă ; burghezia nu avea nici dorinţa de a guverna, nici 
destule forţe pentru aceasta ; amîndouă însă erau destul de 
puternice pentru a impune guvernului să facă anumite con
cesii. De aceea forma de guvernămînt era un fel de corcitură 
de monarhie. In unele state, constituţia a creat aparenţa 
unei garanţii pentru aristocraţie şi pentru burghezie ; în 
celelalte exista un guvern birocratic, adică o monarhie care 
pretindea că apără interesele burgheziei printr-o bună ad
ministrare, această administrare fiind însă condusă de aristo
craţi şi avînd o activitate pe cît posibil ascunsă ochilor 
publicului. Consecinţa a fost formarea unei clase aparte de 
funcţionari guvernamentali ,  în a căror mînă era concentrata 

39 - Marx-Engels - Opere, voi. II 

• 
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puterea principală şi care se afla în opoziţie cu toate cele
lalte clase. Aceasta este forma barbară a dominatiei bur
gheze. 

Dar această formă de guvernămînt n-a satisfăcut nici pe 
. ,aristocraţi ' ' ,  "germani creştini " ,  "romantici " ,  "reacţionari ' ' ,  
nici pe "liberali". De aceea e i  s-au unit împotriva guvernului 
şi au format asociaţiile secrete ale studenţilor. Din unirea 
acestor două secte - căci partide nu pot fi numite - a luat 
naştere secta de avortoni liberali care în asociaţiile lor se
crete visau un îm�rat german cu coroană, purpură, sceptru 
şi toate celelalte accesorii ale puterii, fără a omite nici 
barba lungă, albă sau roşie, un împărat înconjurat de o 
adunare a stărilor sociale, în care clerul, nobilimea, birgerii 
şi ţăranii să fie bine despărţiţi unii de alţii. A fost cel mai 
absurd amestec între brutalitatea feudală şi iluziile moderne 
ale burgheziei care a putut fi imaginat vreodată. Dar tocmai 
acesta era lucrul cel mai potrivit pentru studenţii care aveau 
nevoie de entuziasm, indiferent pentru ce şi cu ce preţ. Şi 
totuşi acest amestec ridicul, împreună cu revoluţiile din 
Spania, Portugalia şi Italia 1 62, mişcările carbonarilor din 
Franţa 163 şi mişcarea pentru reformă din Anglia 164, i-a înspăi
mîntat într-atît pe monarhi, încît aceştia aproape că şi-au 
pierdut minţile. Pentru Frederic Wilhelm al III-lea, cuvîntul 
"revoluţie" - nume care cuprindea toate aceste miŞcări di
ferite şi în parte contradictorii - a devenit o sperietoare. 

O serie întreagă de arestări şi persecuţii în masă au 
înăbuşit această "revoluţie" în Germania ; baionetele fran
ceze în Spania şi cele austriece în Italia au asigurat pentru 
un timp scurt regilor legitimi domnia şi drepturile divine. 
Chiar dreptul divin al sultanului turc de a-şi spînzura supuşii 
greci şi de a-i sfîşia în patru bucăţi a mai fost susţinut un 
timp de Sfînta alianţă ; dar cazul acesta era prea flagrant şi 
grecii au primit încuviinţarea de a scăpa de sub jugul tur
cesc 161• 

ln cele din urmă, cele trei zile de la Paris 166 au dat sem
nalul de izbucnire generală a nemulţumirii burgheziei, a 
aistocraţii şi a p1porului î11 întveaga Europă. R"oluţia 
arJstocraţillor dll Po�onia 167 a fost îirîntă, burghezia din 
Franţa şi din Belgia a reuşit să-şi asigure puterea politică ; 
Şi burghezia din Anglia a obţinut acelaşi lucru .rin Re
'formbill 79 ; insurecţia din Italia, în parte populară, în parte 
burgheză şi în parte naţională, � fost înfrîntă, iar în Ger-
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mania numeroase insurecţii şi mişcări au vestit o nouă eră 
de înviorare a mişcărilor populare şi burgheze. 

Caracterul nou şi violent al mişcării liberale din Ger
mania între 1 830 şi 1834 a arătat că burghezia a luat rezol
varea problemei în mîinile ei. Dar întrucît Germania era 
împărţită în mai multe state, dintre care aproape fiecare avea 
taxe vamale şi impozite deosebite, între aceste mişcări nu 
exista o comunitate de interese. Burghezia din Germania voia 
să obţină libertate politică nu pentru a pune treburile ob
şteşti în concordanţă cu interesele ei, ci pentru că îi era 
ruşine de poziţia ei servilă în comparaţie cu francezii şi 
englezii. Mişcarea acestei burghezii avea nevoie de o bază 
reală care a asigurat succesul liberalismului în Franţa şi în 
Anglia ; interesul ei în această problemă era mai mult teo
retic decît practic ; burghezia germană era în general ceea 
ce se cheamă lipsită de interes. Acest lucru nu se poate spune 
despre burghezii francezi din 1830. A doua zi după revoluţie 
Laffitte a spus : "Acum vom guverna noi, bancherii" ; şi mai 
guvernează şi astăzi. Burghezia engleză ştia şi ea foarte bine 
ce vrea cînd a stabilit censul după avere la 10 lire ; dar 
întrucît burghezii germani, aşa cum am mai spus, se ocupau 
numai de afaceri pe picior mic, întrucît nu erau decît nişte 
entuziaşti admiratori ai "libertăţii presei" ,  ai "curţii cu ju
raţi" ,  ai "garanţiilor constituţionale pentru popor", ai "drep
turilor poporului u r ai unei "reprezentante a poporului' şi ai 
altor lucruri de felul acestora pe care nu le considerau mij
loace, ci scopuri, au luat umbra drept esenţă, neobţinînd în 
consecinţă nimic. Această mişcare a burgheziei a fost totuşi 
suficientă ca să dea naştere cîtorva duzini de revoluţii, din- • 
tre care două sau trei au avut un oarecare succs : un mare 
număr de mitinguri populare, multă vorbărie şi fanfaronadă 
în iare şi un Î!ceput plid de şcare democrtică în rîn
durile studenţilor, muncitorilor şi ţăranilor. 

• Nu voi insista aici asupra amănuntelor obositoare ale 
acestei mişcări gălăgioase şi nereuşite. Ori de cîte ori s-a 
obţinut ceva important, ca de pildă libertatea presei la Baden, 
a intervenit dieta germană, punîndu-i capăt. Intreaga farsă 
s-a încheiat printr-o nouă serie de arestări în masă, ca în 
1819 şi 1 823, şi cu o ligă secretă a tuturor prinţilor germani, 
constituită în 1834 la o conferinţă a delegaţilor acestora la 
Viena ; scopul acestei ligi era să se opună oricărei dezvol
tări ulterioare a liberalismului. Hotărîrile acestei conferinte 
au fost publicate acum cîţiva ani 168• 

39* 
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Intre 1 834 şi 1840 s-a stins în Germania orice mişcare 
socială. Militanţii din 1830 şi 1 834 erau fie arestaţi, fie îm
prăştiaţi în ţări străine unde se refugiaseră. Cei care în 
timpul avintului mişcării au păstrat intr-o mai mare măsură 
prudenţa caracteristică burgheziei au continuat lupta împo
triva severităţii crescînde a cenzurii şi impotriva nepăsării 
şi indiferenţei crescînde a burgheziei. Conducătorii opoziţiei 
parlamentare au continuat să ţină discursuri în parlament, 
dar guvernele ştiau să găsească mijloacele necesare pentru 
asigurarea majorităţii voturilor. Se părea că nu mai există 
nici o posibilitate de a trezi un nou avint al mişcării sociale 
în Germania ; guvenele făceau totul după bunul lor plac. 

La toate aceste mişcări, burghezia din Prusia n-a luat 
aproape de loc parte. In întreaga ţară muncitorii îşi mani
festau nemulţumirea prin numeroase răscoale, care nu aveau 
însă un scop bine definit şi nu duceau de aceea la nici un 
rezultat. Principala forţă a Confederaţiei germane rezida în 
apatia prusienilor. Această apatie arăta că timpul pentru o 
mişcare generală a burgheziei nu venise încă în Germania. 

In viitoarea mea scrisoare * voi trece la mişcarea din 
ultimii şase ani, dacă voi reuşi să găsesc materialul necesar 
pentru a putea caracteriza spiritul guvernelor germane pe 
baza cîtorva din propriile lor acţiuni, în comparaţie cu care 
acţiunile incomparabilului dv. ministru de interne vor părea 
cu totul inocente 161, 

Pînă atunci primiţi, vă rog, expresia devotamentului meu. 

Corespondentul dv. din G ermania 

• 20 februarie 1 846 

Originalul a fost scris în limba engleză 

* fn numerele ulterioare ale ziarului, srisoarea promisă de Engels 
n-a mai apărut. - Nota Red. 
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[Friedrich Engels] 

Istoricul legilor cerealelor din Anglia 

["Telegraph iir Deutschlandu 
nr. 1 93 din decembrie 1 845] 

Pînă spre mijlocul secolului trecut Anglia exporta aproape 
in fiecare an cereale şi numai rareori era nevoită să importe 
acest mijloc de subzistenţă din străinătate. De atunci însă 
lucrurile s-au inversat. Preţurile ·Cerealelor, în aceste con
diţii în mod inevitabil scăzute, pe de o parte, şi preţurile 
ridicate ale cărnii, pe de altă parte, au dus la transformarea 
multor terenuri agricole în păşuni în timp ce concomitent, 
datorită inventării unor maşini importante, industria a 
cunoscut un avint fără precedent, avint care a atras după 
sine o creştere însemnat. a populaţiei. In felul acesta Anglia 
s-a văzut nevoită să renunţe mai întîi la exportul ei de 
cereale, iar apoi să importe ea însăşi cereale din străinătate. 
Războiul dus timp de 25 de •ani împotriva Franţei îp timpul re
voluţiei, care a îngreuiat importul, a silit Anglia să se rezume 
mai mult sau mai puţin la •propriul ei sol. Dificultăţile pe care 
războiul le punea în calea importului au avut efectul unor taxe 
vamale protecţioniste. Preţurile cerealelor s-au urcat, renta 
funciară de asemenea, în majoritatea cazurilor s-a dublat, 
b a  pe alocuri a ajuns chiar să fie de cinci ori mai mare ca 
în trecut. Urmarea a fost că o mare parte a pămînturilor re
cent transformate în păşuni au fost destinate din nou culturii 
cerealelor. Datorită acestei creşteri a veniturilor lor, proprie
tarii funciari din Anglia, care, în treacăt fie zis, numără 
cîteva 1sute kle lorzi şi vreo 60.000 de baroneţi şi squires, 
care nu fac parte din nobilime, s-au lăsat antrenaţi într-o 
viaţă de risipă şi de lux, căreia curînd n-au mai putut să-i 
facă faţă nici rentele lor urcate. In scurtă vreme domeniile 
lor erau grevate de datorii mari. Cînd în 18 14 pacea a înlă
turat greutăţile pe care le întîmpinase pînă atunci importul, 
preţurile cerealelor au scăzut şi, date fiind arenzile ridicate, 
fermierii nu mai puteau realiza cheltuielile de producţie a 
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cerealelor lor. Nu mai rămîneau decît două alternative : ori 
să reducă proprietarii funciari arenzile, ori să  se instituie taxe 
vamale protecţioniste de drept în locul celor existente în 
fapt. Proprietarii funciari, care, în afară de dominaţia pe 
care o exercitau în Camera lorzilor şi în guvern, mai aveau 
(înainte de Reformbill 79) o putere aproape nelimitată şi în 
Camera comunelor, s-au pronunţat, fireşte, pentru ultima 
alternativă, şi în 18 15, cu toate vociferările claselor de mij
loc şi ale poporului, pe care-1 mai conduceau pe atunci, şi 
sub protecţia baionetelor, au izbutit să treacă prin parlament 
legile cerealelor. Prima lege a cerealelor, din 1 815 ,  interzicea 
de-a dreptul importul de grîu atîta timp cît preţul grîului se 
menţinea în Anglia sub 80 de şilingi cuarterul. La acest preţ 
sau la un preţ superior importul de grîu străin era liber. 
Această lege, necorespunzînd însă nici intereselor populaţiei 
industriale şi nici celor ale populaţiei agricole, a suferit mici 
modificări în 1 822. Legea astfel modificată n-a fost însă tra
dusă niciodată în fapt, deoarece în anii următori preţurile au 
continuat să rămînă scăzute şi n-au atins niciodată nivelul 
la care era îngăduit importul de grîu străin. In ciuda tuturor 
ameliorărilor aduse legii şi în ciuda anchetelor întreprinse 
de mai multe comisii parlamentare, fermierii n-au putut să  
realizeze cheltuielile lor de  producţie, aşa că în  cele din 
urmă Huskisson şi Canning au inventat celebra sliding
scale 170, ridicată la rangul de lege de către guvernul care 
le-a succedat. Pe baza ei taxa de import se urca atunci cînd 
în ţară scădeau preţurile cerealelor şi scădea atunci cînd 
ele se urcau. In felul acesta i se asigura fermierului englez 
un preţ al cerealelor constant şi destul de ridicat ca să poată 
achita cu uşurinţă arenda mare pe care o plătea. Dar nici 
aceasta n-a folosit la nimic. Sistemul devenea tot mai supă
rător. Clasele de mijloc, care de la Reformbill încoace cuce
riseră dominaţia în Camera comunelor, au început să fie tot 
mai pornite împotriva legilor cerealelor, încît Sir Robert 
Peel s-a văzut silit la numai un an după intrarea sa în gu
vern să reducă tarifele vamale. 

Intre timp opoziţia îşi organizase şi ea lupta impotriva 
legilor cerealelor. Burghezia industrială, care din cauza scum
pirii grîului a fost silită să plătească muncitorilor ei salarii 
mai ridicate, a luat hotărîrea să facă tot ce-i va sta în putintă 
pentru a desfiinţa cu orice preţ aceste legi odioase ei, care 
reprezentau ultimele rămăşiţe ale vechii dominaţii a inte
reselor moşiereşti şi care uşurau totodată ţărilor străine să 
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concureze. industria engleză. Pe la sfîrşitul anului 1 838 cîţiva 
fabricanţi marcanti din Manchester au întemeiat o asociatie 
numită Anti-Corn-Law League (Liga împotriva legilor ce
realelor) , care a dobîndit curînd aderenţi prin împrejurimi 
,i în alte districte industriale .  Asociaţia a deschis o listă de 
subscripţie, a fondat un ziar (Anti-Bread-Tax-Circular 1i1) , a 
trimis dintr-o localitate într-alta oratori plătiţi care să se 
adreseze poporului, şi ,  pentru a-şi atinge scopul urmărit, a 
folosit toate mijloacele de agitaţie uzuale în Anglia. In primii 
ei ani de existenţă, care au coincis cu o perioadă de stagnare 
a afacerilor ce a durat patru ani, Liga împotriva legilor ce
realelor s-a caracterizat printr-o atitudine extrem de vehe
mentă. Cînd însă, o dată cu începutul anului 1 842, stagnare. 
afacerilor s-a transformat într-o adevărată criză comercială, 
care a împins clasa muncitoare din ţară în cea mai cruntă 
mizerie, Liga împotriva legilor cerealelor a devenit de-a 
dreptul revoluţionară. Cuvîntul lui Ieremia "Mai fericiti au 
fost cei ucişi de sabie decît cei seceraţi de foame" a devenit 
lozinca acestei ligi ; ziarul ei îndemna în mod răspicat po
porul la răscoală şi-i ameninţa pe proprietarii funciari că-i 
va trece prin "foc şi sabie". Agitatorii ei cutreierau ţara, şi 
în cuvîntările lor foloseau un limbaj care nu era cu nimic 
mai blînd decît cel folosit de ziar. Mitingurile s-au ţinut lanţ, 
numeroasele petiţii adresate parlamentului au fost populari
zate, iar atunci cînd parlamentul şi-a început lucrările, în 
imediata apropiere a clădirii parlamentului s-a întrunit con
comitent un congres al deputaţilor ligii. Văzînd că, cu toate 
acestea, Peel nu abrogă legile cerealelor, ci le modifică nu
mai, congresul a lansat următoarea proclamatie : 

"Poporul nu mai are la ce să se aştepte din partea guvernului, el tre
buie să se bizuie numai pe sine însuşi ; roţile maşinii guvernamental" 
trebuie oprite neintirziat şi dintr-o dată ; timpul vorbelor a trecut, a so
sit timpul faptelor ; sperăm că poporul nu va mai voi să flăminzeasc: 
pentru beneficiul unei aristocraţii care trăieşte in huzur ; şi dacă toate 
acestea nu vor ajuta la nimic, atunci mai există un mijloc prin care 
guvernul ar putea fi silit să cedeze, şi anume : poporul trebuie indemnat• 
(declară acest congres la care au participat fabricanţi marcanţi şi  funcţio
nari municipali din marile oraşe industriale ale ţării) "să se indrepte spre 
districtele agricole, care au produs tot acest pauperism ; dar poporul să nu 
pornească intr-acolo ca o ceată de «pauperi» umili, ci ca şi cum «ar fi 
vorba să se incartiruiască la un duşman de moarte»" ,  

Acest mijloc important preconizat de fabricanţi, cu aju
torul căruia voiau să adune în 24 de ore pe Velodromul di.. 
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Manchester 500.000 de oameni şi să provoace o .nsurecţie 
împotriva legilor cerealelor, a constat în faptul că şi-au în
chis fabricile. 

["Telegraph iir Deutschland" 
nr. 1 94 din decembrie 1 845] 

In iulie a intervenit o oarecare înviorare a afacerilor. S-a 
inmultit numărul comenzilor şi fabricanţii şi-au dat seama 
că criza se apropie de sfîrşit. Totuşi agitaţia din sînul po
porului nu se potolise încă şi mizeria era generală ; dar dacă 
trebuia să se întîmple ceva, apoi nu era timp de pierdut. 
Deci, într-un moment cînd ar fi fost de aşteptat o creştere a 
salariilor datorită înviorării afacerilor, un fabricant din 
Stalybridge a redus salariul muncitorilor săi şi i-a silit prin 
aceasta să declare grevă pentru a-şi menţine salariul. In toate 
fabricile din oraş şi din împrejurimi muncitorii, cărora pe 
această cale li se ldiduse semnalul pentru insurecţie, au în
cetat lucrul fără nici o dificultate, deoarece fabricanţii (cu 
toţii mmbri ai Ligii împotriva legilor cerealelor) , contrar 
obiceiului lor, nu le-au opus nici o rezistenţă. Ei au ţinut 
adunări prezidate chiar de fabricanţi , care au căutat să în
drepte atenţia poporului asupra legilor cerealelor. La 9 au
gust 1842, patru zile după izbucnirea insurecţiei, muncitorii 
s-au îndreptat spre Manchester, unde n-au întîmpinat absolut 
nici o rezistenţă şi unde au oprit lucrul în toate fabricile. 
Singurul fabricant care li s-a opus a fost un conservator, 
adversar al ligii. Insurecţia s-a extins cuprinzînd toate dis
trictele industriale ; autorităţile municipale (de care, după 
cum se ştie, în asemenea cazuri depinde totul în Anglia) 
fiind formate în întregime din membri ai Ligii ÎfiOotriva 
legilor cerealelor, n-au opus nici o rezistenţă insurecţiei. 
Pînă aici totul s-a petecut dipă dorinţa ligii. Intr-un singur 
punct îşi greşise socotelile. Poporul, pe care ea îl antrenase 
în insurecţie pentru a obtine cu forţa abrogarea legilor ce
realelor, nu se sinchisea de loc de aceste legi. El cerea sa
lariile din 1840 şi "carta poporului" 172• De îndată ce liga şi-a 
dat seama de acest lucru s-a întors împotriva aliaţilor ei. 
Toţi membrii ligii au depus jurămînt ca poliţişti speciali şi 
au format o nouă armată, menită să reprime insurecţia, adică 
s-au pus în slujba guvernului care le era ostil . Insurecţia 
poporului, pe care acesta n-o dorise şi pentru care nu era 
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încă pregătit, a fost curînd înfrîntă, legile cerealelor au con
tinuat să rămînă în vigoare şi atît clasa de mijloc cît şi po
porul au primit încă o lecţie. Pentru a da o dovadă evidentă 
că prin eşecul insurectiei ea n-a fost zdrobită defintiv, Liga 
împotriva legilor cerealelor a pornit în 1 843 o nouă campanie 
grandioasă, cerînd membrilor ei o contribuţie de 50.000 de 
Hre sterline, sumă pe care a realizat-o cu uşurinţă în timp de 
un an. Ea •a 1început din nou să facă agitaţie, dar s-a văzut 
curînd nevoită să-şi caute alt public. Se lăuda mereu că de 
la 1 843 încoace ea nu mai avea nimic de făcut în districtele 
industriale şi putea să se ocupe de districtele agricole. 
Chestiunea îşi avea însă dedesubtul ei. După insurecţia din 
1842 liga nu putea să mai ţină nici un fel de adunări publice 
în districtele industriale fără să fie literalmente cotonogită 
şi fără să fie huiduită şi alungată de la tribună de poporul 
înfuriat_ pe care-I trădase cu atîta neruşinare. Prin urmare, 
dacă voia să-şi propage doctrinele, liga era nevoită să se 
îndrepte spre districtele agricole. Aici ea şi-a cîştigat unele 
merite reale, întrucît a trezit la fermieri un fel de sentiment 
de ruşine pentru starea lor de dependenţă faţă de proprietarii 
funciari şi a stîrnit în rîndurile ţărănimii interesul pentru 
probleme mai generale. In 1 844, încurajată de succesul liste
lor de subscripţie pe care le lansase mai înainte, a cerut o 
nouă contribuţie de 100.000 de lire sterline. A doua zi fabri
canţii din Manchester s-au întrunit şi au subscris într-o ju
mătate de oră 12.000 de lire sterline. In noiembrie 1 844 se 
colectaseră 82.000 de lire sterline, din care 57.000 fuseseră 
deja cheltuite. Cîteva luni mai tîrziu au deschis la Londra o 
expoziţie care trebuie să fi adus ligii de asemenea sume 
enorme. Dacă ne punem acum întrebarea care a fost mobilul 
acestei mişcări colosale, care, pornind de la Manchester, s-a 
extins în toată Anglia, antrenînd enorma majoritate a bur
gheziei engleze, dar care - repetăm - n-a trezit nici un 
atom de simpatie la clasa muncitoare,· găsim că ea a fost 
dictată în primul rînd de interesul privat al burgheziei in
dustriale şi comerciale din Marea Britanie. Pentru această 
clasă este de cea mai mare importanţă sistemul care îi asi
gură pe vecie - aşa cel puţin crede ea - monopolul comer
ţului şi al industriei în lumea întreagă şi-i dă posibilitatea 
să plătească un salariu tot atît de redus ca şi concurenţii ei 
şi să beneficieze de tot avantajul care decurge din faptul că 
Anglia are în industria modernă un avans de 80 de ani fată 
de celelalte ţări. Din acest punct de vedere deci nu poporul, 
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ci numai burghezia este aceea care are avantaje de pe urma 
abrogării legilor �erealelor. In al doilea rînd, burghezia cere 
această măsură ca o lege suplimentară la Reformbill. Prin 
Reformbill, care a introdus censul electoral şi a desfiinţat 
vechiul privilegiu electoral al anumitor indivizi şi categorii, 
burghezia avută a ajuns în principiu la putere ; în realitate 
însă, clasa proprietarilor funciari a păstrat o pronunţată pre
ponderenţă în parlament, prin faptul că trimite în parlament 
în mod direct 143 de membri ai comitatelor şi în mod indirect 
aproape pe toţi deputaţii pentru orăşelele mici, fiind repre
zentată şi de deputaţii tory de la oraşe. Această majoritate, 
care reprezintă interesele proprietarilor funciari, a adus la 
guvern în 1841 pe tory şi pe Peel. Abrogarea legilor cereale
lor ar da o lovitură de moarte puterii politice pe care pro
prietarii funciari o mai au în Camera comunelor, adică pe 
care o mai au efectiv, după cum ar da o lovitură de moarte 
întregii legislaţii engleze, prin faptul că i-ar emancipa pe 
fermieri din starea lor de dependenţă faţă de moşieri. Ea ar 
proclama capitalul ca putere supremă a Angliei, dar în ace
laşi timp ar zdruncina din temelii orinduirea engleză ; ar 
răpi părţii celei mai importante a corpurilor legiuitoare, 
anume aristocraţiei funciare, toată averea şi toată puterea, 
şi ar avea astfel o influenţă mai mare asupra viitorului An
gliei decît au avut multe alte măsuri cu caracter politic. Noi, 
la rîndul nostru, considerăm că nici din acest punct de ve
dere abolirea legilor cerealelor nu prezintă vreun avantaj 
pentru popor. 

Scris în toamna anului 1845 
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[Friedrich Engels]  

Date suplimentare 
cu privire la situaţia clasei muncitoare din Anglia 

O grevă în Anglia 

In cartea mea în care tratez subiectul de mai sus, nu mi-a 
fost posibil să aduc dovezi concrete pentru fiecare punct în 
parte. Pentru ca lucrarea să nu fie prea voluminoasă şi 
greoaie, m-am văzut nevoit să socotsc suficient de dovedite 
afimaţiile mele dacă a'm adus în sprijinul lor citate din 
documente oficiale, din lucrările unor scriitori dezinteresaţi 
sau chiar din scrierile unora ale căror interese au fost atacate 
de mine. Aceasta a fost suficient pentru a mă pune la adă
post de unele obiecţi1 care mi le-ar fi putut aduce cineva în 
legătură cu pasajele în care am descris anumite condiţ1i de 
viaţă fără să fi văzut lucrurile cu propriii mei ochi. Dar acea
sta nu a fost suficient pentru a-i da cititorului acea certitu
dine de nezdruncinat pe care o pot da numai faptele evidente 
şi de netăgăduit, mai ales într-un secol ca al nostru pe care 
nemăsurata "înţelepciune a înaintaşiloru îl împinge la scepti · 
cism ; o astfel de cetitudine nu poate fi creată numai pe baza 
unor raţionamente, oricît de serioase ar fi autorităţile de la 
care emană ele. Şi faptele sînt cu atît mai necesare atunci 
cînd este vorba de rezultate mari, cînd faptele se ridică la 
rangul de principii, cînd trebuie descrisă nu situaţia unor ca
tegorii restrînse, izolate ale poporului, ci poziţia pe care clase 
întregi o au una faţă de alta. Din motivele arătate mai sus 
nu mi-a fost cu putinţă să citez la tot pasul aceste fapte în 
cartea mea. De aceea mi-am propus să completez această 
lipsă, pe care n-am putut-o evita, publicînd din cînd în cînd 
fapte pe măsură ce le-am găsit notate în sursele care îmi stau 
la dispoziţie. Pentru a dovedi totodată că descrierea mea şi-a 
păstrat şi astăzi valabilitatea, m-am limitat numai la întîmplă
rile care s-au petrecut anul trecut, după plecarea mea din 
Anglia, şi  de care am luat cunoştinţă după tipărirea cărţii. 
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Cititorii cărţii mele îşi vor aminti că ceea ce m-a preo
cupat în primul rînd a fost descrierea poziţiei reciproce a bur
gheziei şi proletariatului şi necesitatea luptei dintre aceste 
două clase, că am ţinut în special să demonstrez că proleta
riatul este absolut îndreptăţit să ducă această luptă şi că am 
vrut să spulber toate vorbele dulci ale burgheziei engleze, 
arătînd faptele ei urîte. De la prima pînă la ultima pagină, 
cartea mea a fost un act de acuzare împotriva burgheziei en
gleze. Voi mai adăuga acum cîteva documente interesante. 
De altfel mi-am ieşit destul din fire pentru această burghezie, 
aşa că ii nu mă gîndesc să-mi mai iac o dată sînge rău, ci 
voi căuta să-mi păstrez buna dispoziţie. 

Primul cetăţean brav şi tată de familie cumsecade care ni 
se înfăţişează este un vechi amic al nostru, sau - mai bine zis 
- sînt doi vechi amici ai noştri. D-nii Pauling & Herey s-au 
certat încă în 1843 - dumnezeu ştie pentru a cita oară - cu 
muncitorii lor, care sub nici un motiv nu au înţeles să re
nunţe la revendicarea de a li se plăti pentru mai multă 
muncă un salariu mai mare şi au încetat lucrul. D-nii Pauling 
& Henfrey, care sînt mari antreprenori de construcţii şi au în 
serviciul lor mulţi cărămidari, dulgheri etc. , au angajat alţi 
muncitori ; de aici s-a iscat la fabrica de cărămizi a lui Pau
ling & Henfrey o ceartă şi în cele din urmă o luptă sîngeroasă 
cu puşti şi ciomege, care s-a soldat cu deportarea unei jumă
tăţi de duzină de muncitori în ţara lui van Diemen 173, aşa cum 
se poate citi mai pe larg în lucrarea mea citată mai sus *. 
Deoarece însă pe d-nii Pauling & Henfrey nu-i rabdă inima 
să nu aibă în fiecare an cîte un conflict cu muncitorii lor, în 
octombrie 1844 certurile au început din nou. De data aceasta 
dulgierii au fost aceia pe care antreprenorii de construcţii 
filantropi voiau să-i fericească cu orice preţ. La dulgherii din 
Manchester şi din împrejurimi exista străvechiul obicei de a 
nu "aprinde lumina" între 2 februarie şi 1 7  noiembrie, cu alte 
cuvinte să se lucreze în zilele lungi de la şase dimineaţa pînă 
la şase seara, iar în zilele scurte să înceapă lucrul cînd se 
luminează de ziuă şi să-1 lase cînd se întunecă. După 17 no
iembrie se aprindeau luminile şi se lucra în continuare pînă 
1a ora şase. Pauling & Henfrey, pe care de mult îi supăra 
acest obicei "barbar" ,  s-au hotărît să pună capăt, cu ajutorul 
gazului de luminat, acestei rămăşiţe a "timpurilor întunecate", 
şi ,  într-o seară, înainte de ora şase, cind muncitorii, nemai-

* Vezi volumul de faţă, pag. 464, 466. - Nota Red. 
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avînd destulă lumină, şi-au strîns uneltele şi şi-au luat hainele, 
maistru! a aprins gazul ,şi le-a spus că trebuie să lucreze pînă 
la ora şase. Dispoziţia neiiind pe placul dulgherilor, aceştia 
au convocat o adunare generală a muncitorilor din breasla lor. 
Foarte mirat, d-1 Pauling i-a întrebat pe muncitorii săi dacă 
sînt cumva nemulţumiţi de au convocat o adunare. Unii dintre 
ei au răspuns că adunarea nu a fost convocată chiar de ei, ci 
de conducerea trade-unionurilor ;  atunci d-1 Pauling a declarat 
că ·puţin îi pasă de trade-unionuri , dar că vrea să le facă 
o propunere : dacă acceptă să se aprindă lumina, le va da în 
schimb sîmbătă trei me libere şi - cîtă mărinimie 1 - le va 
permite să lucreze zilnic cîte un sfert de oră în plus pentru care 
li se va pl!ti separat 1 In sch,b unnau, fireşte, să mai lucreze, 
atunci cînd toate celelalte ateliere începeau să aprindă lumi
nile, încă o jumătate de oră în plus 1 Examinînd această pro
punere, muncitorii şi-au dat seama că în felul aceSta d-nii Pau
ling & Henfrey vor realiza în perioada zilelor scurte un 
profit de 1 oră, că fiecare muncitor va trebui să lucreze în 
plus în această perioadă în total 92 de ore, adică 91/4 zile, 
fără a primi vreun b an pentru această muncă, şi că, ţinînd 
seama de numărul de muncitori care lucrează la această firmă, 
numiţii domni vor economisi astfel în cursul lunilor de iarnă 
400 de lire sterline (2. 100 de taleri) din salarii. Muncitorii au 
ţinut aşadar adunarea convocată, au explicat tovarăşilor lor 
de breaslă că, dacă una din trei firme va reuşi să obţină acest 
lucru, toate celelalte o vor imita, fapt care va aduce după sine 
o reducere generală, indirectă a salariilor, în urma căreia dul
gherii din acel district ar fi spoliaţi de aproape 4.000 de lire 
·sterline pe an. Prin urmare s-a hotărît ca lunea următoare toţi 
lulgherii firmei Pauling & Henfrey să anunţe, respectînd ter
menul legal prevăzut, că .pleacă peste trei luni şi ca, în caz 
că patronii lor nu se vor fi răzgîndit între timp, să înceteze 
lucrul după expirarea acestui termen. In schimb trade-unio
nurile le promiteau să-i sprijine printr-o contribuţie generală 
în cazul unei eventuale perioade de grevă. 

Luni 21 octombrie muncitorii au anunţat că pleacă ; li s-a 
răspuns că pot pleca imediat, ceea ce fireşte că au şi făcut. In 
aceeaşi seară a avut loc o altă adunare a tuturor muncitori
lor din construcţii, la care muncitorii din toate ramurile de 
construcţie au promis că vor acorda sprijin tovarăşilor intraţi 
în grevă. Miercurea şi joia următoare toţi dulgherii din îm
prejurimi c are lucrau pentru firma Pauling & Henfrey au în
cetat lucrul şi astfel greva era în toi. 
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Antreprenorii de construcţii, văzîndu-se dintr-o dată în 
impas, au trimis de îndată emisari în toate părţile, chiar pînă 
în Scoţia, ca să angajeze muncitori de acolo, întrucît în în
treaga regiune nu se gMea nici un om care să vrea să intre 
în serviciul lor. Peste cîteva zile au sosit într-adevăr treispre
zece muncitori din Staffordshire. De îndată ce greviştii au 
avut însă prilejul să stea de vorbă cu ei şi să le explice că 
au încetat lucrul în urma conflictelor avute cu patronii, ară
tîndu-le şi motivele acestor conflicte, mai mulţi dintre noii 
veniţi au refuzat să continue lucrul. Faţă de această situaţie, 
patronii au găsit un mijloc practic : elementele recalcitrante 
împreună cu instigatorii au fost traduşi în faţa judecătorului 
de pace Daniel Maude, Esquire. Dar, înainte de a-i urma acolo, 
trebuie mai întîi să prezentăm virtuţile lui Daniel Maude, Es
quire, în adevărata lor lumină. 

Daniel Maude, Esquire, este "stipendiary magistrate", sau 
judecătorul de pace plătit din Manchester. De obicei judecătorii 
de pace englezi sînt burghezi bogaţi sau proprietari funciari, 
uneori şi preoţi, numiţi de guvern în această funcţie. Cum 
însă aceşti dogberries nu se pricep de loc la legi, ei comit 
cele mai grosolane erori, fac de rîs burghezia şi îi aduc pre
judicii, fiind adeseori puşi în încurcătură chiar de un simplu 
muncitor dacă acesta este apărat de un avocat abil ; şi aşa se 
întîmplă să neglijeze o formă legală la pronunţarea sentinţei 
de condamnare, ceea ce uşurează un apel cu şanse de succes, 
sau să se lase într-atît induşi în eroare încît să-1 achite pe 
muncitor. In plus, fabricanţii bogaţi din marile oraşe şi dis
tricte industriale nu au timp să se plictisească zi de zi la 
judecătoria de pace şi de aceea preferă să trimită un rem
pla:ant *. Aşadar, în aceste oraşe sînt angaj aţi, chiar la ce
rerea oraşelor, judecători de pace de obicei salarizati, juri'şti 
licenţiaţi, care dau burgheziei posibilitatea să profite de toate 
chiţibuşurile şi discriminările legilor engleze şi care, la ne
voie, mai fac unele mici adăugiri şi amendamente la aceste 
legi. Din exemplul citat mai jos ne vom putea da seama cum 
se comportă în asemenea ocazii aceşti judecători. 

Daniel Maude, Esquire, este unul dintre judecătorii de pace 
liberali care au fost angajaţi în masă în timpul guvernului 
whig. Vom relata numai două din actele sale de vitej ie co
mise în incinta judecătoriei de ocol din Manchester şi din
colo de !idurile acesteia. Cînd în 1842 fabricanţii au reuşit să-i 

• - locţiitor. - Nota Trad. 
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determine pe muncitorii din Lancashire de sud să înceapă o 
insurecţie care a izbucnit la începutul lunii august la Staly
bridge şi Ashton, 10.000 de muncitori au pornit la 9 august 
spre Manchester, în cap cu cartistul Richard Pilling, "pentru 
a trata cu fabricanţii la bursa din Manchester şi pentru a ve
dea cum se prezintă piaţa de acolo " .  La intrarea în oraş ei au 
fost întîmpinaţi de Daniel Maude, Esquire, împreună cu grosul 
vajnicelor trupe de poliţie, un detaşament de cava�erie şi o 
companie de puşcaşi. Toate aceste măsuri au fost luate însă 
numai de formă, fiindcă era în interesul fabricanţilor şi al 
liberalilor ca insurecţia să se întindă şi să obţină prin fortă 
abrogarea legilor cerealelor. Daniel Maude, Esq., care era în
tru totul de acord cu colegii săi în această privinţă, a început 
să trateze cu muncitorii •şi i-a lăsat să intre în oraş, cu condi
ţia să "nu tulbure ordinea" şi să urmeze o anumită rută. El 
ştia prea bine că insurgenţii nu vor respecta această condiţie 
şi nici nu ldorea acest lucru ; ·CU puţin efort ar fi putut să înă
buşe în faşă această insurecţie pusă la cale, dar în cazul 
acesta nu ar fi servit interesele aicilor săi care urmăreau 
abrogarea legilor cerealelor, ci interesele d-lui Peel ; el a dat 
deci ordin amatei să se retragă şi a permis muncitorilor s ă  
intre î n  oraş, iar aceştia au determinat de îndată încetarea 
lucrului în toate fabricile oraşului. Cînd însă insurecţia a luat 
un caracter net împotriva burgheziei liberale, ignorînd cu de
s ăvîrşire "blestematele legi ale cerealelor " ,  Daniel Maude, 
Esq., şi-a reluat din nou rolul de judecător, a ordonat aresta
rea pe capete a muncitorilor şi aruncarea lor fără milă în 
închisoare pentru "violarea ordinii publice".  In felul acesta. 
mai întîi a pus la cale violarea ordinii publice, iar apoi i-a 
pedepsit pe muncitori pentru aceasta. O altă trăsătură carac
teristică din cariera acestui Solomon din Manchester este 
următoarea : de cînd au mîncat de cîteva ori bătaie în public, 
membrii Ligii împotriva legilor cerealelor ţin la Manchester 
întruniri secrete, la care pot lua parte nJmai persoanele care 
au bilet de intrare. Hotărîrile şi petiţiile întocmite de aceste 
adunări sînt însă prezentate marelui public ca hotărîri luate 
în adunări publice, ca manifestări ale "opiniei publice" din 
Manchester. Pentru a pune cap� acestei fanfaronade minci
noase a fabricanţilor liberali, trei sau patru cartişti, între care 
şi bunul meu prieten James Leach, şi-au procurat bilete şi 
s-au dus la una dintre aceste întruniri. Cînd d-1 Cobden s-a ri
dicat pentru a lua cuvîntul, James Leach i-a pus preşedintelui 
întrebarea dacă aceasta este o întrunire publică. In loc să răs-
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pundă, pr§edintele a chemat poliţia şi a dispus arestarea lui 
Leach 1 Un al doilea, apoi un al treilea şi un al patrulea car
tist au repetat aceeaşi întrebare ; ei au fost ridicaţi pe rînd de 
"sticleţii" (poliţiştii) masa ţi la uşă şi apoi expediaţi la primă
rie. In dimineaţa următoare au compărut în faţa lui Daniel 
Maude, Esq., ccure ea iIIfo.rmat Supra tuturor celor întîm
plate. Ei au fost învinuiţi că �au tulburat o întrunire şi, fără a 
fi lăsaţi să  spună aproape nici o vorbă, au trebuit să asculte 
un discurs solemn al lui Daniel Maude, Esq., în care acesta le  
spunea că îi cunoaşte, că sînt nişte vagabonzi politici care 
nu au altă treabă decît să facă scandal la toate întrunirile, să 
tulbure liniştea oamenilor serioşi şi cumsecade şi că această 
stare de lucruri trebuie să înceteze. Pentru aceasta, el, Daniel 
Maude, Esq., ştiind bine că nu le poate aplica o pedeapsă, ii 
condamnă de data aceasta numai la plata cheltuielilor de 
judecată. 

In faţa acestui Daniel Maude, Esquire, ale cărui virtuţi 
burgheze le-am descris mai sus, au fost tîrîţi muncitorii re
calcitranţi ai lui Pauling & Henfrey. Au fost însă destul de 
prevăzători să ia cu ei un avocat. Cel dintîi a compărut mun
citorul nou venit din Staffordshire care a refuzat să mai lu
creze acolo unde alţii încetaseră lucrul pentru a-şi apăra in
teresele. D-nii Pauling & Henfrey aveau în mî.ă un contract * 
semnat de muncitorii din Staffordshire, pe care 1-au prezentat 
judecătorului de pace. Apărătorul muncitorilor a obiectat că 
această convenţie a fost semnată într-o duminică şi că deci 
nu este valabilă. Daniel Maude, Esq., a recunoscut cu multă 
demnitate că "tranzacţiile comerciale" încheiate duminica 
sînt într-adevăr nevalabile, dar că el nu poate crede că 

d-nii Pauling & Henfrey consideră acest act o "tranzacţie 
comercială" ! In concluzie, i-a pus în vedere bietului muncitor, 
fără a-l mai întreba dacă el "consideră" documentul ca o 
"tranzacţie comercială" sau nu, că va trebui sau să continue 
să muncească, sau să petreacă trei luni la moara de călcat. -
O, tu, Solomon din Manchester ! - După ce acest caz a fost 
rezolvat, d-nii Pauling & Henfrey 1-au adus pe cel de-al 

* Acest contract conţinea u�ătoarele : Muncitorul se obligă să lu
creze şase luni pentru Pauling & Henfrey şi să se mulţumească cu salariul 
pe care aceştia i-1 vor da ; în schimb, Pauling & Henfrey nu sînt obligaţi 
să-I ţină în serviciul lor timp de şase luni, ci au dreptul să-I concedieze 
in orice clipă cu un preaviz de o săptămînă ; Pauling & Henfrey avan
sează cheltuielile de drum de la Staffordshire la Manchester, recuperîn
du-le însă din salariul fiecăruia prin reţineri săptămînale de 2 şilingl 
120 groşeni de argint) 1 Cum vă place acest admirabil contract 1 
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doilea acuzat. Il chema Salmon şi era unul dintre vechii lu
crători ai firmei, care încetaseră lucrul. Era acuzat că a inti
mlidat pe muncitorii nou veniţi pentru a-i determina şi pe ei 
să înceteze lucrul. Martorul - unul dintre aceştia din urmă 
- a declarat că Salmon l-a luat de braţ şi i-a vorbit. Daniel 
Maude, Esq., l-a întrebat dacă acuzatul l-a ameninţat cumva 
sau dacă l-a bătut. - Nu 1 a leclarat martorul. Daniel Maude, 
Esq., bucuros că s-a ivit prilejul să-şi arate nepărtinirea, după 
ce cu puţin înainte îşi îndeplinise datoria faţă de burghezie, 
a declarat că acuzatului nu i se poate imputa nimic. Acesta 
are tot dreptul să se plimbe pe o şosea publică şi să vorbească 
cu �alţi oameni atîta imp cit nu face uz de cuvinte sau 
acţiuni de intimidare. In consecinţă, l-a achitat. Insă d-nii 
Pauling & Henfrey au avut cel puţin plăcerea ca, în schim
bul cheltuielilor de judecată, să ştie că Salmon a petrecut o 
noapte în închisoare, ceea ce era totuşi ceva. De altfel nici 
bucuria lui Salmon nu a fost de lungă durată, căci, după ce 
fusese eliberat joi 31 octombrie, a fost adus din nou, marţi 5 
noiembrie, în faţa lui Daniel Maude, Esq., sub învinuirea că 
i-ar fi  atacat în stradă pe d-nii Pauling & Henfrey. In aceeaşi 
joi în care a fost achitat Salmon au sosit la Manchester cîţiva 
scoţieni care fuseseră ademeniţi acolo cu tot felul de minciuni 
cum că conflictul s-ar fi aplanat şi că Pauling & Henfrey nu 
găsesc în regiune destui muncitori pentru a face faţă comen
zilor lor importante. Vineri au venit la aceştia mai mulţi tîm
plari scoţieni care lucrau de mai mult timp la Manchester ca 
să le explice compatrioţilor lor cauzele care au dus la înce
tarea lucrului. Tovarăşii lor de breaslă s-au adunat în mare 
număr, aproape 400, în jurul hanului în care trăseseră sco
ţienii. Aceştia erau însă ţinuţi acolo ca nişte prizonieri şi în 
fata uşii stătea de gardă un maistru. După cîtva timp sosiră 
d-nii Pauling & Henfrey pentru a-i conduce personal la locul 
de muncă pe noii lor muncitori . Cînd convoiul ieşi pe poartă, 
cei de afară s-au adresat scoţienilor, căutînd să-i convingă să 
nu calce regulile de breaslă din Manchester şi să nu-şi facă 
de ruşine compatrioţii. Doi dintre scoţieni au rămas într-ade
văr puţin în urmă, dar d-1 Pauling a fugit el însjşi după ei ca 
să-i silească să meargă înainte. Mulţimea a rămas liniştită, a 
împiedicat numai convoiul să înainteze prea repede şi a sfă
tuit pe oameni să nu se amestece în treburile altora, să se în
toarcă acasă etc. ; în cele din urmă d-1 Henfrey s-a supărat 1 
a recunoscut în mulţime pe mai mulţi dintre vechii săi mun
citori, printre care şi pe Salmon. Pentru a pune capăt acestei 

40 - Marx-Engels - Opere, vei. II 
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situaţii, l-a înşfăcat pe Salmon de un braţ, iar d-1 Pauling de 
celălalt, şi amîndoi au chemat poliţia, răcnind din răsputei. 
Comisarul sosit la faţa locului a întrebat ce învinuire i se  
aduce omului, ceea ce  i -a  pus pe cei doi asociaţi într-o mare 
încurcătură i "îl cunoaştem pe omul acesta !" au spus ei apoi. 
"Fo arte bine ! - a exclamat comisarul - asta ajunge, putem 
deci să-i dăm drumul deocamdată ! "  D-nii Pauling & Henfrey, 
siliţi să formuleze o acuzaţie precisă împotriva lui Salmon, 
s-au gîndit mai multe zile, pînă ce, urmînd sfatul avocatlllui 
lor, au înaintat plînger,za de mai sus. După audierea tuturor 
martorilor acuzării, în apărarea acuzatului s-a ridicat dintr-o 
dată W. P. Roberts, "mandatarul general al minerilor " ,  spaima 
tuturor judecătorilor de pace, şi a întrebat dacă mai este ca
zul să aducă şi pe martorii săi, ţinînd seama că lui Salmon nu 
i s-a putut aduce nici o învinuire. Daniel Maude, Esq., a cerut 
s ă  fie audiaţi şi martorii apărării, care au confirmat că acu
zatul a avut o atitudine liniştită pînă cînd d-1 Henfrey l-a 
apucat de braţ. După ce s-au terminat depoziţiile pro şi contra, 
Daniel Maude, Esq., a declarat că va pronunţa verdictul sîm
bătă. Prezenţa mandatarului general, Roberts, l-a determinat, 
fără doar şi poate, pe Maude să se gîndească de două ori îna
inte de a vorbi o dată. 

