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V 

Prefaţă 
la volumele de scrisori ale lui K. Marx şi F. Engels 

Volumul 27 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels desch�de 
seria volumelor ,care cuprind ,corespondenţa dintre întemeietorii 
marxismului, precum şi scrisorile lor către alte persoane. 

CaracterLziînd trăsăturile generale ale mişcării muncitoreşti 
irntel1Ilaţionale în epoca capitalismului premonopolist, la care se re
feră corespondenţa dintre Marx şi Engels, V. I. Lenin a arătat că 
aceasta a fost „epoca desprinderii cilasei muncitoare din cadrul 
democraţiei burgheze, epoca apariţiei unei mişcări muncitoreşti de 
sine stătătoare, epooa statornicirii bazelor tacticii şi politicii pro· 
letare" (V. I. Lenin. Opere .complete, vol. 24, Bucureşti, Editura 
JPOlitică, 1964, ed. a doua, p. 282) . Scrisorile întemeietorilor comu
nismului ştiinţific reflectă într-un mod atotcuprinzător etapele 
principale din istoria formării şi dezvoltării marxismului şi ,a miş
cării muncitoreşti internaţionale. Ele ilustrează în mod pregnant 
trăsăturile specifice ale marxismului - caracterul lui creator, uni
tatea dintre teori.a revoluţionară şi politica revoluţionară, legătura 
indestructibilă a c1omlli!lismului ştiinţific cu practica luptei de clasă 

a proletariatului. 
Scrisorile lui Marx şi Engels constituie o parte esenţială a 

moştenii;ii literare. Ele ne oferă o imagine limpede a adivităţii lor 
teoretLce şi pPac'tice ca  dascăli şi conducători ai proletariatului 
internaţional. Scrisorile lui Marx şi Engels înfăţişează lupta lor 
îndelungată pentru crearea unui partid revoluţionar de masă al 
dasei muncitoare, pentru elaborarea tacticii juste a mişcării mun
.dtoreşti internaţionale, o tactică care să ţină seama atît de legile 
generale ale luptei de IClasă revoluţionare a proletaria<tului, cît şi 
de partiicularităţile acestei ·lupte în perioade istoriice diferite şi în 
ţări diferite. Ceea ce oaracterizează conţinutul scrisorilor este cri
ti:oa· aspră, prin1cipială 1a 1adresa adversarilor ideologici şi politici 
ai ·proletariatului, !lupta ÎIIllpotriva orkăror variante ale oportunis
mului, sectarismului şi dogmatismului în mişcarea muncitorească. 
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O profundă p artinitate, un devotament nemărginit pentru cauza 
proletariatului, o caldă simpatie penţru lupta de eliberare a po
poarelor asuprite din toate ţările - iată ce camcterizează în 
primul rînd .această corespondenţă. 

Scrisorile :lui Marx şi Engel•s prezintă o mare bogăţie Ide idei. 
Multe din ele aduc completări esenţiale lucrărilor lor, conţin 
formulări originale şi profunde ale celor mai importante teze teo
retice şi taotke, e1aborarea iniţială a multor probleme care ulterior 
au fost tratate în lucrările lui Marx şi Engels. Corespondenţa 
reflectă felul în care au dezvoltat întemeietorii comunismUilui 
ştiinţific cele trei părţi c omponente ale învăţăturii lor - mate
rial1smul dialectic şi istoric, economia politică, învăţătura despre 
sodalism şi ·comunism, strategia şi tactica luptei de clasă a prole
tariatului. Unele scrisori au o deosebită V•aloare ştiinţifică, deoarece 
cuprind diferite idei •ale lui Marx şi Engels care, dintr-un motiv 
sau altul, nu au fost dezvoltate în lucrările lor. Adeseori Marx şi 
Engels au făcut în scrisorile lor aprecieri şi caracterizări politice 
mai aspre 1a adresa anumitor evenimente şi persoane decît în 
unele dintre lucrările lor publ�cate, întrucît în corespondenţă nu 
trebuiau să ţină seama de C'enzură sau de alte considerente şi-şi 
puteau exprima mai deschis părerile. 

Moştenirea epistolară a lui Marx şi Engels prezintă o deose
bită însemnătate istorică-biografică, constituind cel mai important 
izvor pentru studierea vieţii şi •activităţii lor. Scrisorile întemeieto
rilor marxismului permit o reconstituire a procesului de creare a 
lucrărilor lor, elucidează o serie de •laturi mai puţin cunoscute din 
activitatea lor poHtică, organizatorică şi publicistică. 

Corespondenţa dintre Marx şi Engels oferă un tablou ·al schim
bului p ermanent de idei dintre ei şi al c olaborării lor creatoare, 
ilustrează multilateralitatea enciclopedică a intereselor acestor ti
tani ai gîndirii revoluţionare. 