In ziua de sîmbătă, Pauling & Henfrey au introdus, pe 
lîngă plîngerile de pînă atunci, o nouă acţiune penal. împo
triva a trei dintre vechii lor muncitori, Salmon, Scott şi Mei
lor, pe care îi învinuiau ae complot şi încercare de intimi
dare. Cu aceasta ei intenţionau să dea trade-unionurilor o 
lovitură de moarte şi, pentru a se pune în gardă împotriva 
temutului Roberts, au adus de la Londra pe d-1 Monk, un jurist 
de vază. D1l Monk •a acLus mai întîi ca ma11tor pe unul dintre 
scoţienii de curînd angaj aţi, Gibson, care depusese şi marţea 
trecută ca martor împotriva lui Salmon. El declară că vineri 
1 noiembrie, cînd el şi tovarăşii sli au ieşit din han, au fost 
înconjuraţi de o mulţime de oameni, au fost împinşi şi traşi 
în toate părţile, şi că cei trei acuzaţi se aflau şi ei în mul
ţime. Atunci Roberts a început să-1 interogheze pe martor, 
confruntîndu-1 cu un alt muncitor şi întrebîndu-1 dacă el, 
Gibson, nu i-a spus aseară acestui muncitor că marţea tre
cută, cînd a fost audiat, nu a ştiut că a fost a udiat sub pres
tare de jurămînt şi că, în general, nu a ştiut ce are de făcut 
şi de spus la judecătorie. Gibson a răspuns că nu-l cunor;te 
pe acest om, că a .fost, ce-i drept, aseară împreună cu doi oa
meni, dar, deoarece a fost întuneric, nu poate spune dacă 
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omul din faţa lui este sau nu unul dintre ei ; dar că este po
sibil să fi spus ceva de acest fel, întrucît formula de jurămînt 
din Scoţia diferă de cea din Anglia, exact însă nu-şi poate 
aminti. Aici a intervenit d-1 Monk, susţinînd că d-1 Roberts 
nu are dreptul să pună asemenea întrebări ; d-1 Roberts a ri
postat că asemenea intervenţii sînt explicabile cînd ai de 
apărat o cauză nedreaptă, dar că el are dreptul să întrebe ce 
vrea : nu numai unde s-a născut martorul, dar şi unde a pe
trecut fiecare zi de atunci şi pînă astăzi şi ce a mîncat în fie
care zi. Daniel Maude, Esq., a confirmat acest drept al d-lui 
Roberts, dîndu-i numai sfatul părintesc să nu se abată prea 
mit de la subiect. După ce, la întrebarea d-lui Roberts, mar
torul a mai arătat că a început să lucreze efectiv pentru 
Pauling & Henfrey abia o zi după incidentul care formează 
obiectul acuzării, deci la 2 noiembrie, d-1 Roberts a declarat 
că nu mai are nevoie de el. Apoi a urmat ca martor însuşi d-1 
Henfrey, care a făcut în legătură cu incidentul aceeaşi de
claraţie ca şi Gibson. Atunci d-1 Roberts l-a întrebat : nu 
cumva încercaţi să obţineţi un avantaj neloial faţă de concu
renţii d-v. ? D-1 Monk a protestat din nou împotriva unei 
asemenea întrebări. Bine, a spus Roberts, voi formula mai 
limpede întrebarea mea : ştiţi, d-le Henfrey, că orele de lucru 
ale dulgherilor din Manchester sînt stabilite pe baza anumitor 
reguli ? 

D-1 Henfrey : Eu lU am nim�c de-a face cu aceste reguli ; 
am dreptul să-mi fac reg-ulile mele proprii. 

D-1 Roberts : Foarte just. Puteţi oare afirma sub prestaţie 
de jurămînt, d-le Henfrey, că nu pretindeţi de la muncitorii 
dv. să muncească mai multe ore decît pretind ceilalţi antre
prenori de construcţii şi maiştri dulgheri ? 

D-1 Henfrey : Ba da 1 
D-1 Roberts : Cîte ore aproximativ ? 
D-1 Henfrey n-a ştiut exact ; şi-a scos însă un carnet din 

buzunar pentru a calcula. 
Daniel Maude, Esq. : Nu este nevoie să faceţi calcule 

exacte ; e suficient să ne spuneţi numai cu aproximaţie. 
D-1 Henfrey : Să zicem aproximativ 1 oră dimineaţa şi 

1 oră seara, timp de 6 săptămîni înaintea perioadei în care 
în mod obişnuit se aprind luminile şi tot atîtea ore timp de 
şase săptămîni din ziua în care în mod obişnuit nu se mai 
aprind luminile. 

Daniel Maude, Esq. : Prin urmare 72 de ore înainte de 
aprinderea luminilor şi 72 de ore după aprinderea lor, adică 

40* 
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1 44 de ore în 1 2  săptămîni, pe care fiecare dintre muncitorii 
dv. este obligat să �e lucreze în plus. Nu este aşa ? 

D-1 Henfrey : Ba da, aşa e. 
Această declaraţie a fost primită de public cu semne vă

lite de nemulţumire. D-1 Monk i-a aruncat o privire furioasă 
d-lui Henfrey, d-1 Henfrey s-a uitat încurcat la juristul său, 
iar d-1 Pauling l-a tras pe d-1 Henfrey de mînecă ; era însă 
prea tîrziu. Daniel Maude, Esq., care şi-a dat seama că şi de 
data aceasta va trebui să facă pe nepărtinitorul, căci auzise 
declaraţia şi din cauza lui devenise publică. 

După ce au mai fost audiaţi doi martori fără însemnătate, 
d-1 Monk a declarat că o dată cu aceasta socoteşte încheiată 
procedura în ceea ce priveşte dovezile împotriva acuzaţilor. 

După aceasta Daniel Maude, Esq., arătă că reclamantul nu 
are motive întemeiate pentru a înainta o acţiune p enală îm
potriva inculpaţilor, întrucît nu a putut dovedi că scoţienii 
ameninţaţi au fost în serviciul firmei Pauling & Henfrey îna
inte de întîi noiembrie, întrucît nu s-a făcut dovada existenţei 
unui contract sau a unei angaj ări a acestor oameni înaintea 
datei de două noiembrie, în timp ce denunţul a fost depus la 
întîi noiembrie ; deci la această dată oamenii nu erau încă 
în serviciul firmei Pauling & Henfrey. Aşa că inculpaţii au 
fost în drept să-i împiedice pe aceştia, prin orice metode le
gale, să intre în serviciul firmei Pauling & Henfrey. D-1 Monk 
a obiectat că inculpaţii contau ca angajaţi din momentul în 
care au p ărăsit Scoţia şi s-au îmbarcat pe vapor. Daniel Maude, 
Esq., a intervenit spunînd că s-a vorbit în adevăr despre un 
asemenea contract, dar că acest document nu a fost prezentat. 
D-1 Monk a răspuns că acest document s-ar afla în Scoţia şi l-a 
rugat pe d-1 Maude să amine judecata pînă ce acesta va putea 
fi produs. Aici a intervenit d-1 Roberts, spunînd că o astfel de 
procedură i se p are cu totul nouă. Cu toate că reclamantul a 
declarat o dată că socoteşte încheiată procedura în ceea ce 
priveşte dovezile, el cere totuşi amînarea procesului pentru a 
aduce noi probe. El insistă ca procesul să fie continuat. Daniel 
Maude, Esq., a hotărît că ambele cereri sînt neîntemeiate, de
oarece acuzarea nu este motivată şi, în consecinţă, acuzaţii au 
fost puşi în libertate. 

Intre timp nici muncitorii nu au stat cu mîinile în sîn. Ei 
au ţinut săptămînă 'de săptămînă întruniri în sala dulgherilor 
sau la clubul socialiştilor, au cerut subvenţii diferitelor trade
Unionuri, subven.ţi� care le-au şi fost d&te cu prisosinţă, au 
adus fără încetare pretutindeni la cunoştinţă comportarea d-lor 
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Pauling & Henfrey, trimiţînd în cele din urmă delegaţi în 
toate părţile pentru a face cunoscut tovarăşilor lor de breaslă, 
p este tot unde Pauling & Henfrey încercau să recruteze mun
citori, motivele acestor recrutări şi pentru a-i împiedica în 
felul acesta să intre în serviciul acestei firme. Numai cîteva 
săptămîni după încetarea lucrului, şapte delegaţi erau pe 
drum, şi în toate colţurile oraşelor mari din ţară puteai vedea 
afişe care preveneau pe dulgherii fără lucru să nu intre în ser
viciul firmei Pauling & Henfrey. La 9 noiembrie cîţiva 'dintre 
aceşti delegaţi, reîntorşi între timp, au dat raportul asupra 
felului cum şi-au îndeplinit misiunea. Unul dintre ei, un anume 
Johnson, care fusese în Scoţia, a povestit cum a angajat emi
sarul d-lor Pauling & Henfrey 30 de muncitori la Edinburgh ; 
cînd aceştia au aflat însă de la dînsul care este adevăruta 
stare de lucruri, au declarat că preferă să moară de foame 
decît să plece la Manchester în asemenea împrejurări. Un 
alt delegat fusese la Liverpool şi urmărise vapoarele care so
seau ; cum nu debarcase însă nimeni, nu a avut ce face acolo. 
Un al treilea, care călătorise prin Cheshire, a raportat că 
peste tot pe unde a fost n-a mai avut nimic 'de făcut, întrucît 
"Northen Star" ,  ziarul muncitoresc, îi informase pe munci
torii din întreaga regiune asupra adevăratei stări de lucruri, 
aşa că oamenilor le-a trecut pofta să plece la Manchester. 
Ba mai mult : în oraşul Macclesfield, dulgherii şi strînseseră 
prin subscripţie o sumă pentru ajutorarea greviştilor, promi
ţfnd să adauge la caz de nevoie un şiling în plus de cap de 
om. In alte localităţi el îndemnase pe tovarăşii de breaslă să  
iniţieze şi e i  o asemenea acţiune pentru strîngerea de aju
toare pentru grevişti. 

Pentru a da încă o dată prilej d-lor Pauling & Henfrey 
s ă  ajungă la o înţelegere cu ei, toţi muncitorii care lucrau în 
ramura construcţiei s-au adunat luni 1 8  noiembrie în sala 
dulgherilor, au numit o delegaţie care urma să înainteze aces
tor domni un memoriu, iar apoi au ponit să demonstreze cu 
steaguri şi  embleme spre birourile lui Pauling & Henfrey. In 
capul coloanei mergea delegaţia ; aceasta era umată de co
mitetul de grevă, după care veneau dulgherii, cărămidarii, sa
lahorii, zidarii, lemnarii, geamgiii, tencuitorii, vopsitorii, un 
grup de muzicanţi, pietrarii, tîmplarii de mobilă. Manifestanţii 
trecură prin faţa hotelului la care trăsese mandatarul lor ge
neral, Roberts, pe care îl salutară cu urale putenice. Ajunşi 
în faţa biroului d-lor Pauling & Henfrey, delegaţia se opri, 
iar mulţimea merse înainte, pentru a ţine o întrunire publică 
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în parcul Steverson. Membrii delegaţiei au fost întîmpinaţi 
:le poliţie, care le-a cerut numele şi adresele înainte de a le 
permite să m�argă mai 'departe. Cînd au intrat în birou, aso
ciaţii firmei, d-nii Sharps & Pauling, le-au declarat că nu vor 
primi nici un memoriu scris din partea unei mase adunate 
numai cu scopul de a-i intimida. Delegaţia negă că ar urmări 
acest scop, arătînd că demonstranţii nici nu s-au oprit măcar, 
ci au mers mai departe. In timp ce aceştia, în număr de 5.000 
de oaeni, şi-au continuat drumul, delegaţii au fost în cele 
din urmă primiţi şi introduşi într-o cameră unde erau de faţă 
şeful poliţiei, un ofiţer şi trei reporteri de ziare. D-1 Sharps, 
asociatuJ firmei Pauling & Henfrey, care se instalase în fo
to'liul prezi'denţial, le puse membrilor delegaţiei în vedere s ă  
fie atenţi l a  ceea ce vor spune, întrucît totul v a  fi consemnat 
într-un proces-verbal şi va putea fi folosit la nevoie împo
triva lor în faţa instanţelor judecătoreşti. Apoi delegaţii au 
fost întrebaţi ce reclamaţii au etc. ; li s-a spus că firma vrea 
să dea oamenilor de lucru după regulile în vigoare la Man
chester. Delegaţia a întrebat dacă oamenii aduşi din Staf
fordshire şi Scoţia lucrează după regulile stabili te de breasla 
din Manchester. Nu 1 - a fost răspunsul - cu aceştia avem o 
convenţie specială. - Prin urmare, vreţi ca oamenii d-v. să 
capete din nou de lucru, ş i  aceasta în condiţiile obişnuite ? 
- Noi nu tratăm cu nici o delegaţie. Să vină oamenii şi vor 
afla în ce condiţii vrem să le dăm de lucru. - D-1 Sharps 
adăugă că toate firje,le la care este cointeresat s-au purtat 
întotdeauna bine cu muncitorii şi le-au plătit cele mai mari 
salarii. Delegaţia răspunse că, dacă, după cum a înţeles, el 
este asociatul firmei Pauling, Henfrey & Co . ,  această firmă 
s-a opus totuşi cu înverşunare celor mai vitale interese ale 
muncitorilor. Un cărămidar, membru al delegaţiei, a fost în
trebat ce anume plîngeri formulează muncitorii din breasla lui. 
-- Chiar în momentul de faţă U ne plîngem de nimic, dar 
am avut destule necazuri ! * - Aţi avut destule, hai ? replică 
rînjind d-l Pauling şi profită de ocazie pentru a ţine un lung 
discurs despre trade-unionuri, încetarea lucrului etc. ,  arătînd în 
ce hal de mizerie aduc acestea pe muncitori, la care un membru 
al delegaţiei a ripostat că ei nu sînt de loc dispuşi să accepte 
să li se răpească un drept după altul şi să lucreze, de exemplu 
cum li se cere acum, 144 de ore pe an fără plată. - D-1 Sharps 
arătă că ar trebui să calculeze şi pierderile pe care partiei-

* Vezi mai sus lupta sîngeroasă de la cărămidăria Pauling & Hen
frey [pag. 620 ; vezi şi pag. 464-466]. 
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panţii la demonstraţie le suferă prin faptul că nu lucrează în 
ziua respectivă, ca şi cheltuielile cauzate de grevă, salariile 
pierdute de grevişti etc. - Un melbru al delegaţiei îi răs
punse : aceasta nu ne priveşte decît pe noi şi nu vă vom cere 
nici un singur ban din punga 'dv. în acest scop. - După aceasta 
delegaţia s-a retras şi a raportat muncitorilor adunaţi în sala 
dulgherilor asupra intrevederii avute ; cu acest prilej s-a 
aflat că nu numai toţi muncitorii din împrejurimi care lucrau 
pentru Pauling & Henfrey (care nu erau dulgheri şi deci nu 
încetaseră lucrul) veniseră să participe la demonstraţie, ci că 
chiar dintre scoţienii proaspăt veniţi mulţi încetaseră lucrul 
în dimineaţa acelei zile. Un vopsitor semnală apoi că Pauling 
& Henfrey puseseră şi breslei lor aceleaşi condiţii neechita
bile ca şi dulgherilor, dar că şi ei sînt hotărîţi să opună re
zistenţă. In concluzie se hotărî ca, pentru a simplifica lucrurile 
şi a scurta durata luptei, toţi muncitorii din construcţii aflaţi 
în serviciul firmei Pauling & Henfrey să înceteze lucrul. Aşa 
s-a şi făcut. Sîmbăta următoare încetară lucrul vopsitorii, iar 
luni geamgiii, în aşa fel încît, numai după cîteva zile, la noul 
teatru, a cărui construcţie fusese luată în antrepriză de 
Pauling & Henfrey, 'din 200 de lucrători s-au prezentat la 
lucru numai doi zidari şi p atru salahori. Mai mulţi dintre noii 
veniţi încetară şi ei lucrul. 

Pauling, Henfrey & Ca. spumegau de furie. Cînd alţi trei 
muncitori nou veniţi au încetat lucrul, ei au fost tîrîţi vineri 
22 noiembrie în faţa lui Daniel Maude, Esq. Eşecurile ante
rioare nu-i învăţaseră minte. Primul acuzat, un anume Read, 
era învinuit de nerespectarea contractului ; a fost prezentat 
un contract semnat de acuzat la Derby. Roberts, care era din 
nou la postul său, obiectă de îndată că între contract şi acu
zare nu există nici cea mai mică legătură, fiind vorba despre 
două chestiuni complet diferite. Daniel Maude, Esq.; recu
noscu pe dată acest lucru, de vreme ce mult temutul Roberts 
ridicase problema, dar îi trebui mult timp pînă ce reuşi să-1 
facă şi pe apărătorul părţii adverse s-o înţeleagă. Pînă la 
urmă acesta ceru voie să modifice actul de acuzare şi, după 
cîtva timp, reveni cu un nou act de acuzare, care era şi mai 
prost formulat decît primul. Cînd văzu că nici de data aceasta 
manevra n-a reuşit, ceru o nouă amînare, şi Daniel Maude, 
Esq., îi lăsă timp de gîndire pînă vineri 30 noiembrie, deci o 
săptămînă întreagă. Dacă la data aceea a ieşit basma curată 
sau nu, nu pot şti, fiindcă 1din colecţia de ziare îmi lipseşte 
tocmai numărul care trebuie să fi conţinut hotărîrea judecă-
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torească. Intre timp Roberts trecu la ofensivă şi ceru să fie 
citaţi în faţa judecătorului mai mulţi muncitori dintre cei de 
curînd angaj aţi, precum şi un maistru de la Pauling & Hen
frey, pentru vina de a fi pătruns în casa unuia dintre grevişti 
şi de a fi maltratat pe soţia acestuia ; în alte două cazuri 
cîţiva muncitori grevişti fuseseră atacaţi. Daniel Maude, Esq., 
s-a văzut nevoit, spre marele său regret, să  condamne pe toţi 
acuzaţii, dar el îi trată, pe cît posibil, cu menajamente, con
damnîndu-i numai la depunerea unei cauţiuni ca garanţie 
pentru bună purtare pe viitor. 

In sfîrşit, în ultimele zile ale lunii decembrie, d-nii Pauling, 
Henfrey & Co. reuşiră să obţină condnarea a doi dintre 
adversarii lor care maltrataseră şi ei, la rîndul lor, pe unul 
dintre muncitorii aflaţi în serviciul firmei. De data aceasta 
instanţele judecătoreşti nu au mai fost atît de blînde. Fără 
prea multe forme ei au fost condamnaţi la o lună închisoare 
şi la depunerea unei cauţiuni ca garanţie pentru bună pur
tare ulterioară. 

De atunci veştile cu privire la grevă au devenit tot mai 
rare. La 18 inuarie greva mai era încă în toi. Relatări ulte
rioare n-am mai găsit. Probabil că s-a terminat ca majoritatea 
celorlalte greve ; cu timpul Pauling, Henfrey & Co. îşi vor 
fi recrutat un număr suficient de muncitori din regiuni mai 
îndepărtate şi dintre trnsfugii din rîndul adversarilor lor, 
iar masa adversarilor îşi va fi găsit - după o grevă de mai 
lungă sau mai scurtă durată şi mizeria care o întovărăşeşte, 
avînd însă  conştiinţa că nu au cedat şi că prin rezistenţa lor 
au menţinut salariul tovarăşilor lor la acelaşi nivel - o posi
bilitate de existenţă în altă parte. ln ceea ce priveste punctel. 
litigioase, Pauling, Henfrey & Co. vor fi ajuns la concluzia 
că nu-şi pot impune pe de-a-ntregul punctul de vedere, în
trucît şi pentru ei greva a fost legată de mari pierderi, iar 
ceilalţi antreprenori nu se vor mai gîndi, după o luptă atît 
de aprigă, s ă  modifice prea curînd regulile tradiţionale ale 
breslei dulgherilor. 

Bruxelles 

,.Das Westphălische Dampfboot• , 
Bielefeld, 1 846, numărul din ianuarie, pag. 1 7-21 ,  
numărul din februarie, pag. 6167 

F. Engels 
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[Friedrich Engels] 

Un fragment al lui Fourier despre comerţ 174 

[ Introducere şi încheiere ] 

Treptat germanii au început să trivializeze şi mişcarea co
munistă. Fiind, ca întotdeauna, şi aici ultimii şi cei mai in
activi, ei îşi închipuie că pot acoperi impasibilitatea lor prin 
dispreţul faţă de înaintaşii lor şi prin flecăreala filozofică. De 
indată ·ce a apărut comunismul în Germania, el a fost acapa
rat de o întreagă armată de capete speculative, care şi-au în
chipuit că au făcut cine ştie ce lucru mare dacă au transpus 
teze, care în Franţa şi Anglia s-au b analizat de acum, în lim
bajul logicii hegeliene, servind această nouă înţelepciune ca 
ceva ce n-a mai existat, ca "adevărata teorie germană" ,  pen
tru a ponegri apoi în lege "practica p roastă" şi sistemele so
ciale "ridicole" ale englezilor şi francezilor mărginiţi. Această 
teorie germană, oricînd gata la îndemînă, care a avut nespusa 
fericire să-i treacă puţin pe 'dinaintea nasului Filozofia isto
riei a lui Hegel şi să fie Îloackată de 1reun profesor ber
linez rigid în schema categoriilor veşnice, şi care apoi a răs
foit, poate, pe Feuerb ach, cîteva lucrări germane comuniste 
şi lucrarea d-lui Stein tratînd despre socialismul francez, -
această teorie germană, de cea ,mai proastă speţă, a ajustat 
fără nici o dificultate după d-1 Stein socialismul şi comunismul 
francez, atribuindu-i o poziţie subordonată, "depăşindu-11 şi 
"înălţîndu-1" pe "treapta de dezvoltare mai ridicată" a "teoriei 
germane" oricînd la îndemînă. Fireşte că nici nu-i trece prin 
gînd să •cunoască cît de cît înseşi lucrurile care trebuie înăl
ţate, să arunce o privire asupra lucrărilor lui Fourier, Saint
Simon, Owen şi asupra lucrărilor comuniştilor francezi ; ane
micele extrase ale d-lui Stein sînt cu totul îndestulătoare pen
tru a asigura strălucita victorie a teoriei germane asupra 
j alnicelor �ncercări ale străinătăţii. 

A înd în vedere această trufie ridicolă a teoriei germane 
nemuritoare, este absolut necesar să li se arate, în fine, ger-
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manilor cît de mult datorează ei străinătăţii de cînd au început 
să se ocupe de probleme sociale. In tot acel noian de fraze 
pompoase proclamate în momentul de faţă în literatura ger
mană drept principiile de bază ale adevăratului şi purului co
munism şi socialism teoretic german, nu veţi găsi nici o s in
gură idee care să fi luat naştere şi să se fi dezvoltat în 
Germania. Lucruri pe care francezii sau englezii le-au spus 
foarte bine, foarte clar şi 1ntr-o limbă foarte frumoasă încă cu 
1 0, 20, ba chiar cu 40 de ani în urmă, germanii le-au aflat în 
mod fragmentar abia de un an încoace şi le-au dat o spoială 
hegeliană sau, în cel mai bun caz, le-au descoperit ulterior 
încă o dată şi le-au publicat într-o formă mult mai proastă, 
mult mai abstractă, prezentîndu-le ca invenţii cu totul noi. 
Nu fac excepţie nici propriile mele lucrări. Specific germanilor 
este numai forma proastă, abstractă, neinteligibilă, necioplită, 
în care ei exprimă aceste idei. Şi aşa cum şade bine unor teo
reticieni autentici, ei au considerat pînă acum că merită să 
fie relevat la francezi - pe englezi aproape că nici nu-i cu
nosc -, în afară de principiile cele mai generale, tocmai ceea 
ce era mai prost şi mai abstract : schematizarea societăţii vii
toare, sistemele sociale. Partea cea mai bună, critica societăţii 
existente, adevărata bază şi principala sarcină a oricărei cer
cetări a problemelor sociale, ei au lăsat-o frumuşel deoparte, 
fără a mai vorbi de faptul că aceşti teoreticieni înţelepţi îl 
tratează cu dispreţ pe singurul german care a realizat într-a
devăr ceva, anume pe Weitling, sau nici nu pomenesc măcar 
de el. 

Vreau să le prezint acestor domni înţelepţi un scurt ca
pitol din Fourier care să le servească drept exemplu. E drept 
că Fourier n-a pornit de la teoria hegeliană şi de aceea n-a 
putut ajunge, din păcate, la cunoaşterea adevărului absolut 
şi nici măcar la socialismul absolut ; e drept că din cauza 
acestei lipse Fourier a mers pe o cale greşită şi a pus în locul 
metodei absolute metoda seriilor, ajungînd la construcţii ca 
transformarea mării în limonadă, les couronnes bon�ale et 
australe, antileul 1 75 şi împerecherea planetelor. Dar chiar în 
acest caz prefer totuşi să cred împreună cu voiosul Fourier 
în toate aceste poveşti decît să cred în împărăţia absolută a 
spiritelor, unde nu există limonadă, sau în identitatea dintre 
existenţă şi nonexistenţă şi în împerecherea categoriilor veş
nice. Aberaţiile franceze cel puţin sînt spirituale, în timp ce 
aberaţiile germane sînt sumbre şi melancolice. Pe de altă 
parte, Fourier a criticat cu o asemenea ascuţime, într-un mod 
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atît de spiritual şi cu atî ta humor relaţiile sociale existente, 
încît îi ierţi cu dragă inimă fanteziile sale cosmologice, care 
se bazează şi ele pe o concepţie genială 1despre lume. 

Fragmentul pe care l reproduc aici a fost găsit printre 
lucrările postume ale lui Fourier şi a apărut în primul număr 
al revistei "La Phalange" *, scoasă de fourierişti la începutul 
anului 1845. Am lăsat de o parte tot ceea ce Se referă la siste
mul pozitiv al lui Fourier şi alte lucruri care nu prezintă in
teres ; în genere am procedat cu o libertate care era absolut 
necesară pentru ca lucrările socialiştilor din străinătate, scrise 
în vederea unor anumite scopuri, să fie accesibile unui public 
care este străin de aceste scopuri. Acest fragment nu este nici 
pe departe lucrul cel mai genial pe care l-a scris Fourier, 
după cum nu este nici cel mai bun din cele scrise de el despre 
comerţ, şi totuşi nici un socialist sau comunist german, cu 
excepţia lui Weitling, nu a scris ceva care să se poată com
para cît de cît cu acest concept. 

Pentru a scuti publicul german de osteneala de a citi re
vista "La Phalange" ,  ţin să menţionez că această revistă este 
o simplă speculaţie bănească a fourieriştilor şi că manuscri
sele lui Fourier pe care ea le publică au o valoare foare ine
gală. D-nii fourierişti care scot această revistă au devenit nişte 
teoreticieni emfatici germanizaţi, care au înlocuit humorul, cu 
care maestrul lor a demascat societatea burgheză, printr-o 
sfîntă, temeinică şi gravă eruditie teoreti că. fapt pentru care 
ei au fost, pe bună dreptate, persiflaţi în Franţa şi preţuiţi în 
Germania. Felul în care au descris ei în primul număr al re
vistei "La Phalange" triumfurile închipuite ale fourierismului 
ar putea să-1 entuziasmeze pe un profesor al metodei absolute. 

Incep �rezentarea mea cu o teză care a apărut şi în "Theo
rie des quatre mouvements " ** .  Tot acolo au apărut şi multe 
pasaje din fragmentul de faţă, din care voi da însă numai 
ceea ce este absolut necesar 1 76, 

Aşa scrie Fourier. Continuarea acestui articol în numărul 
al doilea al revistei "La Phalange" conţine trei capitole des-

* ,.La Phalange" , Revue de la science sociale, XIVe annee, 1 re Serie 
in 8°, Paris, aux bureaux de la Phalange, 1 845. - Publication des Manu
scrits de Fourier : .,Section ebauchee des trois unites externes" ( ,.Fa
langa". Revista ştiinţelor sociale, anul al XIV-lea, seria 1, in 8 ° ,  Paris, 
editura .,Falangei" ,  1 845. Publicarea manuscriselor lui Fourier : . ,Conceptul 
secţiunii despre cele trei unităţi exterioare") ,  ianuarie-februarie, pag. 1-42, 

** .,Teoria celor patru mişcări" .  - Nota Trad. 
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pre agiotaj, achiziţionare masivă (accaparement) şi parazitism, 
care au apărut însă în cea mai mare parte în "quatre mouve
ments " .  In parte pentru acest iotiv, în parte pentru că 
fragmentul de mai sus corespunde întru totul scopului meu, 
mă opresc aici. 

D-nii savanţi germam care navighează cu atîta zel pe  
"sălbatica mare" a teoriilor nesfîrşite • ,  căutînd cu orice preţ 
să pscuiască "principiul" "socialismului" r îl pot lua drept 
exemplu pe Fourier, acest commis marchand * •. Fourier n-a 
fost filozof, el nutrea o putenică ură împotriva filozofiei şi 
a persiflat-o cumplit în lucrările sale, cu care ocazie a spus 
o sumedenie de lucruri cărora d-nii noştri "filozofi " germani 
"ai socialismului" ar face bine s ă  acorde o mai mare atenţie. 
Ei îmi vor obiecta, fireşte, că şi Fourier a fost "abstract" ,  că 
n-a avut nevoie de Hegel ca să construiască cu seriile sale pe 
dulllezeu şi lumea, dar aceasta nu le va folosi Ia nimic. Ideile 
bizare, dar geniale ale lui Fourier nu scuză aşa-zisele expuneri 
plicticoase ale teoriei seci germane. Fourier îşi construieşte 
viitorul pe b aza justei cunoaşteri a trecutu1ui şi a prezentului ; 
teoria germană aranjează mai întîi după plac istoria trecută 
şi porunceşte apoi şi viitorului încotro să se îndrepte. Com
paraţi, de pildă, epocile dezvoltării sociale la Fourier (săl
băticia, patriarhatJl, barbaria şi civilizaţia) şi caracterizarea 
lor cu ideea absolută hegeliană, care îşi croieşte cu greu drum 
prin labirintul istoriei, ajungînd totuşi cu toată existenţa 
celor patru imperii mondiale, să-şi construiască, cu chiu cu 
vai, aparenţa unei trihotomii ; despre construcţiile post
hegeliene nici nu face să vorbim. Căci dacă la Hegel construc
ţia încă mai are un sens, deşi unul răstunat, la fabricantii de 
sisteme de după Hegel nu mai putem găsi nici un sens. 

Intr-adevăr, ar fi în sfîrşit timpul ca germanii să înceteze 
să mai facă atîta caz 'de profunzimea lor. Cu două-trei date 
anemice ei sînt în stare să demonstreze orice lucru, arătînd 
chiar şi conexiunea acestuia cu istoria universală. Pe b aza 
primului fapt întîlnit, pe care-I deţin din a treia mînă, despre 
care nici nu ştiu măcar dacă s-a petrecut aşa şi nu altfel, ei 
îţi demonstrează că aşa a trebuit să se petreacă şi că nici nu 
putea să se petTeacă într-alt fel. S-a pomenit oare ca în Ger
mania să se scrie despre problemele s ociale fără să se spună 
cîte ceva şi despre Fourier şi în aşa fel încît profunzimea 

* Joc de cuvinte : , .grundlos• - care înseamnă atît ,.fără fund" cît şi 
"neîntemeiat• ,  "nesfîrşit" .  - Nota Trad. 

** - vînzător. - Nota Trad. 
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germană să nu se facă profund ridicolă ? Iată, între alţii, pe 
d-1 Kaiser, căruia "minunata operă a lui L. Stein" i-a slujit 
pentru o lucrare de importanţă istorică mondială, regretabil 
fiind numai faptul că toate datele pe care se întemeiază sînt 
greşite. Cel puţin de douăzeci de ori, teoria germană i-a fixat 
lui Fourier "locul ce i se cuvine în dezvoltarea ideii abso
lute " ,  de fiecare dată alt loc, şi de fiecare dată teoria germană 
se baza, în ce priveşte fondul problemei, pe d-1 Stein sau pe 
alte asemenea izvoare dubioase. Şi tocmai din această cauză 
este "socialismul absolut" german atît de îngrozitor de să
răcăcios. Puţină "umanitate" ,  cum i se spune în ultimul timp, 
puţină "realizare" a acestei umanităţi sau, mai bine zis, mon
struozităţi, cîte ceva despre p roprietate aşa cum o concepe 
Proudhon - din a treia sau a patra mînă -, cîteva suspinuri 
la adresa proletariatului, cîte ceva despre organizarea mun
cii, 1despre j alnicele asociaţii pentru îmbunătăţirea situaţiei 
claselor de j os,  alături de o ignoranţă fără margini în ceea 
ce priveşte econoia politică şi situaţia reală a societăţii -
iată la ce se reduce acest "socialism" , 'Care pe deasupra, da
torită obiectivităţii sale în domeniul teoriei, datorită "calmu
lui său absolut al idei i" ,  pierde şi ultimul strop de sînge, ul
tima rămăşiţă de energie şi forţă. Şi cu această frazeologie 
plicticoasă vor ei să revoluţioneze Germania, să pună în 
mişcare proletariatul, să facă masele să gîndească şi să acţio
neze ? 

Dacă docen ţii noştri germani - comunişti pe jumătate 
sau în întregime - s-ar fi ostenit să cunoască măcar cît de 
cît lucrările p rincipale ale lui Fourier, pe care şi le-ar fi putut 
procura tot atît de lesne ca oricare altă carte germană, ce co
moară de material pentru elaborare şi pentru alte scopuri ar 
fi găsit ei 1 Ce sumedenie de idei noi - încă şi astăzi noi 
pentru Germania - ar fi găsit ei acolo 1 Sărmanii de ei nu 
găsesc pînă în momentul de faţă nimic altceva de reproşat 
societăţii actuale decît situaţia proletariatului, şi nici despre 
aceasta nu au prea multe de spus. Fireşte că situaţia proleta
riatului constituie punctul principal, dar se epuizează oare cu 
aceasta critica ce trebuie făcută societăţii de astăzi ? Fourier, 
care, în afară de lucrările de mai tîrziu, aproape că nu s-a ocu
pat de acest punct, ne dă dovada că şi fără acest punct poţi 
constata că societatea actuală este cu totul improprie, că e 
suficient să  faci critica burgheziei, şi anume a raporturilor 
lăuntrice ale burgheziei, abstractie făoînd de poziţia ei faţă 
de proletariat, ca să poţi ajunge la ideea necesităţii unei reor-
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ganizări a societăţii. In ceea ce priveşte această latură a cri
ticii, Fourier n-a fost egalat pînă acum de nimeni. Fourier 
demască fără cruţare făţănicia societăţii repectabile, 
contradicţia dintre teoria şi practica ei, plictiseala întregului 
ei fel de viaţă, persiflează filozofia ei, năzuinţa ei spre per
fection de la perfecUbilite perfectibilisante * şi spre auguste 
verite**, "morala" ei "pură" , uniformitatea instituţiiloT ei so
ciale, comparînd cu acestea practicile ei, le doux com 
merce * **, p e  care îl critică î n  mod magistral, desfrînateJe ei 
desfătări care nu-s desfătări, adulterul organizat care se prac
tică în cadrul căsătoriei, confuzia ei generală. Toate acestea 
sînt aspecte ale societăţii existente despre care nici nu s-a 
vorbit încă în Germania. E drept că s-a vorbit pe ici, pe colo 
despre amorul liber, despre situaţia femeii, despre emancipa
rea ei, dar care au fost rezultatele ? Cîteva fraze confuze, cî
teva femei pedante, puţină isterie şi multă văicăreală în legă
tură cu mizeria din sînul familiei germane, cu alte cuvinte 
s-a scremut muntele şi a născut un şoa-ece 1 

Germanii ar trebui mai întîi să cunoască cît de cît mişca
rea socială - atît cea practică cît şi cea literară - din străi
nătate. Această mişcare practică cuprinde întreaga istorie 
a Franţei şi a Angliei din ultimii 80 de ani, industria engdeză, 
revoluţia franceză, şi numai după ce vor fi făcut din punct de 
vedere practic şi literar tot atît cît au făcut vecinii lor, va fi 
oportun să pună asemenea întrebări inutile ca aceea cu pri
vire la meritele mai m.ri sau mai mici ale diferitelor na
ţiuni. Dar atunci nu se va mai găsi un public pentru asemenea 
discuţii sofistice. 

Pînă atunci, cel mai bun lucru pe care-I pot face germanii 
este să cunoască realizările străinătăţii. Toate cărţile publi
cate pînă acum în legătură cu acest subiect sînt fără excepţie 
proaste, căci asemenea expuneri sumare pot aduce în cel mai 
bun caz o critică a lucrărilor, dar nu pot face cunoscute lu
crările înseşi. Acestea sînt în parte rare şi nu pot fi găsite în 
Germania, în parte prea voluminoase, cuprinzînd pasaje care 
nu mai prezintă decît o însemlnătate istorică şi literară şi nu 
pot interesa publicul german din anul 184S. Pentru a face 
accesibile aceste lucrări, al căror conţinut preţios Jai consti
tuie o noutate pentru Germania, este necesar să se facă o se-

* - perfecţiunea perfectibilităţii susceptibile de perfecţionare. -
Nota Trad. 

** - augustul adevăr. - Nota Trad. 
*** - drăguţul de comert. - Nota Trad. 
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lecţie şi o prelucrare a lor, aşa cum procedează francezii -
care şi în această privinţă sînt cu mult mai practici decît 
noi - cu toate materialele care le parvin din străinătate. ln 
curînd va începe publicarea unor asmenea prelucrări a celor 
mai importante lucrări din literatura socialistă din străină
tate. Mai mulţi comunişti germani, printre care se află minţile 
cele mai luminate ale mişcării, care ar putea scrie tot atît de 
bine lucrări proprii, s-au unit în acest scop, şi sperăm că eru
diţii teoreticieni germani se vor convinge că toată erudiţia 
lor nu este de loc nouă, că ea a fost de mult discutată pro şi 
contra .incolo de Rin şi de canalul Mînecii. Abia cînd vor fi 
văzut ce s-a făcut înaintea lor, vor avea ocazia să arate ce 
pot face ei. 

Scris din aprilie pînă la 
mijlocul lunii iulie 1 845 
,.Deutsches Burgerbuch fUr 1846 " 
{anul al II-lea) . Mannheim, 1846, 

Pag. 1-4 şi 52-56. 

F. Engels 
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[Friedrich Engels] 

Sărbătoarea naţiunilor la Londra 

(La aniversarea proclamării Republicii franceze, 
22 Septembrie 1792) 177 

"Ce ne privesc pe noi natiunile ? Ce ne priveşte Republica 
franceză ? Oare nu ne-am format de mult o idee despre na
ţiuni, oare n-am atribuit fiecăreia locul ce i se cuvine - ger
manilor domeniul teoretic, francezilor cel politic şi englezilor 
societatea civilă ? Şi cu atît mai mult, ce ne priveşte pe noi 
Republica franceză ! De ce să sărbătorim ceva ce ţine de o 
treaptă de dezvoltare de mult depăşită şi care s-a desfiinţat 
ea însăşi prin propriile ei consecinţe ? Dacă vreţi să ne rela
taţi ceva despre Anglia, vorbiti-ne mai bine despre cea mai 
nouă fază în care a intrat principiul socialist, spuneţi-ne dacă 
socialismul unilateral englez continuă să nu-şi dea seama cu 
cît se plasează mai jos în coparaţie cu înălţimea noastră 
principială şi că nu poate pretinde să i se acorde decît o im
portanţă de moment, de altfel şi acesta depăşit ! "  

Fii pe pace, Germanie dragă ! Naţiunile şi Revoluţia fran
ceză ne privesc foarte mult. 

Fraternizarea naţiunilor, care e proclamată acum pretutin
deni de către partidul proletar extremist în opoziţie cu ve
chiul egoism naţional primitiv şi cu cosmopolitismul făţarnic 
privat-egoist al libertăţii comerţului, valorează mai mult 
decît toate teoriile germane despre "adevăratul socialism".  

Fraternizarea natiunilor sub steagul democratiei moderne, 
care a izvorît din Revoluţia franceză şi s-a dezvoltat în comu
nismul francez şi în cartismul englez, dovedeşte că masele 
şi reprezentanţii lor cunosc mai bine decît teoreticienii ger
mani comandamentul ceasului de faţă. 

"Dar nu este vorba despre aceasta 1 Cine vorbeşte oare 
despre fraternizare, care etc., despre democraţie, care etc. ? 
Vorbim despre fraternizarea naţiunilor luată în sine, despre 
fraternizarea naţiunilor în general, despre democraţie în 
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general, despre democraţie pur şi simplu, despre democraţie 
ca atare. L-aţi uitat oare cu totul pe Hegel al vostru ?"  

"Noi nu sîntem romani ,  oi fumăm tutun" 178, Noi nu 
vorbim despre mişcarea antinaţională care se desfăşoară în 
prezent în lume, noi vorbim despre desfiinţarea naţiunilor 
care se înfăptuieşte în capul nostru prin mijlocirea gîndirii 
pure, recurgînd la imaginaţie în lipsa unor fapte concrete. 
Noi nu vorbim despre democraţia reală, îmbrăţişată de toată 
Europa şi care este o democraţie cu totul specială, diferită 
de toate democraţiile anterioare ; noi vorbim despre cu to tul 
altă democraţie, despre o democraţie cae formează media 
între democraţia elenă, romană, americană şi franceză, într-un 
cuvînt despre noţiunea de democraţie. Noi nu vorbim despre 
lucruri care aparţin secolului al XIX-lea şi care sînt reproba
bile şi efemere, ci despre categorii veşnice, existente "încă 
înainte de a fi existat munţii " .  Intr-un cuvînt, noi nu vorbim 
despre ceea ce se discută, ci despre cu totul altceva. 

Pe scurt : dacă astăzi englezii şi francezii şi acei germani 
care participă la mişcarea practică şi care nu sînt teoreti
cieni vorbesc despre democraţie, despre fratenizarea naţiu
nilor, nu trebuie nicidecum să înţelegem aceasta -n sens pur 
politic .  Asemenea fantezii le mai întîlnim cel mult la teoreti
cienii germani şi la unii străini care nu contează. In realitate, 
aceste cuvinte au acum un sens social în care se dizolvă 
semnificaţia lor politică. Chiar şi revoluţia a fost cu totul 
altceva decît o luptă pentru cutare sau cutare formă de stat, 
aşa cum adesea îşi închipuie unii în Germania. Faptul că 
cele mai multe insurecţii din acea perioadă erau legate de 
foamete, însnătatea pe care o are aprovizionarea capitalei 
şi repartizarea proviziilor încă din 1789, preţurile maximale, 
legile împotriva stocării de alimente, lozinca de luptă a 
armatelor revoluţionare : "Guerre aux palais, paix aux 
chaumieres" * - atestatul Carmagnolei 179, conform căruia 
republicanul, pe lîngă du fer ** şi du coeur *** , mai are ne
voie şi du pain **** , precum şi ·alte sute de fapte evidente, 
dovedesc,  chiar dacă problel<a nu este analizată mai amă
nunţit, cît de mult se deosebea democraţia de atunci de o 
simplă organizare politică. De altminteri se ştie că consti
tuţia din 1793 180 şi teroarea au emanat de la partidul care 

* - , .Război palatelor, pace colibelor" .  - Nota Trad. 
** - spadă. - Nota Trad. 

*** - inimă. - Nota Trad. 
**** - pîine. - Nota Trad. 

4 1 - Marx-Engels - Opere, voi. I I  
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se sprijinea pe proletariatul răsculat, că prăbuşirea lui Ro
bespierre marchează victoria burgheziei asupra proletariatu
lui şi că, în ceea ce priveşte egalitatea, conjuraţia lui Babeuf 
a scos la iveală ultimele consecinţe - în măsura în care ele 
erau posibile atunci - ale democraţiei de la 1793. Revoluţia 
franceză a fost de la început pînă la sfîrşit o mişcare socială, 
orice democraţie pur politică devenind ulterior o absurditate. 

Democraţie înseamnă astăzi comunism. O altă democraţie 
poate exista numai în capetele unor vizionari teoretici care 
nu se sinchisesc de evenimentele reale, care consideră că nu 
oamenii şi împrejurările dau naştere principiilor, dar că prin
cipiile se nasc de la sine. Democraţia a devenit un principiu 
proletar, un principiu al maselor. Chiar dacă masele nu au 
intotdeauna o idee clară despre această semnificaţie a demo
cratiei - singura justă -, dar pentru toţi noţiunea de demo
craţie cuprinde o năzuinţă vagă spre drepturi sociale egale. 
Masele democratice pot fi , fără teamă, socotite ca făcînd 
parte din forţele de luptă comuniste atunci cînd se face nu
mărătoarea acestora din urmă. Şi atunci cîn'd partidele prole
tare ale diferitelor naţiuni se unesc, pe bună dreptate înscriu 
ele pe stindardul lor cuvîntul "democraţie" ,  căci, cu excepţia 
acelora care nu contează, în 1846 toţi democraţii din Europa 
sînt comunişti mai mult sau mai puţin lămuriţi. 

La aniversarea Republicii franceze, cu toată "depăşirea"  
e i ,  iau parte, pe bună dreptate, comuniştii din toate ţările. 
In primul rînd, toate popoarele care au fost destul de stupide 
să se lase antrenate în lupta împotriva revoluţiei, dîndu-şi 
seama ce prostie au comis din cauza loialităţii lor cetăţeneşti , 
au datoria să dea francezilor în mod public satisfacţie ; în 
al doilea rînd, toată actuala mişcare socială din Europa nu 
'reprezintă decît actul al doilea al revoluţiei, preparativele 
în vederea deznodămîntului dramei începute în 1789 la Paris 
şi care cuprinde în prezent, prin acţiunea ei, întreaga Eu
ropă ; în al treilea rînd, în epoca noastră burgheză laşă, 
egoistă şi meschină este cu totul oportun să amintim de anii 
aceia măreţi cînd un popor întreg a lepădat pentru un mo
ment orice laşitate, orice egoism şi meschinărie, cînd au 
existat bărbaţi neînfricaţi care au avut curajul să calce legali
tatea, bărbaţi a căror energie de fier a obţinut ca între 31  
mai 1793 şi 26  iulie 1794 nici un laş, nici un negustor, nici 
un agent de bursă, într-un cuvînt nici un burghez să nu poată 
scoate capul la lumina zilei. Intr-adevăr, într-o vreme cînd 
un Rothschild ţine în mîinile sale pacea Europei, cînd un 
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Kochlin cere cu vehemenţă tarife vamale protecţioniste şi 
un Cobden preconizează libertatea comerţului, iar un Dier
gardt propovăduieşte mîntuirea omenirii păcătoase prin aso
ciaţii pentru îmbunătăţirea situaţiei claselor muncitoare, în
tr-o vreme ca aceasta e într-adevăr necesar să aminteşti de 
Marat şi Danton, de Saint-Just şi Babeuf, de bucuria victoriei 
de la Jemappes şi Fleurus 181• Dacă influenţa acestor timpuri 
măreţe, a acestor caractere dintr-o bucată nu s-ar mai răs
frînge şi asupra secolului nostru mercantil, omenirea ar tre
bui, pe bună dreptate, să dispere şi să-şi încredinţeze soarta 
în mîinile unui Kochlin, Cobden sau Diergardt. 

In sfîrşit, în zilele noastre fraternizarea naţiunilor are mai 
mult ca oricînd şi o semnificaţie pur socială. Visuri deşarte 
despre crearea unei republici europene, despre asigurarea 
unei păei veşnice în condiţiile organizării politice existente 
au devenit tot atît de ridicole ca şi frazele despre unirea po
poarelor sub egida libertăţii generale a comerţului ; şi în 
vreme ce toate s entimentalismele tiluzorii de acest fel îşi pierd 
cu totul valabilitatea, proletarii tuturor naţiunilor au şi început, 
fără a face prea mult caz de aceasta, să fraternizeze cu ade
vărat sub steagul democraţiei comuniste. Proletarii sînt doar 
singurii care pot face cu adevărat acest lucru, căci burghezia 
din fiecare ţară are interesele ei speciale, şi, prin faptul că 
interesul ei primează, ea nu este niciodată în stare s ă  se 
ridice deasupra naţiunii ; iar cei cîţiva teoreticieni nu izbu
tesc să facă nimic cu frumoasele lor "principii u ,  din cauză 
că nu se ating de aceJte interese contradictorii, după cum 
în genere nu se ating de rînduielile existente, nefiind în stare 
să facă decît frazeologie. Proletarii însă au în toate ţările 
aceleaşi interese, acelaşi duşman, trebuie să ducă aceeaşi 
luptă ; majoritatea proletarilor sînt, prin însăşi natura lor, 
lipsiţi de prejudecăţi naţionale, întreaga lor dezvoltare spiri
tuală şi întreaga lor mişcare este în esenţă umanitaristă şi 
antinaţională. Numai proletarii pot desfiinţa izolarea naţio
nală, numai proletariatul care se trezeşte la viaţă poate face 
ca diferitele naţiuni să fraternizeze. 

Faptele care urmează vor confirma cele de mai sus. 
Incă la 10  august 1 845, la Londra, s-a sărbătorit în acelaşi 

fel aniversarea a trei evenimente : revoluţia din 1792, procla
marea constituţiei din 1793 şi înfiinţarea "Asociaţiei demo
cratice" de către fracţiunea cea mai radicală a partidului en
glez al mişcării din 1 838/1 839. 

41* 
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Această fracţiune radicală era compusă din cartişti, pro· 
letari, cum se înţelege de la sine, dar proletari care vedeau 
limpede ţelul mişcării cartiste şi se străduiau să-1 realizeze 
cît mai repede. In timp ce masa cartiştilor nu urmărea pe 
atunci decît trecerea puterii de stat în mîinile clasei munci
toare şi erau puţini la număr aceia care să fi avut timpul să 
chibzuia1scă la felul în care să se facă uz de această putere, între 
membrii acestei asociaţii, care au jucat un rol important în 
vremurile agitate de atunci, nu existau divergenţe în această 
privinţă, căci ei erau în primul rînd republicani, şi anume 
republicani care proclamau constituţia din 1 793 drept crezul 
lor şi respingeau orice asociere cu burghezia, fie chiar şi cu 
mica burghezie, şi apărau teza că cel oprimat are dreptul să 
uzeze împotriva opresorului lui de toate mijloacele folosite 
de acesta îiIPotriva lui. Dar ei nu se opreau nici aici. Ei nu 
erau numai republicani, ci erau şi comunişti, şi anume comu· 
nişti antireligioşi. Asociaţia s-a dizolvat o dată cu diminua
rea avîntului revoluţionar din 1 838/1 839 ; dar activitatea des
făşurată de ea n-a fost zadarnică. Ea a contribuit foarte mult 
la întărirea mişcării oartiste şi la dezvoltarea elementelor 
comuniste 1din cadrul acestei mişcări. Incă cu ocazia sărbăto
ririi care a avut loc la 10 august, au fost enunţate atît prin
cipii comuniste cît şi principii cosmopolite * ; alături de 
revendicarea egalităţii politice figura şi revendicarea egali
tăţii sociale, iar un toast la adresa democraţilor tuturor naţiu
nilor a fost primit cu entuziasm. 

Şi mai înainte s-au făcut încercări la Londra de a uni pe 
radicalii diferitelor naţiuni ; aceste încercări dăduseră greş, 
in parte din cauza divergenţelor intene din sînul democra
ţilor englezi şi a necunoaşterii acestor divergenţe de către 
cei din străinătate, în parte din cauza divergenţelor princi
piale dintre conducătorii partidelor diferitelor naţiuni, Pie
dica în calea oricărei uniri generată de deosebirile naţionale 
este atît de mare, încît chiar străinii domiciliaţi de ani de 
zile la Londra care simpatizau atît de mult cu democraţia en
gleză nu ştiau totuşi aproape nimic despre mişcarea care se 
desfăşura sub ochii lor, despre adevărata stare de lucruri, 
confundîndu-i pe burghezii radicali cu proletarii radicali şi 
încercînd să convoace în cadrul aceleiaşi adunări prieteneşti 
pe duşmanii cei mai înverşunaţi. In parte din aceste cauze, 

* Cuvîntul cosmopolit a fost folosit aici ca şi la pag. 646 în sensul : 
,.liber de limitare naţională şi de prejudecăţi naţionale " .  - Nota Red. 
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in parte din cauza neîncrederii faţă de alte naţiuni, englezii 
au comis greşeli asemănătoare, care erau cu atît mai posibile 
cu cît reuşita unor asemenea tratative depindea în mod ne
cesar de realizarea, într-o măsură mai mică sau mi mare, a 
unei înţelegeri între cîţiva membri de frunte ai comitetelor, 
care de cele mai multe ori nici nu se cunoşteau personal. Cu 
ocazia încercărilor anterioare, alegerea acestor persoane se 
dovedise a fi prea .puţin fericită, astfel încît ide fiecare dată 
totul cădea foarte curînd în baltă. Dar nevoia unei asemenea 
fraternizări era prea stringentă. Fiecare încercare ratată dă
dea imbold să se întreprindă o nouă acţiune. Dacă unii dintre 
conducătorii democraţi de la Londra pierdeau interesul pen
tru această acţiune, alţii le luau locul ; în august 1845 s-au 
făcut din nou unele tatonări, care de astă dată n-au mai fost 
infructuoase 182 , şi profitînd de aniversarea zilei de 22 sep
tembrie, anunţată încă dinainte de către alte foruri, a fost 
proclamată în public unirea democraţilor domiciliaţi la Lon
dra aparţinînd tuturor naţiunilor. 

La această adunare au luat parte englezi, francezi, ger
mani, italieni, spanioli , polonezi şi elveţieni. Ungaria şi Tur
cia au trimis şi ele cîte un reprezentant. Cele trei mari na
ţiuni civilizate ale Europei - englezii, germanii şi francezii 
- dădeau tonul şi erau reprezentate în mod foarte demn. 
Preşedinte a fost , fireşte, un englez, Thomas Cooper, "car
tistul " ,  care a stat aproape doi ani în închisoare pentru parti
cipare la insurecţia din 1842 ; acolo a scris un poem epic în 
genul lui Childe Harold, pe care criticii englezi 1-au lăudat 
foarte mult 183, Principalul vorbitor la această adunare a fost, 
din partea Angliei, George Julian Harney, de doi ani core
dactor al ziarului "Northern Star" .  "Northern Star u este or
ganul cartiştilor, .înfiinţat de O'Connor în 1 837, care, de cînd 
este redactat în ·comnn e J. Hobson şi Haney, a devenit 
în toate privinţele unul dintre cele mai bune ziare din Eu
ropa ; l-aş putea compara numai cu unele dintre micile ziare 
muncitoreşti lde la Paris ,  mai ales cu "Unionu 184• Haney 
însuşi este un proletar adevărat, care a luat parte din tine
reţe la mişcare, fiind unul dintre membrii de frunte ai Aso
ciaţiei democratice de la 1 838/1 839 amintite mai sus (el a 
prezidat serbarea de ]a  10  august) , şi este, împreună cu Hob
son, indiscutabil cel mai bun publicist englez, lucru pe care 
am de gînd să-1 demonstrez germaniaor dnd voi avea ocazia. 
Harney este complet edificat asupra ţelurilor mişcării euro-
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pene şi este întru totul a la hauteur des principes *, cu toate 
că n-are idee de teoriile germane asupra adevăratului. socia
lism. Lui îi revine meritul principal pentru organizarea aces
tei sărbătoriri cosmopolite * * ;  el n-a precupeţit nici un efort 
ca să strîngă laolaltă diferitele naţiuni, să aplaneze neînţele
gerile, să b iruie diferendele personale. 

Toastul ridicat de Harney suna precum urmează : 

"Veşnică amintire adevăraţilor şi virtuoşilor republicani francezi de 
la 1792. Fie ca egalitatea spre care au năzuit, pentru care au trăit, au 
luptat şi au murit să reînvie curînd în Franţa şi să-şi extindă domnia 
asupra întregii Europe".  

Harney, care a fost primit cu ovaţii repetate de două-trei 
ori, a spus : 

"A fost un timp cînd o aniversare ca cea de faţă ne-ar fi expus nu 
numai dispreţului, zeflemelii, batjocurii şi prigoanei din partea claselor 
privilegiate, dar şi unor acte de violenţă din partea poporului ignorant 
şi indus în eroare, popor care, în conformitate cu învăţătura popilor şi 
stăpînilor lui, vedea în revoluţia franceză ceva groaznic şi diabolic, ceva 
a cărui amintire te umple de groază şi despre care îţi repugnă să vor
beşti. Vă amintiţi, probabil - cel puţin majoritatea dintre voi -, că 
încă recent, ori de cîte ori se cerea la noi abrogarea unei legi proaste 
sau promulgarea unei legi bune, se auzeau de îndată vociferări împo
triva «iacobinilor» .  Dacă se cerea o reformă a parlamentului, reducerea 
impozitelor, învăţămînt public sau orice altceva care aducea a progres, 
puteai fi sigur că iar se va pune în mod ostentativ pe tapet «revoluţia 
franceză» , <<teroarea" şi tot restul de sîngeroase fantasmagorii pentru a 
băga în sperieţi pe copiii mari cu pantaloni lungi şi bărbi care nu în
văţaseră încă să gîndească ei înşişi. (Ilaritate şi aplauze) . Aceste timpuri 
au trecut ; totuşi mă îndoiesc că am învăţat să descifrăm just istoria 
acelei mari revoluţii. Mi-ar fi foarte uşor, cu ocazia acestui toast, să 
spun cîteva fraze captivante despre libertate, egalitate şi drepturile omu
lui, despre coaliţia regilor din Europa şi despre faptele lui Pitt şi Braun
schweig ; aş putea spune multe despre toate aceste probleme şi aş re
colta, poate, aplauze pentru un discurs considerat extrem de progresist, 
fără însă să abordez adevărata problemă. Adevărata mare problemă pe 
care trebuia s-o rezolve revoluţia franceză a fost desfiintarea inegalităţii 
şi crearea unor institutii care să asigure poporului francez fericirea de 
care masele au fost lipsite întotdeauna. Dacă vom judeca pe militanţii 
revoluţiei prin prisma acestei pietre de încercare, ii vom aprecia cu 
uşurinţă la adevărata lor valoare. Să-I luăm, de pildă, pe Lafayette ; ca 
reprezentant al constituţionalismulm, este, poate, cel mai cinstit şi mai 
destoinic om din tot partidul. Puţini oameni au fost atît de populari ca 
Lafayette. In tinereţe a plecat in America, unde a luat parte la războiul 
american impotriva tiraniei engleze. După ce americanii şi-au cucerit 
independenţa, s-a înapoiat în Franţa, şi curînd după aceea îl găsim în 

* - la înălţimea principiilor. - Nota Trad. 
** Vezi nota din pag. 644. - Nota Trad. 
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primele rinduri ale revoluţiei care începea acum în propria lui ţară. Mai 
tîrziu, la bătrîneţe, e cel mai popular om din Franţa, unde devine după 
cele trei zile 166 un adevărat dictator, detronînd şi instaurînd regi cu un 
singur cuvînt. Lafayette s-a bucurat, poate, de mai multă popularitate 
decît oricare dintre contemporanii săi atît în Europa cît şi in America. 
Şi această popularitate ar fi meritat-o dacă în comportarea sa de mai 
tîrziu ar fi rămas credincios primelor sale manifestări revoluţionare. Dar 
Lafayette n-a fost niciodată un prieten al egalităţii. (Exclamaţii : Auziţi, 
auziţi 1) . E drept că la început a renunţat la titlul său, la privilegiile sale 
feudale ; pînă aici toate au fost bune. Stînd în fruntea gărzii naţionale, 
fiind un idol al burgheziei, bucurîndu-se pînă şi de simpatiile clasei 
muncitoare, a fost socotit un timp luptător de frunte al revoluţiei. Dar 
s-a oprit cînd a venit vremea să meargă înainte. N-a trecut mult şi po
porul s-a convins că prin căderea Bastiliei şi prin desfiinţarea privile
giilor feudale, prin îngenuncherea regelui şi a aristocraţiei nu se reali
zase decît întărirea pu terii burgheziei. Dar poporul nu s-a declarat mul
ţumit cu atît (aplauze) ; el cerea libertate şi drepturi pentru sine, cerea 
ceea ce cerem noi : o deplină şi adevărată egalitate. (Aplauze însufle
ţite) . Cînd Lafayette văzu acest lucru, el încetă de a mai fi revoluţionar, 
deveni conservator. El a fost acela care a propus votarea legii cu privire 
la starea de război pentru a legaliza maltratarea şi măcelărirea poporu
lui în cazul unor eventuale dezordini, şi aceasta într-un timp cînd po
porul avea de îndurat o foamete cumplită ; bazîndu-se pe această lege, 
Lafayette în persoană a condus măcelărirea poporului care, după fuga 
regelui la Varennes, se adunase, la 17 iulie 179 1 ,  pe Champs de Mars 
pentru a cere Adunării nationale să nu îngăduie reinstaurarea acestui 
monarh trădător. Mai tîrziu Lafayette a avut îndrăzneala să ameninţe 
Parisul cu spada sa şi cluburile populare cu închiderea forţată. După 
10 august 185 el a încercat să-i convingă pe soldaţii lui să pornească îm
potriva Parisului ; dar aceştia, patrioţi cu mult mai buni ca dînsul, s-au 
opus, şi atunci Lafayette fugi, renunţînd la revoluţie. Şi totuşi Lafayette 
a fost cel mai bun dintre toţi constituţionaliştii. Dar nici el şi nici 
partidul lui nu au nimic de-a face cu toastul noslru, ctci ei nu au fost 
republicani nici măcar cu numele. Ei pretindeau că recunosc suverani
tatea poporului, în timp ce-l împărţeau în cetăţeni activi şi neactivi, şi 
considerau că drept de vot trebuie să aibă numai contribuabilii, pe care-1 
numeau activi. Pe scurt, Lafayette şi constituţionaliştii nu erau decît 
nişte whigi, cu puţin mai buni, dacă în genere erau mai buni decît aceia 
care ne-au dus atîta vreme de nas cu Reformbill. (Aplauze) . După 
dînşii vin girondinii, care de obicei sînt consideraţi «republicani 
sinceri şi virtuoşi» .  Eu unul nu pot împărtăşi acest punct de vedere. Este 
cu neputinţă să nu le aduci prinosul de admiraţie pentru talentele lor. 
pentru elocinţa prin care se distingeau conducătorii acestui partid, în
tovărăşită, la unii dintre ei, ca de pildă la Roland, de o integritate in
transigentă, la alţii, ca d-na Roland, de un spirit de abnegaţie eroic, şi 
la alţii, ca Barbaroux, de un entuziasm înflăcărat. Şi nu putem să citim, 
cel puţin în ceea ce mă priveşte, fără o adîncă emotie despre moartea 
înfricoşătoare şi prematură a d-nei Roland sau a filozofului Condorcet. 
Cu toate acestea girondinii nu erau oamenii de la care poporul să poată 
spera că le va veni eliberarea din sclavia socială. Că printre ei au fos1 
şi oameni de treabă nu poate fi contestat nici un moment ; se prea poate 
că au fost sinceri în convingerile lor. Sîntem chiar dispuşi să credem că 
multi dintre ei au fost mai curind nelămuriti decît vinovaţi, ce-i drept 
numai cei care au pierit : căci dacă am vrea să facem o apreciere asuprd 
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întregului partid după membrii care au supravieţuit aşa-zisei terori, am 
fi siliţi să tragem concluzia că nicicînd n-a existat o bandă mai mîrşavă. 
Aceşti girondmi care au supravieţuit au contribuit la desfiinţarea consti
tuţiei din 1793, au introdus constituţia aristocratică din 1795, au organizat 
comploturi împreună cu alte clici aristocratice pentru exterminarea ade
văraţilor republicani şi în cele din urmă şi-au dat aportul pentru ca 
Franţa să încapă sub despotismul militar al uzurpatorului Napoleon. 
(Exclamaţii : Auziţi, auziţi !). Elocinţa girondinilor a fost mult elogiată ; 
dar noi, democraţi intransigenţi, nu-i putem admira numai pentru faptul 
că au avut darul vorbirii ; într-adevăr, dacă ar fi să procedăm astfel, 
ar trebui să recunoaştem că cele mai mari onoruri i se cuvin venalului 
şi aristocratului Mirabeau. Cînd poporul, sfărîmînd cătuşele care 1-au 
tinut în sclavie timp de 14 secole, şi-a părăsit căminele şi s-a ridicat în 
numele libertăţii împotriva conspiratorilor din ţară şi împotriva armate
lor invadatoare de la graniţă, el avea nevoie de ceva mai mult decît da 
discursurile inflăcărate şi de teoriile meşteş11gite ale Girondei pentru a-l 
face să reziste. <<Pîine, arme şi egalitate» cerea poporul (aplauze) , pîin& 
pentru familiile sale flămînde, arme împotriva cohortelor despotismului. 
egalitate ca ţel al eforturilor lui şi  ca răsplată pentru jertfele aduse. 
(Aplauze puternice). Girondinii, în schimb, considerau poporul - pentru 
a ne sluji de cuvintele lui Thomas Carlyle - numai drept <<masă ex
plozivă, bună pentru a dărîma B astilia», pe care o foloseşti drept instru
ment şi o tratezi ca pe o masă de sclavi. Girondinii oscilau între mo· 
narhie şi democraţie şi încercau în zadar să imbrobodească dreptatea 
imanentă printr-un compromis. Ei s-au prăbuşit şi prăbuşirea lor era me
ritată. Bărbaţii energiei i-au strivit, poporul i-a măturat. Dintre diferi
tele fracţiuni ale partidului Muntelui, cred că numai Robespierre şi prie
tenii lui merită a fi menţionaţi. (Aplauze prelungite) . Marea masă a 
Muntelui era compusă din bandiţi, a căror singură grijă era să pună 
mîna pe prada revoluţiei, cărora prea puţin le păsa de poporul care prin 
munca şi curajul său, prin suferinţele sale înfă)tuise revoluţia. Aceşti 
desperados, care au folosit un timp limbajul prietenilor egalităţii, luptînd 
împreună cu ei împotriva constilu�ionaliştilor şi  girondinilor, au apărut 
în adevărata lor lumină, ca duşmani de moarte ai egalităţii, de îndată 
ce au venit la putere. Ei I-au răsturnat şi I-au asasinat pe Robespierre 
şi i-au hărăzit mortii pe Saint-Just, Couthon şi pe toţi prietenii acestui 
legislator incoruptibil. Nemulţumindu-se cu faptul că i-au nimicit pe 
duşmanii egalităţii, aceşti ucigaşi le-au împroşcat numele cu cele mai 
infame calomnii şi nu s-au sfiit să-şi acuze victimile de crime comise dA 
ei înşişi. Ştiu că nici astăzi nu se cade să-1 consideri pe Robespierre drept 
altceva decît un monstru ; cred însă că nu e departe ziua cînd părerea 
despre caracterul acestui om extraordinar va fi cu totul alta. Nu vreau 
să-1 glorific pe Robespierre, să-I consider desăvîrşit ; întotdeauna mi s-a 
părut însă că a fost unul dintre puţinii conducători revoluţionari ai po
porului care au cunoscut şi  au aplicat mijloacele juste pentru a stirpi 
nedreptatea politică şi socială. (Aplauze puternice). Nu-mi rămîne destul 
timp să vorbesc despre caracterul neînduplecat al lui Marat, despre Saint
Just, această întruchipare strălucită a cavalerismului republican ; nu-mi 
rămîne de asemenea destul timp să înşir minunatele măsuri legislative 
care caracterizează guvernarea energică a lui Robespierre. Va veni ziua, 
o repet, cînd se va face dreptate numelui său .(Aplauze) . - Cea mai 
bună dovadă în ceea ce priveşte adevăratul caracter al lui Robespierre 
o constituie pentru mine unanimul regret resimtit de democraţii sinceri 
care i-au supravieţuit, chiar şi de aceia dintre ei care, neînţelegînd inten-



Sărbătoarea naţiunilor la Londra 649 

ţiile safe,  s-au lăsat convinşi să-i grăbească prăbuşirea, greşeală pe care, 
atunci cînd era prea tîrziu, au regretat-o amarnic. Unul dintre aceştia a 
fost Babeuf, autorul conjuraţiei care-i poartă numele. Această conjuratil 
avea drept scop instaurarea unei adevărate republici, care să nu cunoască 
egoismul individualismului (aplauze) şi în care să nu mai existe proprie
tatea privată şi banii, originea tuturor relelor (aplauze), în care la baza 
fericirii tuturor să stea munca în comun şi folosinta în egală măsură a 
tuturor bunurilor. (Aplauze puternice). - Aceşti bărbaţi glorioşi şi-au ur
mărit ţelul nobil pînă la moarte. Babeuf şi Darthe şi-au pecetluit convin
gerea cu sîngele lor, iar Buonarroti a apărat neclintit pînă la bătrîneţe. 
de-a lungul anilor de închisoare şi lipsuri, marile principii pe care cu
tezăm să le proclamăm în seara aceasta. Trebuie să pomenesc şi de de
putaţii eroici Romme, Soubrany, Duroy, Duquesnoy şi tovarăşii lor, care, 
fiind condamnaţi la moarte de către trădătorii aristocraţi din Convenţie, 
s-au injunghiat ei înşişi cu un singur pumnal ce şi-1 treceau din mînă în 
mînă, în prezenţa ucigaşilor lor, ca un protest împotriva acestora. Cu 
aceasta închei prima parte a toastului nostru. Cea de-a doua comportă 
numai puţine cuvinte din partea mea, căci despre această parte va fi mai 
bine dacă ne vor vorbi democraţii francezi prezenţi aici. Nu încape nici 
o îndoială că principiile egalităţii vor cunoaşte o renaştere glorioasă ; 
de fapt această renaştere a avut deja loc, nu numai sub forma republica
nismului, ci şi sub aceea a comunismului, căci, după cîte ştiu, întreaga 
Franţă este acum împînzită de societăţi comuniste. Expunerea mai amă
nunţită cu privire la această chestiune o las pe seama prietenului meu 
dr. Fontaine şi a compatrioţilor lui. Mă bucur mult că aceşti vrednici 
democraţi sînt prezenţi aici. Ei se vor putea convinge astă-seară personal 
de absurditatea tiradelor pe care partidul francez al războiului le pro
nunţă împotriva poporului englez. (Aplauze). Noi respingem cu hotărîre 
aceste antipatii naţionale ; dispreţuim şi ne repugnă aceste momeli şi 
tertipuri barbare ca <<duşmani fireşti», «duşman străvechi», <<glorie naţio
nală». (Aplauze puternice) . Urim toate războaiele, cu excepţia acelora 
care pot fi impuse cu sila unui popor, războiul împotriva oprimării in
terne şi a invaziei din afară. (Aplauze). Ba mai mult, respingem cuvîntul 
<<Străin>> ; el nu freJuie să mai figureze de acum încolo în vocabularul 
nostru democratic. (Aplauze furtunoase). Indiferent dacă aparţinem ra
murii engleze, franceze, italiene sau germane a familiei europene, nu
mele nostru comun este <<Tînăra Europă>> şi sub steagul ei pornim cu 
toţii împotriva tiraniei şi inegalităţii" . (Aplauze prelungite şi furtunoase) . 

După ce un comunist geran * a cintat Marsilieza, Wil
llelm Weitling a rostit al doilea toast : 

.,Pentru Tînăra Europă. Fie ca democratii tuturor naţiunilor, lepădîn� 
invidia şi antipatia naţională din trecut, să se unească într-o falanga 
frăţească pentru nimicirea tiraniei şi pentru triumful general al egali
tăţii" . 

Weitling, care a fost primit cu multă căldură, a citit -
necunoscind indeajuns de bine limba engleză - următorul 
discurs : 

* - Joseph Moll. - Nota Red. 
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"Prieteni 1 Această adunare este mărturia sentimentului comun al fră
ţiei generale care însufleţeşte pe fiecare om. Da 1 Deşi, ca urmare a edu
caţiei noastre, folosim graiuri diferite pentru a ne împărtăşi acest senti
ment comun, deşi, din cauza limbilor diferite, împărtăşirea acestui sen
timent este stingherită, deşi adversarii noştri adună şi folosesc mii de 
prejudecăţi pentru a împiedica, în loc de a încuraja, o mai bună înţe
legere, o frăţie generală totuşi, în pofida tuturor acestor piedici, acest 
sentiment puternic, drag nouă nu poate fi stîrpit. (Aplauze) . Acest sen
timent face ca cel în suferinţă să se simtă atras spre tovarăşul lui de su
ferinţă, iar luptătorul pentru o viaţă mai bună spre tovarăşul lui de luptă. 
(Aplauze) . Şi cei a căror revoluţie o aniversăm în astă-seară au fost to
varăşii noştri de luptă ; şi ei au fost animaţi de aceleaşi sentimente care 
ne unesc pe noi şi care ne vor duce, poate, la o luptă asemănătoare şi, 
să sperăm, mai victorioasă. (Aplauze puternice) .  - In perioadele de miş
cări populare, cînd privilegiile duşmanilor noştri din ţară sînt serios 
periclitate, aceştia se străduiesc să strămute prejudecăţile noastre dincolo 
de graniţele patriei noastre fireşti şi să ne facă să credem că oamenii de 
peste hotare sînt duşmanii intereselor noastre comune. Ce înşelăciune 1 
Dacă chibzuim în linişte vom vedea repede că cei mai apropiaţi duşmani 
se află printre noi, în mijlocul nostru. (Exclamaţii : Auziţi, auziţi, şi 
aplauze) . Nu de duşmanul de dincolo de hotare trebuie să ne temem -
acest biet duşman este tratat la fel ca noi ; la fel ca noi el trebuie să 
muncească pentru mii de oameni de nimic ; la fel ca noi el pune mîna 
pe armă împotriva unei societăţi omeneşti pentru că foamea şi legea îl 
silesc s-o facă, pentru că îl îndeamnă patima, nutrită de ignoranţă. Stă
pînitorii naţiunilor ne spun că fraţii noştri ar fi cruzi şi prădalnici ; dar 
cine este mai prădalnic decît cei care ne guvernează, cei care ne învaţă 
să mînuim armele, care pentru apărarea propriilor lor privilegii ne aţîţă 
şi ne mînă la război 1 (Aplauze) . Oare interesul nostru comun impune în
tr-adevăr războiul 1 Este oare în interesul mieilor să fie conduşi de lupi 
să lupte împotriva altor miei conduşi de asemenea de lupi 1 (Aplauze 
puternice) . Tocmai ei sînt duşmanii noştri cei mai prădalnici ; ei ne-au 
răpit tot avutul pentru a-1 risipi în desfătări şi desfrîu. (Aplauze) . Ei ne 
răpesc tot ce este al nostru, căci toate bunurile din care se infruptă sînt 
produse de noi şi ar trebui să aparţină celor care le produc, femeilor şi 
copiilor acestora, bătrînilor şi bolnavilor acestora. (Aplauze puternice) . 
Uitaţi-vă însă cum toate ne sînt răpite cu ajutorul trucurilor lor viclen> 
şi puse la dispoziţia unei şleahte de trîntori îmbuibaţi. (Aplauze) . Pot 
oare duşmanii noştri din afară să ne jecmănească mai aprig decît o fac 
propriii noştri duşmai de acasă 1 Pot oare străinii să nimicească poporul 
nostru într-o măsură mai mare decît nemiloşii noştri bogătaşi care ne je
fuiesc prin jocurile lor de bursă, prin cămătăna şi speculatiile lor, prin 
sistemul lor bănesc şi falimentele lor, prin monopolurile, zeciuielile şi 
rentele lor funciare, care prin toate aceste procedee ne răpesc cele mai 
necesare mijloace de trai şi cauzează moartea a milioane de fraţi mun
citori de-ai noştri, cărora nu le lasă nici atîţia cartofi încît să-şi poată 
tine zilele 1 (Aplauze puternice) . Nu este deci îndeajuns de limpede că 
cei care înseamnă totul dacă au bani şi care fără bani nu înseamnă nimic 
sînt adevăraţii duşmani ai muncitorilor în toate ţările, că printre oameni 
nu există alţi duşmani ai neamului omenesc decît duşmanii muncitorilor 1 
(Aplauze) . Este oare posibil să fim j efuiţi şi ucişi într-o măsură mai mare 
în timpul unui război politic decît e cazul chiar acum într-o perioadă 
aşa-zisă de pace 1 Oare numai de dragul gloriei militare vom încuraja 
prejudecăţile naţionale, vărsarea de sînge şi jafurile 1 Dar ce-am cîştiga 
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de pe urma unei astfel de glorii stupide ? (Aplauze) . Ce ne priveşte in 
genere această glorie dacă interesul nostru şi sentimentele noastre mai 
bune i se opun ? (Aplauze) . Nu sintem noi cei care trag ponoasele de pe 
urma ei ? (Aplauze) . Nu sîntem noi cei care trebuie să trudească şi să-şi 
verse sîngele pentru acest scop ? (Aplauze repetate) . Ce interes mai pot 
prezenta toate aceste cotropiri şi vărsări de sînge, afară de acela ca, 
profitînd de ocazie, să întoarcem armele împotriva aristocraţiei tuturor 
naţiunilor, care pune la cale j afuri şi omoruri ? (Aplauze entuziaste) . Nu
mai aristocraţia este aceea care pune în mod sistematic la cale j afuri şi 
omoruri. Săracii nu sînt decit instrumentele lor involuntare şi neştiu
toare, recrutate din mijlocul fiecărei naţiuni, din rîndurile oamenilor cara 
sînt cei mai îmbuibaţi cu prejudecăţi naţionale şi care ar voi să vadă 
toate naţiunile subjugate de către propria lor naţiune. Dar n-aveţi decit 
să-i aduceţi aici, în această adunare, şi veţi vedea că ei se vor înţelege, 
îşi vor la mina. Dacă inaintea unei lupte apărătorii libertăţii le-ar putea 
vorbi fraţilor lor încolonaţi, nici o luptă nu ar mai avea loc ; dimpotrivă, 
ea s-ar transforma într-o adunare de prieteni ca a noastră. Ah, dacă am 
putea organiza o asemenea adunare pe un cimp de luptă, cit de reped' 
s-ar termina cu toţi acei exploatatori nesăţioşi şi sîngeroşi care ne oprimă 
şi ne jefuiesc acum 1 (Aplauze puternice) . Aceasta, prieteni, este expresia 
acelui &entiment general uman a cărui căldură, concentrată în focarul 
frătiei generale, aprinde flacăra entuziasmului în stare să topească foarte 
curind toţi munţii de gheaţă, care au ţinut atîta vreme fraţii despărţiţi" .  
(Weitling s e  întoarce la locul lui în timp c e  aplauzele nu mai contenesc) . 

După Weitling a luat cuvîntul dr. Berrier-Fontaine, un 
vechi republican care încă în primii ani ai dominaţiei bur
gheze la Paris a jucat un rol în Societe des droits de l'homme *. 
In 1834 el a fost implicat în procesul din aprilie 186 şi a eva
dat în 1835 împreună cu ceilalţi acuzaţi de la Sainte-Pelagie 
(comp. "Istoria celor 10 ani " de Louis Blanc) . A mers în pas 
cu dezvoltarea partidului revoluţionar din Franţa şi a întreţi
nut legături de prietenie cu Pere ** Cabet. Primit cu aplauze 
furtunoase, dr. Berrier-Fontaine a spus : 

"Cetăţeni ! Discursul meu trebuie să fie scurt, căci nu cunosc bine 
engleza. Faptul că democraţii englezi sărbătoresc Republica franceză 
constituie pentru mine o bucurie indescriptibilă. Mă asociez din inimă 
sentimentelor nobile exprimate de d-1 Julian Harney. Vă asigur că po· 
porul francez nu se gîndeşte să considere poporul englez duşmanul lui. 
Dacă unii ziarişti francezi scriu împotriva guvernului englez, aceasta nu 
înseamnă că scriu împotriva poporului englez. Guvernul Angliei este 
urît în toată Europa, deoarece nu este guvernul poporului englez, ci al 
aristocraţiei engleze. (Aplauze) . Departe de a fi duşmanii poporului en
glez, democraţii francezi, dimpotrivă, doresc să fraternizeze cu el. 
(Aplauze puternice) . Republicanii francezi nu au luptat numai pentru 
Franţa, ci pentru întreaga omenire ; ei năzuiau să instituie egalitatea şi 
să răspîndească binefacerile ei asupra întregii lumţ. (Aplauze puternice). 

* - Societatea drepturilor omului. - Nota Trad. 
•• - tata. - Nota Trad. 
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Ei considerau intreaga omenire drept fraţi şi luptau numai impotriva 
aristocraţilor altor naţiuni. (Aplauze) . Pot să vă asigur că principiile ega
lităţii au şi renăscut la o nouă viaţă. Comunismul străbate cu paşi 
de uriaş intreaga Franţă. Asociaţii comuniste impinzesc toată ţara şi sper 
că in curind vom avea o mare confederaţie a democraţilor tuturor na
ţiunilor, care va asigura triumful comunismului republican de-a lungul 
şi de-a latul Europei" .  (Dr. Fontaine a trecut la locul lui in timp ce 
aplauzele nu mai conteneau). 

După toastul în cinstea "tinerei Europe", primit cu trei 
puternice urale şi "încă un ura" ,  s-a cinstit memoria lui Tho
mas Paine, a democraţilor din toate ţările căzuţi în luptă şi 
a celor din Anglia, Scoţia şi Irlanda ; după aceasta a urmat 
toastul în cinstea cartiştilor deportaţi : Frost, Williams, Jones 
şi Ellis, în cinstea lui O'Connor, Duncombe şi a celorlalţi pro
pagandişti ai cartei, şi în încheiere trei urale pentru ziarul 
"Northern Star" . S-au cîntat apoi cîntece democratice în 
toate limbile (numai pe cea germană n-o găsesc menţionată) 
şi sărbătorirea s-a încheiat într-o atmosferă frăţească. 

Este vorba, aşadar, de o adunare a peste o mie de demo
craţi ai aproape tuturor naţiunilor europene, întruniţi să săr
bătorească instaurarea Republicii franceze, un eveniment în 
aparenţă străin de comunism. Nu a existat o înţelegere prea
labilă în vederea convocării unui anumit public, nimic nu te 
făcea să tragi concluzia că se va vorbi despre altceva decît 
despre ceea ce înţeleg cartiştii de la Londra prin democraţie. 
Putem deci presupune că majoritatea adunării reprezenta în 
linii generale masa proletarilor cartişti de la Londra. Şi 
această adunare a salutat cu un entuziasm unanim principiile 
comuniste şi chiar cuvîntul comunism. Mitingul cartist a fost 
o sărbătorire comunistă, şi, cum recunosc înşişi englezii, "nu 

· s-a văzut de ani de zile la Londra un entuziasm ca acela care 
a domnit în seara respectivă" .  

Nu am deci dreptate cînd spun c ă  astăzi democraţie în
seamnă comunism 1 

Scris la sfîrşitul anului 1 845 

,.Rheinische Jahrbiicher zur 
gesellschaftlichen Reform • 1846, 
voi. Il,  pag. 1-Hl 

F. Engels 
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[Karl Marx] 

Declaraţie 

Conform celor scrise de "Rheinischer Beobachter" 187 din 
18 ianuarie (nr. 18) ,  "Trier'sche Zeitung" cuprinde o infor
maţie a reaacţiei în care, alături de alţi scriitori de tot felul, 
este numit şi "Marx" printre colaboratorii acestui ziar. Pen
tru a preîntîmpina orice confuzie, ţin să declar că n-am scris 
nicioda tă n i c i  u n  s i n g u r  rînd pentru acest ziar, ale 
cărui tendinţe burgheza-filantropice, nicidecum comuniste, îmi 
sînt cu desăvîrşire străine. 

Bruxelles, 18 inuarie 1846 
Karl Marx 

,.Trier'sche Zeitung• 
nr. 26 din 26 ianuarie 1846. 
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[Friedrich Engels] 

Prefaţă 
[la ediţia americană din 1 887 

a "Situaţiei clasei muncitoare din Anglia" ]  

Au trecut 1 0  luni d e  cînd, l a  cererea traducătorului, am 
scris anexa la cartea aceasta � şi în decursul acestor 10  luni 
în societatea americană s-a înfăptuit o revoluţie care în alte 
ţări ar fi avut nevoie de cel puţin 1 0  ani. In februarie 1885 
opinia publică americană era în mare măsură de acord asu
pra unui punct : că în America nu există o clasă muncitoare 
în adevăratul înţeles al cuvîntului şi că, în consecinţă, în re
publica americană nu e posibilă o luptă de clasă ca aceea 
care a sfîşiat în bucăţi societatea europeană ; şi că, prin ur
mare, socialismul este un articol de import care nu va prinde 
niciodată rădăcini pe pămîntul american. Şi, totuşi, în acel 
moment grevele minerilor din Pennsylvania şi ale multor al
tor bresle şi mai ales pregătirile în vederea marii mişcări 
pentru ziua de muncă de 8 ore, care a cuprins toată ţara şi 
care avea s ă  înceapă anul următor în mai - aşa cum s-a şi 
întîmplat -, lăsau să se întrevadă viitoarea luptă de clasă a 
cărei umbră gigantică se profila la orizont. "Anexa" pe care 
am scris-o confirmă faptul că am apreciat atunci just simpto
mele şi că am contat pe o mişcare muncitorească pe scară 
naţională ; dar nimeni nu a putut să prevadă că mişcarea va 
izbucni într-un timp atît de scurt şi cu o forţă atît de nestă
vilită, că se va întinde cu iuţeala unui incendiu în prerie şi 
că va zdruncina societatea americană pînă în temelii. 

Faptul s-a petrecut însă, evident şi de netăgăduit. Cît de 
mult a înspăimîntat această mişcare clasa dominantă ameri
cană mi-au dezvăluit, într-un mod amuzant, nişte ziarişti ame
ricani care mi-au făcut onoarea să mă viziteze vara trecută � 
"intorsătura" i-a adus într-o stare de panică cumplită şi i-a 
lăsat stupefiaţi. Şi la acea dată mişcarea era abia la începu
turile ei ; avuseseră loc numai o serie de mişcări vagi şi vădit 
incoerente ale acelei clase care prin desfiinţarea sclavajului 

42 - Marx-Engels - Opere, val. II 
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negrilor şi prin dezvoltarea rapidă a manufacturii a devenit 
pătura cea mai de jos a societăţii americane. Incă înainte de 
sfîrşitul anului, frămîntările sociale confuze au început să ca
pete o orientare precisă. Mişcările spontane, instinctive ale 
acestor mase largi ale poporului muncitor care au luat o 
amploare uriaşă în întreaga ţară, izbucnirea nemulţumirii lor 
comune concomitent cu starea lor socială jalnică, aceeaşi 
peste tot şi izvorîtă pretutindeni din aceleaşi cauze, au trezit 
în ele conştiinţa că formează o clasă nouă şi deosebită a so
cietăţii americane ; o clasă formată de fapt din muncitori sa
lariaţi, din proletari mai mult sau mai puţin ereditari. Şi cu 
un instinct cu adevărat american, această conştiinţă le-a aju
tat de îndată să treacă la pasul următor pe drumul eliberării 
lor : constituirea unui partid politic muncitoresc cu o plat
formă proprie şi avînd ca ţel cucerirea �apitoliului şi a Casei 
�lbe. In mai, lupta pentru ziua de muncă de 8 ore, tulburările 
de la Chicago, Milwaukee etc., încercările clasei dominante 
de a reprima prin forţa brutală şi justiţia brutală de clasă 
mişcarea muncitorilor care se trezeau la viaţă ; în noiembrie, 
noul partid muncitoresc organizat în toate centrele mari şi 
alegerile din New York, Chicago, Milwaukee. Pînă atunci 
lunile mai şi noiembrie îi aminteau burgheziei americane nu
mai de termenele de plată a cupoanelor United-States-Bonds ; 
de acum înainte, mai şi noiembrie îi vor aminti şi de datele 
la care mişcarea muncitorească americană şi-a prezentat cu
poanele ei spre a fi plătite. 
. In ţările din Europa, muncitorii au avut nevoie de mulţi, 
mulţi ani pentru a-şi da bine seama că ei formează o clasă 
deosebită şi, în condiţiile sociale date, o clasă permanentă a 
-societăţii moderne ; şi a trebuit să treacă mulţi ani pînă ce 
această conştiinţă de clasă i-a îndemnat să formeze un partid 
politic aparte, independent şi opus tuturor partidelor vechi, 
întemeiate de diferitele grupări ale clasei dominante. Pe pă
·mîntul privilegiat al Americii, unde calea nu este barată de 
nici un balast medieval, unde istoria începe cu elementele 
societăţii modene burgheze, aşa cum s-a dezvoltat în seco
lul al XVII-lea, pe acest pămînt clasa muncitoare a parcurs 
numai în 1 0  luni aceste două stadii ale dezvoltării sale. 

Şi, totuşi, toate acestea nu sînt decît un început. Faptul că 
masele muncitoare simt comunitatea suferinţelor şi interese
lor lor, că sînt conştiente de solidaritatea lor ca clasă opusă 
tuturor celorlalte clase, faptul că, pentru a exprima acest 
lucru în mod eficace, masele muncitoare trebuie să pună în 
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acţiune maşina politică creată în toate ţările libere în acest 
scop, toate acestea constituie abia primul pas. Pasul urmă
tor constă în a găsi leacul comun împotriva acestor �uferinţe 
comune şi în a-i da o formă precisă prin platforma noului 
partid muncitoresc. Şi acest pas - cel mai important şi cel 
mai greu pe care trebuie să-I facă mişcarea - urmează abia 
să fie făcut în America. 