V. I. Lenin a acordat o atenţie deosebită scrisorilor întemeie
torilor marxismului, aşa cum se vede din „Conspectul «corespon
denţei dintre K. Marx şi F. Engels 1 844-1883>> ", conspect a1cătuit 
de el cu minuţiozitate şi publicat de Institutul de· marxism-leninism 
de pe Hngă C.C. al P.C.U.S. în 1959. Ediţia rusă ·a scrisorilor lui 
Marx către Ludwig Kugelmann a apărut sub redacţia lui V. I. Lenin 
şi cu o prefaţă scrisă de el. Tot Lenin a scris prefaţa la cartea 
„Scrisori adresate lui F. A. Sorge şi altora de către J. Ph. Becker, 
J. Dietzgen, F. Engels, K. Marx şi alţii". Referirile la scrisorile 
lui Marx şi Engels au fost incluse de V. I. Lenin în bibliografia 
marxismului alcătuită de el şi anexată la articolul său „Karl Marx". 
Intr-un articol special, V. I. Lenin a făcut o caracterizare profundă 
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a corespondenţei dintre Marx şi Engels. Multe lucrări ale lui 
Lenin conţin o analiză multilaterală a diferitelor scrisori ale înte· 
meietorilor marxismului. 

Aceasta dovedeşte că V. I. Lenin consideria scrisorile lui Marx 
şi Engels drept o preţioasă componentă a tezaurului gîndirii 
marxiste, una dintre cele mai importante arme ideologice a partide
lor comuniste şi muncitoreşti în Jupta lor pentru transforunarea 
revoluţionară a lumii. 

Cariacterizînd conţinutul de idei •al corespondenţei lui Marx 
şi Engels, V. I. Lenin scria : „Daică •am încerca să definim printr-un 
singur cuvînt, ca să spunem aşa, focarul întregii corespondenţe, 
punctul central în jurul căruia gravitează toate ideile exprimate şi 
analizate, acest cuvînt ar fi dialectica. Aplicarea dialecticii mate· 
rialiste la prelucrarea întregii economii politice, aplkarea ei în 
sfera istoriei, a ştiinţelor naturii, a filozofiei, ia politicii şi ,a tacticii 
clasei muncitoare - aceasta îi interesează <:el mai mult pe Marx 
şi Engels, .acesta este domeniul în care introduc ei cele mai noi 
şi mai esenţ�ale elemente, 1acesta Teprezintă genialul pas înainte 
făcut de ei în istoria gîndirii revoluţionare" (V. I. Lenin. Opere 
complete, vol. 24, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, 
p. 282). 

.,, 
„ * 

Corespondenţa dintre Marx şi Engels a încăput, după moartea 
lor, pe mina lideriilor social-democraţiei germane. Ea a fost editată 
pentru prima oară în limba originală aMa în 1913; a apărut în 
patru volume sub redacţia comună a lui Bebel şi Bernstein. De 
fapt însă redactorul acestei ediţii a fost Bernstein. Ideologul re
vizionismului a sărăcit şi a :Ealsifioat moştenirea epistolară a clasi
cilor marxismului. V. I. Lenin a arătat ·că „după «evoluţia» sa de 
tristă faimă sprie concepţii de un oportunism extrem, Bernstei·n nu ar 
fi trebuit să se apuce de redactarea unor scrisori pătrunse de un 
profund spirit revoluţionar" (V. I. Lenin. Opere complete, vOil. 24, 
Bucureşti, Edi•turoa politică, 1964, ed. a doua, p. 280). 

Bernstein „a prelucriat" textul corespondenţei dintre Marx şi 
Engels, fal·sificîndu-1 în mai multe direcţii. In primul rînd, ediţia 
scoasă de Bernstein e departe de a fi completă ; el a omis vreo 
două sute de scrisori ale întemeietorilor comunismului ştiinţific. 
In ceea c'e priveşte textul publicat al scrisorilor, acesta a fost 
denaturat în mod intenţionat prin omiteri şi printr-o 11îndulcireu 
tendenţioasă a diferitelor teze. Această intervenţie grosolană în 
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textul sc11isorilor 'întemeietori[or marxismului urmărea scoaterea 
din icorespondenţă a pasajelor importante din punct de vedere 
politiic ; este vorba de pasajele care reflectă lupta dusă de Marx 
şi Engels împotriv.a diferiţilor reprezentanţi ai curentelor antipro
letare şi oportuniste din mişcarea socialistă şi muncitorească, în
cepînd cu „adevăraţii socialişti u germani şi încheind cu Lassalle 
şi reprezentanţii rcurentului oportunist din Partidul social-democrat 
german. Dimensiunile acestor omiteri sînt foarte viariate - de leii 
cîteva cuvinte şi fr.aze pînă la pagini întregi. Adeseori pasajele 
din scrisorile publicarte de Bernstein nu 1sînt decît fragmente din 
manuscrisul original. Prin urmare, în multe cazuri ediţia din 1913 
nu trebuie rconsiderată o primă apariţie ·a scrisorilor respective 
(în· asemenea oazuri, în ·ediţi,a ide faţă, la sfîrşitul scrisorilor se 
indică drept primă apariţie ediţia în care au -apărut pentru prima. 
oară integral) . .Acelaşi oaracter tendenţios îl au şi prefeţele şi 
comentariile redacţionale scrise de Bernstein la coresponden�a res
pectivă ; ele conţin atacuri directe împot11iva liniei tactice a lui 
Marx şi Enge�s şi, în ulrtimă instanţă, se reduc La o camuflare şi a. 
sulemenire a oportunismului. 