Un partid nou trebuie să aibă o platformă deosebită, con
cretă ; o platformă care, în ceea ce priveşte amănuntele, se 
-poate schimba în funcţie de împrejurări şi de dezvoltarea par
tidului însuşi, dar totuşi o platformă acceptată de partid la 
un moment dat. Atîta timp cît o astfel de platformă nu a fost 
încă elaborată sau există- numai într-o formă rudimentară, 
noul partid va duce şi el numai o existenţă rudimentară ; el 
poate avea o existenţă locală, dar nu una pe scară naţională ; 
potenţial el este un partid, dar nu este încă realmente un 
partid. 

Independent de forma ei iniţială, această platformă trebuie 
să se dezvolte .într-o anumită direcţie dinainte stabilită. Cau- · 
zele care au săpat prăpastia dintre clasa muncitoare şi clasa 
capitalistă sînt aceleaşi în America ca şi în Europa, iar mij
loacele pentru a acoperi această prăpastie sînt de asemenea 
aceleaşi. In consecinţă, platforma proletariatului american va 
.coincide în cele din urmă în ceea ce priveşte ţelul final cu 
aceea care, după 60 de ani de sciziune şi de discuţii, a de
venit platforma recunoscută a marii majorităţi a proletaria
tului din Europa. Ea va proclama ca ţel final cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare, pentru ca societatea în to
talitatea ei să-şi însuşească direct toate mijloacele de pro
ducţie - pămîntul, căile ferate, minele, maşinile etc. - pen
tru a fi lucrate în comun, din însărcinarea şi în folosul 
tuturora. 

Dar dacă noul partid american, ca de altfel toate partidele 
politice de pretutindeni, trebuie, prin simplul fapt al existen
ţei sale, să tindă la cucerirea puterii politice, acest partid 
este departe de a fi căzut de acord ce să facă cu această 
putere după ce o va fi cucerit. La New York _ şi în celelalte 
oraşe mari din răsăritul Americii, organizarea clasei munci
toare s-a desfăşurat pe linia unor asociaţii profesionale, care 
formează în fiecare oraş o puternică uniune a muncitorilor. 
La New York, Uniunea centrală a muncitorilor 1-a ales în 
noiembrie trecut pe Henry George ca stegar al ei, în urma 
cărui fapt platforma electorală provizorie a uniunii s-a inspi-
43* 
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rat într-o largă măsură din principiile lui Henry George. In 
marile oraşe din nord-vest, lupta electorală s-a dus pe baz. 
unei platforme muncitoreşti foarte puţin precise, influenţa 
lui Henry George fiind aproape imperceptibilă, dacă nu chiar 
inexistentă. Şi în timp ce noua mişcare de clasă se ascuţea 
politiceşte în aceste mari centre industriale şi cu populaţie 
densă, în toată ţara găsim două largi organizaţii muncitoreş ti . 
"Cavalerii muncii" şi "Partidul muncitoresc socialist" , dintre 
care numai al doilea are o platformă electorală în concor
danţă cu punctul de ·vedere european modern, expus în mod 
sumar mai sus. 

Dintre aceste trei forme mai mult sau mai puţin precise 
sub care se înfăţişează mişcarea muncitorească americană, 
prima - mişcarea din New York a lui Henry George - are 
în prezent în special o însemnătate locală. New York este. 
fără îndoială, cel mai important oraş din Statele Unite, dar 
New York nu este Paris şi Statele Unite nu sînt Franţa. Şi, 
după dt mi se pare, platforma lui Henry George sub forma 
ei actuală este prea îngustă pentru a constitui baza unei miş
cări care să depăşească cadrul unei mişcări locale ; ea 
ar putea constitui o asemenea bază  pentru mişcarea 
generală, în cel mai bun caz, numai pentru un timp 
foarte scurt. După Henry George·, cauza principală şi generală 
care a provocat scindarea poporului în bogaţi şi săraci a fost 
deposedarea de pămînt a maselor. Or, această teză nu este 
tocmai justă din punct de vedere istoric. In antichitatea asia
tică şi clasică, forma predominantă a asupririi de clasă a fost 
sclavagismul, adică nu atît o deposedare de pămînt a mase
lor, cît o apropriere a persoanei lor. Cînd, o dată cu declinul 
republicii romane, ţăranilor italieni liberi li s-au luat fermele, 
ei au format o clasă a "albilor săraci" ,  foarte asemănătoare 
aceleia din statele sclavagiste din sudul Americii dinainte de 
1 861 ; şi în condiţiile existenţei acestor sclavi şi albi săraci, 
a acestor două clase deopotrivă de incapabile de a se eman
cipa, lumea veche s-a prăbuşit. In evul mediu izvorul asupri
rii feudale nu l-a constituit deposedarea de pămînt a poporu
lui, ci, dimpotrivă, legarea lui de pămînt. Ţăranul îşi păstra 
pămîntul ; el era însă legat de acest p ămînt ca iobag şi clă
caş, fiind obligat să presteze servicii sau să plătească dijmă 
stăpînului feudal. Abia la începutul epocii moderne, spre sfîr
şitul secolului al XV-lea, exproprierea pe scară largă a ţără
nimii a creat baza  pentru clasa modernă a muncitorilor sala
Iiaţi, care nu posedă altceva decît forţa lor de muncă şi care 
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nu pot trăi decît dacă o vînd altora. Dar dacă această clasă 
s-a născut de pe urma exproprierii pămîntului, în schimb ea 
a căpătat un caracter permanent, a crescut şi s-a închegat 
:a o clasă deosebită, cu interese deosebite şi cu o misiune 
istorică deosebită abia în urma dezvoltării producţiei capi
taliste, a industriei moderne şi a marii agriculturi. Toate aces
tea sînt expuse amănunţit de către Marx ("Capitalul" ,  
secţiunea a VIII-a * : "Aşa-numita acumulare primitivă") .  După 
Marx, cauza actualului antagonism de clasă şi a degradării 
sociale a clasei muncitoare o constituie deposedarea acesteia 
le toate mijloacele de producţie, inclusiv, bineînţeles, pă
mîntul. 

Dacă Henry George consideră monopolizarea pămîntului 
drept singura cauză a s ărăciei şi a mizeriei, el crede, desigur, 
că remediu! este reîntoarcerea pămîntului în proprietatea în
tregii societăţi. Socialiştii din şcoala lui Marx preconizează 
şi ei reîntoarcerea pămîntului în proprietatea societăţii, şi nu 
numai a imîntului, ci şi a tuturor celorlalte mijloace de pro
ducţie. Dar chiar făcînd abstracţie de aceasta, mai există şi 
o altă deosebire : ce se va întîmpla cu acest pămînt ? Socia
iştii moderni, reprezentati prin Marx, preconizează ca atît 
pămîntul cît şi toate celelalte mijloace de producţie sociale, 
ca minele, căile ferate, fabricile etc., să treacă în proprietatea 
comunităţii şi să fie lucrate în comun spre folosul comun ; 
Henry George s-ar mărgini, aşa cum este cazul astăzi, să dea 
pămîntul în arendă unor indivizi izolaţi şi să reglementeze 
numai repartiţia lui, renta urmînd să fie întrebuinţată pentru 
scopuri obşteşti, şi nu pentru scopuri particulare, aşa cum se 
'întîmplă acum. Cele preconizate de socialişti presupun o com
pletă revolutie în întregul sistem al producţiei sociale ; cele 
preconizate de Henry George lasă neatins modul de producţie 
actual ; programul lui a fost de fapt anticipat de o serie de 
economişti burghezi adepţi ai lui Ricardo, care au preconizat 
-şi ei confiscarea rentei funciare de către stat. 

r fi, desigur, nejust să presupunem că acesta este ultimul 
-cuvînt al lui Henry George. Sînt însă nevoit să prezint teoria 
lui aşa cum e. 

A doua organizaţie mare a mişcării americane o constituie 
Cavalerii muncii. Aceasta pare a fi organizaţia cea mai carac
teristică pentru stadiul actual al mişcării,  întrucît este, fără 
indoială, cea mai puternică. Este o asociaţie uriaşă care se 

* - secţiunea a VII-a, capitolul 24. - Nota Red. 
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împarte în nenumărate "adunări " răspîndite pe cea mai mare 
parte l teritoriului ţării, exprimînd toată gama de păreri indi
viduale şi locale din sînul clasei muncitoare, toate acestea 
reunite în cadrul unei platforme la fel de confuze şi sudate 
nu atît prin statutul lor irealizabil cît prin sentimentul cert 
că solidaitatea lor în numele aceloraşi năzuinţe face din ei 
o mare putere în ţară ; o deghizare paradoxală, tipic ameri
cană a celor mai moderne tendinţe sub veşmîntul unei mas
carade ultramedievale ; camuflarea spiritului celui mai demo
cratic şi chiar rebel sub aparenţa unui despotism neputincios 
în fapt - iată imaginea pe care Cavalerii muncii o prezintă 
observatorului european. Dacă nu ne lăsăm însă induşi în 
eroare de simple ciudăţenii exterioare, nu putem să nu vedem 
aici o acumulare uriaşă a unei energii potenţiale uriaşe care 
se transformă încet, dar sigur, într-o forţă efectivă. Cavalerii 
muncii reprezintă prima organizaţie naţională creată de clasa 
muncitoare americană ca un tot unitar ; oricare ar fi originea 
şi istoria acestei organizaţii, oricare ar fi deficienţele şi micile 
ei curiozităţi, oricum ar fi platforma şi statutul ei, Cavalerii 
muncii există ca o creaţie efectivă a întregii clase a muncito
rilor salariaţi americani, ca singura legătură naţională care îi 
uneşte ; în aceasta rezidă forţa lor, de care îşi dau seama nu 
mai puţin decît vrăjmaşii lor şi care le umple inimile de spe
ranţă în victoriile de mîine. Căci ar fi nejust să se afirme că 
Cavalerii muncii nu au posibilităţi de dezvoltare. Ei se află 
într-un proces continuu şi radical de dezvoltare şi revoluţio
nare : o masă clocotitoare de materie plastică în plină efer
vescenţă, care e în căutarea chipului şi a formei corespunză
toare structurU sale lăuntrice. Şi că ea va găsi această formă 
este tot atît de sigur ca şi faptul că dezvoltarea istorică îşi 
are legile ei proprii, imanente, aşa cum le are evoluţia în 
natură. Dacă aceşti Cavaleri ai muncii îşi vor păstra şi atunci 
denumirea lor actuală nu are importanţă. Insă pentru orice 
spectator este limpede că avem în faţa noastră materia primă 
din care urmează să fie zămislit viitorul mişcării muncitoreşti 
americane şi, o dată cu aceasta, viitorul societăţii americane 
în totalitatea ei. 

A treia organizaţie o constituie Partidul muncitoresc socia
list. Acesta este un partid numai cu numele, fiindcă pînă în 
prezent nu a reuşit să ocupe nicăieri în America locul cuvenit 
unui partid politic. In plus, el reprezintă într-o anumită mă
sură un element străin de America, deoarece pînă acum cîtva 
timp membrii săi se recrutau aproape exclusiv din imigranţi 
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germani, care vorbesc limba lor proprie şi în majoritatea ca
zurilor sînt puţin familiarizaţi cu limba curentă a ţării. Dar cu 
toată originea ei străină, această organizaţie a venit aici înar
mată cu o experienţă de ani de zile a luptei de clasă din Eu
ropa şi cu o cunoaştere a condiţiilor generale de emancipare 
a clasei muncitoare care o depăşeşte cu mult pe cea dobîndită 
pînă acum de muncitorii americani. Aceasta este o circum
stanţă fericită pentru proletarii americani, care îşi pot astfel 
însuşi şi valorifica roadele intelectuale şi morale ale celor 
40 de ani de luptă dusă de fraţii lor de clasă din Europa, 
grăbind prin aceasta clipa propriei lor victorii. Căci, după 
cum am arătat mai sus, nu poate exista nici o îndoială că, 
în esenţa ei, platforma definitivă a clasei muncitoare ameri
cane trebuie să fie şi va fi identică cu cea adoptată în pre
zent de întreaga clasă muncitoare combativă din Europa, 
identică ou aceea a Partdului muncitoresc socialist german
american. Din acest punct de vedere, acest partid este chemat 
să joace un rol important în mişcarea muncitorească. Dar, 
pentru a putea îndeplini acest rol, membrii săi trebuie să se 
debaraseze de toate rămăşiţele originii lor străine, trebuie să 
devină americani sută în sută. Ei nu se pot aştepta ca ame
ricanii să vină la ei ; ei, minoritatea, imigranţii, trebuie să 
se ducă la americani, care formează marea majoritate şi sînt 
băştinaşii. Şi pentru a putea face acest lucru trebuie în primul 
rînd să înveţe englezeşte. 

Procesul de contopire a acestor elemente eterogene ale 
uriaşelor mase aflate în mişcare - a acestor elemente care 
nu sînt de fapt dezbinate, ci numai izolate unele de altele 
datorită punctelor lor diferite de plecare - cere timp şi nu 
se va desfăşura fără anumite fricţiuni, aşa cum se poate vedea 
încă de pe acuma în diferite locuri. Aşa, de pildă, Cavalerii 
muncii se află ici-colo, în oraşele din răsărit, în luptă locală 
cu asociaţiile profesionale organizate. Dar aceleaşi fricţiuni 
există şi în sînul organizaţiei Cavalerilor muncii însăşi, unde 
găseşti orice afară de pace şi bună înţelegere. Dar acestea nu 
sînt simptome de descompunere care să-i îndreptăţească pe 
capitalişti să triumfe. E1e nu sînt decît un indiciu că masele 
largi care au început pentru prima oară să se mişte într-o 
direcţie comună n-au găsit pînă acum expresia adecvată a 
intereselor lor comune, nici forma de organizare care să co
respundă cel mai bine cu lupta lor şi nici disciplina indis
pensabilă pentru obţinerea victoriei. Ele nu sînt decît primele 
contingente ale marii luSte revoluţionare, independente unele 
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faţă de altele şi păstrîndu-şi încă caracterul local în ceea ce 
priveşte poziţia şi armamentul, năzuind toate spre un singur 
centru, şi anume să formeze o mată unitară, dar care nu 
dispun încă "de o organizaţie regulată şi de un plan de cam
panie unitar. Coloanele convergente se încrucişează uneori ; 
de aici zăpăceală, neînţelegeri premature şi chiar primejdia 
unor conflicte. Dar scopul final comun netezeşte pînă la urmă 
toate neînţelegerile de ordin secundar ; nu va mai dura mult 
şi batalioanele care înaintau în dezordine disputîndu-se în
tre ele se vor înşirui într-o lungă linie de bătaie şi, într-o 
tăcere ameninţătoare, cu arme s clipitoare în mînă, în frunte 
cu luptători îndrăzneţi şi în spate cu o rezervă de neclintit, 
vor opune duşmanului un front bine închegat. 

Realizarea acestui ţel, unificarea diferitelor armate inde
pendente într-o armată muncitorească naţională, fie şi cu o 
platformă provizorie, neadecvată, cu condiţia să fie o plat
formă cu adevărat muncitorească - iată pasul următor care 
trebuie făcut în America. La atingerea acestui ţel şi la crea
rea unei platforme care să fie demnă de această cauză poate 
contribui în mare măsură Partidul muncitoresc socialist dacă 
va acţiona la fel ca socialiştii europeni pe vremea cînd re
prezentau numai o mică minoritate a clasei muncitoare. 
iceastă linie de acţiune a fost stabilită p�ntru prima oară în 
1847, în "Manifestul Comunist " ,  prin următoarele cuvinte : 

"Comuniştii - acesta a fost numele pe care l-am adoptat 
atunci şi de care nici astăzi nu avem de gînd să ne lepădăm 
- nu sînt un partid deosebit, opus celorlalte partide mun
citoreşti. 

Ei nu au interese deosebite de interesele întregului pro
letariat. 

Ei nu proclamă principii deosebite după care să  modeleze 
mişcarea proletară. 

Comuniştii se deosebesc de celelalte partide proletare nu
mai prin aceea că, pe de o parte, în diferitele lupte naţionale 
ale proletarilor ei scot în evidenţă şi susţin interesele comune, 
independente de naţionalitate, ale întregului proletariat ; pe 
de altă parte, prin aceea că, pe diferitele trepte de dezvoltare 
ale luptei dintre proletariat şi burghezie, ei reprezintă întot
deauna interesele mişcării în totalitatea ei. 

Comuniştii sînt, aşadar, din punct de vedere practic, par
tea cea mai hotărîtă a partidelor muncitoreşti din toate ţările, 
partea care împinge mereu înainte ; din punct de vedere teo
retic, faţă de restul masei proletariatului ei au superioritatea 
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de a înţelege limpede condiţiile, mersul şi rezultatele generale 
ale mişcării proletare . . .  

Comuniştii luptă pentru înfăptuirea scopurilor şi interese
lor imediate ale clasei muncitoare, dar ei reprezintă totodată 
viitorul mişcării în mişcarea prezentă" *. 

Aceasta este linia de acţiune pe care marele întemeietor 
al socialismului modern, Kal Marx, şi, împreună cu el, eu şi 
socialiştii tuturor naţiunilor, care au mers alături de noi, am 
urmat-o timp de mai bine de 40 de ani şi care a dus pretutin
deni la victorie şi la faptul 1că în momentul de faţă masele 
socialiştilor europeni luptă în Germania şi Franţa, în Belgi. 
Olanda şi Elveţia, în Danemarca şi Suedia, în Spania şi Por
tugalia ca o armată unitară sub acelaşi stindard. 

Londra, 26 ianuarie 1887 

Friedrich Engels 

Originalul a fost scris în limba engleză 

* Marx-Engels : ,.Mamtestul Partidului Comnist• ,  E.S P.L.P. 1954, edi
ţia a V-a, pag. 48, 72. - Nota Trad. 
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[ Friedrich ngels ]  

Prefaţă 
[la ediţia germană din 1 892 

a "Situaţiei clasei muncitoare din Anglia"J 

Cartea de faţă, pe care o punem din nou la îndemîna pu
blicului german, a apărut pentru prima dată în vara anului 
1845. Atît părţile ei bune cît şi cele slabe poartă pecetea ti
nereţii autorului. Atunci aveam 24 de ani ; astăzi sînt de trei 
ori mai bătrîn, dar, recitind această lucrare de tinereţe, gă
sesc  că nu am nici un motiv să mă ruşinez de ea. Aşadar, 
nici nu mă gîndesc să şterg în vreun fel oarecare această 
pecete de tinereţe pe care o are lucrarea. O prezint din nou 
cititorului fără nici o schimbare. Numai anumite pasaje, nu 
tocmai clare, le-am formulat mai precis şi ici-colo am adău
gat cîte o notă scurtă la  subsol cu specificaţia anului (1892}. 

In ceea ce priveşte istoricul acestei cărţi, menţionez nu
mai că ea a apărut în 1885 la New York în traducere englez: 
(întocmită de d-na Florence Kelley-Wischnewetzsky) şi că 
această traducere a fost retipărită în 1892 la Londra, la Swan 
Sonnenschein & Co. Prefata la ediţia americană stă la baza· 
celei engleze, iar cea engleză stă la baza prezentei prefeţe 
în limba germană. Marea industrie modernă nivelează într-o 
măsură atît de mare condiţiile economice în toate ţările în 
care a pătruns, încît aproape că nu am de spus cititorului 
german altceva decît celui american şi englez. 

Starea de fapt descrisă în această carte aparţine astăzi în 
mare parte trecutului, cel puţin în ceea ce priveşte Anglia. 
Deşi nu e specificat în mod expres in manualele oficiale de 
economie politică, există totuşi o lege a economiei politice 
moderne potrivit căreia cu cît producţia capitalistă se dez
voltă mai mult, cu atît mai puţin poate stărui ea în practi
carea metodelor mărunte de tragere pe sfoară şi înşelăciuner 
care caracterizează stadiile ei anterioare. Tertipurile mes
chine ale evreului polonez, reprezentantul comerţului euro
pean de cea mai j oasă speţă, chichitele care i-au servit atît 
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de bine în patria sa, unde sînt folosite în mod curent, se do-· 
vedesc ineficace de îndată ce vine la Hamburg sau la Berliur 
La fel şi intermediarul, evreu sau creştin, care vine de la 
Berlin sau Hamburg la bursa din Manchester a putut să des
copere de îndată că, pentru a cumpăra ieftin fire de bumbac 
sau ţesături, el trebuie să se dezbare înainte de toate de acele 
manevre şi tertipuri, ceva mi rafinate, dar totuşi destul de 
jalnice, care la el în patrie sînt considerate drept culme a 
isteţimii în afaceri. E drept că o dată cu progresul marii in
dustrii se pare că s-au mai schimbat lucrurile şi în Germania. 
şi anume, după înfrîngerea suferită de industria germană la 
Filadelfia, pare-se că s-a compromis pînă şi vechiul principiu. 
german cumsecade potrivit căruia oamenii n-au pentru ce să 
se supere dacă li se trimit mai întîi mostre bune, iar apoi. 
mărfuri proaste 1 lntr-adevăr, aceste tertipuri şi coţcării nu. 
mai rentează pe o piaţă mare, unde timpul e bani şi mide 
s-a dezvoltat un anumit nivel de moralitate comercială, nu 
din dragoste pentru virtute, ci pur şi simplu pentru a nu pierde 
în mod inutil timp şi osteneală. Acelaşi lucru s-a întîmplat şi 
în Anglia în relaţiile dintre fabricant şi muncitorii săi. 

lnviorare. comercială care a urmat după criza din 1847 
a marcat începutul unei noi epoci industriale. Abrogarea le
gilor cerealelor şi celelalte reforme financiare care i-au urmat 
în mod necesar au dat industriei şi comerţului Angliei în
treaga libertate de acţiune dorită. Scurt timp după aceea a 
urmat descoperirea terenurilor aurifere din California şi Aus
tralia. Pieţele coloniale şi-au dezvoltat într-o măsură din ce 
în ce mai mare capacitatea de absorbţie pentru produsele 
industriale engleze. Războiul mecanic de ţesut din Lancashire 
a desfiinţat odată pentru totdeauna milioane de ţesători ma
nuali indieni. China a devenit tot mai accesibilă. Dar mai 
ales America s-a dezvoltat cu o rapiditate uimitoare chiar 
pentru această ţară a progresului uriaş ; şi să nu uităm că 
America nu era pe atunci decît o piaţă colonială, ce-i drept 
cea mai mare dintre toate, adică o ţară care furniza materii 
prime şi importa din afară, din Anglia, produse industriale. 

La toate acestea se adaugă faptul că noile mijloace de 
transport introduse la sfîrşitul perioadei trecute - căile fe
rate şi vapoarele transatlantice - au fost realizate pe scară 
internaţională, creînd astfel în fapt ceea ce pînă atunci exista 
numai în germen : piaţa mondială. Această piaţă mondială 
consta pe atunci dintr-un număr de ţări cu precădere sau ex
clusiv agricole, grupate în jurul unui mare centru industrial 
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- Anglia. Anglia consuma cea mai mare parte a surplusului 
lor de materii prime şi le furniza în schimb cea mai mare 
parte a produselor industriale de care ele aveau nevoie. Nu 
e deci de mirare că progresul industrial al Angliei a fost co
losal şi nemaipomenit, astfel încît situaţia din 1 844 ni se pare, 
în comparaţie cu cea de astăzi, neînsemnată şi aproape pri
mitivă. 

In aceeaşi măsură însă în care avea loc acest progres, 
marea industrie devenea, în aparenţă, morală. Concurenţa 
dintre fabricanţi, bazată pe unele mici furtişaguri pe spinarea 

·muncitorilor, nu mai renta. Afacerea depăşise aceste mijloace 
meschine de a cîştiga bani ; milionarul fabricant avea ceva 
mai bun de făcut decît să-şi piardă timpul cu asemenea găi
nării. Aşa ceva se potrivea cel mult cu micii negustoraşi în 

·mare pană de bani, care trebuiau să alerge după fiecare go
logan dacă nu voiau să fie înghiţiţi de concurenţă. Astfel a 
dispărut sistemul truck din districtele industriale ; a fost adop
tată legea zilei de muncă de zece ore şi o serie de alte re
forme mai mici ; toate acestea au însemnat o palmă dată 
liber-schimbismului şi concurenţei nelimitate, dar au scos în 

.acelaşi timp în evidenţă superioritatea marelui capitalist în 
concurenţa împotriva colegilor săi de afaceri mai puţin favo
-rizaţi. 

Pe lîngă aceasta, cu cît întreprinderea industrială era mai 
mare, cu cît avea muncitori mai mulţi, cu atît mai mare erau 
paguba şi dificultăţile comerciale ori de cîte ori se ivea un 
-conflict cu muncitorii. De aceea cu timpul începu să dom
nească un spirit nou printre fabricanţi, mai ales printre cei 
mai mari. Ei învăţară să evite certurile inutile, să se împace 
cu existenţa şi autoritatea trade-unionurilor * şi în cele din 
urmă începură să descopere chiar şi în greve - fireşte atunci 
cînd erau organizate la momentul oportun - un mijloc 
eficace pentru realizarea propriilor lor scopuri. Astfel se ex
plică că cei mai mari fabricanţi, care pe vremuri fuseseră 
în fruntea luptei împotriva clasei muncitoare, au fost acum 
primii care au preconizat pacea şi armonia. Şi aceasta din 
motive foarte bine întemeiate. -

Toate aceste concesii făcute dreptăţii şi umanitarismului 
nu erau în realitate decît mijloace pentru a grăbi concentra
rea capitalului în mîinile cîtorva şi pentru a zdrobi pe con
curenţii mai mărunţi care nu puteau trăi fără asemenea cîşti-

• - sindicatele din Anglia. - Nota Trad. 
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guri suplimentare. Pentru aceşti cîţiva, puţini la număr, micile 
extorcări suplimentare din trecut nu numai că şi-au pierdut 
importanţa, ci au început să constituie acum chiar o piedică 
în calea afacerilor pe scară mare. Astfel însăşi dezvoltarea 
producţiei capitaliste, cel puţin în ceea ce priveşte principa
lele ramuri ale industriei � căci în cele mai puţin importante
nu e cîtuşi de puţin cazul - a fost aceea care a înlăturat
toate greutăţile mai mărunte care înrăutăţeau în trecut soarta 
muncitorilor. De aici reiese din ce în ce mai evident faptul 
de importanţă capitală că nu în aceste inconveniente mai 
mici trebuie căutată cauza mizeriei clasei muncitoare, ci în 
însuşi sistemul capitalist. Muncitorul vinde capitalistului forţa 
sa de muncă în schimbul unei anumite sume zilnice. După ce 
a muncit cîteva ore, el a reprodus valoarea acestei sume. Insi 
contractul său de muncă îl obligă să robotească încă un şir 
de ore pentru a-şi termina ziua de muncă. Valoarea pe car
o produce în aceste ore suplimentare de supramuncă este plus
valoarea, care nu-l costă nimic pe capitalist, · dar care intră 
totuşi în buzunarul lui. Aceasta este baza sistemului care scin
dează din ce în ce mai mult societatea civilizată, pe de . 
parte, în cîţiva rotschildzi şi vanderbilţi, puţini la număr, pr
prietari ai tuturor mijloacelor de producţie şi de subzistenţă, 
iar pe de altă parte într-o uriaşă masă de muncitori salariaţi". 
care nu posedă nimic altceva decît forţa lor de muncă. Ş. 
faptul că acest rezultat nu se datoreşte cutărui sau cutăru» 
neajuns de ordin secundar, ci în mod exclusiv sistemului în
suşi, a ieşit astăzi la iveală în modul cel mai limpede prit 
dezvoltarea capitalismului în Anglia. 

Apoi repetatele epidemii de holeră, tifos, variolă şi alte 
boli I-au convins pe burghezul britanic că este abso-lut nece
sar să asaneze oraşele dacă nu vrea să cadă şi el victim. 
acestor molimi împreună cu familia sa. De aceea neajunsu
rile cele mai izbitoare descrise în această carte au fost astăzi, 
înlăturate sau, în orice caz, atenuate. S-a introdus canaliza-· 
rea sau, acolo unde exista, a fost îmbunătăţit-, -au tăia-. 
străzi largi de-a curmezişul multora dintre cele m: păcătoase 
"cartiere mizere" .  "Mica Irlandă" a dispărut, şi acum vine· 
rîndul cartierului "Seven Dials " .  Dar ce înseamnă aceasta ?
Districte întregi pe care în 1844 le puteam descrie ca idilice· 
au decăzut astăzi, o dată cu extinderea oraşelor, în aceeaşi 
stare de dărăpănare, de insalubritate, de mizerie. E drept că 
nu mai sînt toleraţi porcii şi mormanele de gunoi. Burghezia 
a făcut noi progrese în arta de a ascunde situaţia nenorocită>. 
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a clasei muncitoare. Dar faptul că in ceea ce priveşte locum
ţele muncitoreşti nu s-a făcut nici un progres esenţial reiese 
limpede din raportul comisiei regale "on the Housing of the 
Poor" * din 1885. Şi la fel în toate celelalte privinţe. Ordo
nanţele poliţiei sînt tot atit de numeroase ca şi ciupercile 
după ploaie, dar ele nu pot înlătura mizeria muncitorilor ; o 
pot cel mult limita. 

· 

In timp ce Anglia a depăşit însă acest stadiu de tinereţe 
al exploatării capitaliste descris de mine, alte ţări abia 1-au 
atins. Franţa, Germania şi mai ales America sint rivalii pri
mejdioşi care, aşa cum am prevăzut in 1844, desfiinţează din 
ce in ce mai mult monopolul industrial al Angliei. Industria 
lor este tînără faţă de cea engleză, dar ea creşte cu o repe
ziciune mult mai mare decit aceasta şi se află astăzi aproxi
mativ pe aceeaşi treaptă de dezvoltare pe care se afla cea 
engleză in 1844. In ceea ce priveşte America, paralelismul 
este şi mai frapant. E drept că condiţiile exterioare in care 
trăieşte clasa muncitoare americană sint foarte diferite, dar 
aceleaşi legi economice au intrat in acţiune, iar rezultatele, 
chiar dacă nu sint in toate privinţele identice, sint totuşi de 
acelaşi ordin. Aşa se explică că găsim in America aceleaşi 
lupte pentru stabilirea prin lege a unei zile de muncă mai 
scurte în fabrici, mai ales pentru femei şi copii ; aşa se ex
plică faptul că sistemul truck e in plină floare şi că în regiu
nile agricole sistemul cottagelor e folosit de "bossi " ,  capita-
1işti şi de agenţii lor ca mijloc de dominare a muncitorilor. 
Cînd am primit in 1886 ziarele americane care relatau despre 
marile greve ale minerilor din districtul Connelsville (Pennsyl
vania), mi s-a părut că citesc propria mea descriere a răs
coalei din 1 844 a minerilor din nordul Angliei. Aceeaşi inşe
lare a muncitorilor prin greutăţi şi măsuri false ; acelaşi sis
tem truck ; aceeaşi incercare de a frînge rezistenţa minerilor 
prin ultimul mijloc zdrobitor al capitalistului - evacuarea 
lor din locuinţele care aparţin administraţiei minei. 

Nu am încercat nici aici, nici in ediţiile engleze să adaptez 
cartea situaţiei de astăzi, adică să enumăr toate schimbările 
intervenite după 1844. Şi aceasta din două motive. In primul 
Tind, fiindcă ar fi trebuit să dublez dimensiunile cărţii. In 
al doilea rind, pentru că in primul volum al "Capitalului" 
Marx face o expunere amănunţită a situaţiei clasei munci
toare britanice in jurul anului 1 865, adică in erioada in care 

* - "despre condiţiile în care locuiesc cei săraci".  - Nota Trad. 
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prosperitatea industrială britanică şi-a atins punctul culmi
nant, şi ar fi însemnat deci să repet cele spuse de Marx. 

Aproape că nici nu e necesar să mai menţionez că punc
tul de vedere general-teoretic al acestei cărţi, adică cel filo
zofic, economic şi politic, nu corespunde întru totul punctului 
meu de vedere actual. In 1844 nu exista încă socialismul in
ternaţional modern, care a fost dezvoltat între timp ca ştiinţă 
mai ales şi aproape exclusiv datorită străduinţelor lui Marx. 
Cartea mea reprezintă numai o fază a dezvoltării sale em
brionare. Şi aşa cum embrionul omenesc reproduce în primele 
faze ale dezvoltării sale bronhiile strămoşului nostru, peş
tele, la fel ·şi această carte trădează peste tot urmele unuia 
dintre predecesorii socialismului modern : filozofia clasică 
germană. Astfel se acordă o mare importantă - către sfîr
şitul cărţii - afirmaţiei că comunismul nu este o simplă doc
trină de parti� a clasei muncitoare, ci o teorie al cărei scop 
final este eliberarea întregii societăţi, inclusiv a capitaliştilor, 
din actualele relaţii strîmte. Această afirmaţie este justă din 
punct de vedere abstract, însă în practică se dovedeşte a fi 
de cele mai multe ori mai mult decît nefolositoare. Atîta timp 
cît clasele dominante nu numai că nu simt nevoia să se eli
bereze, ci se opun chiar din toate puterile la încercările clasei 
muncitoare de a se elibera pe sine, atîta timp clasa munci
toare va fi nevoită să pregătească şi să înfăptuiască singură 
revoluţia socială. Burghezii francezi de la 1 789 au proclamat 
şi ei eliberarea burgheziei drept emancipare a întregului 
neam omenesc ; nobilimea şi clerul nu voiau însă să admită 
acest lucru ; această afirmaţie - deşi la data aceea, în mă
sura în care privea feudalismul, era un adevăr istoric ab
-stract de necontestat - a degenerat foarte curînd într-o fra-
-zeologie pur sentimentală care s-a evaporat complet în focul 
luptei revoluţionare. Şi astăzi există destui oameni care pre
dică muncitorilor, de la înălţimea punctului lor de vedere 
nepărtinitor, despre un socialism situat deasupra tuturor con
tradicţiilor de clasă şi luptelor de clasă. Dar aceştia sînt fie 
novici care mai au foarte multe de învăţat, fie cei mai înver
·şunaţi duşmani ai muncitorilor, lupi în piele de oaie. 

In text, ciclul marilor crize industriale este socotit ca fiind 
le cinci ani. Aceasta era perioada care reieşea, după cum 
Se părea, din mersul evenimentelor dintre 1825 şi 1842. Istoria 
industriei între anii 1842 şi 1868 a dovedit însă că în reali
tate această perioadă este de zece ani, că crizele interme
diare erau de natură secundară şi că după 1842 ele au dis-
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părut tot mai mult, După 1 868 situaţia s-a schimbat din nou ; 
dar despre aceasta vom vorbi mai tîrziu. 

Nu mi-a trecut cîtuşi de puţin prin minte să îndepărtez 
din carte numeroasele profeţii, mai cu seamă cele care se 
refereau la izbucnirea revoluţiei sociale în Anglia într-un 
viitor foarte apropiat şi care se datorau înflăcărării mele ti
nereşti din vremea aceea. Nu am nici un motiv să vreau să 
mă prezint pe mine sau lucrarea mea într-o lumină mai bună 
decit era cazul pe atunci. Ceea ce este uimitor nu e faptul 
că multe din aceste profeţii au dat greş, ci că atît de multe 
dintre ele s-au împlinit şi că situaţia critică a industriei en
gleze, ca urmare a concurenţei continentale, dar mai ales 
a celei americane, pe care am prevăzut-o, ce-i drept, într-un 
viitor mult prea apropiat, a devenit între timp realitate. In 
legătură cu acest punct mă simt dator să pun cartea de acord 
cu actuala stare de fapt. Fac acest lucru reproducind aici 
un articol apărut în .,Commonweal" din Londra la 1 martie 
1 885, în limba engleză, şi în .,Neue Zeit" din iunie al acelu
iaşi an (nr. 6) , în limba germană . 

.,Cu patruzeci de ani în urmă, Anglia se afla în pragul 
unei crize care nu putea fi soluţionată, după toate aparen
ţele, decit prin forţă. Dezvoltarea uriaşă şi rapidă a industriei 
întrecuse cu mult ritmul extinderii pieţelor străine şi al creş
terii cererii. La fiecare zece ani, procesul de producţie era 
intrerupt în mod violent printr-o criză comercială generală, 
care era urmată, după o lungă perioadă de depresiune cro
nică, de cîţiva ani de prosperitate, pentru a sfîrşi din nou 
printr-o supraproducţie febrilă şi în cele din urmă printr-o 
nouă prăbuşire. Clasa capitalistă revendica cu vehemenţă 
liber-schimbismul în comerţul cu cereale şi ameninţa că-1 va 
impune cu forţa, trimiţînd populaţia înfometată de la oraşe 
inapoi în districtele rurale de unde venise : însă, după cum 
spunea John Bright : «nu ca pe nişte oameni nevoiaşi care 
cerşesc piine, ci ca pe o armată care se încartiruieşte într-un 
teritoriu inamic». Masele muncitoare de la oraşe revendicau 
dreptul de a participa la puterea politică - Carta poporu
lui ; ele erau sprijinite de majoritatea micii burghezii, şi sin
gura deosebire dintre ele era felul în care carta trebuie apli
cată prin mijloace violente sau pe cale legală. Atunci a 
intervenit criza comercială din 1 847 şi foametea din Irlanda, 
şi o dată cu acestea perspectiva revoluţiei. 

Revoluţia franceză din 1848 a salvat burghezia engleză. 
Proclamaţiile socialiste ale muncitorilor francezi victorioşi .u 
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speriat mica burghezie engleză şi au dezorganizat mişcarea 
muncitorilor englezi, care se desfăşura într-un cadru mai 
strîmt, însă mai practic şi mai nemijlocit. Tocmai în momen
tul în care cartismul ar fi trebuit să-şi desfăşoare întreaga 
forţă, el s-a prăbuşit în interior, încă înainte de a se pră
buşi, la 1 0  aprilie 1848, în exterior. Activitatea politică a 
clasei muncitoare a fost împinsă pe planul al doilea. Clasa 
capitalistă învinsese pe toată linia. 

Reforma parlamentară din 1831  a marcat victoria întregii 
clase capitaliste asupra aristocraţiei funciare. Desfiinţarea 
taxelor vamale aupra grîului a însemnat victoria capitaliş
tilor industriali, însă nu numai asupra marii proprietăţi fun
ciare, ci şi asupra acelora dintre capitalişti ale căror interese 
erau mai mult sau mai puţin identice sau împletite cu cele ale 
proprietăţii funciare : bancherii, jucătorii de bursă, rentierii 
etc. Liber-schimbismul însemna transformarea întregii poli
tici financiare şi comerciale - externe şi interne - a Angliei 
în concordanţă cu interesele capitaliştilor industriali, clasa 
care reprezenta acum naţiunea. Şi această clasă s-a pus se
rios pe lucru. Orice piedică în calea producţiei industriale a 
fost înlăturată fără milă. Tariful vamal şi întregul sistem fis
cal au fost transformate. Totul a fost pus în slujba unui sin
gur scop, însă a unui scop de o importanţă primordială pentru 
capitalistul industrial � ieftinirea tuturor materiilor prime şi 
în special a tuturor mijloacelor de subzistenţă necesare cla
sei muncitoare ; producerea de materii prime şi menţinerea 
salariilor la un nivel scăzut, chiar dacă încă nu era vorba 
de reducerea lor. Anglia trebuia «să devină atelierul lumii» ; 
toate celelalte ţări trebuiau să devină pentru Anglia ceea ce 
devenise deja Irlanda : pieţe pentru produsele sale indus
triale, surse de materii prime şi de mijloace de trai . Anglia, 
marele centru industrial al unei lumi agrare, cu un număr 
mereu crescînd de sateliţi producători de grîu şi de bumbac 
care să se învîrtească în jurul soarelui industrial. Ce per
spectivă minunată 1 

Capitaliştii industriali au pornit la realizarea acestui ţel 
măreţ al lor înarmaţi cu acel spirit practic sănătos şi energic 
şi cu acel dispreţ pentru principii tradiţionale care i-au deo
sebit întotdeauna de concurenţii lor ifilistini de pe 1continent. 
Cartismul era pe cale de dispariţie. Noua epocă de înflorire 
a comerţului care a urmat în mod firesc şi aproape de la sine 
înţeles după crahul din 1847 a fost pusă exclusiv pe socoteala 
liber-schimbismului. In urma acestor două împrejurări, clasa 
43 - Marx-Engels - Opere, voi. II  
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muncitoare engleză devenise din punct de vedere politic 
apendicele «marelui partid liberal», partidul în fruntea că
ruia se aflau fabricanţii .  Această preponderenţă, odată cîşti
gată, trebuia permanentizată. Şi din rezistenţa dîrză opusă de 
cartişti nu liber-schimbismului, ci transformării liber-schim
bismului în unica problemă vitală a naţiunii, fabricanţii înţe
lesera şi înţelegeau tot mai mult pe zi ce trecea că burghezia 
nu va dobîndi dominaţia totală - politică şi socială - asu
pra naţiunii decît cu ajutorul clasei muncitoare. Astfel începu 
să se schimbe încetul cu încetul poziţia acestor două clase una 
faţă de cealaltă. Legile industriale, altădată sperietoarea tutu
ror fabricanţilor, erau acum nu numai acceptate de bunăvoie de 
aceştia, ci chiar extinse într-o măsură mai mare sau mai mică 
asupra întregii industrii .  Trade-unionurile, care nu de mult 
erau considerate ca opera diavolului, erau acum răsfăţate şi 
protejate ca o organizaţie foarte îndreptăţită şi ca un mijloc 
util pentru a răspîndi în sînul muncitorimii teorii economice 
sănătoase. Inseşi grevele, care înainte de 1848 erau declarate 
în afara legii, erau considerate acum, în anumite împrejurări, 
ca foarte utile, mai ales cînd domnii fabricanţi le provocau ei 
înşişi la momentul oportun. Cele mai revoltătoare dintre le
gile care îi răpeau muncitorului drepturile egale cu ale pa
tronului său au fost desfiinţate. Iar mult temuta Cartă a po
porului din trecut a devenit acum, cel puţin în punctele ei 
esenţiale, programul politic al aceloraşi fabricanţi care o con
bătuseră cu atîta înverşunare. Desfiintarea censului de avere 
şi votul secret au fost adoptate prin lege. Reformele parla
mentare din 1867 şi 1884 se apropie foarte mult de votul uni
versal, cel puţin de acela care e acum în vigoare în Germa
nia ; proiectul privitor la circumscripţiile electorale, care se 
află acum în dezbaterea parlamentului, creează drcumscripţii 
egale, în orice caz nu mai putin egale în general decît cele 
din Franţa sau din Germania. Diete şi mandate pe termen mai 
scurt, chiar dacă nu parlamente alese anual, se întrevăd ca 
o cucerire incontestabilă a viitorului apropiat ; şi totuşi sînt 
oameni care spun că mişcarea cartistă ar fi moartă. 

Revoluţia din 1848, ca multe alte revolutii care au prece
da:->, a aut o soată ,uată. A'ce.aşi oameii !mue . în
frînt-o au devenit, aşa cum obişnuia să spună Karl Mx, 
executarii ei testamentari . Ludovic Napoleon a fost silit să 
creeze o Italie unită şi independentă, Bismarck a fost silit să 
revoluţioneze Germania în felul său şi să redea Ungariei o 
oarecare independenţă, i ar fabricanţii englezi nu au altceva 
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mai bun de făcut decît să acorde Cartei poporului putere 
de lege. 

Efectele acestei dominaţii a capitaliştilor industriali în An
glia au fost la început uimitoare.- Afacerile au înflorit din 
nou şi s-au extins într-o măsură nemaipomenită chiar pentru 
acest leagăn al industriei moderne. Uriaşele realizări din 
trecut ale aburului şi ale maşinismului au pierdut orice în
semnătate în comparaţie cu formidabilul avînt al producţiei 
în ·cei 20 de ani dintre 1850 şi 1870, în comparaţie cu cifrele 
imense ale exportului şi importului, cu averile care se acu
mulau în mîinile capitaliştilor şi cu forţa de muncă ome
nească care se concentra în marile oraşe. Progresul a fost, 
desigur, din nou întrerupt, ca şi mai înainte, prin izbucnirea 
crizelor o dată la 1 0  ani ; în 1857 la fel ca şi în 1866 ; însă 
aceste momente de regres erau considerate ca fenomene na
turale inevitabile prin care societatea trebuie să treacă, după 
care, pînă la urmă, totul reintră în normal. 

Dar care era situaţia clasei muncitoare în această peri
oadă ? Temporar intervenea o îmbunătăţire chiar în starea 
marii mase. Dar această stare recădea mereu la nivelul ante
rior din cauza marelui număr al armatei de rezervă fără ocu
paţie, din cauza înlăturării necontenite a muncitorilor de 
către noile maşini şi a afluenţei muncitorilor agricoli, care 
începeau şi ei să fie din ce în ce mai mult înlăturaţi de maşini. 

Un progres durabil a avut loc numai la două categorii fa
vorizate ale clasei muncitoare. Dintre acestea, prima o con
stituie muncitorii industriali. Stabilirea prin lege a unei zile 
de muncă medii, relativ raţionale, în favoarea lor a avut drept 
urmare că muncitorii şi-au revenit într-o oarecare măsură 
din punct de vedere fizic şi că au căpătat o superioritate 
morală întărită încă prin concentrarea lor locală. Situaţia lor 
este fără doar şi poate mai bună decît înainte de 1848. Cea 
mai bună dovadă este faptul că, din zece greve pe care le 
fac, nouă sînt provocate de înşişi fabricanţii şi în propriul 
interes al acestora, grevele fiind singurul mijloc de a limita 
producţia. Nu veţi putea convinge niciodată pe fabricanţi să 
se înţeleagă cu toţii între ei să lucreze cu timp redus, oricît 
de puţine şanse ar avea de a-şi plasa marfa. Insă convingeţi 
pe muncitori să declare grevă, şi toti capitaliştii, pînă la ul
timul, îşi vor închide fab.icile. 

In al doilea rînd, marile trade-unionuri. Ele sînt organi
zaţiile acelor ramuri de producţie în care nu poate fi folosită 
decît munca bărbaţilor adulti sau în orice caz în care aceasta 

43* 
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este predominantă. Aici nici concurenţa muncii femeilor şi a 
copiilor, nii a maşinilor nu au fost în stare să frîngă forţa lor 
organizată. Mecanicii, dulgherii, tîmplarii, muncitorii din con· 
strucţii sînt în ramura respectivă o forţă, şi aceasta într-o 
măsură atît de mare încît pot să reziste cu succes introdu
cerii maşinilor, aşa cum e cazul muncitorilor din construcţii .  
Este neîndoios că situaţia lor s-a îndreptat simţitor după 
1848 ; cea mai bună dovadă este că, de mai bine de 15 ani, 
nu numai patronii lor au fost mulţumiţi de ei, dar ei înşişi 
s-au arătat mulţumiţi de patronii lor. Ei constituie o aristo• 
craţie în sînul clasei muncitoare ; ei au reuşit să dobîndeasc3 
o situaţie relativ confortabilă, şi această situaţie o acceptă 
ca definitivă. Aceştia sînt muncitorii model ai domnilor Leone 
Levi şi Giffen (şi ai stimabilului Lujo Brentano) şi sînt într-a• 
devăr oameni foarte simpatici, cu care orice capitalist cu 
judecată în parte şi clasa capitalistă în general puteau cădea 
la învoială. 

In ceea ce priveşte însă marea masă a muncitorilor, mi
zeria este astăzi la fel de adîncă şi nesiguranta zilei de mîine 
este la fel de mare, dacă nu chiar mai mare decît a fost 
vreodată. Cartierul răsăritean al Londrei este o imensă mo
cirlă stagnantă de mizerie şi desperare, de foamete cînd 
muncitorii sînt fără ocupaţie şi de decădere fizică  şi morală 
cînd au de lucru. Şi situaţia e aceeaşi în toate celelalte 
mari oraşe, cu excepţia minorităţii privilegiate a muncitori
lor ; la fel şi în oraşele mai mici şi în districtele rurale .  Legea 
care limitează valoarea forţei de muncă la preţul mijloacelor 
de subzistenţă necesare şi cealaltă lege care reduce preţul 
ei mediu la minimul acestor mijloace de subzistenţă influen
ţează asupra muncitorilor cu forţa irezistibilă a unei maşinî 
automate care îi striveşte între roţile ei. 

Aceasta era deci situaţia creată prin introducerea în 1847 
a politicii liber-schimbismului şi ca urmare a dominaţiei de 2) 
de ani a capitaliştilor industriali .  Dar apoi a intervenit o coti· 
tură. După ciza din 1866 a urmat într-adevăr o oarecare în
viorare a afacerilor, cam în jurul anului 1873, însă aceasta 
nu a durat mult timp. E drept că la data cînd era scadentă 
criza, în 1877 sau 1878, noi nu am trecut printr-o criză pro
priu-zisă, însă din 187i încoace trăim într-o stare de stagnare 
cronică a tuturor ramurilor industriale principale. Nici pră· 
buşirea totală nu vrea să vină, nici mult aşteptata înflorire 
comercială la care credeam că avem dreptul atît înainte cît  
şi  după crah. O presiune nimicitoare, o suprasaturaţie qonică 
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a tuturor pieţelor în toate ramurile comerţului, aceasta este 
situaţia în care ne zbatem de aproape zece ani. Care este 
cauza ? 

La baza teoriei liber-schimbismului a stat ipoteza că An
-glia trebuie să devină unicul mare centru industrial al unei 
lumi agrare, şi faptele au dovedit că această ipoteză a fost 
.complet greşită. Condiţiile industriei moderne, forţa aburului 
şi maşinile, pot fi produse pretutindeni unde există combus
tibil, mai ales cărbuni, şi există şi alte ţări în afară de Anglia 
care au cărbuni : Franţa, Belgia, Germania, America, ba chiar 
Rusia. Şi locuitorii acestor ţări nu au fost de părere că este 
în interesul lor să se transforme în arendaşi deficitari ca 
irlandezii numai şi numai pentru gloria şi îmbogăţirea capi
taliştilor englezi . Ei au început să producă, şi nu numai pen
tu ei înşişi,  ci şi pentru restul lumii, iar rezultatul este că 
monopolul industrial pe care Anglia l-a deţinut timp de 
.aproape un secol a fost acum în mod definitiv frînt. 

Insă monopolul industrial al Angliei este piatra unghiu
lară a sistemului social englez în vigoare. Dar, chiar în timp 
ce aces t monopol era în fiinţă, pieţele nu puteau ţine pasul 
.cu productivitatea crescîndă a industriei engleze ; rezultatul 
.au fost crizele care surveneau o dată la zece ani. Pieţe noi 
devin însă acum din zi în zi mai rare, astfel încît chiar negrii 
din Congo sînt siliţi să accepte civilizatia care se revarsă 
asupra lor sub formă de stambă din Manchester, olărie din 
Staffordshire şi articole de metal din Birmingham. Ce se va 
întîmpla cînd va începe afluxul de mărfuri continentale şi 
mai ales de mărfuri americane în cantităţi tot mai mari, dacă 
încă de pe acum această parte a leului în aprovizionarea 
lumii care revine fabricilor engleze scade an de an ? Răs
punde libere-schimb, tu care eşti leacul universal ! 

Eu nu sînt primul care subliniez acest lucru. lncă în 1883, 
la adunarea ţinută de British Association la Southport, d-1 
Jnglis Palgrave, preşedintele secţiei economice, a spus răspi
cat că pentru Anglia timpul marilor profituri comerciale a 
trecut şi că în dezvoltarea unei serii de ramuri industriale 
importante a intervenit o pauză. Se poate aproape spune că 
Anglia se află pe pragul unei situaţii lipsite de orice perspec
tivă de progres. 

Dar cum se vor sfîrşi toate acestea ? Producţia capitalistă 
nu poate să stea pe loc ; ea trebuie să crească şi să se extindă 
sau trebuie să moară. lncă de pe acum simpla reducere a 
p ărţii leului care revine Angliei în aprovizionarea pieţei mon-
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diale înseamnă stagnare, mizerie şi prisos de capital, pe de o 
parte, şi prisos de muncitori fără ocupaţie, pe de altă parte. 
Ce se va întîmpla cînd creşterea producţiei anuale va fi 
complet oprită ? Iată punctul vulnerabil, călcîiul lui Achile 
al producţiei capitaliste. Condiţia ei vitală este necesitatea 
unei expansiuni continue, şi această expansiune continuă de
vine acum imposibilă. Producţia capitalistă intră într-un 
impas. Pe fiecare an ce trece, în faţa Angliei se ridică cu tot 
mai multă insistenţă problema : sau se duce de rîpă naţiunea, 
sau producţia capitalistă. Care din două va fi sacrificată ? 

Dar clasa muncitoare ? Dacă în timpul perioadei de expan
siune uriaşă a comerţului şi a industriei, din 1848 pînă în 
1868, ea a avut de îndurat o asemenea mizerie, dacă chiar în 
această perioadă marea ei majoritate a cunoscut în cel mai 
bun caz numai o îmbunătăţire temporară a situaţiei ei, în 
timp ce numai o mică minoritate, protejată şi privilegiată, s-a 
bucurat de un avantaj durabil, ce se va întîmpla cînd această 
perioadă înfloritoare va lua sfîrşit în mod definitiv, cînd 
actuala stagnare apăsătoare nu numai că se va accentua, ci 
cînd această stare accentuată de depresiune isuportabilă va 
deveni starea permanentă, normală a industriei engleze ? 

Adevărul este următorul : atîta timp cît a durat monopolul 
industrial al Angliei, clasa muncitoare engleză a participat 
într-o anumită măsură la avantajele acestui monopol. Aceste 
avantaje au fost împărţite în mod foarte inegal ; minoritatea 
privilegiată a încasat partea cea mai mare, însă şi marea 
masă îşi avea din cînd în cînd, în mod trecător, partea sa. Şi 
acesta este motivul pentru care, după dispariţia owenismului, 
în Anglia nu a mai existat socialism. O dată cu prăbuşirea 
monopolului industrial, clasa muncitoare engleză va pierde 
această situaţie privilegiată. Ea se va pomeni în totalitatea 
ei - inclusiv minoritatea privilegiată şi conducătoare - în
tr-o bună zi la acelaşi nivel cu muncitorii din străinătate. Şi 
acesta este motivul pentru care în Anqlia va exista din nou 
socialism" .  

Acesta este articolul din 1885. ln prefaţa engleză din 1 1  
ianuarie 1892 am continuat : 

"La această descriere a situatiei, aşa cum îmi apărea ea 
în 1885, nu am decît foarte puţin de adăugat. Este inutil să 
spun că astăzi «în Anglia există realmente din nou socialism» 
şi încă în proporţie de masă : socialism de toate nuanţele, 
socialism conştient şi inconştient, socialism în proză şi în ver
suri, socialism al clasei muncitoare şi al clasei de mijloc, căci 
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într-adevăr această oroare a ororilor, soc�alismul, nu numai 
că a devenit respectabil, ci şi-a îmbrăcat haine de gală şi se 
lăfăieşte pe fotoliile din saloane. Aceasta dovedeşte încă o 
dată iremediabila nestatornicie a despotului îngrozitor al 
bunei societăţi : opinia publică a clasei de mijloc, şi îndrep
tăţeşte încă o dată dispreţul pe care noi, socialiştii din gene
raţia trecută, l-am avut întotdeauna pentru această opinie 
publică. De altminteri nu avem nici un motiv să ne plîngem 
de acest nou simptom. 

Ceea ce mi se pare mult mai important decît această modă 
de moment care domneşte în cercurile burgheze, care fac 
paradă cu un socialism diluat şi ceea ce consider că este 
chiar mai important decît progresul pe care socialismul 1-a 
făcut în genere în Anglia este reinvierea cartierului răsări
tean al Londrei. Acest lăcaş imens al mizeriei nu mai e mo
cirla stagnantă de acum 6 ani. Cartierul răsăritean s-a trezit 
din starea de desperare în care încremenise ; el a revenit la 
viaţă şi a devenit leagănul «noului unionism>>, adică al orga
nizaţiei marii mase a muncitorilor «necalificaţi». Se poate că 
aceas tă organizaţie a adoptat în unele privinţe forma vechi
lor uniuni ale muncitorilor «calificaţi» ; ea este totuşi esen
ţial diferită prin caracterul ei. Vechile uniuni au păstrat tra
diţiile epocii  în care au fost înfiinţate ; ele consideră siste
mul muncii salariate ca un fapt definitiv, dat o dată pentru 
totdeauna şi care în cel mai bun caz poate fi puţin ameliorat 
în favoarea membrilor ei. Noile uniuni, în schimb, au fost 
înfiinţate într-o epocă în care credinţa în veşnicia sistemului 
muncii salariate era deja serios zdruncinată. Intemeietorii şi 
animatorii lor erau sau socialişti conştienţi sau socialişti prin 
sentiment ; masele care se îndreptau spre aceste uniuni şi 
care constituie forţa lor erau înapoiate, neglijate şi privite 
cu dispreţ de aristocraţia clasei muncitoare. Ele au însă un 
avantaj imens : spiritele lor sînt un teren virgin, complet 
libere ·de prejudecăţile burgheze «respectabile» moştenite, 
care creează confuzii în capetele «vechilor unionişti» cu 
situaţie mai bună. Şi astfel vedem astăzi cum aceste noi 
uniuni preiau în genere conducerea mişcării muncitoreşti, 
«vechile» uniuni bogate şi mîndre ajungînd tot mai mult la  
remorca lor. 

Fără îndoială că oamenii din cartierul răsăritean au făcut 
gafe teribile ; dar acelaşi lucru 1-au făcut şi predecesorii lor 
şi-1 mai fac şi astăzi socialiştii doctrinari care strîmbă din 
nas cînd este vorba de ei. O clasă mare, ca şi o naţiune mare, 
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învaţă cel mai repede de pe urma propriilor ei erori. Şi,  în 
ciuda tuturor greşelilor posibile din trecut, prezent şi viitor, 
trezirea cartierului răsăritean al Londrei rămîne unul dintre 
cele mai mari şi mai rodnice evenimente ale acestui fin de 
siecle * şi sînt fericit şi mîndru ·Că mi-a fost dat să-1 trăiesc 
şi eu" .  

D e  acum şase luni cînd am scris rîndurile d e  mai sus, miş
carea muncitorească engleză a mai făcut un pas considerabil 
înainte. Alegerile parlamentare care s-au terminat acum 
cîteva zile au făcut cunoscut în mod formal celor două par
tide oficiale, atît conservatorilor cît şi liberalilor, că de aici 
înainte vor trebui să ţină seama de un al treilea partid, par
tidul muncitoresc. Acest partid muncitoresc este abia în curs 
de formare ; elementele lui abia leapădă tot felul de preju
decăţi tradiţionale - pe de o parte pe cele burgheze, pe de 
alta pe cele moştenite de la sindicaliştii din trecut, ba chiar 
şi pe cele ale socialismului doctrinar - pentru a se putea 
întîlni în sfîrşit pe un teren comun tuturor. Şi totuşi instinc
tul care i-a strîns laolaltă este de pe acum atît de puternic, 
încît a dat loc la rezultate electorale nemaicunoscute pînă 
acum în Anglia. La Londra s-au prezentat doi candidaţi din 
rîndurile muncitorilor, declarînd în mod deschis că sînt so
cialişti ; liberalii n-au îndrăznit să le opună un contracandi
dat şi cei doi socialişti au ieşit cu o majoritate zdrobitoare 
şi neaşteptată. La Middlesbrough s-a prezentat un candidat 
al muncitorilor împotriva unui liberal şi a unui conservator 
şi a fost totuşi ales. In schimb, noii candidaţi ai muncitorilor 
care au încheiat un cartel electoral cu liberalii au suferit, cu 
o singură excepţie, un eşec iremediabil. Dintre aşa-zişii repre
zentanţi de pînă acum ai muncitorilor, adică acei oameni 
cărora li se iartă calitatea de muncitori pentru că ei înşişi ar 
dori s-o facă dispărută în oceanul liberalismului lor, cel mai 
important reprezentant al vechiului unionism, Henry Broad
hurst, a căzut cu succes pentru că s-a declarat împotriva zilei 
de muncă de 8 ore. In două circumscripţii electorale din 
Glasgow, într-una din Salford şi în mai multe altele s-au 
prezentat candidaţi independenţi ai muncitorilor alături de 
candidaţii celorlalte două partide ; ei au căzut în alegeri, 
însă candidaţii liberali au avut aceeaşi soartă. Pe scurt, în
tr-un număr de circumscripţii electorale industriale şi în ma
rile oraşe, muncitorii au rupt cu hotărîre legăturile cu cele 

* - sfîrşit de secol. - Nota Trad. 
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două partide vechi, obţinînd prin aceasta succese directe sau 
indirecte, cum nu s-a mai întîmplat la nici una din alegerile 
din trecut. Şi bucuria muncitorilor este fără seamăn. Ei au 
văzut şi au simţit pentru prima oară ce sînt în stare cînd 
folosesc dreptul de vot în interesul clasei lor. Credinţa oarb ă  
în "marele partid liberal" ,  credinţă care i-a stăpînit aproape 
40 de ani pe muncitorii englezi, a fost spulberată. Ei şi-au 
putut da seama din exemple elocvente că ei, muncitorii, sînt 
forţa hotărîtoare în Anglia, !U condiţia să vrea acest lucru 
şi să ştie ce anume vor ; şi alegerile din 1892 au fost în
ceputul acestei voinţe şi ştiinţe. De rest va avea grijă miş
carea muncitorească  de pe continent ; germanii şi francezii, 
care 'sînt de pe acuma atît de bine reprezentaţi în parlamente 
şi în ·oonsiliile comunale, vor şti să menţină treaz, prin noi 
succese, elanul englezilor. Şi cînd peste nu prea multă vreme 
se va constata că acest nou parlament nu are ce face cu d-1 
Gladstone şi că d-1 Gladstone nu are ce face cu acest parla
ment,  atunci partidul muncitoresc englez va fi suficient de 
organizat pentru ca jocul dintre cele două partide vechi care 
se succed rînd pe rînd la guvern, eternizînd astfel domnia 
burgheziei, să ia sfîrşit. 

Londra, 21 iulie 1892. 
F. Engels 
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Adnotări 

"Sfinta familie, sau critica criticii critice. Impotriva lui Bruno 
Bauer & Co. • - prima lucrare scrisă in comun de Karl Marx şi 
F. Engels. Scrisă in perioada septembrie-noiembrie 1844, această lu� 
crare a apărut pentru prima oară la sfîrşitul lunii februarie 1 845, 
la Frankfurt-pe-Main. 

"Sfinta familie" este o denumire ironică dată fraţilor Bauer şi 
adepţilor lor, grupaţi in j urul revistei "Allgemeine Literatur-Zeitung".  
Ridicîndu-se impotriva lui  Bauer şi a altor tineri hegelieni, Marx şi 
Engels critică totodată şi filozofia idealistă a lui Hegel. 

Divergenţele profunde dintre Marx şi tinerii hegelieni au ieşit 
la iveală încă in vara anului 1842, cind s�a constituit la Berlin aşa� 
zisul cerc al celor "liberi" .  Devenind in octombrie 1842 redactor la 
"Rheinische Zeitung" ,  la care colaborau şi unii tineri hegelieni din Ber� 
lin, Marx se opuse publicării articolelor lipsite de conţinut, preten� 
ţi oase, scrise de membrii cercului celor "liberi",  cerc rupt de viaţa 
reală şi absorbit de controverse filozofice abstracte. In cei doi ani 
care au trecut de la ruptura dintre Marx şi cercul celor "liberi" ,  di� 
vergenţele politice şi teoretice dintre Marx şi Engels, pe de o parte, 
şi tinerii hegelieni, pe de altă parte, au devenit acute, de neîmpăcat. 
Aceasta se explică nu numai prin trecerea lui Marx şi Engels de la 
idealism la materialism şi de la democratismul revoluţionar la co� 
munism, ci şi prin drumul parcurs in acest timp de fraţii Bauer şi 
tovarăşii lor de idei. In "Allgemeine Literatur-Zeitung " ,  Bauer şi 
grupul lui s-au lepădat de "radicalismul anului 1842" şi de "Rhei
nische Zeitung" şi au alunecat pe p anta celui mai plat şi mai vulgar 
idealism subiectiv, propagind o "teorie" potrivit căreia numai per
sonalităţi alese, purtătorii "spiritului" ,  ai "criticii pure" sint făuritorii 
istoriei, iar masa, poporul ar fi numai un m aterial inert, un balast 
in procesul istoric. 

Marx şi Engels au hotărît să consacre prima lor lucrare comună 
demascării acestor idei dăunătoare, reacţionare, şi in acelaşi timp 
apărării noilor lor concepţii materialiste şi comuniste. In timpul ce
lor 10 zile cit a stat Engels la Paris in 1844, a fost elaborat planul 
cărţii, intitulată la început "Critica criticii critice. Impotriva lui Bruno 
Bauer & Co. " ,  au fost repartizate capitolele şi scrisă "Prefata". Engels 
şi-a scris capitolele sale înainte de pleoarea din Paris. Marx, căruia 
îi revenise partea cea mai mare a cărţii, a continuat să lucreze la 
ea pînă la sfîrşitul lunii noiembrie 1844 ; in acest timp el a mărit 
considerabil volumul proiectat al cărţii, folosind pentru capitolele 
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scrise de el o p arte din manuscrisele economice-filozofice la care 
lucrase în primăvara şi vara anului 1844, precum şi, alături de o 
serie de alte extrase şi conspecte, cercetările sale asupra re
voluţiei burgheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. ln 
timpul tipăririi acestei cărţi, Marx a completat titlul cu cuvintele : 
.,Sfînta familie" .  La tabla de materii s-a arătat care capitole sînt 
scrise de Marx şi care de Engels (vezi volumul de faţă, pag. 749-751) . 
Faptul că volumul cărţii, apărută într-un format mic, a depăşit 20 de 
coli de tipar, a scutit-o, conform legilor existente atunci într-o serie 
de state germane, de o cenzură prealabilă. - 3. 

2 .,Allgemeine Literatur-Zeitung• revistă lunară germană editată de 
tînărul hegelian Bruno Bauer la Charlottenburg (decembrie 1 843-
octombrie 1844). - 7.  

3 .,Scrieri despre pauperism• - articol scris de Cari Reichhardt şi pu
blicat în . ,Allgemeine Literatur-Zeitung" r. I şi II (decembrie 1843 şi 
ianuarie 1 844) . - 9. 

4 Miihleigner (textual : proprietar de moară) - cuvînt inexistent în 
limba germană şi care este traducerea literală a expresiei engleze 
mill-owner (proprietar de fabrică, fabricant) . Engels ia aici în de
ridere pe Julius Faucher, :olaborator la .,Allgemeine Literatur
Zeitung" , care folosea în articolele lui cuvinte formate de el după 
calapodul celor enqleze. - 12. 

5 ,.Pwbleme de actualitate din Anglia" - articol scris de Julius Fau
cher şi publicat în .,Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. VII şi VIII 
(iunie şi iulie 1 844) . - 12. 

6 Maşini de filat - între anii 1738 şi 1 835 au fost făcute în Anglia 
mai multe invenţii importante în domeniul mecanizării filatului care 
au avut o mare însemnătate pentru dezvoltarea capitalismului. ln 
1764 James Hargreaves inventează maşina de filat .,Jenny", perfec
ţionată apoi de Richard Arkwright între 1769 şi 1771 .  ln 1779 Samuel 
Crompton inventează maşina muie sau hand-muie. n 1825 Richard 
Robert inventează self-acting muie sau self-actor, maşina de filat 
automată. - 13, 253. 

7 The Anti-Corn-Law-League (Liga împotriva legilor cerealelor) - ligă 
liber-schimbistă întemeiată în 1 838 de către fabricanţii Cobden şi 
Bright din Manchester. Aşa-numitele legi ale cerealelor, care îngră
deau sau interziceau importul de cereale din străinătate, fuseseră in
troduse în Anglia în interesul marilor proprietari de pămînt, al land
lorzilor. Revendicînd libertatea deplină a comerţului, liga a luptat 
p entru abrogarea legilor cerealelor, pentru a face posibilă astfel 
reducerea salariilor muncitorilor şi pentru a slăbi poziţiile economice 
�i politice ale aristocraţiei funciare. ln lupta ei împotriva propri-
tarilor funciari, liga a încercat să folosească masele muncitoreşti, 
dar tocmai în acel timp muncitorii înaintaţi din Anglia porniseră 
pe calea unei mişcări muncitoreşti de sine stătătoare, politiceşte 
cristalizată (cartismul). Lupta dintre burghezia industrială şi aristo
craţia funciară s-a încheiat în 1 846 prin adoptarea legii cu privire la 
abrogarea legilor cerealelor. După aceasta, liga s-a dizolvat. - 14. 
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8 Lupta pentru limitarea legală a zilei de muncă la 10 ore, care l 
început în Anglia încă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în primii 
ani ai deceniului al 4-lea al secolului al XIX-lea, a cuprins mase 
largi ale proletariatului. Deoarece reprezentanţii aristocraţiei funciare 
căutau să exploateze această lozincă populară în lupta lor împotriva 
b urgheziei industriale, ei au luat atitudine în parlament pentru adop
tarea proiectului de lege pentru ziua de muncă de 10 ore ; începînd 
din 1833, în fruntea partizanilor acestei legi în p arlament se afla 
"conservatorul filantrop " lord Ashley. - 14. 

9 Cuvinte citate din cartea li Bruno Bauer "Die ute Sache der Frei
heit und meine eigene Angelegenheit" (Cauza dreaptă a libertăţii 
şi propria mea cauză) , Ziirich şi Winterthur, 1842. - 17. 

1 O Este vorba de articolul ,.D-l Nauwerck şi facultatea de filozofie" ,  
articol apărut î n  "Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. V I  (mai 1 844) , 
sub semnătura ,.J. " ,  iniţial a lui Jungnitz. - 18. 

1 1  Destituirea de la Bonn - în octombrie 1841 , guvernul Prusiei, avînd 
în vedere scrierile publicate de Bauer în domeniul criticii bibliei, 
i-a retras acestuia, în mod temporar, dreptul de a ţine prelegeri la 
Universitatea din Bonn. In martie 1 842 Bruno Bauer a fost destituit 
în mod definitiv. - 18. 

12 In această secţiune Engels analizează şi citează recenzia lui Edgar 
Bauer asupra cărţii : Flora Tristan, "L'Union ouvriere" (Uniunea 
muncitorească) , Paris, 1 843, recenzie apărută în "Allgamein\ Litera
tur-Zeitung" nr. V (aprilie 1 844). - 20. 

! 3  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, "Phănomenologie des Geistes" (Fe
nomenologia spiritului). Prima ediţie a apărut în 1 807. Pentru lucra
rea sa "Sfînta familie" ,  Marx a folosit volumul al II-lea din ediţia 
a doua a operelor lui Hegel, Berlin, 184 1 .  - 23. 

14 Din poezia lui Schiller "Das Mădchen aus der Fremde" (Fata de pe 
meleaquri străine) . - 24. 

1 5  Pierre-Joseph Proudhon, ,.Qu'est-ce que la propriete 1 Ou recherches 
sur le principe du droit et du gouvernement" (Ce este proprietatea 1 
Sau cercetări cu privire la principiul dreptului şi al guvernării) ; 
prima ediţie a apărut în 1 840 la Paris. Marx citează după ediţia din 
1 R41 de la Pris. 

Scrisă de pe poziţii mic-burgheze pline de contradicţii, cartea 
,.Ce este proprietatea 1" a produs la apariţia ei o impresie puternică 
prin atacurile ei vehemente împotriva proprietăţii private. O apre
ciere critică cuprinzătoare a acestei cărţi a fost făcută de Marx în 
articolul său .,Despre P. J. Proudhon" ,  publicat în 1 865 în ,,Social
Demokrat• sub forma unei scrisori adresate redactorului Schweitzer. 

Articolul "Proudhon" ,  scris de Edgar Bauer şi criticat de Marx 
în sectiunea de fată din ,.Sfînta familie " ,  a apărut în "Allgemeine 
Literatur-Zeitung" nr. V (aprilie 1 844}. - 25. 

1 6  "Reformişti• - adepţii ziarului parizian "La Reforme" ; din această 
grupare politică făceau parte democraţi şi republicani mic-burghezi, 
precum şi socialişti mic-burghezi. - 27 
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1 7  Sistemul mercantilist - doctrină economică care a apărut în secolul 
al XVII-lea mai cu seamă în Franţa şi în Anglia. Sistemul monetar 
o�a proclamat în mod j ust că producţia pentru piaţa mondială şi 
transformarea produsului în marfă, deci în bani, constituie premisa 
şi condiţia producţiei capitaliste. In sistemul mercantilist, care este
continuarea sistemului monetar, nu transformarea valorii mărfurilor 
în bani este aceea care decide, ci producerea de plusvaloare, dar 
aceasta din punctul de vedere lipsit de logică al sferei circulaţiei 
şi în aşa mod că această plusvaloare se concretizează într-un sur
plus de bani, într-un excedent al balanţei comerciale" (Marx) . Mer
cantiliştii afirmau că plusvaloarea provine din comerţ şi că numai 
comerţul exterior care are o balanţă comercială activă ar spori avu
ţia unei ţări. , 34. 

1 8  Fiziocratii - adepţii unei doctrine economice din secolul al XVIII-le! 
în Franţa (Quesnay, Mercier de la Riviere, Le Trosne, Turgot etc.) 
care, în opoziţie cu sistemul mercantilist, .,transpune din sfera cir
culaţiei în sfera producţiei propriu-zise cercetarea originii plusvalorii. 
punînd în felul acesta bazele analizei producţiei capitaliste" (Marx) .. 
Fiziocraţii considerau că renta funciară este unica formă de plus
valoare şi de aceea afirmau că munca agricolă este singura muncă 
productivă. - 34. 

19 .,Deutsch-Franzosische Jahrbucher• (Analele germana-franceze) au 
fost editate la Paris, în limba germană, sub redacţia lui Karl Marx 
şi a lui Arnold Ruge. A apărut numai primul număr (dublu) , în fe
bruarie 1844, în care s-au publicat : scrierile lui Karl Marx . ,Con
tribuţii la problema evreiască" şi .,Contribuţii la critica filozofiei 
hegeliene a dreptului. Introducere" ,  apoi lucrările lui Friedrich 
Engels . ,Schiţă a unei critici a economiei politice" şi .,Situaţia An
gliei. «Past and Presenh> by Thomas Carlyle" (vezi voi. 1 al ediţiei 
de faţă, pag. 382-412, 413-427, 544-571 , 572-598) .  Aceste lucrări 
marchează trecerea definitivă a lui Marx şi Engels pe poziţiile ma
terialismului şi ale comunismului. Incetarea apariţiei acestei reviste 
se datoreşte în special divergentelor principiale dintre Marx şi bur
ghezul radical Ruge. - 34. 

20 Aceste cuvinte din lucrarea lui Charles Comte .,Traite de la pro
priete (Tratat despre proprietate), voi. I, pag. 52, Paris, 1 834, sînt 
citate de Proudhon La pag. 93 a cărţii sale .,Qu'est-ce que la pro
priete ?" (Ce este proprietatea ?) (ediţia 1 841 ) .  - 49. 

21 Aluzie la analiza critică a romanului .,Misterele Parisului" de Eugene 
Sue, făcută de Szeliga în .,Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. VII. 
Romanul apăruse în 1842-1843 la Paris şi căpătase o largă răspîn
dire nu numai în Franţa, ci şi dincolo de hotarele ei. - 59. 

22 Moliere, .,Le bourgeois gentilhomme" (Burghezul gentilom) , actul 
al II-lea, scena a 6-a. - 60. 

23 Carta constituţională (Charte constitutionnelle), adoptată în Franţa 
după revoluţia burgheză din 1 830, constituia legea fundamentală a 
monarhiei din iulie. Expresia . ,Charte verite" este o aluzie ironică 
la cuvintele cu care se încheie proclamatia lui Ludovic-Filip din 
31 iulie 1 830 : " ... de acum înainte carta (charte) va fi un adevăr 
(verite) " . - 62. 



Adnotări 689 

24 Marx parafrazează aici versurile lui Goethe din ,.Faust" ,  partea 
întîi, scena a VI-a (.,Bucătăria vrăjitoarei" ) .  - 69. 

25 Citat din opera lui Charles Fourier ,.Theorie de l'unite universelle" 
(Teoria unităţii universale), val. III, partea a II-a, cap. 3. Prima 
ediţie a acestei opere a apărut în 1822 sub titlul : ,.Traite de l'asso
ciation domestique-agricole" .  - 73. 

26 Shakespeare, ,.Totul e bine cînd se sfîrşeşte bine",  actul I, scena 
a 3-a. - 78. 

27 Aici, ca şi în cele ce urmează, se citează din articolul lui Bruno 
Bauer .,Neueste Schriften iiber die Judenfrage" (Cele mai recente 
lucrări cu privire la problema evreiască) (.,Allgemeine Literatur
Zeitung" nr. I, decembrie 1843} ; acest articol constituia răspunsul 
lui Bauer la critica făcută în presă lucrării sale ,.Die Judenfrage " .  
- 88. 

28 Cartea lui Bruno Bauer .,Die Judenfrage" (Problema evreiască) a apă
rut la Braunschweig în 1843 ; ea cuprinde, cu unele adaosuri, un 
articol scris de el pe aceeaşi temă şi care fusese publicat (în no
iembrie 1842) în .,Deutsche Jahrbiicher" (Analele germane) (vezi 
adnotarea 37) . - 88. 

29 Acest mata citat de Marx figura sub titlul săptămînalului "Revolu
tions de Paris" (Revoluţiile Parisului), care apărea la Paris în pe
rioada iulie 1 789-februarie 1794. Pînă în septembrie 1790 a fost 
redactat de democratul Elisee Loustalot, publicist revoluţionar. - 92. 

30 ,.Vorlăufige Thesen zur Reformation der Philosophie" (Teze prelimi
nare pentru reforma filozofiei), scrise de Ludwig Feuerbach în ianuarie 
1 842, dar interzise de cenzură în Germania, au apărut în 1843 în 
Elveţia, în voi. II din ,.Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie 
and Publicistik" (Inedite din domeniul filozofiei şi publicisticii ger
mane moderne) . - 93. 

31 Doctrinarii - grupare de politicieni burghezi francezi din perioada 
Restauraţiei (18 15-1830). Doctrinarii erau partizani ai monarhiei 
constituţionale şi duşmani înverşunaţi ai mişcării democratice şi 
revoluţionare. Ei se străduiau să creeze un bloc al burgheziei şi no
bilimii după modelul celui din Anglia. Cei mai cunoscuţi dintre ei 
sînt : istoricul Fran;ois Guizot şi filozoful Pierre-Paul Royer-Col
lard, ale cărui vederi constituiau în domeniul filozofiei reacţiunea 
împotriva materialismului francez al secolului al XVIII-lea şi a ideilor 
democratice ale revoluţiei burgheze din Franta. - 95. 

32 Replica nr. 1 - articolul lui Bruno Bauer .,Neueste Schriften iiber 
die Judenfrage" (Cele mai recente lucrări cu privire la problema 
evreiască), publicat în ,.Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. I (decem
brie 1843} . - 97. 

33 "Contribuţii la problema evreiască• - articol scris de Karl Marx. 
Vezi volumul 1 al ediţiei de faţă, pag. 382-4 12. - 97. 

34 Prelegerile proi. Hinrichs ciclu de prelegeri ale huliganului de 
dreapta Hinrichs, editate la Halle în 1843 sub titlul ,.Politische 

44 - Marx-Engels - Opere, voi. Il 
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Vorlesungen" (Prelegeri politice) , voi. I-II. Recenzia lui Bruno Bauer 
asupra volumului I a apăUt în "Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. I 
(decembrie 1843). In secţiunea "Hinrichs nr. II" este vorba de re
cenzia lui Bruno Bauer asupra volumului al II-lea, apărută în nr. V 
al aceleiaşi reviste (aprilie 1844) . - 101 .  

35 Acest citat şi cele ce urmează sînt luate din cel de-al doilea articol 
scris de Bruno Bauer împotriva criticilor lucrării sale "Problema 
evreiască".  Intitulat, ca şi primul, "Cele mai recente lucrări cu pri
vire la problema evreiască " ,  acest articol a fost publicat în "Allge
meine Literatur-Zeitung" r. IV (martie 1844) , - 106. 

36 "Care este acum obiectul criticii ?• - titlul unui articol publicat de 
Bruno Bauer în "Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. VIII (iulie 1844). 
Aproape toate citatele din "Allgemeine Literatur-Zeitung" reproduse 
de Marx în secţiunea intitulată "A treia campanie a criticii abso
lute" sînt luate din acest articol. - 1 1 1 .  

37 "Deutsche Jahrbiicher• - titlul prescurtat a l  revistei literare şi filo
zofice a hegelienilor de stînga "Deutsche Jahrbicher fir Wissenschaft 
und Kunst" .  Primul număr al revistei a apărut în iulie 1841, la 
Leipzig, sub redacţia lui Anold Ruge. Inainte (în perioada 1838-
1841) revista apărea sub denumirea : "Hallische Jahrbicher fir 
deutsche Wissenschaft und Kunst " .  Mutarea sediului redacţiei din 
oraşul prusian Halle în Saxonia şi schimbarea denumirii revistei au 
fost determinate de faptul că pe teritoriul Prusiei această revistă 
era ameninţată să fie interzisă. Dar nici sub noua ei denumire nu 
s-a putut menţine multă vreme. In ianuarie 1843 revista "Deutsche 
Jahrbicher" a fost interzisă de guvernul saxon şi, printr-o hotărîre 
a dietei, această interzicere a fost extinsă asupra întregii Ger
manii. - 1 12, 148. 

38 "Rheinische Zeitung fiir Politik, Handel und Gewerbe• - cotidin 
care a apărut la Colonia în perioada 1 ianuarie 1 842-31 martie 1843. 
Ziarul fusese întemeiat de reprezentanţi ai burgheziei renane care 
aveau o atitudine opoziţionistă faţă de absolutismul prusac. Drept 
colaboratori au fost atraşi şi cîţiva tineri hegelieni. In aprilie 1842 
Karl Marx a devenit colaborator al ziarului "Rheinische Zeitung" ,  
iar  în luna octombrie a aceluiaşi an unul dintre redactorii lui. In 
"Rheinische Zeitung" au fost publicate şi unele articole scrise de 
Friedrich Engels. In timpul cît Karl Marx a fost redactor al ziarului, 
acesta a căpătat un caracter democratic-revoluţionar din ce în ce 
mai pronunţat. Orientarea ziarului "Rheinische Zeitung" ,  a cărui 
popularitate sporea necontenit în Germania, a provocat îngrijorare şi 
nemulţumire în cercurile guvenamentale, precum şi o campanie de 
aţîţări furibunde din partea presei reacţionare împotriva ziarului. La 
19 ianuarie 1 843 guvernul Prusiei a dat un decret prin care inter
zicea apariţia ziarului "Rheinische Zeitung" cu începere de la 1 apri
lie 1843, iar pînă atunci a instituit asupra lui o cenzură deosebit de 
severă. - 1 12. 

39 "Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptikr• (Critica isto
riei evanghelice a sinopticilor), voi. I-II, Leipzig, 1 84 1 ,  de Bruno 
Bauer, In istoria religiei se numesc sinoptici autorii primelor trei 
evanghelii. - 1 1 7. 
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40 .,Contribuţii la problema evreiască" - articol scris de Karl Max şi 
în care acesta supune unei critici aspre lucrarea lui Bruno Bauer 
"Die Judenfrage" (Problema evreiască) , precum şi articolul acestuia 
"Die Făhigkeit der heutigen Juden und Chisten, frei zu werden" 
{Capacitatea evreilor şi a creştinilor contemporani de a deveni liberi) . 
Vezi voi. 1 al ediţiei de faţă, pag. 382-412. - 1 19. 

4 1  Este vorba de articolul lui Bruno Bauer .,Die Făhigkeit der heutigen 
Juden und Christen, frei zu werden" (Capacitatea evreilor şi a creşti
oilor contemporani de a deveni liberi) din .,Einundzwanzig Bogen aus der 
Schweiz" (Douăzeci şi una de coli din Elveţia) . Această colecţie a 
apărut în 1 843, sub îngrijirea poetului Georg Herwegh, la Zirich 
şi Winterthur. - 120. 

· 

42 C�rcle social (Cercul social) - organizaţie întemeiată de reprezen
tanţi ai intelectualităţii democratice şi care şi-a desfăşurat activita
tea la Paris in primii ani ai revoluţiei burgheze din Franţa de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Locul pe care organizaţia Cercle so
cial îl ocupă în istoria ideilor comuniste este determinat pin reven
dicările ideologului său Claude Fauchet, care cerea : împărţirea ega
litară a pămîntului, plafonarea marilor averi şi dreptul la muncă 
pentru toţi cetăţenii apţi de muncă. Critica lui Claude Fauchet îm
potriva egalităţii formale proclamate de revoluţia franceză a pre
gătit atitudinea mult mai îndrăzneaţă a lui Jacques Roux, unul dintre 
-conducătorii grupului "les enrages" ,  în această problemă. - 133. 

43 Optsprezece Brumar - lovitura de stat din 9 noiembrie 1799, care a 
însemnat sfîrşitul contrarevoluţiei burgheze din Franţa ; prin această 
lovitură de stat a fost răsturnat Directoratul şi instaurată dictatura 
lui Napoleon 3onaparte. - 137. 

44 Direc toratul - guvern corupt l marii burghezii din Franţa în anii 
1794-1799, format în baza constituţiei directoratului ; el se temea 
atît de o continuare a revoluţiei cit şi de o reacţiune regalistă. - 137. 

45 Pierre-Jean-Georges Cabanis, "Rapports du physique et du moral de 
l'homme" (Raporturi între fizic şi moral la om) .  Prima ediţie a apă
rut în 1802 la Paris. O mare parte din această lucrare fusese pu
blicată încă în 1798 şi 1799 în comunicările ştiinţifice ale Academiei 
de Ştiinţe din Franţa. - 141 .  

46 Jansenişti (după numele teologului olandez Cornelius Jansen) -
adepţii unui curent opoziţionist din rîndurile catolicilor francezi în 
secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, care expima 
nemulţumirea unei părţi a burgheziei franceze faţă de ideologia feu
dală a catolicismului oficial. - 141.  

4 7 Claude-Adrien Helvetius, "De l'homme, de ses facultes intellec
tuelles et de son education• (Despre om, despre facultăţile sale in
telectuale şi despre educaţia sa). Această carte a fost publicată 
pentru prima oară după moartea autorului, la Haga, în 1773, cu spri
jinul lui Dmitii Alekseevici Golîţin, ambasadorul Rusiei în Olanda. 
- 145. 

48 "L'homme machine" (Omul-maşină) , Leyda, 1 748. Cartea lui La 
Mettrie, apărută anonim la Londra, a fost arsă, iar autorul ei expulzat 
din Olanda, unde emigrase din Franţa în 1745. - 145. 
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49 Cartea lui Holbach "Systeme de la nature, ou des loix du monde 
physique et du monde moral" (Sistemul naturii, sau despre legile 
lumii fizice şi ale lumii morale) a apărut în 1770 ; din considerente 
conspirative a fost indicat drept autor al cărţii J. B. Mirabaud, se
cretar al Academiei Franceze, decedat în 1760. - 145. 

50 Claude-Adrien Helvetius, "De l'esprit" (Despre spirit), voi. I-II, Paris, 
1822. Prima ediţie, apărută anonim la Paris în 1758, a fost arsă la 
începutul anului 1759, a lucrare ostilă statului şi religiei. - 1 48. 

5 1  "Allgemeine Zeitung• - cotidian înfiinţat în 1798 ; a apărut din 
1810  pînă la 1882, la Augsburg. - 150. 

52 Lorenz Stein, "Der Socialismus und Communismus des heutigen Frank
reichs" (Socialismul şi comunismul Franţei de azi) , Leipzig, 1842. 
După cum s-a dovedit ulterior, autorul acestei scrieri era un agent 
secret al guvernului Prusiei. - 150. 

53 ln j urul anului 390 î.e.n., galii au pornit asupra Romei. Ei au reuşit 
să cucerească oraşul Roma, cu excepţia Capitoliului, ai cărui apără
tori - după cum spune legenda - au fost treziţi la timp de gîgîitul 
gîştelor zeiţei Junona în momentul in care duşmanii dezlănţuiseră prin 
surprindere un atac nocturn. - 151 .  

64 Goethe, "Faust" ,  partea întîi, scena a 3-a ("Odaie de studiu " ) .  - 159. 

55 "Zeitschriit fur spekulative Theo1ogie" (Revista de teologie specula
tivă) , revistă editată de Bruno Bauer la Berlin în anii 1836-1 838. 
Bauer făcea parte pe atunci din grupul hcgelienilor de dreapta. - 160. 

56 Din scena a IV-a a comediei într-un act "Lucile" de scriitorul fran
cez Jean-Fran;ois Marmontel. - 1 61 .  

5 7  Povestirea lui Edgar Bauer "Es leben feste Grundsatze ! "  (Trăiască 
principiile ferme l) a apărut în cartea "Berliner Novellen" de Alexan
der Weill şi Edgar Bauer (Berlin, 1843) . - 164. 

58 Cercul berlinez (Berliner Couleur) - denumire pe care coresponden
tul revistei "Allgemeine Literatur-Zeitung" o dă grupului de tineri 
hegelieni berlinezi care nu făceau parte din cercul lui Bruno Bauer 
şi care atacau "Allgemeine Literatur-Zeitung" pe chestiuni meschine, 
de ordin privat ; printre aceşti tineri hegelieni-berlinezi era şi Max 
Stirner. - 1 66. 

59 Max se referă aici la articolul lui Brun o Bauer "Leiden und Freuden 
des theologischen Bewusstseins" (Suferinţele şi bucuriile coştiinţei 
teologice) din volumul al II-lea al culegerii "Anekdota zur neuesten 
deutschen Philosophie und Publicistik" (Inedite din domeniul filozo
fiei şi publicisticii germane moderne) . - 170. 

60 "La Democratie paciiique• - cotidian al fourieriştilor ; a apărut la 
Paris în anii 1843-1 85 1 sub conducerea lui Victor Considerant. 
- 171 . 

61 Heine, ,,Die Nordsee" (Marea Nordului) (ciclul 2, poezia "Fragen" 
(Intreb ări)) .  - 176. 
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32 Din cîntecul popular german .,Die Nonne" (Călugăriţa) . - 180. 

63 Din folclorul german .,Die sieben Schwaben" (Cei şapte suabi). 
182. 

64 Goethe, .,Zahme Xenien" (Xeniile blînde) , IX. - 197. 

\13 

65 .,Joumal des Debats• - titlul prescurtat al cotidianului francez bur
ghez .,Journal des Debats politiques et litteraires" ,  fondat la Paris 
în 1789. In timpul monarhiei din iulie - ziar guvernamental, organ 
al burqheziei orleaniste. - 214. 

66 ,.Le Siecle" - cotidian care a apărut la Paris în anii 1 836-1939. n 
deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea, el exprimă concepţiile ace
lei părţi a micii burghezii care se limita să ceară reforme constitu
ţionale moderate. - 214. 

67 ,.Les Petites Affiches de Paris" - una dintre cele mai vechi publicaţii 
periodice franceze, fondată la Paris în 1612 ; un fel de foaie infor
mativă în care se tipăreau diferite anunţuri şi înştiinţări. - 214. 

68 ,.Le Satan• - ziar satiric burghez, care a apărut la Paris în anii 
184--1 844. - 215. 

69 Marx citează aici din următoarele scrieri ale lui Charles Fourier : 
,.Theorie des quatre mouvements et des destinees generales •  (Teoria 
celor patru mişcări şi a destinelor generale) , ediţia 1 ,  1 808 ; .,Le 
nouveau monde industriei et societaire " (Noua lume a industriei şi 
societăţilor) , ediţia 1, 1 829, ca şi .,Theorie de l'unite universelle" 
(Teoria unităţii universale) . 1822. - 22 1 ,  

70 Fortunatus (Norocosul) - erou a l  unei legende populare germane, 
posesorul unei pungi miraculoase care nu seca niciodată şi al unei 
pălării fermecate. - 226. 

7 1  Principi ge1mani mediatizaţi - micii principi germani deposedaţi de 
puterea lor, ale căror ţărişoare au fost alipite la alte state germane 
mai mari în urma transf'mărilor teritoriale survenite în Germania 
în timpul războaielor napoieoniene şi ai Congresului de Ia Viena 
(1814-1 815) .  - 229. 

72 Tînăra Anglie (Young Engiand) - grupare de oameni politici şi 
de publicişti englezi care făceau parte din partidul tory ; această 
grupare s-a închegat la începutul deceniului 1840-1850. Reprezen
tanţii acestei grupări exprimau nemulţumirea aristocraţiei funciare 
faţă de creşterea puterii politice şi economice a burgheziei şi recur
geau la mijloace demagogice pentru a subordona influenţei Iar clasa 
muncitoare şi pentru a o folosi în lupta Iar î.potriva burgheziei. In 
.,Manifestul Partidului Comunist",  Marx şi Engels caracterizează 
concepţiile Iar drept .,socialism feudal" .  - 231. 

73 Marx citează, cu inserţii ironice, .,Corespondenţa din Ziirich • tri
misă de Hirzel şi publicată în .,Allgemeine Literatur-Zeitung" nr. V, 
aprilie 1 844. - 237. 

74 Opera lui Friedrich Engels .,Situaţia clasei muncitoare din Anglia" 
a fost scrisă Ia Barmen de Ia mijlocul lunii noiembrie 1 844 pînă la 
mijlocul lunii martie 1 845. Şederea timp de aproape 2 ani în Anglia 
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(noiembrie 1842-august 1 844) îi dăduse prilej lui Engels să studieze 
în amănunt condiţiile de viaţă ale proletariatului englez. Iniţial in
tenţiona să trateze acest subiect ca un capitol al unei lucrări mai 
cuprinzătoare cu privire la istoria socială a Angliei. Recunoaşterea 
rolului deosebit care revine proletariatului în societatea burgheză 
1-a determinat totuşi să dedice situaţiei clasei muncitoare engleze 
o lucrare aparte. 

Prima ediţie a cărţii a apărut în 1845, la Leipzig, în limba germană. 
O .,a doua ediţie revăzută" ,  în care Engels a intercalat notele de 
subsol indicate prin (1892), a apărut în 1892 la Stuttgart. In acest 
timp ieşiseră de sub tipar şi două traduceri autorizate ale cărţii în 
limba engleză. (New York, 1887, şi Londra, 1 892) . Prefata la e diţia 
americană din 1887 şi cea la ediţia germană din 1892, care apar înl 
ordine cronologică abia într-un volum de mai tîrziu al acestei edi· 
ţii, le publicăm în volumul de faţă ca anexe (pag. 657 şi urm.) . - 239. 

75 Dedicaţia .,Către clasa muncitoare a Marii Britanii " a fost scrisă 
de Engels în limba engleză, pentru ca, după cum îi scrie lui Marx 
în scrisoarea din 19 noiembrie 1844, . ,să o poată tipări separat şi 
trimite ş efilor de partide, literaţilor şi membrilor parlamentului din 
Anglia" . In ediţiile germane ale .,Situaţiei clasei muncitoare din An
glia" ,  publicate în 1845 şi 1892, a apărut această dedicaţie în limba 
engleză ; în schimb ea nu a apărut în ediţia americană (1877) şi cea 
engleză (1892) . - 243. 

76 Tulburările din Silezia şi din Boemia - răscoale ale ţesătorilor care 
au avut loc în 1844, mai ales în două sate mari sileziene, Langen
bielau şi Peterswaldau, şi care au fost înăbuşi te de · către armată. 
In acelaşi an, în Boemia, în districtele Leitmeritz şi Praga, munci
torii au luat cu asalt fabricile textile şi au distrus maşinile. - 247. 
454, 536, 575. 

77 In prezent se pot preciza unele afirmaţii ale lui Engels. Astfel Ark
wright nu a fost inventatorul propriu-zis al maşinii de filat, ci lui 
i se datoresc o serie de îmbunătăţiri aduse acesteia. Apoi nu-i erau 
cunoscute lui Engels unele descoperiri şi invenţii făcute în alte ţări. 
De pildă, maşina cu aburi fusese deja inventată în Franţa, Germa
nia şi Rusia atunci cînd englezul James Watt şi-a brevetat în 1769 
maşina sa cu aburi. - 257. 

78 "Durham ChronicJe• - hebdomadar care apare la Durham (Anglia) 
din 1 820 ; in deceniul al 4-lea al secolului al XlX-lea a fost expo
nentul unei orientări burgheze-liberale. - 262. 

79 Reformbill (Legea pentru . reforma electorală) a fost sancţionată la 
7 iunie 1832 de către regele Angliei Wilhelm al IV-lea. ln confor
mitate cu această lege, 56 de localităţi cu mai puţin de 2.000 de lo
cuitori au fost lipsite de dreptul de a-şi trimite reprezentanţi în Ca
mera comunelor. Proprietarii de terenuri şi de case care plăteau cel 
puţin 10 1. st. impozit pe an au căpătat drept de vot (de aici şi 
censul de 10 1. st.) . Reforma, îndreptată împotriva monopolizării vie
ţii politice de către aristocraţia funciară şi financiară, a înlăturat 
cele mai supărătoare rămăşiţe feudale din legile electorale engleze 
şi a deschis porţile parlamentului reprezentanţilor burgheziei in
dustriale. Proletariatul şi mica burghezie, principala forţă în lupta 
pentru reformă, au fost înşelaţi de către burghezia liberală şi nu au 
obţinut drept de vot. - 266, 610, 614. 
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80 Despre sesiunea parlamentară din 1844, vezi şi volumul de faţă, 
pag. 41--418,  517520, 526-527. - 266. 

8 1  Vezi voi. 1 al ediţiei de faţă, pag. 544-571. - 269. 

82 Engels citează aici raportul predicatorului G. Alston, publicat mai 
intii în organul burghez radical .,The Weekly Dispatch • şi ulterior 
in ziarul cartist .,The Northern Star" nr. 338 din 4 mai 1 844. - 278. 

83 ,.The Times" - cel mai mare cotidian englez, conservator 1 a fost 
fondat la 1 ianuarie 1 785 la Londra cu titlul .,Daily Universal Re· 
gister" 1 acest titlu a fost modificat la 1 ianuarie 1788 în .,The Times " .  
- 280. 

84 Raportul citat de Engels şi întocmit de comitetul ales de cetăţeni 
oraşului Huddersfield la 19 iunie 1 844 pentru cercetarea condiţiilor 
sanitare ale oraşului a apărut la 10 august 1 844 în .,The Northern 
Star" nr. 352. - 288. 

85 Kersall-Moor - un deal în apropiere de Manchester unde se ţineau 
adunările muncitoreşti. Engels îl numeşte muntele sacru prin ana
logie cu muntele sacru din Roma antică, unde, după cum se po
vesteşte, s-au adunat în anul 494 î.e.n. plebeii care se ridicaseră im
potriva patricienilor. - 292. 

86 Insurectia din 1842 - tentativă a muncitorilor englezi de a declara 
greva generală în august 1842 într-o serie de districte industriale 
(Lancashire, Yorkshire etc.). In unele localităţi, în cursul grevei, s-a 
ajuns la ciocniri armate cu poliţia şi armata. - 315. 

87 .,The Manchester Guardian• - ziar burghez din nglia, organ al 
adepţilor liber-schimbismului (free-traders), ulterior organ al parti
dului liberal i apare din 1821 la Manchester. - 317. 

88 Raportul pastorului W. Champneys asupra situaţiei muncitorilor lon
donezi din porturi, citat de Engels, a apărut mai întîi în săptămîna
lul .,The Weekly Dispatch" şi apoi, la 4 mai 1844, în ziarul .,The 
Northen Star" nr. 338. - 333. 

89 .. Vital Statistics of Glasgow, ilustrating the Sanitary Condition of 
the Population • (Statistica naşterilor şi deceselor din Glasgow ca 
ilustrare a stării sanitare a populaţiei) . Articolul d-rului R. Cowans 
a apărut în octombrie 1840 în .,Journal of the Statistica! Society of 
London • (Ziarul societăţii statistice din Londra) . - 353. 

90 Metropolitan Buildings Act - o lege specială privitoare la construc
tiile din Londra, adoptată de către p arlament în 1 844. - 356. 

9 1  Legea din 1 802 interzicea munca de noapte a ucenicilor minori şi 
limita timpul lor de muncă la 12 ore pe zi. Această lege se extindea 
numai asupra industriei linii şi a bumbacului i ea nu prevedea 
inspectarea fabricilor şi de aceea nici nu a fost respectată de fa
bricanţi. - 394. 

92 Legea din 1819  interzicea angaj area copiilor sub 9 ani în filaturile 
de bumbac şi în ţesătorii. Pentru copii şi tineri între 9 şi 16 ani s e  
interzicea munca d e  noapte ş i  s e  limita ziua d e  muncă la 12  ore, 
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exclusiv pauzele. Deoarece fabricanţii reglementau pauzele după bu
nul lor plac, ziua de muncă se prelungea în realitate pînă la 14 
ore şi chiar mai mult. 

Legea din 1825 stabile: că pauzele pentru mese nu puteau depăşi 
in total o oră şi jumătate. Legile din 1819 şi 1825 nu prevedeau 
inspectarea fabricilor şi de aceea lici nu au fost respectate de fa
bricanţi. - 411. 

93 ,.The Fleet Papers• - pamflete săptămînale sub formă de scrisori 
scoase între 1841 şi 1844 de Richard Oastler, pe cînd se afla în în
chisoarea datornicilor din Londra, situată în Fleet Street. - 416. 

94 ,.The Norbhern Star• - săptămînal englez, organul cartiştilor ; a 
apărut din 1838 pînă în 1852, la început la Leeds, iar din noiembrie 
1 844 la Londra. Fondatorul şi redactorul ziarului era Feargus Ed
ward O'Connor ; în deceniul al 5-lea a fost redactat de George Ju
lian Harney. Engels a fost colaboratorul acestui ziar din septembrie 
1 845 pînă în martie 1848. - 423. 

95 Poezia lui Edward P. Mead ,.Regele-abur• a fost tradusă de 
Friedrich Engels ; textul englez al acestei poezii, apărută la 1 1  fe
bruarie 1843 în ,.Northern Star" nr. 274, contine două strofe în plus. 
- 427. 

96 ,.Revue des deux Mondes• - revistă bilunară de istorie, politică, 
literatură şi artă care apare la Paris din 1829. - 439. 

97 In primele lor scrieri, Marx şi Engels mai vorbesc încă de vînzarea 
muncii. Ulterior, Marx a dovedit că muncitorul nu-şi vinde munca 
sa, ci forta sa de muncă. Vezi în această privinţă explicaţia din in
troducerea lui Engels la noua ediţie a lucrării lui Mrx .,Lohnarbeit 
und Kapital" ,  Berlin, 189 1  (Karl Marx : ,.Muncă salariată şi capital " ,  
E.S.P.L.P. 1957, ediţia a V-a) . - 440. 

98 Rişcă (tossing coins) - joc de noroc la care cîştigă cel care ghiceşte 
pe ce parte va cădea o monedă aruncată în sus. - 445. 

99 După cum se spune, în anul 494 î.e.n. patricianul roman Menenius 
Agrippa a fost trimis la plebeii răsculaţi care se adunaseră pe mun
tele sacru. El a reuşit să ajungă la o conciliere, povestindu-le para
bola cu membrele corpului, care, refuzînd să mai servească stoma
cul deoarece acesta nu face altceva decît să consume hrana, îşi 
provoacă în felul acesta cele mai mari prejudicii. - 462. 

l 00 Răscoale poliţieneşti (spy outbreaks) - denumire dată ciocnirilor 
dintre cartişti şi poliţie puse la cale de agenţi provocatori la Shef
field, Bradford şi în alte oraşe. Ca urmare a acestor ciocniri au fost 
arestaţi numeroşi conducători şi participanţi la mişcare. - 469. 

Z O I  Colonii în ţară (home-colonies) - aşa şi-a intitulat Robert Owen 
societăţile sale comuniste model. - 474. 

1 02 Mechanics" lnstitutions - şcoli ser ale pentru muncitori unde se ţineau 
cursuri de cultură generală şi diferite discipline tehnice ; în Anglia 
primele Mechanics' Institutions au fost înfiinţate în 1823 la Glasgow 
şi în 1824 la Londra. La începutul deceniului al 5-lea al secolului 
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al XIX-lea existau peste 200 de asemenea şcoli, mai ales în oraşele 
industriale din Lancashire şi Yorkshire. Burghezia s-a servit de aceste 
şcoli ca să formeze muncitori calificaţi pentru industrie şi ca să-i in
fluenţeze în spiritul ei. - 476. 

1 03 "The Mining Journal" - hebdomadar pentru probleme privind in
dustria minieră, transporturile şi comerţul, fondat la Londra în 1 835. 
- 487. 

1 04 Această lege, care interzicea munca în subteran a femeilor şi a 
copiilor sub 10 ani, a fost adoptată de parlament la 10 august 1 842. 
- 488. 

l 05 Court of Queen's Bench (Tribunalul reginei) - unul dintre cele mai 
vechi tribunale ale Angliei ; în secolul al XIX-lea (pînă în 1 873) era 
cea mai înaltă instanţă autonomă care examina litigiile penale şi 
civile şi avea dreptul de a revizui hotărîrile unui şir de instanţe 
inferioare. - 491. 

1 06 Writ of Habeas Corpus - dreptul celui arestat de a cere cerceta
rea legalităţii arestării sale în cursul căreia tribunalul poate ajunge 
la următoarele concluzii : I.  arestatul este pus în libertate, II. este 
trimis înapoi în închisoare, III. tribunalul îl eliberează pe cauţiune 
sau garanţie. Writ of Habeas Corpus, reglementat prin legea din 1 679, 
poate fi suspendat temporar printr-o hotărîre a parlamentului ; nu 
se poate face uz de acest drept în cazuri de înaltă trădare. - 491.  

1 07 Repeal-Agitation - Repeal (revocare) - era revendicarea desfiin
ţării uniunii dintre Irlanda şi Marea Britanie. Uniunea anglo-irlan
deză a fost impusă Irlandei de către guvernul englez după înăbuşi
rea răscoalei irlandeze din 1798. Uniunea, care a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 1801,  a înlăturat ultimele rămăşiţe de autonomie a Ir
lan dei şi a desfiinţat parlamentul irlandez. Revendicarea desfiinţării 
uniunii (Repeal of Union) a devenit, începînd din deceniul al 2-lea 
al secolului al XIX-lea, una dintre cele mai populare lozinci din 
Irlanda ; în 1 840 a fost înfiinţată Repeal Association (Asociaţia mili
tanţilor pentru independenţa Irlandei) . Conducătorul ei, O'Connell, 
a fost arestat în 1843 şi, în februarie 1 844, intentîndu-i-se un proces, 
a fost condamnat la 1 an închisoare şi 2.000 1.  st. pentru "instigare" 
la revoltă ; în septembrie 1844 sentinţa a fost suspendată de parla
ment. - 510. 

1 )8 Vezi voi. 1 al ediţiei de faţă, pag. 572-598. - 511 .  

H l 9  Laissez-faire, laissez-aller - principiul economiştilor burghezi care 
erau pentru liber-schimbism şi neamestecul statului în chestiunile 
economice. - 513. 

l l  O Masa (ospăţul sau praznicul) Barmecidului - din "Povestea celui 
de-al şaselea frate al bărbierului" din "O mie şi una de nopţi" . Bar
mecidul cel bogat, vrînd să.şi bată joc de un sărman flămînd, îl 
invită la un ospăţ simulat la care îl regalează pe cel flămînd numai 
cu gesturi şi vorbe. - 528. 

1 1 1  9 termidor (27 iulie 1794) - ziua prăbuşirii lui Robespierre şi a dic
taturii iacobinilor în timpul revoluţiei franceze, Lovitura contra-
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revoluţionară a croit calea care a dus la instaurarea dictaturii mili
tare a perioadei napoleoniene, care a sugrumat revoluţia franceză şi 
nu a lăsat să subziste decit acele rezultate ale revoluţiei care erau 
in avantajul marii burghezii. - 53 1, 596. 

1 1 2  Articolul "Socialismul pe continent" a apărut in "The New Moral 
World" cu o menţiune din partea redacţiei că este vorba de extrase 
dintr-o scrisoare trimisă gazetei "The New Moral World" de către un 
fost corespondent din Barmen in Prusia. - 533. 

1 1 3  "The New Moral World" � hebdomadar al socialiştilor utopişti, 
înfiinţat in 1834 de Robert Owen ; a apărut pînă in 1 846, fiind editat 
mai intii la Leeds şi de la 1 octombrie 1841 la Londra. Friedrich En
gels a colaborat la această gazetă din noiembrie 1843 pînă in 
mai 1845.  - 533. 

1 1 4  Prin faptul că poporul marocan a sprijinit mişcarea de eliberare din 
Algeria impotriva expansiunii colonialiste a Franţei a izbucnit in 
1844 un război intre Maroc şi Franţa. - 533. 

1 1 5  "Vorwarts /" - ziar in limba germană care a apărut de două ori 
pe săptămînă, din ianuarie pînă în decembrie 1844, la Paris. Sub in
fluenţa lui Marx, care din vara anului 1844 a făcut parte din redacţie, 
ziarul a început să aibă o orientare comunistă, crfticînd aspru stă
rile de lucruri reacţionare din Prusia. Ziarul cuprindea articole scrise 
de Karl Marx şi Friedrich Engels (vezi voi. 1 al ediţiei de faţă, 
pag. 428-446 şi 599-646) . La cererea guvernului prusian, guvernul 
Guizot a dispus, în ianuarie 1845, expulzarea din Franţa a lui Marx 
şi a altor cîtorva colaboratori ai ziarului. - 534, 535. 

1 1 6  "Debat Social" - ziar republican din Belgia, fondat de A. Bartels şi 
L. Gottrand. A apărut la Bruxelles din 1 844 pînă în 1849. - 534. 

1 1 7  "Democratie paciiique• - curent mic-burghez în sînul socialismu
lui francez din deceniul al 5-lea al secolului trecut, numit astfel după 
gazeta lui (vezi şi adnotarea 60) . - 534. 

1 1 8  Lucrarea lui Edgar Bauer "Der Streit der Kritik mit Kirche und 
Staat" (Cearta criticii cu biserica şi statul) a fost confiscată de gu
vernul prusac, iar autorul ei condamnat la 3 ani închisoare. - 534. 

1 1 9  ... prima publicatie socialistă - este vorba de "Deutsch-Franzosische 
Jahrbiicher" ,  editate de Karl Marx şi Arnold Ruge (vezi adnota
rea 19) .  - 535. 

1 2 0  "Trier'sche Zeitung• - a fost fondat la Trier în 1757 şi a apărut sub 
acest titlu începînd din 1815 ; la începutul deceniului al 5-lea al seco
lului al XIX-lea, ziarul era un organ burghez radical ; pe la mij
locul deceniului al 5-lea a început să publice, printre altele, arti· 
cole despre socialism, materiale ale colaboratorului ei permanent 
Karl Grin, care a devenit în scurt timp unul dintre principalii expo· 
nenţi ai "adevăratului" socialism. - 535. 

1 2 1  "Der Sprecher oder : Rheinisch-Westphalischer Anzeiger• - ziar fon
dat la Dortmund în 1798 ; din 1841 a apărut la Wesel ; din 1 842 pînă 
în noiembrie 1 844, Karl Griin a făcut parte din redacţie. - 535. 
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1 2 2  Este vorba despre articolul "Ein <<socialistischer» Spuk" (O fantomă 
socialistă) , ·care a apărut fără semnătură în suplimentul la "Kolnische 
Zeitung" nr. 3 1 4  din 9 noiembrie 1 844. - 537. 

1 23 Harmony - colonie comunistă înfiinţată în 1841 la Hampshire 
(Anglia) de socialiştii utopişti englezi Robert Owen şi adepţii lui. 
Colonia a fiinţat pînă la începutul anului 1 846. - 538. 

1 24 Cîntecul tesătorilor al lui Heine - varianta revăzută de poet şi de· 
venită celebră, aşa cum a apărut prima oară în "Albumul" editat 
de H. Pittmann, Berna, 1847. Engels a tradus poezia după o variantă 
mai veche, apărută în "Vorwărts 1" din 10 iulie 1844 şi care are 
numai patru strofe. - 538. 

1 25 Hermann Pittmann a editat la Darmstadt o culegere sub titlul 
"Deutsches Birgerbuch fir 1845 " .  Pe lîngă un număr de articole ale 
"adevăraţilor" socialişti, analele conţin şi lucrări ale unor demo� 
eraţi revoluţionari ca F. W. Wolff şi Georg Weerth. Culegerea mai 
cuprinde şi o descriere a coloniilor comuniste din America, precum 
şi a coloniei oweniste Harmony. Această descriere, al cărei autor 
este Engels (vezi volumul de faţă, pag. 547-562), se bazează pe ar· 
ticole apărute în "The New Moral World",  "Northern Star" şi "Mor· 
ning Chronicle " .  "Deutsches Birgerbuch fir 1846 " ,  care a apărut 
la Mannheim în vara anului 1 846, cuprinde "Un fragment al lui 
Fourier despre comerţ• ,  tradus de Engels, -cu o introducere şi o în� 
cheiere (vezi volumul de faţă, pag. 633-639) . - 540, 544. 

1 26 "Rheinische Jah'rbiicher zur gesellschaftlichen Reform• au fost edi� 
tate de H. Pittmann. Au apărut numai două volume, primul în 
august 1845, la Darmstadt, al doilea la sfîrşitul anului 1 846, în mica 
localiate Belle-Vue de lîngă lacul Constanta, la graniţa germana· 
elveţiană. In strădania lor de a obţine puncte de sprijin în Germania 
pentru propaganda ideilor lor comuniste, Marx şi Engels au socotit 
necesar să folosească revista în acest scop. Primul volum conţine' 
cuvîntările ţinute de Engels la adunările din Elberfeld la 8 şi 15 fe· 
bruarie 1 845 (Cuvîntări rostite la Elberfeld) , iar volumul al doilea 
"Das Fest der Nationen in London" (Sărbătoarea naţiunilor la Londra) 
(vezi volumul de faţă, pag. 563-585 şi 640-652) . Orientarea gene� 
rală a analelor era totuşi determinată de reprezentanţii "adevăratu
lui" socialism ; din acest punct de vedere, Marx şi Engels au criticat 
aspru "Analele" în "Ideologia germană" (184-1 846) . - 540. 

1 27 Această revistă lunară a apărut sub titlul ,,Gesellschaftsspiegel. 
Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleu� 
chtung der gesellschaftlichen Zustănde der Gegenwart" (Oglinda so� 
cietăţii. Organ pentru apărarea claselor neavute ale poporului şi 
pentru ilustrarea actualelor rînduieli sociale). Engels, c are la început 
participase la pregătirile pentru editarea acestei reviste, nu a făcut 
parte din colegiul de redacţie. Ea a apărut la Elberfeld sub condu� 
cerea lui Moses Hess şi a publicat în spcial articole ale "adevăra� 
ţilor" socialişti. In total au apărut 12 caiete (1 845-1 846) . - 540. 

1 28 Engels se referă aici la lucrarea plănuită de Marx "Kritik der Politik 
und Nationalokonomie" (Critica politicii şi a economiei politice) . 
Contractul încheiat cu editorul Laske privind editarea unei opere 
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în 2 volume cu acest titlu a fost semnat de Marx la 1 februarie 
1 845. De la sfîrşitul anului 1843, Marx se ocupase cu studiul econo
miei politice şi încă din primăvara anului 1844 îşi propusese să pu
blice o critică a economiei politice burgheze de pe poziţiile mate
rialismului şi comunismului. Dintre manuscrisele din acea perioadă 
nu s-au păstrat decît o parte, cunoscută sub titlul "Manuscrise eco
nomice-filozofice din 1 844 " .  Elaborarea lucrării sale "Sfînta familie" 
a întrerupt temporar studiul economiei politice, şi abia în decem
brie 1844 a p utut să i se dedice din nou. S-au păstrat numeroase 
-conspecte, extrase şi adnotări întocmite de Marx între anii 1 845 
şi 1846, în timpul cît i-a studiat pe economiştii englezi şi francezi. 
D ar nici de data aceasta Marx nu a reuşit să-şi realizeze intenţiile. 
Despre cauzele care au pricinuit o a doua amînare, Marx scrie el 
însuşi lui Laske la 1 august 1 846 : "Mi s-a părut că este deosebit 
de important să public o lucrare polemică împotriva filozofiei ger
mane şi a socialismului german de pînă acum, înainte de a face o 
expunere pozitivă. Acest lucru este necesar pentru a pregăti publicul 
pentru punctul de vedere al economiei mele, net opus ştiinţei ger
mane de pînă acum".  Prin "lucrare polemică" ,  Marx înţelege aici 
"Ideologia germană" (1 845-1846), scrisă împreună cu Engels. Con
tractul privind editarea "Criticii politicii şi a economiei politice" a 
fost denunţat de către editor în februarie 1 847. - 540, 545. 

1 29 "Garanţiile" lui Weitling - Wilhelm Weitling, "Garantien der Har
manie und Freiheit" ("Garanţiile armoniei şi ale libertăţii" ) ,  Vi vis, 
1 842. - 541 . 

J 3 0  Vezi în "Deutsch-Franzosische Jahrbiicher" articolul lui Karl Marx 
"Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" 
(voi. 1 al editiei de faţă, pag, 413-427) . - 541 .  

1 3 1  Vezi voi. 1 a l  ediţiei d e  faţă, pag. 525-541 şi 542-543. - 542. 

1 32 Vezi volumul de faţă, pag. 563-585. - 543. 

J 33 Scrisorile d-lui Finch - scrisorile lui John Finch - au apărut din 
ianuarie pînă în septembrie 1 844, în "The New Moral World" ,  sub 
titlul "Notes of Travel in the United States" (Note de călătorie prin 
Statele Unite) . Din cele 29 de articole apărute, 14 se ocupă de colo
niile comuniste din acea vreme in America. - 544. 

1 34 ,.Unul care vine de la coarnele plugului" (One who whistled at the 
Plough) - sub acest pseudonim a apărut în "The Morning Chronicle" 
din 13 decembrie 1 842 un articol scris de Alexander Somerville în 
care acesta face o descriere amănunţită a coloniei comuniste Har
mony, întemeiată de Robert Owen în Hampshire (Anglia) . - 544, 558. 

1 3 5  "Das Westphulische Dampfboot* - revistă lunară, scoasă de "ade
văratul" socialist Otto Liining ; a apărut din ianuarie 1845 pînă în 
decembrie 1846 la Bielefeld şi din ianuarie 1847 pînă în martie 1 848 
la Paderborn. - 544. 

1 36 "VolksblaW din Colonia - "Allgemeines Volksblatt. Populărer 
Monatsberich liber die wichtigsten Zeitfragen " (Gazeta pentru toţi. 
Revistă lunară pentru cele mai importante probleme de actualitate), 
a apărut la Colonia din ianuarie 1845 pînă la începutul anului 1 846. 
Coeitor era democratul D'Ester, prieten cu Marx şi Engels. - 544. 
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1 3 7  Vezi "Sfînta familie " ,  volumul de faţă, pag. 3-238. - 545. 

1 3 8  Aici este vorba de culegerea ,,Neue Anekdota " (Noi inedite) ,  care 
a apărut la sfîrşitul lunii mai 1845 la Darmstadt. Această culegere 
cuprindea articole de ziar interzise de cenzură, scrise de Moses Hess, 
Karl Griin, Otto Liining şi alţii, datînd mai ales din prima j umătate 
a anului 1844. După cum reiese dintr-o scrisoare a lui Griin către 
Hess, la scurt timp după apariţia volumului Marx şi Engels au făcue 
o serie de observatii critice asupra conţinutului. - 545. 

1 3 9  Două cuvîntări rostite la Elberfeld, de Engels, în februarie 1845 l. 
două dintre cele trei adunări destinate discuţiilor asupra comunis
mului, care au avut loc la Elberfeld sub conducerea lui Moses Hess. 
In legătură cu aceste adunări, Engels scrie la 22 februarie 1845 lui 
Marx : "Aici la Elberfeld se petrec minuni. Ieri am ţinut în cea mai 
mare sală a primului hotel din oraş cea de-a treia adunare comu
nistă a noastră. La prima adunare au participat 40 de persoane, la 
a doua 130 şi la a treia cel puţin 200 " .  Aceste două cuvîntări au fost 
prelucrate de Engels spre a fi publicate în "Rheinische Jahrbiicher 
zur gesellschaftlichen Reform" ,  editate de Piittmann. Engels dă amă
nunte cu privire la adunările de la Elberfeld în articolul său apărut 
în "The New Moral World" din 10 mai 1845 (vezi volumul de faţă, 
pag. 541-546) . - 563. 

1 40 In 1892 Engels s-a ocupat încă o dată de ciclul crizelor de la înce• 
putul secolului al XIX-lea, care, după părerea multora, este de 5 ani. 
In prefata ediţiei a doua a "Clasei muncitoare din Aglia " ,  el scrie 
în 1892 : 

"In text, ciclul marilor crize industriale este socotit ca fiind de 
cinci ani. Aceasta era perioada care reieşea, după cum se părea, din 
mersul evenimentelor dintre 1825 şi 1842. Istoria industriei între anii 
1 842 şi 1868 a dovedit însă că în realitate această perioadă este de 
zece ani, că crizele intermediare erau de natură secundară şi că 
după 1 842 ele au dispărut tot mai mult" (vezi volumul de faţi, anexe, 
pag. 671-672) . - 565. 

1 4 1  Vezi articolul "Justificarea corespondentului din valea Moselei" d� 
Karl Marx în "Gazeta renană " ,  ianuarie 1843 (val. 1 al ediţiei de faţă, 
pag. 182-2 1 1 ) .  - 577. 

1 42 Uniunea vamală germană uniunea vamală pruso-germană - a 
fost o uniune economică a statelor germane sub conducerea Prusiei 
pentru înlăturarea taxelor vamale dintre state şi reglementarea lor 
în comun. A fost înfiinţată la 1 ianuarie 1834 de către Prusia şi alte 
state membre ale Uniunii germane. - 578. 

1 43 Vederile protecţioniste ale economistului german Friedrich List sînt 
expuse în cartea "Das nationale System der politischen Okonomie" 
(Sistemul naţional al economiei politice) , Stuttgart şi Tiibingen, 1841 .  
- 579. 

1 44 După terminarea primului aşa-numit război al opiului dus de către 
colonialiştii englezi împotriva Chinei, acestei ţări i-a fost impus pac
tul inechitabil de la Nanking (1842) ; una dintre condiţiile pactulu" 
era deschiderea a 5 porturi chinezeşti (Canton, Amoy, Shanghai, 
Ningpo şi Futsu) pentru comerţul englez. - 582. 
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1 45 Masacrul de la Leipzig a luat naştere din cauza focului deschis de 
forţele militare ale Saxoniei asupra unei demonstraţii populare la 
12 august 1 845. Cu ocazia unei parade militare care a avut loc în 
cinstea prinţului Johann, aflat la Leipzig, o demonstraţie de masă 
a protestat împotriva persecuţiilor la care guvenul saxon su
punea mişcarea catolică din Germania şi pe unul dintre conducătorii 
ei, pastorul Johannes Ronge. Mişcarea catolicilor din Germania, care 
a pornit în 1844 în citeva state germane, . cuprins pături însemnate 
ale burgheziei şi micii burghezii. Catolicii din Germania contestau 
primatul papei de la Roma, ca şi multe dogme şi rituri ale bisericii 
catolice, şi se străduiau să adapteze catolicismul cerinţelor burghe
ziei germane în ascnsiune. - 586. 

1 46 Masacrul de la Peterloo - La 16 august 1819 s·au adunat pe cîmpia 
Sf. Petru de lîngă Manchester 60.000 de oameni, în special munci
tori, care au dem1strat cerînd votul universal, condiţii de muncă 
mai bune şi salarii mai mari. Ei au fost împrăştiaţi de către husari, 
cu care ocazie s-a vărsat mult sînge ; au fost aceiaşi husari care 
luptaseră la Waterloo şi de aceea măcelul de pe cîmpia Sf. Petru a 
căpătat printre contemporani numele de "Peterloo" .  - 586, 601. 

1 47 "Infernul• - partea I din "Divina Comedie" a lui Dante - 586. 

J 48 Revoluţia glorioasă (Glorious revolution) - denumire dată de isto
riografia burgheză engleză loviturii de stat din 1688. Această lovitură 
de stat a adus, o dată cu urcarea pe tron a lui Wilhelm l III-lea de 
Orania, "şi dominaţia latifundiarilor şi capitaliştilor meşteri în arta de 
a stoarce plusvaloare" (Marx) şi a consolidat monarhia constituţională 
bazată pe n compromis între aristocraţia funciară şi burghezia finan
ţelor. - 588. 

1 49 Sfîntul imperiu roman de naţiune germană - denumire dată spre 
sfîrşitul evului mediu vechiului imperiu german, o dată cu încoro
narea împăratului Otto I ca împărat roman (962) ; a fiinţat pînă 
in 1 806. - 592. 

l 50 Lupta pentru independenţa Elveţiei a început încă din secolele 
al XIII-lea şi al XIV-lea. Independenţa a fost dobîndită o dată cu 
încheierea păcii de la Basel între Elveţia şi Sfîntul imperiu roman 
de naţiune gemană. - 593. 

1 5 1  Tribunalul imperial (Reichskammergericht) a fost, pînă la desfiinţa
rea sa în 1 806, alături de Reichshofrat, cea mai înaltă instanţă jude
cătorească din Germania. A fost înfiinţat în 1 495 şi la început îşi 
avea reşedinţa în diferite localităţi ; din 1525 s-a ţinut în perma• 
nenţă l: Speyer, iar din 1693 pînă în 1 806 la Wezlar. - 593. 

1 52 Constituţia din 1 791 a fost adoptată de Adunarea constituantă, trans• 
formînd Franţa într-o monarhie constituţională. Ea a fost înlăturată 
de revoluţia poporului la 10 august 1792, care l-a detronat pe rege. 
- 596. 

1 53 Girondini - reprezentanţii burgheziei comerciale şi industriale in 
urma tentativei lor de a pune capăt revoluţiei ; au fost înlăturaţi 
de la putere în zilele de 3 1  ai pînă la 2 iunie 1793 de către partea 
cea mai revoluţionară a burgheziei franceze, iacobinii. - 596. 
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1 54 Sub presiunea răscoalelor ţărăneşti care izbucneau în întreaga Franţă, 
Adunarea naţională constituantă a desfiinţat, în noaptea de 4 august 
1789, unele privilegii feudale ,ale nobililor. - 596. 

1 55 Războiul împotriva Angli<i dus de Napoleon I a durat din 1 803 pînă 
la 1815. Pentru a izgoni burghezia engleză de pe piaţa europeană, 
Napoleon I a instituit în 1806 blocusul continental. In decretul dat 
la Berlin se spune printre altele : ,.Insulele britanice se află sub 
blocadă ... Comerţul cu insulele britanice şi orice alte legături cu ele 
sînt interzise".  Acestui decret i-au dat urmare toate statele vas ale 
Franţei şi aliaţii ei. Blocusul continental a încetat după înfrîngerea 
suferită de Napoleon în Rusia. - 597. 

1 56 Seria de articole ,.Situaţia din Germania" era îndreptată împotriva 
expunerii reacţionar-naţionaliste a istoriei Germaniei, în special a 
războiului din 1813-1815 împotriva Franţei napoleoniene. Criticînd 
acest punct de vedere naţionalist, Engels face aici o apreciere a răz
boiului dintr-un singur punct de vedere. In acest război lupta de 
eliberare naţională a maselor populare împotriva politicii de j af 
a li Napoleon I a fost folosită de către clasele stăpînitoare şi dinas
tiile domnitoare pentru restabilirea relaţiilor feudale în Europa. Mai 
tîrziu, cînd s-a ocupat din nou de această perioadă istorică în lucra
rea a ,.Rolul violenţei în istorie" (1888), Engels a scris : ,.Războiul 
tuturor popoarelor împotriva lui Napoleon a fost riposta sentimentu
li lor naţional, călcat în picioare de Napoleon" . - 598. 

1 57 Legitimişti - adepţi ai monarhiei ,,legitime• a Bourbonilor, care au 
domnit în Franţa din 1589 pînă în 1793 şi în timpul Restauraţiei 
din 1814 pînă în 1830. -599. 

1 58 Sfînta Alianţă a fost o uniune a puterilor contrarevoluţionare împo
triva oricăror mişcări progresiste din Europa. Ea a fost creată la  
26 septembrie 1 815, din iniţiativa ţarului Alexandru I ,  de către în
vingătorii lui Napoleon. ln afară de Austria şi Prusia i s-au alăturat 
aproape toate statele europene. Monarhii se angajaseră să se spri
j ine reciproc la înăbuşirea revolutiilor, oriunde ar izbucni ele. - 600. 

1 59 Actul confederării (Bundesakte) care a confirmat uniunea germană, 
dar a conservat fărîmiţarea Germaniei, a fost adoptat la Congresul 
de la Viena la 8 iunie 1815. Angajamentul luat în art. 13 de a da 
tuturor statelor unite în Bundul german o constitutie nu a fost res
pectat. - 604. 

1 6 0  Vendee - provincie frnceză în care, în timpul revoluţiei burgheze 
din Franţa (primăvara anului 1793) , a izbucnit o răscoală contrare· 
voluţionară sub conducerea nobilimii care se sprijinea pe ţărănimea 
acestui ţinut înapoiat din punct de vedere economic. Prin generali
zare, Vendee simbolizează curentele contrarevoluţionare. - 605. 

1 6 1  Legile cerealelor din 1815. Pentru a menţine preţurile cerealelor la 
fel de ridicate ca în timpul războiului, latifundiarii englezi au ob
ţinut să se voteze în 1815 în parlament o lege care interzicea im
portul de cereale în Anglia de pe continent. Importul era permis nu
mai în cazul unei recolte proaste în Anglia, dar şi atunci numai dacă 
preţul grîului ar i depăşit 80 de şilingi de quarter (291 de litri} . 
(Vezi în această privinţă Friedrich Engels : ,,Istoriul legilor cerea· 
lelor din Anglia" ,  în volumul de faţă, pag. 613618) , - 607. 
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1 62 Este vorba de revoluţia burgheză din Spania care a inceput în ia
nuarie 1820 şi de răscoalele revoluţionare de la Neapole şi Palermo 
în iulie 1820, din Portugalia în august 1820 şi din Piemont în martie 
1821 .  Această mişcare revoluţionară a fost înăbuşită prin intevenţia 
Sfintei Alianţe, care a trimis trupe franceze în Spania şi austriece 
în Italia. - 610. 

1 63 Societatea secretă franceză a carbonarilor (La Charbonnerie) a fost 
întemeiată spre sfîrşitul anului 1820 şi începutul anului 1821, 
după modelul societăţii italiene cu acelaşi nume. Ţelul carbonarilor 
francezi, care reuneau în rindurile lor reprezentanţi cu cele mai di
ferite orientări politice, era răsturnarea Bourbonilor. In 1822 . fost 
organizată o conspiraţie care trebuia să instige, concomitnt, la răs
coală garnizoanele militare din mai multe oraşe (Belfort, La Rochelle 
şi altele) . După eşuarea conspiraţiei şi exe.utarea citorva conducă
tori ai societăţii, carbonarii şi-au incetat activitatea. - 610. 

164 Mişcarea pentru reformă din Anglia - este vorba de avîntul.
.
miş

cării democratice de masă din anii 1816-1819 care milita pentru o 
reformă electorală. - 610. 

1 6 5  In 1821 poporul grec s-a ridicat împotriva secularei dominaţii tur
ceşti şi a proclamat, la 13 ianuarie 1822, independenţa sa. Lupta de 
eliberare însăşi s-a prelungit pînă la înfrîngerea Turciei în războiul 
împotriva Rusiei (1828-1829) . Prin pacea de la Adrianopole (septem
brie 1829), Turcia a recunoscut completa independenţă a Greciei. 
- 610. 

1 66 Cele trei zile de la Paris - este vorba de revoluţia burgheză din 
iulie 1830 în Franţa, care a început la 27 iulie şi s-a încheiat la 29 
iulie cu victoria poporului. - 610, 647. 

1 67 Revolutia aristocraţilor din Polonia a izbucnit Ia 29 noiembrie 1830. 
Ea era îndreptată împotriva ţarismului şi nu tintea să rezolve pro
blemele sociale arzătoare. Deoarece elementul democratic era prea 
slab, conducerea mişcării se afla în mîinile nobilimii poloneze. "Răs
coala din 1830 nu a fost nici revoluţie naţională (ea excludea trei 
sferturi din Polonia) şi nici revoluţie socială sau politică : ea nu a 
schimbat cu nimic situaţia poporului în interior ; ea a fost o revo
luţie conservatoare" (Engels) . - 610. 

1 68 Prin protocolul final de la 12 iunie 1834 al conferinţei miniştrilor de 
Ia Viena, principii germani se obligau să se sprijine reciproc în lupta 
împotriva mişcării liberale şi democratice. Acest document a fost pu
blicat de publicistul K. T. Welcker în "Wichtige Urkunden fiir den 
Rechtszustand der deutschen Nation" ,  (Documente importante privind 
starea juridică a naţiunii germane) , Mannheim, 1844. - 611 .  

1 69 Ministrul englez de interne sir James Graham a provocat indignarea 
cercurilor democratice cind, în 1844, a dat organelor poştale dispo
ziţii să deschidă corespondenţa emigranţilor revoluţionari italieni şi 
să comunice conţinutul ei guvernului austriac. Toată lumea presu
pune că, datorită acestui procedeu, au fost trădaţi fraţii Bandiera, 
ofiţeri italieni în armata austriacă. Ei au fost executaţi pentru că 
plănuiseră să elibereze Neapole. - 612. 
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1 70 Sliding-scale (scară mobilă) - sistem de stabilire a taxelor vamale 
la cereale, folosit în Anglia şi în alte ţări, potrivit căruia taxa va
mală scade atunci cînd preţul cerealelor se urcă şi se urcă atunci 
cînd preţul cerealelor scade. Proiectul unei sliding-scale a fost elabo
rat de guvernul tory Canning în 1827 şi legiferat în 1828, sub o 
formă puţin modificată, de guvernul tory Wellington. - 614. 

1 71 .,The Anti-Bread-Tax-CircularM (Circulară împotriva taxelor vamale 
asupra grîului) - organ al Ligii împotriva legilor cerealelor ; se 
numea initial .,The Anti-Corn-Law Circular• (Circulară împotriva le
gilor cerealelor) şi a apărut la Manchester de două ori pe lună din 
aprilie 1839 pînă în septembrie 1843. - 615. 

1 72 Carta poporului (Peoples charter) - document care cuprindea reven
dicările cartiştilor ; ea a fost publicată la 8 mai 1838 ca proiect de 
lege care urma să fie depus în parlament ; ea cuprindea 6 puncte : 
votul universal (pentru bărbaţii care au împlinit vîrsta de 21 ani) . 
alegeri parlamentare anuale, vot secret, egalitatea circumscripţiilor 
electorale, desfiinţarea censului de avere pentru candidaţii în ale
gerile parlamentare, diurne pentru deputaţi. De la acest document 
şi-a primit numele cartismul, care era o mişcare revoluţionară, dar 
nu o mişcare socialistă. Despre însemnătatea cartismului, care s-a 
destrămat în 1 848, Lenin a spus că .,Anglia a dat lumii cartismul, 
cea dintîi mişcare revoluţionară proletară, mişcare largă, cu adevărat 
de masă, închegată din punct de vedere politic ... • (V. 1. Lenin. Opere 
alese în două volume, voi. Il, ed. rusă, 1946, pag. 457 [vezi şi 
V. 1. Lenin, Opere, voi. 29, E.S.P.L.P. 1956, pag. 293] ) .  - 616. 

1 73 Ţara lui van Diemen (Vandiemensland) - colonie engleză pentru 
deţinuţi căreia în 1853 i s-a dat numele de Tasmania. - 620. 

1 74 Traducerea .,Un fragment al lui Fourier despre comerţ• constituia o 
parte a unui plan mai vast, conceput de Marx şi Engels în vederea 
popularizării în Germania a celor mai bune lucrări ale socialismului 
utopic francez şi englez. In introducerea şi încheierea la traducerea 
fragmentului lui Fourier, Friedrich Engels supune pentru prima dată 
pe .,adevăraţii" socialişti unei critici publice. Atitudinea arogantă, 
dispretuitoare a .,adevăraţilor" socialişti faţă de cei mai de seamă 
reprezentanţi ai ideilor socialiste din Franţa şi din Anglia, tendinţa 
lor de a ridica în slăvi .,adevăratul socialism german" s-au vădit 
îndeosebi în cartea lui Karl Grin .,Die soziale Bewegung in Frank
reich und Belgien" (Mişcarea socială în Franţa şi Belgia), apărută în 
auust 1845 la Darmstadt. Marx şi Engels fac o critică amănunţită 
lui Karl Griin, unul dintre reprezentanţii tipici ai .,adevăratului • so
cialism, în lucrarea .,Ideologia germană". - 633. 

1 75 Scrierile lui Fourier cuprind descrieri fantastice ale mutaţiilor care, 
cică, vor avea loc mai tîrziu în natură : schimbarea gustului neplăcut 
al apei de mare, apariţia unor cununi de sori care vor radia căldură 
asupra polului nord şi polului sud, transformarea unor animale de 
pradă n animale domestice folositoare etc. - 634. 

1 76 Urmează traducerea lui Engels a unui text din Fourier, care nu este 
publicată în ediţia de faţă. Extrasul ales de Engels cuprinde primele 
1 capitole ale lucrării neterminate a lui Fourier .,Uber die drei 
ăusseren Einheiten • (Despre cele trei unităţi exterioare) , publicată 

45 - Marx-Engels - Opere, voi. I I  
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abia după moartea lui Fourier in "La Phalange" ,  revista fourierişti
lor. Aceste capitole se ocupă de definiţia generală a comerţului şi 
de descrierea diferitelor feluri de falimente. Unele pasaje, care co
respund textual cu capitolul "Despre o libertate nelimitată a comer
ţului" din lucrarea lui Fourier "Theorie des quatre mouvements et 
des destinees generales" (Teoria celor patru mişcări şi a destinelor 
generale) , au fost indicate atunci cînd a apărut în "La Phalange• 
prin puncte de suspensie. Aceste pasaje au fost incluse de Engels 
în traducerea sa. Engels a omis însă digresiunile fantastice ale lui 
Fourier în ceea ce priveşte viitorul, cîteva aluzii depăşite, precum 
şi pasaje greu de înţeles din cauza teminologiei particulare a lui 
Fourier. - 635. 

1 77 Articolul scris de Engels la sfîrşitul anului 1845 "Ds Fest der Na
tionen in London" (Sărbătoarea naţiunilor la Londra) a fost publicat 
la sfîrşitul anului 1846 în "Rheinis·che Jahrbicher",  voi. 2. Descrie
rea adunării tinute la 22 septembrie 145 la Londra şi textul cuvîn
tărilor ţinute acolo au fost redate de Engels după darea de seamă 
apărută în "The Northen Star" nr. 411  din 27 septembrie 1845. 
Această adunare a pus bazele societăţii democratice internaţionale 
"Fraternal Democrats" (Frăţia democratică) , la care au aderat repre
zentanţi ai aripii stîngi a cartiştilor, muncitori germani (membri ai 
ligii celor drepţi) şi emigranţi revoluţionari din alte ţări care locuiau 
la Londra. Engels acorda acestui eveniment, la a cărui pregătire 
participase împreună cu Marx, o mare importanţă pe care a subli
niat-o în articolul său. In primul paragraf al acestui articol, Engels 
a repetat, în ironie, argumentarea, tipică pentru un şir de "adevăraţi" 
socialişti (Grin, Lining şi alţii), în care atitudinea nihilistă faţă de 
alte naţiuni se îmbina cu fraze naţionaliste despre superioritatea na
tiunii germane. Engels a criticat aceste concepţii şi le-a opus ideea 
unităţii de interese a proletarilor din toate ţările. - 640. 

1 7 8  Din poezia lui Heine "Zur Beruhigung" (Pentru liniştire) , in care în
fierează filistinismul şi comoditatea burghezului german şi îi opune 
măreţia republicanilor din Roma antică. - 641 .  

1 79 Carmagnole - cîntec revoluţionar care s-a născut în  1792, în  timpul 
revoluţiei burgheze din Franţa ; textul a fost modificat şi completat 
in cursul evenimentelor politice care au avut loc. - 641 .  

1 80 Constituţia din 1793, elaborată in  primele luni ale dictaturii iacobine 
din Franţa, este una dintre constituţiile burgheze cele mai democra
tice. Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului care a prece
dat-o proclama suveranitatea poporului, dreptul poporului la revo
luţie impotriva unui guvern venit la putere în mod samavolnic şi 
obliga societatea să dea de lucru celor neavuţi şi să aibă grijă de 
cei inapţi pentru muncă. Constituţia a înlăturat censul de avere şi 
a introdus votul universal. Totodată declara intangibilă proprietatea 
privată. Din cauza războiului civil şi a intervenţiei contrarevoluţio
nare, constituţia din 1793 nu a intrat in vigoare şi a fost înlăturată 
după 9 termidor 1794 (vezi adnotarea 1 1 1) de marea burghezie contra
revoluţionară ·ajunsă la putere. - 641 .  

1 8 1 La Jemappes (6 noiembrie 1792) şi Ia Fleurus (26 iunie 1794), armata 
franceză revoluţionară a învins trupele primei coaliţii a monarhiilor 
europene contrarevoluţionare. - 643. 
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1 82 In a doua jumătate a anului 1845, în timpul şederii lui Marx şi 
Engels la Londra, ei s-au străduit în mod direct să realizeze o apro
piere între reprezentanţii mişcării muncitoreşti engleze şi emigranţii 
polonezi ; ei au participat la o consfătuire a cartiştilor şi a conducă
torilor comunităţii din Londra a Ligii celor drepţi cu reprezentanţi 
ai mişcării democratice şi revoluţionare din diferite ţări, la care, 
după comunicarea din "Northern Star" din 23 august 1845, s-a ado
tat următoarea rezoluţie, sprijinită de Engels : "Să se convoace o 
adunare publică a democraţilor tuturor naţiunilor aflaţi la Londra, 
pentru a discuta problema întemeierii unei societăţi care să aibă 
drept scop cunoaşterea reciprocă, prin întîlniri periodice, a mişcării 
duse în fiecare ţară pentru cauza comună". La această adunare, care a 
avut loc la 22 septembrie, Marx şi Engels nu au putut participa, 
deoarece au plecat din Londra. - 645. 

1 83 Poemul epic al lui Thomas Cooper "Fegefeuer der Selbstmărder. 
Gefăngnispoem in 10 Biichern" (Purgatoriu! sinucigaşilor, Poem din închi
soare în 10 cărţi) , o pastişare a lui "Childe Harold's pilgrimage " (Pe
lerinajul lui Childe Harold) al lui Byron, a fost publicată în 1845 la 
Londra. - 645. 

1 84 "L'Union• - revistă lunară care a apărut la Paris din decembrie 1 843 
pînă în septembrie 1846 ; a fost editată de un grup de muncitori care 
se aflau sub influenta ideilor lui Saint-Simon. - 645. 

1 85 La 10 august 1792 locuitorii înarmaţi ai Parisului au atacat palatul 
Tuileries, palatul regal din Paris ; asaltul a avut drept urmare suspen
darea din funcţie a lui Ludovic al XVI-lea şi convocarea Adunării na
ţionale, - 647. 

1 86 Procesul din aprilie era îndreptat împotriva a 167 de conducători ai 
mişcăii franceze republicane şi muncitoreşti, acuzaţi de înaltă trădare 
în legătură cu răscoala din Lyon şi mişcările revoluţionare din Paris 
şi din alte oraşe care au avut loc în aprilie 1834. Printre acuzati se 
aflau şi membri din conducerea societăţii republicane secrete pentru 
drepturile omului şi ale cetăţeanului. Tribunalul a condamnat în 1835 
majoitatea acuzatilor la pedepse aspre : departare în colonii şi ani 
grei de închisoare. O parte dintre acuzaţi, printre care 28 de persoane 
care au evadat în cursul procesului, au fost condamnati în contuma
cie. - 651. 

1 87 "Rheinischer Beobachter• - cotidian ; a apărut la Colonia din 1844 
pînă la începutul anului 1848. - 653. 

45* 
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Karl Marx şi Friedrich Engels 
Date din viaţa şi din activitatea lor 

(Auu&t 1844...prllie 1846) 

Sfîrşitul Junii 
august-începutul 
lunii septembrie 

31 august-
19 octombrie 

Aprox. 
6 septembrie 

Septembrie
noiembrie 

1 8 4 4  
InHlnirea i;torică dintre Karl Marx şi Friedrich Engels 
la Paris. Inceputul colaborării lor creatoare, al activi
tăţii lor ştiinţifice comune şi al luptei lor revoluţionare 
pentru cauza proletariatului. 
Se vădeşte deplina lor "concordanţă în toate dome
niile teoretice" (Engels) . utemeietorii socialismului 
ştiinţific încep prima lor lucrare in comun, pe care 
intenţionează iniţial s-o intituleze "Critica criticii cri
tice. Impotriva lui Brun o Bauer & Co. •. In timpul şe
derii sale de 10 tile la Paris, Engels scrie pentru 
această carte 7 ii capitole şi secţiuni. 
Marx îl convinge pe Engels să colaboreze la "Vor
wărts 1 " ,  în a cărui redacţie activa intens el însuşi. 
Engels face c.oştinţă cu mişcarea muncitorească din 
Franţa, se duce la adunări ale socialiştilor şi comu
niştilor şi se întîlneşte cu oamenii politici ruşi Mihail 
Aleksandrovici Bakunin şi Grigorii Mihailovici Tolstoi. 

ln "Vorwărts 1" apar articolele lui Engels "Situaţia 
Angliei. Secolul al XVIII-lea • şi "Situaţia Angliei. 
Constituţia engleză •, pe care le scrisese în Anglia în 
februarie şi în martie 1844 şi care fuseseră destinate 
atunci pentru "Deutsch-Franzosische Jahrbicher" . 

Engels pleacă de la Paris la Barmen. 

Marx continuă să lucreze la Paris la "Critica criticii 
critice • ; el lărgeşte considerabil planul iniţial schiţt 
împreună cu Engels şi foloseşte pentru lucrare o parte 
din manuscrisele sale economico-filozofice, ca şi con
specte şi însemnări cu privire la istoria revoluţiei bur
gheze din Franţa de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. 

Septembrie 1 844- Marx întreţine legături cu democraţii şi cu socialiştii 
ianuarie 1845 din Franţa, cu conducătorii Ligii celor drepţi de la 

Paris şi cu conducătorii majorităţii societăţilor secrete 
muncitoreşti franceze ; se duce adesea la adunările 
muncitorilor şi meseriaşilor francezi şi gemani. 
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A doua jumătate 
a lunii 
septembrie 1844-
martie 1845 

Inceputul lunii 
octombrie 

După 
18 oc tombrie 

Octombrie 1844-
inceputul lunii 
aprilie 1845 

19 noiembrie 

A doua jumătate 
a lunii noiembrie 

Decembrie 

Sfirşitul anului 
1844-ianuarie 
1845 

Mijlocul lunii 
ianuarie 

1 februarie 

Aprox. 
2 februarie 

Engels lucrează la Barmen la "Situaţia clasei munci
toare din Anglia • .  
Engels i a  parte acivă la pro.ganda socialistă şi la 
organizarea mişcării democratice şi socialiste din Re
nania ; el face legătura cu socialiştii din Barmen, El
berfeld, Colonia, Disseldorf, Bonn şi din alte oraşe, 
ia cuvîntul la adunări în care propagă ideile co
munismului şi contribuie la editarea de publicaţii so
cialiste. 

Engels scrie lui Marx o scrisoare cu privire la pro
paganda socialistă din Germania şi la necesitatea ime
diată a unei expuneri a principiilor materialiste şi co
muniste în 2-3 cărţi care să servească mişcării so
cialiste drept bază teoretică. 

Weitling scrie lui Marx o scrisoare de la Londra, ru
gîndu-! să intre în corespondenţă cu el. 
Engels lucrează la "Descrierea coloniilor comuniste de 
dată mai recentă şi care mai fiinţează încă • .  Această 
lucrare constituie în parte traducerea germană a unor 
articole publicate în presa engleză. Lucrarea apare 
anonim în luna decembrie a anului 1844, în "Deutsches 
Birgerbuch fir 1845" .  

Engels continuă să colaboreze la "he New Moral 
World", organul socialişilor owenişti englezi ; aici 
apar corespondenţele sale în legătură cu răspîndirea 
ideilor socialiste şi comuniste în Germania. 

Intr-o scrisoare către Marx, Engels critică cartea "Uni
cul şi proprietatea sa • a tînărului hegelian Max Stirner. 

Marx termină "Critica criticii critice" şi trimite ma
nuscrisul editorului său la Frankfurt pe Main. In timp 
ce lucrarea se află sub tipar, Marx adaugă titlului 
cărţii cuvintele "Sfînta familie".  

Marx citeşte cartea lui Max Stirner "Unicul pi pro
prietatea sa• ; îşi propune să scrie asupra ei o cri
tică pentru "Vorwărts 1 " .  
Marx continuă, la Paris, studierea operelor economişti
lor englezi şi francezi din secolul al XVIII-lea şi din 
primele decenii ale secolului l XIX-lea. 

1 8 4 5  

Sub presiunea Prusiei, guvernul francez dispune 
expulzarea din Franţa a lui Karl Marx şi a altor co
laboratori ai ziarului "Vorwărts 1 " .  
Marx încheie un contract cu editorul Leske din Darm
stadt, care se afla la Paris, privind editarea unei lu
crări economice în două volume - "Critica politicii 
şi a economiei politice" .  

Marx se întîlneşte la  Paris cu comunistul utopist fran
cez Etienne Cabet. 
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3 februarie 

Februarie
iulie 

Februarie
decembrie 

8, 15 şi 22 
februarie 

Aprox. 
24 februarie 

28 februarie 

15 martie 

Primăvara 

Martie-mai 

Aprox. 5 aprie 

După 5 aprilie 

Aprilie
decembrie 

Sfîrşitul 
lunii mai 

Aprox. 12 iulie 

Anexe 

Expulzat din Paris, Marx se mută la Bruxelles. 

Marx continuă la Bruxelles munca la lucrarea sa eco
nomică. 

Marx corespondează cu activişti democraţi şi cu so
cialişti germani la Paris precum şi cu conducători ai 
comunităţilor din Paris ai Ligii celor drepţi. 

Engels participă, la Elberfeld, la o serie de ·adunări 
pe care le conduce, în cadrul cărora sînt expuse în 
faţa unui auditoriu numeros ideile socialiste şi co
muniste. Cuvîntările lui Engels din 8 şi 15 februarie 
sînt publicate în volumul I din "Rheinische Jahr
bicher", august 1845. 

Apare "Sfînta familie, sau critica criticii critice. Im
potriva lui Brun o Bauer & Co. • de Friedrich Engels 
şi  Karl Marx. 

Engels primeşte o aTesă oficială din partea prima
rului din Elberfeld prin care se interzice la Elberfeld 
orice adunare cu o temă socialistă sau comunistă. 

Friedrich Engels termină "Situaţia clasei muncitoare 
din Anglia • şi trimite manuscrisul editorului, la 
Leipzig. 

Karl Marx scrie tezele despre Feuerbach - "primul 
document în care este expus sîmburele genial al noii 
concepţii despre lume" (Engels) . 

Marx şi Engels duc tratative în vederea editării unei 
colecţii · "Bibliothek sozialistischer Schriftsteller des 
Auslandes" (Biblioteca scriitorilor socialişti din străi
nătate) , care să cuprindă traduceri ale celor mai bune 
lucrări ale lui Fourier, Owen, Morelly, ale saint-simo
niştilor etc. 

Engels scrie pentru "The New Moral World" o dare 
de seamă asupra adunărilor de la Elberfeld, care apare 
la 10 mai 1845. Cu aceasta se termină colaborarea lui 
Engels la organul oweniştilor englezi. 

Engels, care a locuit pînă atunci la B armen, se mută 
la Bruxelles, unde se află Marx. 

Marx şi Engels intră în legătură cu activişti democraţi 
şi cu socialişti din Belgia precum şi cu emigranţi re
voluţionari polonezi. 

Apare la Leipzig lucrarea lui Frierich Engels "Situa
ţia clasei muncitoare din Anglia • . 

Marx şi Engels se duc împreună la Londra şi la 
Manchester pentru a studia literatura economică en
gleză şi a cunoaşte viaţa politică şi economică a 
Angliei precum şi mişcarea muncitorească din Anglia. 
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A doua jumătate 
a lunii iulie
prima jumătate 
a lunii august 

Mijlocul lunii 
august 

Aprox. 
20 august 

Aprox. 
24 august 

Intre 8 şi 1 1  
septembrie 

Septembrie 

15 octombrie 

8 noiembrie 

1 decembrie 

Sfîrşitul 
anului 1845 

In timpul şederii lor la Manchester, Marx şi Engels 
frecventează bibliotecile publice şi studiază operele 
economiştilor englezi . 

Marx şi Engels se întîlnesc la Londra cu George Har
ney, unul dintre redactorii ziarului "Northern Star", 
şi cu conducătorii comunităţii din Londra ai Ligii celor 
drepţi, Karl Schapper, Josef Moll şi alţii. 

Marx şi Engels iau parte la o consfătuire la care par
ticipă cartişti, conducători ai Ligii celor drepţi şi  acti
vişti ai mişcării revoluţionare şi democratice din 
diverse ţări. La această consfătuire este adoptată o 
rezoluţie, sprijinită de Engels, privind crearea la 
Londra a unei asociaţii a democraţilor tuturor naţiu
nilor în scopul informării reciproce asupra mişcării 
democratice şi revoluţionare din fiecare ţară. 

Marx şi Engels se reîntorc din Anglia la Bruxelles. 

Friedrich Engels scrie articolul "Recentul masacru de 
la Leipzig - Mişcarea muncitorească din Germania" .  Ar
ticolul, apărut la 13 septembrie, marchează începutul 
colaborării sale la "The Northern Star", organul cen
tral al cartiştilor. 

Marx şi Engels încep să lucreze în comun la "Ideolo
gia germană" , care a însemnat o etapă importantă pe 
drumul elaborării bazelor teoretice şi filozofice ale 
partidului comunist. Din acest motiv Marx îşi întrerupe 
munca l a  manuscrisul primului volum al "Criticii po
liticii şi a economiei politice " .  

Friedrich Engels scrie primul articol din seria d e  arti
cole "Situaţia in Germania",  care este publicat în "The 
Northern Star" din 25 octombrie. 

In "The Northern Star" apare al doilea articol al lui 
Friedrich Engels asupra "Situaţiei din Germania" .  

Aflînd că  guvernul prusian vrea să obţină de  la gu
vernul belgian expulzarea sa, Marx renunţă la cetă
ţenia prusiană. 

Deoarece nu s-a găsit nici un editor pentru "Biblio
teca scriitorilor socialişti din străinătate" , Engels pu
blică în "Deutsches Burgerbuch fUr 1846" "Un frag· 
ment al lui Fourier despre comerţ", tradus de el 
în limba germană cu o introducere şi încheiere. In 
această lucrare Engels ia pentru prima oară poziţie 
împotriva "adevăratului" socialism. Engels scrie arti· 
colul "Sărbătoarea naţiunilor la Londra", care apare 
însă abia la sfîrşitul anului 1846 în volumul al II-lea 
din "Rheinische Jahrbicher" . 
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Inceputul 
anuJui 1846 

18 ianudrie 

20 februarie 

30 martie 

4 aprilie 

Sfîrşitul lunii 
aprilie 

Anexe 

1 8 4 6  
Marx şi Engels întemeiază la Bruxelles un comitet co
munist de corespondenţă în vederea strîngerii legă
turilor ideologice şi organizatorice dintre socialişti şi 
muncitorii progresişti din diferite ţări. Ei pregătesc 
terenul pentru înfiinţania unui partid proletar interna
ţional şi ian măsurile necesare pentru constituirea 

unui comitet de corespondenţă la Londra, la Paris şi în 
cîteva oraşe din Germania. 

Intr-o .,Declaraţie" Marx dezminte infomaţia apărută în 
,.Rheinischer Beobachter" nr. 18 din 18 ianuarie 1846 
că ar fi colaboratorul lui .,Trier'sche Zeitung" . 

Engels scrie pentru .,The Northern Star" al treilea 
articol asupra .,Situaţiei din Germania • . 

Intr-o şedinţă a comitetului comunist de corespon
denţă, Marx şi Engels critică aspru, de faţă fiind şi 
Weitling, .,adevăratul" socialism şi comunismul ega
litar vulgar al lui Weitling. 

In .,The Northerl Star" apare al treilea articol al lui 
Friedrich Engels despre .,Situaţia din Germania • . 

Marx şi Engels fac cunoştinţă cu Wilhelm W olff, care 
emigrase din Germania şi sosise cu puţin înainte la 
Bruxelles. Intre ei se leagă repede o prietenie strînsă, 
şi Wolff este primit în sînul comitetului de corespon
denţă din Bruxelles, unde devine colaboratorul lor de
votat. 
Marx şi Engels îşi continuă munca la .,Ideologia ger
mană". 
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(1760-4797) - revoluţionar fran
cez, comunist utopist, organiza
tor al conspiraţiei "celor egali".  
- 51, 134, 2, 643, 649. 
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Bacon, Francis, viconte de Saint Al
bans şi baron de Verulam (Baco 
de Verulam) (1561-1626) - fi
lozof englez, cercetător al naturii 
şi istoric. "Adevăratul părinte al 
materialismului englez şi al în
tregii ştiinţe experimentale mo
derne este Bacon" (Marx) . - 143, 
144. 

Badinot - personaj din romanul 
"Misterele Parisului" de Eugeme 
Sue. - 229, 230. 

Bailey, William - fabricant din 
Stalybridge. - 470. 

Baines, Sir Edward (1800-1890) -
economist burghez englez, libe
ral, editorul lui "Leeds Mercury" .  
- 379. 

Barbaroux, Charles-Jean-Marie (1767 
- 1794) � membru al Conven
ţiei, girondist. - 647. 

Bardsley, Samuel Argent (1764-
1851) - de la 1790 pînă la 1823 
medic la spitalul comunal din 
Manchester, - 371 .  

Barham, Charles Poster (1804-
1884) - medic englez, în 1841 
membru în Comisia pentru cer
cetarea muncii copiilor. - 480. 

Barmecizi - seminţie din vechea 
Persie, se bucurau de mare in
fluenţă la curtea Abasizilor. 
528. 

Barry, Sir David (1780-1835) 
medic şi fiziolog englez. - 397-
400, 404-406. 

Bauer, Bruno (1809-1882) - filo
zof idealist german, istoric al re
ligiei şi publicist, tînăr hegelian ; 
după 1866 naţional-liberal. -
7, 42, 44, 87, 8, 90, 95-102, 10--
126, 129, 132, 147, 150-160, 163-
167, 172-177, 186, 215-217, 238, 
545. 

Bauer, Edgar (1820-1886) - fra
tele lui B. B au er, publicist ge!
man, tînăr hegelian. - 20, 22-
26, 36-37, 40-45, 47, 53, 55, 

57-59, 87, 96, 164, 175, 212, 238, 
534. 

Băumler (Biumeler, Bimeler), Jo
seph Michael (aprox.' 177--1853} 
-· ţesător, apoi profesor la Wiirt
temberg, s-a dezis de biserica lu
terană, a trecut, în 1817, în Ame
rica şi a întemeiat acolo colonia 
comunistă Zoar (Ohio) . 553, 
554. 

Bayle, Pierre (1647-1706) filo-
zof francez, sceptic, a criticdt 
dogmatismul religios. - 142. · 

Beaumon t de la Bonniniere, Gustave
Augus te (1802-1866) - publicist 
şi om politic francez burghez ; a
utorul unor cărţi despre sclavie 
şi despre casele de corecţie din 
S.U.A. - 210. 

Beaumont, Thomas (m. 1859) - chi
rurg din Bradford. - 397, 400. 

Becker, August (1814-1871) - în 
deceniul al 5-lea adept al lui Weit
ling, după arestarea acestuia 
(1842) a condus mişcarea comu
nistă a meseriaşilor din Elveţia ; 
a scris "Was ist ein Kommunist?" 
(Ce înseamnă a fi comunist ?) 
(1844) şi "Was wollen die Kom
munisten ?" (Ce vor comuniştii ?) 
(1844) . - 546. 

Benda, Daniel Alexander (1786-
1870) - publicist liberal. - 10. 

Benedix, Rode1ich (181 1-1873) -
literat german şi autor de come
dii ; în 1845 a condus teatrul nou 
din Elberfeld. - 542. 

Bentham, Jeremy (1748-1832) -
sociolog englez burghez, teoreti
cian al utilitarismului : "Un mo
nument de prostie burgheză • 
(Marx). - 147-149, 200, 21 1 ,  218,  
478. 

Bentley & White - proprietarii 
unui ferăstrău mecanic la Bury, 
Lancashire. - 460. 

Beraud, F.F.A. - comisar de poli
ţie din Paris, a scris o carte des
pre prostituţie. - 21, 175. 
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Berrier-Fontaine, Camille (n. aprox. 
1 806) - medic francez, republican, 
după procesul din aprilie 1834 a 
fost trimis la închisoarea St. Pe
lagie, de unde a evadat în 1835 ; 
a participat la revoluţia din 1 848-
1 849. - 651 ,  652. 

Birley - fabricant din Manchester ; 
tory. - 446, 470. 

Blackstone, Sir William (1723-1780) 
- jurist şi parlamentar englez ; a
părător al ordinii constituţionale· 
monarhiste engleze .- 220. 

Blanc, Louis (181 1-1 882) - socialist 
mic-burghez francez, ziarist şi isto
ric ; în 1 848 membru al guvernu
lui provizoriu, a propovăduit .,îm
păcarea • claselor şi a muncii cu 
capitalul. - 651 .  

Bodz, Boz, vezi Dickens, Charles. 

Bohme, Jakob (1575-1624) - de 
meserie cizmar, filozof mistic. 
143. 

Borthwick, Peter (1804-1852) 
om politic englez, tory, membru 
al grupării Tînăra Anglie, a cri
ticat sistemul de fabrică de pe 
poziţiile reacţionare ale aristocra
ţiei feudale. - 528. 

Bourboni - dinastie regală în Fran
ţa (1589-1792, 181-1815 şi 
1815-1830) . - 9 1 ,  1 39. 

Bouverie, William Pleydell, Earl of 
Radnor ( 1779-1869) - om politic 
englez ; whig. - 504. 

Bowers - fabricant. - 423. 

Bradamanti, vezi Polidori. 

Bras rouge (Mînă roşie) - perso· 
naj din romanul .,Misterele Pari
sului" de Eugime Sue. - 82. 

Braunschweig, vezi Friedrich Wil
helm, duce de Braunschweig 

Bridgewater, Francis Egerton, duce 
de (1736-1803) - latifundiar en
glez. - 263. 

Brindley Jmes (171 6-1772) - in· 
giner englez. - 263. 

Brocklehurst, J. (1788-1870) - fa
bricant de mătase şi bancher, 
membru al parlamentului pentru 
Macclesfield 1 832-1 866 ; liberal. 

- 437. 
Brougham, Henry Peter (Lord Brou

gham and Vaux) (1778-1868) -
j urist şi om de stat englez, lord 
cancelar ; whig. - 424. 

Briiggemann, Karl Heinrich (1 81Q-
1887) - în 1 846-1855 redactor· 
şef al lui "Kolnische Zeitung" ,  
economist ş i  publicist liberal. 
10. 

Bruno, vezi Bauer, Bruno. 
Brutus, Marcus Junius (aprox. 85-

42 î .e.n.) - om de stat roman, 
unul dintre iniţiatorii conspiraţiei 
republicane aristocratice împotri
va lui Iulius Cezar. - 136, 137. 

Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin 
(1796-1865) - discipol al lui 
Saint-Simon ; om politic şi isto
ric francez, republican burghez, 
unul dintre ideologii socialismu
lui neocatolic ; în 1848 preşedinte 

al guvernului provizoriu. - 134. 

Buckingham, James Silk (1786-
1855) - scriitor englez ; a între
prins numeroase călătorii ; din 
1832 pînă în 1 837 membru al par
lamentului ; adept al reformelor 
sociale ; între 1 837 şi 1 840 a trăit 
în America. - 556. 

Buonarroti, Filippo Michele (1761-
1 837) - revoluţionar italian, a 
luat parte la mişcarea revoluţio
nară din Franţa de la sfîrşitul se
colului al XVIII-lea - începutul 
secolului al XIX-lea ; comunist 
utopist, tovarăş de luptă al lui 
Babeuf J cartea lui Buonarroti 
"Conspiration pour l'egalite dite 
de Babeuf" (Babeuf şi aşa-zisa 
conspiraţie pentru egalitate) 
(1 828) a dus la renaşterea tradi
ţiilor babuviste în mişcarea mun
citorească revoluţionară. - 134, 
649. 

Biirgers, Heinrich (182Q-1878) 
publicist radical ; membru al Li-
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gii comuniştilor (1847-1852) , mal 
tîrziu naţional-liberal. - 545, 

Burns - membru în Comisia pen
tru cercetarea muncii copiilor. -
434. 

Bus8ey, Peter - birtaş din Brad
fard, cartist ; delegat la adunarea 
cartlstă din 1 839, unde a susţinut 
principiul "forţei fizice" , - 469. 

Byron, Gedrge No] Gordon, lord 
(1788-1824) - poet englez, re
prezentant al romantismului re
voluţionar. � 477, 

c 
Cabanis, Pierre-Jean-George (1757-

1808) - medic francez şi filozof 
materialist. - 141 .  

Cabet, Etienne (178-1 856) - ju
rist şi publicist francez, comunist 
utopist, autorul romanului utopic 
"Voyage en !carie" (Călătorie în 
lcaria) (1842) . - 147, 651. 

Cabrion - personaj din romanul 
"Misterele Parisului" de Eugene 
Sue. - 83, 84. 

Cannin., George (177--1827) 
om de stat englez şi diplomat ; 
tory ; în 180-1809 şi în 1 822-
1827 ministru de extene. - 614. 

Carlyle, Thomas (179-1881) -
scriitor englez, istoric şi filozof 
idealist ; a propovăduit cultul 
eroilor ; a reprezentat concepţii 
înrudite cu socialismul feudal din 
deceniul al 5-lea ; după 1 848 duş
man făţiş al mişcării muncitoreşti. 
- 1 4, 316, 337, 338, 363, 364, 461, 
509, 5 1 1 ,  528, 648. 

Carol ! (160--1 649) - rege al Marii 
Britanii şi Irlandei (162-1649) ; 
a fost executat în timpul revo
luţiei burgheze engleze din seco
lul al XVII-lea. - 584. 

Carol al Il-lea (163--1685) - rege 
al Marii Britanii şi Irlandei (1660 
-1885). - 526. 

Carol al V-lea (150--1558) de 
Habsburg - rege al Spaniei (1516 

-1555) şi împărat al Germaniei 
(151 -1556) . - 593. 

Carter - coroner în Surrey (car
tier din sudul Londrei), - 278. 

Cartwright, Edmund (1743-1823) -
inventatorul războiului mecanic 
de ţesut. - 256. 

Cezar, Caius lulius (aprox. 10--44 
î.e.n.) - comandant de oşti şi 
b ărbat de stat roman. - 136, 137. 

Cassius, Gaius Longinus (m. 42 î.e.n.) 
- om politic roman, tribun al po
porului, unul dintre iniţiatorii 
conspiraţiei aristocratice republi
cane împotriva lui lulius Cezar. 
- 137. 

Catilina, Lu'ius Sergius (aprox. 
108-62 î.e.n.) - om politic ro
man, patrician, organizator al 
conspiraţiei care-i poartă numele 
şi care a fost îndreptată impo
triva republicii aristocratice. 
136, 1 37. 

Cato, Marcus Porcius (.,Cato cel 
tînăr•) (9-46 î.e.n.) - bărbat 
de stat roman, conducătorul par
tidului aristocrat republican, stoic; 
după căderea republicii şi-a pus 
capăt zilelor. - 137. 

Cecily (Cecilia) - personaj din ro
manul "Misterele Parisului • de 
Eug!me Sue. - 76, 77, 23 1 .  

Chadwick, Edwin (180--1890) 
secretar al comisiei înfiinţate în 
baza legii pentru asistenta săra
cilor, membru în cîteva comisii 
parlamentare pentru problemele 
legislaţiei industriale. - 283. 

Champneys, William Weldon (1807-
1875) - predicator englez ; filan
trop burghez. - 333, 

Chaptal, Jean-Antoine-Claude (1756 
-1832) - chimist francez, om 
politic burghez. - 226. 

Chatelain - personaj din romanul 
"Misterele Parisului" de Eugene 
Sue. - 226. 

Chouette (Bufniţa) - personaj din 
romanul "Misterele Parisului" de 
Eug!me Sue, - 203, 208, 2 1 1 .  
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Chourineur (Parlagiul) - personaj 
din romanul "Misterele Parisu
lui" de Eugme Sue. - 1 83-186, 
1 89, 202, 204, 209, 233. 

Clodius Pulcher, Publius (m. 52 
î .e.n,) - tribun al poporului din 
Roma, partizan al lui Iulius Ce
zar. - 136. 

Cobden, Richard (1 804-1865) 
fabricant englez, liberal, adept al 
liber-schimbismului, unul dintre 
întemeietorii ligii împotriva le
gilor cerealelor. - 623, 643. 

Codrus (Kodros) - ultimul rege 
prezumat al Atenei, care, conform 
tradiţiei, şi-a salvat p atria prin 
jertfirea propriei sale vieţi, 
- 137. 

Collins, Anthony (1676-1729) - fi
lozof materialist englez. - 1 44. 

Collins, John Anderson (m. după 
1 879) - fourierist englez, emigrat 
în America, adversar al sclaviei 
negrilor, a întemeiat în 1 843 o 
colonie comunistă la Skaneateles, 
N. Y. Editor şi redactor al publi
caţiei "Communist" ,  - 557. 

Conle, Fran;ois-Charles-Louis ( 1 782 
-1837) - publicist francez libe
ral, economist vulgar. - 26, 
48-50. 

Condillac, Etienne-Bonnot de (1715 
-1780) - filozof francez, deist 
şi senzualist, adept al lui Locke. 
- 142, 145. 

Condorcet, Marie-Jean-Antoine-Ni
colas, marchiz de (1743-1794) -
sociolog burghez francez, ilumi
nist ; în timpul revoluţiei bur
gheze franceze de la sfîrşitul se
colului al XVIII-lea s-a alăturat 
girondinilor. - 647. 

Cooper, Thomas (1805-1892) -
poet şi ziarist englez, l a  începu
tul deceniului al 5-lea cartist ; 
mai tîrziu predicator metodist. 
- 645. 

Couthon, Georges-Auguste (1755-

1794) - iacobin, colaborator in
tim al lui Robespierre. - 648. 

Cowan, Robert - medic, a scris 
"Vital Statistics of Glasgow".  
- 353. 

Coward, William (aprox. 1 656-
1725) - medic englez, filozof ma
terialist. - 144, 

Cowe11, S. W, - în 1833 membru 
al Comisiei pentru cercetarea 
muncii din fabrici. - 392, 393, 
397' 402, 404406. 

Cremieux, Isaac-Moise, dit Adolphe 
(1 796-1880) - avocat francez şi 
om politic, în deceniul al 5-lea 
liberal burghez. - 129. 

Crompton, Samuel (1753-1827) -
mecanic englez, inventatorul unei 
maşini de filat. - 13, 256, 

D 
Dante, Alighieri (1265-1321) . - 586, 

Danton, Georges-Jacques (1759-
1794) - avocat parizian, om po
litic în timpul revoluţiei franceze 
burgheze de la sfîrşitul secolu
lui al XVIII-lea ; conducătorul 
aripii drepte a iacobinilor. -
136, 643. 

Darthe, Augustin-Alexandre ( 1769-
1797) - revoluţionar francez, a
dept al lui Babeuf, - 649. 

David - personaj din romanul 
"Misterele Parisului • de Eugene 
Sue. - 76, 1 84, 199, 231 ,  233. 

Davy, sir Humphry (1778-1829) -
chimist şi fizician englez. - 262, 
486. 

Democrit (Democritos) din Abdera 
(aprox. 460-370 î.e.n.) - filozof 
din Grecia antică ; unul dintre 
intemeietorii atomisticii, a fost 
primul care a dat o imagine ma
terialistă a universului, dezvol
tată ulterior de mulţi discipoli. 
- 141,  143. 

Demostene (384-322 i.e.n.) - ora
tor din Grecia antică, prin dis-
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cursurile sale îndreptate împo
triva macedonenilor (filipicele) , a 
luptat pentru independenţa Gre
ciei. - 1 36. 

Descartes, Rene (1596-1650) - fi
lozof francez, matematician şi cer
cetător al naturii (fizician). -
1 40-141 , 145, 146, 148. 

Destutt de Tracy, Antoine-Louis
Claude, con te (1754-1836) - eco
nomist vulgar francez, filozof 
senzualist ; adept al monarhiei 
constituţionale. - 35. 

Dezamy, Theodore ( 1803-1850) -
publicist francez, reprezentant al 
curentului revoluţionar al comu
nismului utopic. - 1 47. 

Dickens, Charles (pseudonim : Boz) 
(1 812-1870) - scriitor realist en

glez. - 9, 
Diderot, Denis (1713-1784) - filo

zof francez, reprezentant al mate
rialismului mecanicist, ateu ; unul 
dintre ideologii burgheziei fran
ceze revoluţionare, iluminist. 
146, 477. 

Diergardt, Friedrich ( 1795-1 869) 
mare fabricant textilist din Rena
nia, deputat în Landtag, mai tîr
ziu membru al senatului. - 643. 

Disraeli (D'Israeli), Benjamin, Earl 
of Beaconsfield (1804-1881) -
om politic şi scriitor englez, în 
deceniul al 5-lea a aderat la gru
p area Tînăra Anglie ; mai tîrziu 
conducător al partidului conser
vator ; prim-ministru (1868 şi 1 874 
-1880). - 370, 528. 

Dodwell, Henry (the younger) (m. 
1784) - filozof materialist en
glez, deist. - 144. 

Don Quijote (Quichotte) - p erso
naj din romanul cu acelaşi nume 
al lui Cevantes. - 236. 

Douglas - fabricant din Pendleton 
(Manchester) . - 397. 

Drinkwater - în 1833 membru al 
Comisiei pentru cercetarea muncii 
din fabrici. - 397. 

Duncombe, Thomas Slingsby (1796 
-1861) - om politic englez, ra
dical burghez, în deceniul al 5-lea 
a luat parte la mişcarea cartistă. 
- 266, 495, 518,  652. 

Duns Scot, John (aprox. 1265-1308) 
- filozof scolastic franciscan, re
prezentant al nominalismului, care 
în evul mediu a fost prima ex
presie a materialismului. - 143. 

Dupuis, Charles-Fran;ois (1742-
1809) - filozof francez, iluminist. 
- 146. 

Duquesnoy, E'nest-Dominique (1748 
-1795) - membru al Convenţiei. 
- 649. 

Duroy, Jean Michel (1753-1795) -
membru al Convenţiei, montag
nard. - 649. 

E 

Edgar, vezi Bauer, Edgar. 

Egidius, H. L., vezi Weil, Cari. 

Eleonore - personaj din "Poesies 
erotiques" de Parny. - 76. 

Elisabeta (1533-1603) - regină a 
Angliei (1 558-1603) . - 520. 

Ellis, William - conducător al or
ganizaţiei cartiste din Staffords
hire; a fost condamnat la 20 de ani 
departare în Australia pentru par
ticipare la răscoala din august 
1 842. - 652. 

Engels, Friedrich (1820-1895) (vezi 
datele din viaţa şi din activitatea 
lui). - 34, 245, 248, 269, 538, 540, 
542-545, 639, 652. 

Epicur (aprox. 341 - aprox. 270 
î.e.n.) - filozof materialist grec, 
ateu. - 141 . 

F 

Faraday, Michael (1791-1867) -
fizician şi chimist englez. - 495. 

Faraon - titlu dat vechilor regi 
ai Egiptului. - 1 76. 
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Faucher, Julius (Jules) (1820-1878) 
- economist vulgar şi scriitor 
german, tînăr hegelian ; adept al 
liber-schimbismului în Germania. 
- 7, 12, 41 ,  44, 87, 90, 96. 

Faucher, Leon (1 803-1854) - pu
blicist burghez şi om politic fran
cez, liberal moderat, duşman în
răit al mişcării muncitoreşti. -
439. 

Ferrand, Jacques - personaj din 
rom�nul "Misterele Parisulu�" de 
Eugene Sue. - 77-79, 232, 235. 

Ferrand, William Bushtield - pro
prietar funciar englez ; tory. 
518, 528. 

Feuerbach, Ludwig (1804-1 872) . 
43, 61 ,  93, 103-105, 140, 142, 156, 
158, 164, 247, 533, 540, 633. 

Fichte, Johan Gottlieb (1 762-1814) .  
- 134, 155, 595. 

Fielden, John (1784-1849) - fabri
cant englez, filantrop, adept al 
legislaţiei industriale. - 528. 

Finch, John - ziarist englez, cola
borator al lui "New Moral 
World" ,  adept al lui Owen. -
544, 549, 552, 555. 

Fleischhammer, Emil - colaborator 
din Breslau al lui "Allgemeine 
Literatur-Zeitung" .  - 162, 1 63. 

Fleur de Marie (Mărgărita) - per
sonaj din romanul "Misterele Pa
risului" de Eugene Sue. - 1 83, 
1 8--198, 202, 204, 209, 219, 230, 
231, 234, 235. 

Fontaine, dr,, vezi Berrier-Fontaine. 

Forster, Johann Georg (1754-1794) 
- cercetător al naturii şi scriitor 
german democrat, adept al revo
luţiei franceze ; în 1793 a înteme
iat la Mainz prima republică de
mocrată pe pămînt german. -
605. 

Fourier, Fran:ois - Marie - Charles 
(1772-1 837) . - 34, 9 1 ,  94, 98, 147, 
218, 220, 221 ,  226, 584, 633636. 

Foy, Maximilien-Sebastian (1775-
1 825) - general francez şi depu
tat liberal. - 82. 

Franks - raportor pe lîngă Comi
sia pentru cercetarea muncii co
piilor. - 448. 

Friedrich Fe'rdinand Leopold - ar
hiduce al Austriei. - 591 .  

Friedrich Wilhelm - duce de Bra
unschweig (1771-1 815). - 646. 

Frederic Wilhelm l III-lea (1770-
1840) - rege al Prusiei (1797-
1 840) . .  - 587, 601 ,  604, 608, 610. 

Froment, M. - funcţionar al poliţiei 
in Paris în epoca Restauraţiei. 
- 82. 

Frost, John (1 784-1877) - raical 
mic-burghez englez, a aderat în 
1838 la mişcarea cartistă ; pentru 
organizarea răsco alei minerilor 
din Wales în 1839 a fost condam
nat la departare pe viaţă în Ta
mania ; în 1 856 a fost amnistiat 
şi s-a reîntors în Anglia. - 469, 
652. 

G 

Galway, Ann - muncitoare lon
doneză, a murit de foame în 1843. 
- 278. 

Gans, Eduard (aprox. 1 797-1839) 
- profesor de drept la Berlin, 
hegelian, a editat "Grundlinien 
der Philosophie des Rechts" (Ele
mente de filozofie a dreptului) 
şi "Vorlesungen iber die Philo
sophie der Geschichte" (Prelegeri 
despre filozofia istoriei) , ale lui 
Hegel. - 201. 

Gaskell, Peter - medic in Man
chester, publicist burghez ; libe
ral. - 14, 3 14, 350, 373, 377, 528. 

Gassendi, Pierre (1592-1655) - fi
lozof materialist francez, fizician 
şi matematician. - 141 . 

Gay, Jules (1 807 pînă după 1 876) -
comunist utopist francez, editor 
al ziarului "Le Communiste" 
(1 849) . - 147. 
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George, Madame - personaj din 
romanul ,.Misterele Parisului • de 
Eugene Sue. - 1 92, 193, 1 95, 232. 

Germain - personaj din romanul 
.. Misterele Parisului • de Eugene 
Sue. - 1 85, 222, 232. 

Gibson - muncitor scoţian din con· 
strucţii, - 626. 

Gilbert, Thomas (1720-1798) - om 
politic englez, membru al parla· 
mentului, reformator al legii pen
tru asistenta săracilor. - 525. 

Ginal - predicator german la Fila
delfia, fondatorul unei colonii în 
Pennsylvania. - 556. 

Girard, Philippe-Henri de (1 775-
1 845) - inginer francez, a inven· 
tat maşina pentru filat n. - 259. 

Godwin, Wiiiiam ( 1756-1 836) -
scriitor şi publicist englez, mic
burghez, raţional'ist, unul dintre 
întemeietorii anarhismului. 
478. 

Goethe, Johnn Wolfgang von 
(1749-1832) . - 595. 

Graham - un spărgător de grevă. 
- 461 . 

Graham, George - �eful serviciu
lui stării civile. - 352. 

Graham, sir James Robert George 
(1792-1861) _. bărbat de stat en· 
glez ; de la 1841 pînă la 1 846 mi
nistru de interne în guvernul tory 
al lui Peel. - 15, 1 7, 416, 417. 

Grainger, Richard Dugard (1801-
1 865) - s-a ocupat de anatomie 
şi fiziologie ; în 1 841 a fost in· 
spector al spitalelor de copii ; 
membru al Comisiei pentru cer· 
cetarea muncii copiilor. - 352, 
359, 430, 433, 441 . 

Graun - personaj din romanul 
,.Misterele Parisului" al lui Eu· 
gene Sue, - 228-231 ,  234. 

Greg, Robert, Hyde ( 1795-1875) -
fabricant, liberal, preşedintele Ca
merei de comerţ din Manchester. 
- 402, 428. 

Grotius, Hugo (Huigh de Groot) 
(1583-1645) - profesor de drept 
constituţional din Ţăile de Jos, 
jurist, unul dintre intemeietorii 
dreptului internaţional burghez 
moden. - 53. 

Griin Karl (1817-1887) - publi
cist mic-burghez, în decen'iul al 
5-lea unul dintre principalii repre
zentanţi ai ,.adevăratului" socia
lism. - 538. 

Gruppe, Otto Friedrich (1804-1876) 
- publicist şi filozof idealist ; 
antihegelian, a scris in 1 842 un 
pamflet impotriva lui Bruno 
Bauer. - 1 76. 

H 

Hahnemnn - personaj din po
vestea germană .. Die sieben 
Schwaben" ,  [,.Cei şapte şvabi"] .  

- 1 82. 

Hamilton, Alexander, Duke of (1767 
-1 852) - posesorul unor mine 
de cărbuni din Scoţia ; membru 
în parlament ; whig. - 488. 

Hardenberg, Karl August, principe 
de (1750-1 822) - din 1810 can
celar al statului prusian ; pentru 
a consolida statul prusian, el a 
introdus în 1 810--1813 un şir de 
reforme burgheze defectuoase ; 
după congresul de la Viena a ur
mat politica reacţionară a Sfintei 
alianţe. - 601 ,  

Hargreaves, James (m, 1778) - in
ventatorul maşinii de filat Jenny. 
- 12, 253. 

Harney, George Julian (1817-1897) 
- a avut o mare influenţă asu
pra mişcării muncitoreşti engleze, 
conducătorul aripii stîngi a car
tiştilor ; redactorul oficiosului 
cartiştilor "The Northen Star" ; 
prieten al lui Marx şi Engels, -
645, 651 . 

Hartley, David (1705-1757) - me
dic englez şi filozof materialist. 
- 1 44. 
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Harun al Raşid (76-809) - calif 
din Bagdad (786-809). - 202. 

d'Harville, Ciemence, Marquise -
personaj din romanul .,Misterele 
Parisului" de Eugeme Sue. - 69, 
218, 23 1. 

Haslam - domnii, posesori ai unor 
mine de cărbuni din Pentrich. -
492. 

Hawkins, Francis Bisset (1 796-
1894) - medic şi autor al unor 
cărţi de medic�nă, în 1833 inspec
tor de fabrică, în 1836 inspector 
al închisorilor. - 354, 388, 391-
392, 397, 401 ,  404, 405, 413, 419. 

Heathcot., John ( 1783-1861) - a 
inventat în 1809 maşina bobbin
net. - 258. 

Hebert, Jacques-Rene (1757-1794) 
- revoluţionar francez, condu
cătorul aripii stîngi a iacobinilor. 
- 128. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-183 1) . - 12 ,  19, 2 1 ,  23, 24, 
44, 63, 66, 88, 95, W, 97, 100, 1 02, 
1 16 ,  121 ,  128, 140, 146, 147, 153-
156, 157, 187, 188, 201 ,  216, 2 17, 
227, 247, 595, 633, 634, 636, 64 1 .  

Heine, Heinrich (1797-1856) . - 538. 
Helvetius, Claude-Adrien (1715-

1771) - filozof francez, adept al 
materialismului mecanicist ; ateu, 
unul dintre ideologii burghez�ei 
revoluţionare franceze. - 142, 
145, 147, 148, 477. 

Henfrey - antreprenor de construc
ţii din Manchester. - 627, 628. 

Hennen, John (1779-1828) - me
dic militar ; şeful serviciului sa
nitar din Scoţia. - 283. 

Hercule (Heracles) - erou din mi
tologia greacă, fiul lui Zeus ; 
este considerat ca întruchiparea 
forţei şi tenacităţii. - 181,  227. 

Hess, Moses ( 1812-1875) - publi
cist german, cofondator şi colabo· 
rator al .,Gazetei renane" ; pe la 
mijlocul deceniului al 5-lea unul 
dintre principalii reprezentanţi ai 

47 - a<-Engels - Opere, voi. I l  

. ,adevăratului" socialism ; ulterior 
lassalleian. - 538, 540, 542-545. 

Hey, William (la Engels, din gre
şeală, Hay şi Kay) (1772-1844) 
- medic englez la Leeds ; în 1833 
raportor în Comisia pentru cer
cetarea muncii în fabrici. - 396, 
397. 

Higby (Hizby), E. L. - coproprietar 
al uzinei siderurgice King, Higby 
& Anderson din Pittsburg ; inte
meietorul unei colonii comuniste. 
- 556. 

Hindley, Charles - fabricant din 
Ashton, radical, a susţinut legile 
industriale. - 528. 

Hinrichs, Hermann Friedrich Wil
helm (1794-1861) - vechi hege
lian ; profesor de filozof;e la 
Halle. - 101-103, 109, 1 1 6, 122, 
154, 155, 156, 158. 

Hirsch, Samuel (1809-1889) - ra
bin la Dessau ; autor al unor 
scnen religioase. In lucrările 
sale, el a încercat să fundamen
teze din punct de vedere filozo
fic învăţătura religioasă a evre
ilor. - 98, 99. 

Hirzel, Konrad Melchior ( 1793-
1843) - bărbat de stat şi publi
cist elveţian ; colaborator la Zu
rich al lui "Allgemeine Literatur
Zeitung " .  - 162-165, 237. 

Hizby, vezi Higby. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) 
filozof englez, reprezentant al ma
terialismului mecanicist-matema
tic. - 141 ,  144. 

Hobhouse, John Ca, Baron 
Broughton de Gyfford (1786-
1869) - om poLitic liberal en
glez. - 41 1 ,  414. 

Hobson, Joshua - ziarist englez ; 
cartist ; editorul lui "The Nor
thern Star". - 645. 

Hofer, Andreas (1767-1810) - ţă
ran din Tirol (.,Sandwirt" ) ,  adept 
al casei de Habsburg. ln 1809 con
ducătorul răscoalei din Tirol îm-
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potriva Franţei şi Bavariei. -
605. 

Holbach (d'Holbach), Paul Henri 
Dietrich, baron de (1723-1789) -
filozof francez, reprezentant al 
materialismului mecanicist 1 ateu; 
ideolog al burgheziei revoluţio
nare franceze. - 145, 148, 477. 

Holland, P. H. - medic din Man
' chester. - 353. 

Homer - poet epic legendar din 
antichitatea greacă, căruia ii sînt 
atribuite epopeile "!li ada" şi 
"Odiseia" .  - 51 ,  214. 

Hood, Thomas (1799-1 845) poet 
şi scriitor realist englez 1 demo
crat mic-burghez 1 colaborator şi  
editor al  diferitor publicaţii. -
45 1 .  

Horne, Richard Henry (1 803-1 884) 
- poet, scriitor şi dramaturg en
glez 1 în 1 841 membru al Comisiei 
pentru cercetarea muncii copiilor. 
- 359, 386, 443. 

H orner, Leonard ( 1785-1 864) 
geolog englez, inspector de fa
brică oficial, în 1833 membru al 
Comisiei pentru cercetarea mun
cii în fabrici, iar în 1841 membru 
al Comisiei pentru cercetarea 
muncii copiilor. - 415. 

Hibner, Karl (1814-1879) - pictor 
realist german cunoscut pentru 
picturile sale în care a zugrăvit 
scene din viaţa ţesătorilor sile
zieni şi alte aspecte ale mizeriei 
sociale. - 536. 

Hunt, Thomas - a î ntemeiat îm
preună cu socialiştii englezi co
lonia "Equality• în statul Wis
consin. - 557. 

Huntsman, Benjamin (1704-1776) 
- inventator englez. - 261 , 

Huskisson, William (1770-1830) -
om politic englez 1 tory 1 ca mi
nistru al comerţului ( 1823-1827) 
preconiza concesii economice în 
favoarea burgheziei industriale. -
614. 

1 
Ibbetson - fabricant din Sheffield. 

- 459. 

Ieremia - profet evreu căruia 11 
sînt atribuite plîngerile la dărî
marea Ierusalimului. - 366. 

SI. Ioan - personaj din Noul Tes
tament. - 359. 

J 

Johann (1 801-1 873) prinţ al 
Saxoniei, din 1 854 rege al Saxo
niei. - 586, 587. 

Johns, William - medic, şeful ser
viciului de stare civilă din dis
trictul Manchester. - 388. 

Johnson - muncitor la Pauling & 
Henfrey. - 629. 

Jones., William ceasornicar 1 
cartist 1 unul dintre organizatorii 
răscoalei din 1 839 a minerilor din 
Wales 1 a fost condamnat împre
ună cu rost şi Williams la de
partare pe viaţă în Tasmania. -
652. 

Jungnitz, Erns t (m. 1848) - publi
cist, tînăr hegelian 1 colaborator 
al lui "Allgemeine Literatur-Zei
tung".  - 18, 

K 

Kaiser, Heinrich Wilhelm - autorul 
lucrării "Die Personlichkeit des 
Eigenthums" ("Personalitatea pro
prietăţii"), Bremen 1 843. - 637. 

Kant, Immanuel (1724-1804) . 
20 1 ,  595. 

Kay-Shuttleworth, James Phillipps 
(1804-1877) - medic englez din
tr-un cartier din Manchester lo
cuit de oameni săraci. - 298, 
309, 310, 312-3 14, 339, 419. 

Kennedy, John ( 1169-1855) - pro
prietar al unei fabrici de textile 
din Manchester. - 420. 

Kitchen - fabricant din Sheffield. 
- 460. 
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Knight - medic din Sheffield. -
444. 

Kăchlin - în 1845 director al unei 
filaturi din Esslingen (Wirttem
berg) , protecţionist. - 643. 

Kăttgen (Koettgen), Gustav Adolf 
(1805-1 882) - pictor şi poet ; a 
luat parte, în deceniul al 5-lea, la 
mişcarea muncitorească ; s-a ală
turat "adevăratului" socialism. -
542, 543. 

Ktug, Wilhelm Traugott {1770-
1842) - autorul unor lucrări de 
filozofie. - 167. 

L 

Lafayette (La Fayette), Marie-Jo
seph-Paul, marchiz de (1757-
1 834) - bărbat de stat francez şi 
general ; a participat la răllboiul 
de independenţă din America ; 
în timpul revoluţiei franceze co
mandant al gărzii naţionale ; în 
1830 a pregătit terenul pentru 
urcarea pe tron a lui Ludovic 
Filip. - 646, 647. 

Lafitte, Jacques (1 767-1844) 
bancher şi om politic francez, re
prezentant al burgheziei finan
ciare. - 61 1 .  

Lamettrie (La Mettrie), Julien Oi
fray de ( 1709-1751) - medic şi 
filozof francez ; reprezentant con
secvent al materialismului meca
nicist. - 141 , 145. 

Laporte - personaj din romanul 
"Misterele Parisului" de Eu geme 
Sue. - 1 92-1 95, 

Law of Lauriston, John (1671-1729) 
- economist şi financiar scoţian, 
ministru al finanţelor în Franţa 
(1719-1720) , cunoscut prin specu
latiile sale cu ocazia emisiunii 
de bancnote, care s-au soldat în 
1720 cu un crah teribil. - 141. 

Leach, James - ţesător de bumbac ; 
în deceniul al 5-lea conducător al 
cartiştilor, - 380, 383, 421 , 422, 
435, 437, 438, 624. 

Leclerc, Theophile (n. 1771) - în 
timpul revoluţiei burgheze din 
Franţa membru marcant al "în
dîrjiţilor" ,  extrema stîngă din 
Convenţie, care reprezenta inte
resele păturilor celor mai sărace 
ale celor ce muncesc de la oraşe 
şi sate. - 134. 

Lee, John (1779-1859) - predica
tor, din 1 840 rector al Universi
tăţii din Edinburgh. - 282. 

Lehon - notar din Paris. - 78. 

Leibniz, Gottiried Wilhelm, baron 
von (1646-1716) - matematician 
şi filozof idealist german. - 1 1 1 , 
140, 142, 1 45,  146. 

Leifchild, John Roby - membru al 
Comisiei pentru cercetarea mun
cii copiilor. - 448. 

Leon, conte (Benhard Miiller) -
colonist german în America, a în
şelat pe coloniştii din colonia 
New-Harmony şi a înfiinţat, îm
preună cu vreo 250 de adepţi ai 
săi, comuna New-Jerusalem din 
Philippsburg. După dizolvarea 
acesteia el a murit ca un vaga
bond. - 552. 

Le Roy (De Roy), Henry (1598-
1 679) - medic olandez ; filozof. 
- 141 .  

Lessing, Karl Friedrich (1808-1880) 
- pictor german. - 537. 

Lindley inventatorul maşinii 
Point-net. - 258. 

List, Friedrich ( 1789-1846) - eco
nomist german, reprezentantul 
teoretic al burgheziei în ascen
siune dinainte de 1 848 ; adept al 
protecţionismului. - 579, 580. 

· Locke, John ( 1632-1704) - filozof 
senzualist englez ; economist bur
ghez. - 140, 143-147, 148, 

Londonderry, vezi Steward, Char
les William. 

Lot - personaj din Vechiul Testa
ment. - 10. 
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Loudon, Charles (1801-1844) - me
dic englez ; autorul unor lucrări 
social-politice ; în 1 833 membru 
al Comisiei pentru cercetarea 
muncii în fabrici. - 396-398, 
40 1 ,  403, 405, 406. 

Loustalot, Elisee ( 1762-1790) - pu
blicist francez, revoluţionar-demo
crat. - 92. 

Lovett, William (1800-1877) - ra
dical mic-burghez englez ; a par
ticipat la mişcarea cartistă r adept 
al "forţei morale • şi al colabo
rării cu burghezia. - 467. 

Lucenay, ducesă de - personaj din 
romanul "Misterele Parisului" de 
Eugene Sue. - 70. 

Ludovic al XIV-lea (1 638-1715) 
rege al Fralţei (1643-1715), - 6 1.  

Liining, Otto (1818-1 868) - medic 
şi publicist; din 1844 reprezentant 
al "adevăratului" socialism ; edi
torul publicaţiilor "Weserdampf
boot" (1 844) , "Westphălisches 
Dampfboot" (1845-1848) şi a pu
blicaţiei democratice "Neue Deut
sche Zeitung" (1848-1850) ; după 
1866 naţional-liberal. - 538, 544. 

Lyell, Charles (1797-1875) - chi
mist şi geolog englez. - 495. 

Liclirg - legiuitor legendar din 
Sparta ; a trăit, conform legen
dei, în secolul al IX-lea î.e.n, -
136, 137. 

M 

Mac-Adam (McAdam), John Lou
don (1756-1836) - inspector en
glez de drumuri, specialist în 
construirea de drumuri şi şosele. 
- 263. 

MacCulloch (McCulloch), John 
Ramsay (1789-1864) - economist 
burghez englez ; apologet al orîn
duirii capitaliste ; a vulgarizat 
teoria lui Ricardo. - 257, 529. 

MacDurt, Thomas - muncitor. -
404. 

MacGregor, Sarah - personaj din 
romanul "Misterele Parisului • de 
Eugene Sue. - 69, 72, 73, 232-
236, 

MacKellar - medic din Pencaith
land. - 484. 

Mackintosh - în 1833 membru al 
Comisiei pentru cercetarea mun
cii în fabrici. - 398, 403, 406, 
413. 

MacPherson - mama unei spărgă
toare de grevă ; a fost ucisă. 
460. 

MacQuarry - un spărgător de 
grevă. - 460. 

Maître d'ecole (profesorul) - per
sonaj din romanul "Misterele Pa
risului" de. Eugene Sue. - 183, 
185, 198-2 1 1 ,  232, 233. 

Malebranche, Nicolas de (1638-
17 15) - filozof idealist francez ; 
metafizic, - 140, 142, 145, 146. 

Malthus, Thomas Robert (1766-
1834) - preot englez, economist ; 
autorul teoriei reacţionare a su
prapopulaţiei, menită să j ustifice 
mizeria celor ce muncesc. - 327, 
328, 383, i 19-521.  

Mandeville, Bentrd de (1 670-1733) 
- medic englez ; statistician şi  
economist, a ridiculizat ipocrizia 
abstinenţei şi a moralei burgheze 
"infinit mai îndrăzneţ şi mai 
cinstit ca apologeţii filistini ai so
cietăţii burgheze" (Marx) . - 147. 

Manners, John James Robert, lord 
(1818-1906) - tory ; membru al 
grupului Tînăra Anglie. - 528. 

Matat, Jean-Paul (1744-1793) 
revoluţionar şi publicist francez ; 
unul dintre conducătorii cei mai 
consecvenţi ai clubului iacobin 
din timpul revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea ; editorul lui "mi 
du peuple" . - 9 1 ,  643, 648, 

Martin du Nord, Nicolas-Ferdinand
Mtrie-Louis Joseph ( 1790-1847) 
- procuror general la tribunalul 
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din Paris ; ministru al justiţiei 
(1840) . - 129, 131 .  

Martineau, Harriet ( 1802-1876) 
scriitoare engleză, adeptă a re
formelor sociale. - 556. 

Marx, Karl (1818-1 883) (vezi da
tele din viaţa şi din activitatea 
lui) . - 538, 540, 541 ,  545, 653. 

Matllew, Tlleobald ( 1790-1856) -
preot catolic irlandez ; a propo
văduit cumpătarea. - 374. 

Maude, Daniel - judecător de pace 
din Manchester. - 622-628, 63 1 ,  
632. 

Mead, Edward P. - poet al mun
citorilor, englez ; poeziile sale au 
apărut în ziarul cartiştilor . ,The 
Northern Star" .  - 427. 

Melisll, Jolln (1771-1 822) - scrii· 
tor şi geograf ; a întreprins multe 
călătorii ; a vizitat şi a descris 
colonii comuniste din America. 
-· 556. 

Mellor - un bătrîn muncitor in 
fabrica Pauling & Henfrey. - 626. 

Menenius, Agrippa (m. 493 î.e.n.) -
patrician roman. - 462. 

Menzel, Wolfgang (1 798-1873) -
scriitor şi critic literar reacţionar. 
- 172. 

Miles - numele vechilor regi celţi 
ai Irlandei. - 338. 

Miles, William (1 797-1878) - ban
cher englez, ,.un membru foarte 
obscur al parlamentului" (Engels) . 

- 518. 
Miller căpitan, funcţionar supe-

tior al poliţiei din Glasgow. -
286. 

Miltiade (m. 489 î.e.n.) - coman
dant de oşti şi bărbat de stat din 
Atena. Sub conducerea lui, ate
nienii au ieşit învingători în bă
tălia de la Mara ton (490 î.e.n.) , 
pe care au dus-o împotriva per
şilor. - 1 36. 

Minerva - zeiţa înţelepciunii la 
romani. - 462, 

Mirabeau, Honore-Gabriel-Victor 
Riqueti, conte de (1749-1791) -

om politic din timpul revoluţiei 
burgheze franceze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea, apărător 
al intereselor burgheziei şi ale 
nobilimii burghezite. - 648. 

Mitcllell, James (aprox. 178--1844) 
- a publicat o serie de lucrări 
de popularizare a ştiinţei ; în 1841  
membru al  Comisiei pentru cer
cetarea muncii copiilor. - 480, 
48 1 .  

Moli�re, Jean-Baptiste Poquelin 
(1 622-1673) - francez ; autorul 
unor comedii. - 60. 

Mall, Josepll (1812-1849) - cea
sornicar din Colonia, membru 
marcant al Ligii celor drepţi şi al 
Organului central de la Londra al 
Ligii comuniştilor ; a fost ucis în 
timpul răscoalei de la Baden din 
29 ;unie 1849, în lupta de pe 
Murg. - 649. 

Monier de la Sizeranne, Paul-Jean
Ange-Henri, conte (1797-1878) 
- publicist şi dramaturg francez. 
- 83. 

Monk - jurist din Londra. - 626-
628. 

Monteil (Montlleil), Amans-Alexis 
(1769-1850) - istoric francez. -
78. 

Montyon, Jean-Baptiste-Antoine Au
get, baron de (1733-1820) - i
lantrop francez, a donat o mare 
parte din averea sa pentru un 
.,premiu de virtute" decernat a
nual. - 212. 

Morei - personaj din romanul 
,.Misterele Parisului" de Eu gEme 
Sue. - 61. 

Morei, Louise - personaj din ro
manul . ,Misterele Parisului" de 
Eug€me Sue. - 220. 

Moise - personaj din Vechiul Tes
tament. - 359. 
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Miiller, Wilhelm (pseudonim : Wolt
gang Miiller von Konigswinter) 
(1816-1873) - medic şi poet 
german. - .543. 

Miinzer, Thomas (aprox. 1490-
1525) . - 605. 

Murph - personaj din romanul 
"Misterele Parisului • de Eu gene 

· Sue. - 84, 185, 227 , 228, 229-234. 

N 

Napoleon I Bonaparte (1 769-1 821) 
- împărat al francezilor (1 804-
1814 şi 18 15). - 1 1 ,  9 1 ,  137-139, 
359, 596-602, 604606, 648. 

Nauwerck (Nauwerk), Karl Ludwig 
Theodor (1810-1891) - publicist 
şi om politic ; a colaborat la "Hal
lische Jahrbiicher " ,  a "Deutsche 
Jahrbiicher• ,  la "Anekdota • şi l a  
"Rheinische Zeitung" ; a făcut par
te dln cercul celor liberi ; mem
bru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (extrema stîngă) . - 17, 
18, 19. 

Nelson, Horatio, Viscount (1 758-
1805) - amiral englez ; erou popu
lar în Anglia. - 359. 

Newton, sir Isaac ( 1 642-1 727) -
fizician, astronom şi matematician 
englez. - 140. 

o 
Oastler, Richard (1789-186 1 )  - om 

politic şi reformator social englez, 
tory; luptind împotriva burgheziei 
liber-schimbiste, a susţinut limita
rea prin lege a zilei de muncă. 
- 389, 415,  416, 469. 

O'Connell, Daniel (1 775-1847) -
avocat şi om politic irlandez, con
ducătorul aripii liberale de dreapta 
a mişcării de eliberare naţională 
(Repeal-Association) . - 510. 

O'Connor, Feargus Edward ( 1794-
1 855) - unul dintre conducătorii 
aripii de stînga a mişcării cartiste, 
fondator şi redactor al ziarului 

"The Northern Star" ; după 1848 
reformist. - 315, 645, 652. 

Origen din Alexandria (aprox. 185-
254) - teolog creştin ; unul din
tre aşa-numiţii "părinţi ai biseri
cii" .  - 200. 

Owen, Robert (1771-1 858) - socia
list utopist englez. - 94, 147,  21 1 ,  
4 1 1 ,  474, 538, 552, 557, 573, 633. 

p 
Palzow, Henriette von (1 788-1847) 

- romancieră germană. - 22. 

Padgin - proprietarul unor ferăs
traie mecanice din Sheffield. -
459. 

Paine, Thomas (1 737-1 809) - pu
blicist englez stabilit în America, 
republican ; campion al indepen
dentei S.U.A. şi al revoluţiei bur
gheze franceze de la sfîrşitul se
colului al XVIII-lea. - 26 1 ,  605, 
652. 

Parkinson, Richard (1 797-1 858) -
canonic la Manchester, publicist 
fllantrop creştin. - 370. 

Pany, Evariste-Desire, vicon te de 
(1753-1 814) - poet francez. 
76. 

Patteson, sir John (1790-1 861 ) 
jurist englez, judecător la Court 
of Queen's Bench. - 49 1 .  

Pauling & Henfrey - patronii unei 
întreprinderi de construcţii din 
Manchester. - 464, 620, 621 ,  624-
632. 

Pavel - personaj din Noul Testa
ment. - 359. 

Peel, sir Robert (1 750-1 830) - fa
bricant englez de bumbac, mem
bru al parlamentului, tory. 
394, 4 1 1 .  

Feei, sir Robert (1788-1850) 
bărbat de stat englez, tory mode
rat, conducător al "peeliţilor" ; 
prim-ministru ( 1841-1846) ; legea 
bancară din 1844 poartă numele 
lui ; cu sprijinul liberalilor a rea-



Indice de nume 743 

lizat abrogarea legilor cerealelor 
( 1 846) . - 417,  495, 527, 614, 615, 
618,  623. 

Percival, Thomas (1740-1804) -
medic englez, campionul legisla
ţiei pentru protecţia copiilor
muncitori. - 394. 

Si. Petru - personaj din Noul Tes
tament. - 359. 

Philippson, Gustav (1814-1880) -
pedagog şi publicist. - 98. 

Pilling, Richdrd (n. 1800) - c artist, 
munci!or în industria bumbacu
lui ; unul dintre conducătorii 
grevei din Ashton şi Stalybridge 
din 1842. - 623. 

Pipelet, Alfred - personaj din ro
manul , .Misterele Parisului"  de 
Eugene Sue. - 80, 82-85. 

Pipele t, Anastasia - personaj din 
romanul .,Misterele Parisului • de 
EugEme Sue. - 80, 82, 83. 

Pisa (n) , Lucius Calplirnius (n. 101 
î .e.n.) - participant la conspira
ţia lui Catilina, adept al lui Iulius 
Cezar ; în 58 î .e.n. consul la 
Roma. - 136. 

Pitkei thley, Lawrence - cartist, a 
vizjtat în 1 842 colonia comunistă 
New-Libanon din America. -
550. 

Pitt, Wil/iam (1759-1806) - bărbat 
de stat englez ; în 1783-1801 
prim-ministru ; unul dintre orga
nizatorii războiului intervenţionist 
împotriva Franţei revoluţionare ; 
a introdus o serie de măsuri reac
ţionare îndreptate împotriva miş
cării muncitoreşti. - 646. 

Planck, Karl Christian (1819-1880) 
- teolog protestant, filozof idea
list. - 1 16. 

Platon (aprox. 427 - aprox. 347 
î .e.n .) - filozof idealist din Gre
cia antică ; · ideolog al aristocra
ţiei sclavagiste. - 201. 

Polidori - personaj din romanul 
, .Misterele Parisului" de Eugene 
Sue. - 79-81 ,  227. 

Polydorus, Virgilius (aprox. 1470-
1555) - istoric englez de origine 
italian. - 79. 

Parter, George Richardson (1792-
1 852) - economist şi statistician 
burghez englez. - 257. 

Pounde'r, Robert - muncitor din 
Leeds. - 389. 

Power - în 1833 membru al Comi
siei pentru cercetarea muncii în 
fabrici, - 389, 393, 397, 400, 430. 

Priestley, Joseph (1733-1804) -
chimist şi fizician englez, filozof 
materialist. - 144. 

Prometeu - după o legendă elenă, 
el' a răpit lui Zeus focul, dîndu-! 
oamenilor, şi penru această faptă 
a fost ţintuit de o stîncă. - 462. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist francez, ideolog 
al micii burghezii, unul dintre în
temeietorii teoretici ai anarhismu
lui . - 24-38, 4159, 175, 477, 
637. 

Piittmann, Hermann (181 1-1894) 
- poet şi ziarist radical german ; 
la mijlocul deceniului al 5-lea 
unul dintre principalii reprezen
tanţi ai , .adevăratului" socialism. 
- 538, 540, 544, 545. 

R 

Radnor, conte, vezi Bouverie, Wil
liam Pleydell. 

Rapp, Johann Georg (1757-1847) 
- ţesător din Wirttemberg, la 
începutul secolului al XIX-lea a 
plecat în America de Nord şi a 
intemeiat acolo coloniile Harmony 
şi Economy. - 551-553. 

Rashleigh, William - membru al 
parlamentului, a editat ,.Stubborn 
Facts from the Factories" ,  - 380. 

Read - muncitor la fabrica Pauling 
& Henfrey. - 631. 
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Reichardt, Cari Enst - maestru le
gător din Berlin, adept al lui 
Bruno Bauer, colaborator al lui 
.,Allgemeine Literatur-Zeitung" .  
- 9,  1 0, 41 ,  87. 

Ricardo, David (1772-1823) - eco
nomist englez, reprezntant al eco
nomiei politice burgheze clasice. 
- 34, 35. 

Riesser, Gabriel (1 806- 1863) - pu
blicist german, a luptat pentru 
drepturi civice egale ale evreilor. 
- 106-1 10, 1 27. 

Rigolette (Porumbiţa) - personaj 
din romanul . ,Misterele Parisului" 
de Eug€me Sue. - 82, 84. 

Ripley, Geo'rge (1 802-1880) - pre
dicator american unitarian, unul 
dintre fondatorii coloniei şi şco
lii de la Brook-Farm Massa
chusetts (1841) ; din 1849 critic li
terar al lui .,New York Tribune" ; 
a editat împreună cu Charles A. 
Dana . ,New American Cyclopae
dia" (1858-1 863) . la care au co
laborat Marx şi Engels. - 557. 

Roberton, John (1 797-1876) - me
dic la matenitatea din Man
chester. - 354, 405. 

Roberts, Wiiiiam Prowting (1806-
1871) - j urist englez, avocat al 
cartiştilor şi mandatar general al 
sindicatelor. - 490, 49 1 ,  492, 494-
496, 517, 518,  626632. 

Robespierre, Maximilien-Marie-lsi
dor de (1758-1794) - om politic 
din timpul revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea, conducătorul iacobi
nilor şi din 1793 pînă în 1794 şe
ful guvenului revoluţionar. -
134-138, 642, 648. 

Robinet, Jean-Baptiste-Rene (1735-
1820) - filozof francez şi cercetă
tor al naturii. - 146. 

Robson, George - a locuit în casa 
de muncă din Coventry, a murit 
in 1843. - 523. 

Rohmer, Friedrich (1814-1856) -
autorul unor lucrări filozofice şi 
politice. - 238 . 

Rohmer, Theodor (1820-1856) 
publicist, frate şi colaborator al 
lui Friedrich Rohmer. - 238. 

Roland de Ia Platiere, Jean-Marie 
(1734-1793) - om politic fran
cez, girondist ; în 1792-1793 mi
nistru de interne. - 747. 

Roland de Ia Platiere, Jeanne-Ma
non (1754-1793) - soţia prece
dentului, a avut o mare influenţă 
asupra conducătorilor girondini. 
- 747. 

Roland, Madame - personaj din ro
manul "Misterele Parisului" de 
Eug€me Sue. - 79. 

Romme, Charles-Gilbert (1750-
1795) - membru al Convenţiei, 
montagnard. - 69. 

Ronge, Johannes (1813-1887) 
preot, întemeietorul şi conducăto
rul mişcării germana-catolice, 
care voia să adapteze catolicis
mul cerinţelor burgheziei ger
mane. - 586. 

Rotschild, Nathan Mayer (1777-
1836) - fondatorul băncii Rot1 
schild din Londra. - 642. 

Rotteck, Karl Wenzeslaus von 
(1 775-1840) - istoric şi politi
cian liberal. - 138. 

Roux-Lavergne, .Pierre-Celestin ( 1802 
- 1874) - · istoric francez, filo
zof idealist. - 238. 

Roux, Jacques (1752-1794) - mili
tant sansculotte, conducător al 
grupării "îndîrjiţilor" ,  care re
prezenta interesele celor mai să
race pături ale muncitorilor de la 
oraşe şi sate ; după moartea lui 
Marat a continuat editarea publi
caţiei "L'Ami du peuple " .  - 134. 

Rudolph, prinţ von Geroldstein (Ge
rolstein) - personaj din romanul 
.,Misterele Parisului" de Eugeme 
Sue. - 68, 82, 86, 182-188,  189-
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204 206 207-21 1 ,  214, 215, 2 17-
222: 224-236, 237. 

Ruge, Arnold (1802-1880) - publi
cist german, tînăr hegelian 1 în 
1844 a editat împreună cu Marx 
Analele germana-franceze" 1 de

�ocrat mic-burghez, după 1866 
naţional-liberal. - 173. 

Russell, John, Lord (1792-1878) -
bărbat de stat englez, lider al par
tidului whigilor ; prim-ministru 
(1846-1852 şi 1865-1866) . - 15.  

Rymarkiewicz, Leon (n.  aprox. 1825) 
şi Maximilian (n. aprox. 1832) -
doi fraţi in Poznan care au fost 
prigoniţi pentru că au participat 
la o conspiraţie revoluţionară a 
patrioţilor polonezi (1844-1845) . 
- 546. 

s 
Sack, Kdrl Heinrich (1789-1875) 

teolog protestant, profesor la 
Bonn. - 228. 

Sadler, Michael Thomas (1780-
1835) - om politic englez, tory, 
reformator social şi publicist. 
412,  413, 415. 

Saint-Just, Louis-Antoine-Uon (1767 
- 1794) - revoluţionar francez, 
iacobin marcant, confidentul lui 
Robespierre. - 136, 137, 643, 648. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rou
vroy, conte de ( 1760-1825) -
socialist utopist francez. - 633. 

Salmon - muncitor vechi în fabrica 
Pauling & Henfrey. - 625-626. 

Samson - personaj din Vechiul 
Testament. - 359. 

Sarah, vezi MacGregor, Sarah. 

Saunder�, Robert John - inspector 
englez de fabrică în deceniul al 
4-lea al secolului al XIX-lea. 
415. 

Say, Jean-Bap tiste ( 1767-1832) -
economist francez, reprezentant 
al economiei politice vulgare. -
34, 47, 48. 

Scharnhorst, Gerhard Johann David 
von (175--1813) - general pru
sac ; a luat parte, avînd un rol 
de frunte, la reorganizarea arma
tei prusace sub Gneisenau. -
601 .  

Schelling, Friedrich Wilhelm Jo
seph von (1775-1854) - filozof 
german, reprezentant al idealismu
lui german de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul secolu
lui al XIX-lea. - 107, 172. 

Schiiier, Friedrich van (1759-1805) . 
- 228, 595. 

Schloffel, Friedrich Wilhelm (1800-
1 870) - fabricant din Silezia, de
mocrat, membru al Adunării na
ţionale de la Frankfurt. - 546. 

Schân, Heinrich Theodor van (1773 
- 1856) - bărbat de stat prusac, 
liberal. - 601 .  

Schuriman, vezi Chourinelir. 

Scoti - vechi muncitor în fabrica 
Pauling & Henfrey. - 624. 

Scriven, Samuel S. - membru al 
Comisiei pentru cercetarea mun• 
cii copiilor. - 447. 

Senior, Nassau William ( 1790-1864) 
- economist vulgar englez, apolo
get al capitalismului, "purtătorul 
de cuvînt al burghezului cult" 
(Marx) . - 312. 

Shaftesbury, Anthony Ashley Co
oper, Earl of (1801-1885) - om 
politic englez, unul dintre condu
cătorii mişcării filantropice a ari
stocraţiei pentru legiferarea zilei 
de muncă de zece ore. - 14, 373, 
387, 388, 391 ,  403, 4 1 5, 416, 488, 
528. 

Sl1akespeare, William (1564-1616) . 
- 78, 492, 500. 

Sharp, Francis - chirurg din Leeds. 
- 396, 397, 400. 

Sharp, William junior (1805-1896) 
- chirurg din Bradford. - 401 .  

Sharp, Roberts & Co. - fabricanţi 
de maşini. - 462. 
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Sharp - asociat al firmei Pauling 
& Henfrey. - 630. 

Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 
- poet englez, reprezentant al 
romantismului revoluţionar, ateu. 
- 477. 

Sheppard, John (Jack) (n. 1702) -
criminal crescut în casa pentru 
săraci din Bishopsga te, în 1724 a 
fost spînzurat la Londra. - 359. 

Sieyes, Emmanuel-Joseph (1748-
1836) - abate francez, om politic 
din timpul revoluţiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea, reprezentant al ma· 
rii burghezii. - 34. 

Sismondi, Jean-Charles-Leonard Si
monde de ( 1773-1842) - econo
mist şi istoric elveţian. A criticat 
"capitalismul din punctul de ve
dere al mic-burghezului" (Lenin) 
şi a idealizat mica producţie. -
35. 

Skelett - personaj din romanul 
"Misterele Parisului" de Eugeme 
Sue. - 186. 

Smellie, James - chirurg din Glas· 
gow. - 403. 

Smitll - spărgător de grevă, a mu
rit in 1 837. - 461 . 

Smith, Adam (1723-1790) - eco· 
nomist englez ; reprezentant al 
economiei politice clasice bur
gheze. - 34, 35, 54, 328, 365. 

Smith, Thomas Southwood (1788-
1861) - medic din Londra, refor
mator pe tărîm sanitar, în 1841 
membru al Comisiei pentru cer
cetarea muncii copiilor. - 321 ,  
346, 485. 

Solomon (aprox. 970-930 î.e.n.) -
rege al Izraelului. - 359. 

SomerviJle, Alexander (pseudonim : 
"Unul care vine de la coarnele 
pluguluiM) ( 181 1-1885) - ziarist 
englez radical burghez. - 504. 

Soubrany, Pierre-Amable de (1752 
-1795) - membru al Convenţiei, 
montagnard. - 649. 

Spinoza, Benedictus de (Baruch) 
(1632-1677) - filozof materialist 
olandez, ateu. - 139, 140, 142, 143, 
145-147. 

Stein, Kdrl, Reichsfreiherr VOl und 
zum (1757-1831)  - ministru ( 1807 
- 1808) , a iniţiat o reformă defi
cientă a statului prusac ; a fost 
prigonit de Napoleon. - 10, 601 .  

S tein, Lorenz van (1815-1890) -
hegelian, profesor de filozofie şi 
de drept constituţional la Univer
sitatea din Kiel, agent secret al 
guvernului prusian. - 150, 633, 
637. 

Stephens, Joseph Raynor (1805-
1879) - preot englez, reformator 
social, între 1837 şi 1839 partiei· 
pant activ la mişcarea cartistă din 
Lancashire. - 468, 530. 

S teward, Charles William, Marqui! 
of Londonderry ( 1778-1854) -
latifundiar englez, proprietarul 
unor însemnate mine de cărbuni 
din Durham. - 493. 

S tirner, Max (pseudonimul lui Jo
hann Caspar Schmidt) (1806-
1856) - filozof şi scriitor, unul 
dintre ideologii individualismului 
şi anarhismului burghez ; autorul 
cărţii "Unicul şi proprietatea sa".  
- 273, 513, 545. 

S trauss, David Friedrich ( 1808-
1874) - filozof şi publicist ger
man din grupul tinerilor hege· 
lieni ; după 1866 naţional-liberal. 

- 97, 1 16, 154, 155, 159, 477. 
Stuart, James ( 1775-1849) - me

dic, publicist, whig ; în 1833 in
spector de fabrică. - 395, 398, 
403, 406, 409. 

Stumm-Halberg, Karl Ferdinand, 
Freiherr van ( 1836-1901) - mare 
industriaş, cea mai influentă per
sonalitate din ţinutul Saar, cu
noscută sub numele de "regele 
Stumm" ; conservator ; duşman 
înrăit al mişcării muncitoreşti. -
494. 
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Sturge, Joseph ( 1793-1849) - om 
politic englez, radical burghez, 
liber-schimbist ; s-a alăturat car
tiştilor pentru a ţine clasa mun
citoare sub influenţa burgheziei. 
- 472. 

Sue, Eugene (1804-1857) - scriitor 
francez, autorul unor romane sen
timentale mic-burgheze pe teme 
sociale. - 60B2, 67...j9, 72-76, 
J8, 82, 83, 84, 85, 184, 1 86, 189, 
191 ' 1 92, 202-205, 207-212, 214, 
215, 222, 226-229. 

Swing Captain. - 500, 503. 
Symons, Jelinger Cookson (1809-

(860) - publicist liberal englez, 
Comisar al guvernului însărcinat 
cu cercetarea situaţiei ţesătorilor 
nanuali şi a minerilor ; în 1841 
membru al Comisiei pentru cer
cetarea muncii copiilor. - 285, 
286, 360, 362, 384, 445, 454, 483. 

Szeliga, vezi Zychlinski, 

T 

Tancred, Thomas - membru al Co
misiei pentru cercetarea muncii 
copiilor. - 448. 

Taylor., John ( 1804-1841)  - medic 
englez, aparţinea aripii stîngi a 
mişcării cartiste. - 469. 

Thomson, Chu·Ies Edward Poulett, 
baron Sydenham (1799-1841) 
bărbat de stat englez ; whig. -
312. 

Thonhill, Thomas (la Engels, în 
mod greşit, Thornley) - moşier ; 
whig. - 415. 

Tocqueville, Alexis-Charles-Henri
Maurice C!erel de (180-1859) 

- istoric şi om politic burghez 
francez. - 210. 

Tortillard (micul olog) - personaj 
din romanul "Misterele Parisului • 
de EugEme Sue. - 204, 2 1 1 .  

Tristan, Flora (1803-1844) - scrii
toare franceză, adeptă a unui so
cialism utopic mic-burghez. -
21 ,  212. 

Tulnell - membru al Comisiei pen
tru cercetarea muncii în fabrici. 
- 389, 392, 396, 397, 402, 403. 

Turpin, Richard (Dick) (1706-1739) 
- tîlhar ; a fost spînzurat în 
1739. - 359. 

U 
Ure, Andrew (1778-1857) - chi

mist englez, economist vulgar, 
liber-schimbist. - 368, 379, 385, 
409, 410 ,  414,  428, 462, 463. 

V 
Vaughan, Robert ( 1795--1868) -

preot englez, istoric şi publicist 
burghez. - 366. 

Vetter-Kăchlin, vezi Kăchlin. 
Victo'ia (1819-1901)  - regină a 

Marii Britanii şi Irlandei (1837-
1901). - 280, 590. 

Vidocq, Fran;ois-Eugene (177-
1857) - criminal francez ; agent 
secret al poliţiei, ulterior şeful 
siguranţei din Paris ; lui i se atri- • 
buie "Memoriile lui Vidocq• ; a 
devenit prototipul copoiului abil 
şi al potlogarului. - 8 1 .  

· Vincent - conducătorul grevei dul• 
gherilor. - 591 .  

Volney, Constantin-Fran;ois Chs
seboeuf, con te de ( 1757-1820) -
reprezentant al iluminismului bur
ghez din Franţa ; filozof. - 1 46. 

Voltaire; Fran;ois-Marie Arouet de 
(1694-1778) - filozof deist fran
cez, scriitor satiric, istoric, repre
zentant al iluminismului burghez 
al secolului al XVIII-lea. - 141 .  

Voss, Johann .Heinrich ( 1751-1826) 
- poet şi filolog german, tradu
cător al lui Homer, Virgiliu şi al 
altor poeţi antici. - 2 1 4. 

w 
Wade, John (1788-1875) - publi

cist, economist şi istoric engle. 
- 355. 
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Wakeiield, Edward Gibbon (1796-
1 862) - publicist englez, econo
mist şi adept al politicii coloniale. 
- 476. 

Watt, James (1736-1819) - ingi
ner şi inventator englez ; a cons
truit maşina cu aburi. - 167, 256. 

Wedgwood, Josiah ( 1730-1795) -
industriaş englez ; a perfecţionat 
producţia de ceramică din Anglia. 
- 262. 

Weil, Cari (1806-1878) (pseudonim 
Egidius, H. L.) - publicist liberal, 

a editat "Constitutionelle Jahr
bicher" (182-1846) ; mai tirziu 
a intrat in serviciul guvernului 
austriac. - 172. 

Weitling, Chrislian Wilhelm (1808-
1871 )  - de profesiune croitor ; 
unul dintre teoreticienii comunis
mului utopic egalitar. - 541 ,  634, 
635' 649-651 .  

Welcker, Karl Theodor (1790-1869) 
- j urist şi publicist badenez, li
beral, membru al Adunării naţio
nale de la Frankfurt. - 138. 

Wellington, A'rthur Wellesley, duce 
de (1769-1852) - comandant mi
litar englez, bărbat de stat reac
ţionar, tory, prim-ministru (1828-
1830) ; l-a sprijinit pe Peel in ac
ţiunea de abrogare a legilor ce
realelor. - 359. 

Wesley, John (1703-1791) - unul 
dintre fondatorii metodismului. 
- 359. 

Wightman, sh William (1784-1863) 
- j urist englez, din 1841 j ude
cător la Court of Queen's Bench. 
- 491 .  

Wilhelm al  IX-lea (1743-1821) 
Landgraf (intre 1785 şi 1803) şi 
principe elector de Hessen (intre 
1 803 şi 1831)  sub numele de Wil
helm I. - 603. 

Williams, sir John (1777-1846) -
jurist englez, liberal, din 1834 ju
decător la Court of Queen's Bench. 
- 491 .  

Williams, Zephdnia (aprox. 1794-
1 874) - cartist, unul dintre orga
nizatorii răscoalei minerilor in 
Wales în 1839 ; condamnat la 
departare pe viaţă in Tasmania. 
- 652. 

Willis - personaj din romanul: 
"Misterele Parisului" de Eugene 
Sue. - 76, 231 .  

Woli(f), Chris tian, Frei11err van 
(1679-1754) - filozof idealist 
german, metafizic. - 74. 

Wood, James şi Francis - fabri
canţi din Bradford - 401 ,  461 .  

Wrigh t - supraveghetor d e  fabrică 
din Macclesfield. - 397. 

z 
Zerrleder - presupus pseudonim ai 

lui Bruno Bauer. - 162, 163, 
Zychlinski, Franz Zychlin von ( 1816 

-1900) - ofiţer prusac, tînăr he
gelian, sub numele de Szeliga co
laborator ( 1843-1945) al lui "All
gemeine Literatur-Zeitung" şi 
,.Norddeutsche Blătter" ale lui 
Bruno Bauer. - 7, 59-63, 66-74, 
76, 77, 79-86, 96, 182, 1 85-189, 
198-202, 209, 2 1--215,  218, 220. 
227, 235, 236. 
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