!n afară de această ediţie, editorii Partidului social-.democrat 
german nu au publicat decît o parte foarte neînsemnată din scri
sorile lui Marx şi Engels către diferite persoane în publicaţii pe
riodice, precum şi sub formă de �culegeri de scrisori ale înrtemeie
torilor marxismului către diferiţii lor corespondenţi (Kugelmann,. 
Freiligr.ath, Sorge, Danielson). In unele din aceste publicaţii (de 
exemplu culegerea de scrisori ale lui Marx, Engels şi ralţii către 
Sorge) textul este supus aceloraşi intervenţii grosolane şi tenden
ţioase ca şi C'Orespondenţa dintre Marx şi Engels. Şi aici omiterile· 
s-au făcut în special ·în sensul escamotării şi 1atenuării criticii aduse· 
de Marx şi Engels greşelilor oportuniste comise de o serie de 
lideri ai partidelor social-democrate şi de unii militanţi ai mişcării· 
muncitoreşti. 

Prima ediţie completă a corespondenţei dintre Marx şi Engels 
a fost reali:z;ată de Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. în 1929-1931 ,  în ediţia întîi a Operelor lui K. Marx 
şi F. Bngels (vdlumeile XXJ-XXIV), ;precwm şi fo ediţia Operelor 
lui K. Marx şi F. Engels în original (Marx-Engels, Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1-4). Corespondenţa purtată de Marx· şi 
Engels cu diferite persoane ra fost reunită şi publicată pentru -prtina, 
oară îrn limb.a rusă - în măsura în care Jnstirtutul de marxism
leninism dispunea de ea în acel timp - în 1934-1946, în volu
mele XXV-XXIX ale primei ediţii a Operelor lui K. Marx şii 
F. Engels. 
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In această ediţie rau fost incluse şi scrisorile adresate de 
F. Engels sodaliştilor români I. Nădejde, [a 4 ianuarie 1888, şi 
P. Muşoiu, la 20 martie 1894 . 

. De atunci fondul Instjtutului s-.a completat cu un număr 1con
siderabil de scrisori ale lui Marx şi Engels către diferite persoane. 
Acest lucru face posibilă completarea ediţiei de faţă rcu numeroase 
scriso:rii inedite. Multe din ac'este scrisori sînt publicate pentru 
prima oară i unele din ·Scrisorile care n-.au mai apărut pînă acum 
au fost publicate în străinătate şi în U.R.S.S. 

Totuşi, în pofida numărului considerabil de scrisori ale lui 
Marx: şi Engels apărute şi adunate pînă în prezent, sal'Cina des
coperirii întregii lor moşteniri epistolare nu poate fi socotită ca 
fiind teillllinată. O rserie de scrisori, despre oare există informaţii 
mai mult sau mai puţin predse, n-au fost găsite pînă în prezent. 

La publicarea scrisorilor lui Marx şi Engels în ediţia de faţă, 
în -dispunerea materialului 1s-.a respectat principiul cronologtc, prima 
parte a volumului .conţinînd corespondenţa dintre Marx şi Engels 
într-o anumită perioadă de timp, iar partea a doua - scrisorile 
adresate de ei, în aceiaşi ·ani, către diferite persoane. In felul 
acesta este înlesnit studiul sistematic şi multi1ateral al corespon
denţei întemeietorilor marxismului în perioada istorică corespun
zătoare. La baza dispunerii corespondenţei pe volume stă, în 
măsura posibilului, principiul periodizării istoriei marxismului şi 
mişcării muncitoreşti internaţionale. Graniţele cronologice ale di
feritelor volume de scrisori sînt determinate de asemenea de vo
lumul corespondenţei care s-a păstriat dintr-o perioadă sau alta. 

Primul volum de sc'risori, volumul 27 al Operelor lui K. Marx 
şi F. Engels, 1cuprinde scrisorile 1care se referă la perioada pre
mergătoare revoluţiilor burghezo-democratice din 1848- 1849 din 
ţările Europei, la perioada revoluţiei însăşi şi la primii ani de 
după înfrîngerea ei (din 1842 pînă în 1851) . 

In volumele 28 şi 29 intră scrisorile din deceniul al 6-lea al 
secolului 1al XIX-lea, 1scrise în special în perioada de reacţiune 
din Europa. 

Volumul 30 cuprinde scrisori de la începutul deceniului al 7-lea 
al secolului al XIX-lea, din perioada noului avînt ,al mişcării mun
citoreşti şi democratice, pînă la întemeierea Internaţionalei I 
{28 septembrie 1864). 

Volumele 31, 32 şi 33 cuprind corespondenţa care reflectă 
activitatea lui Marx şi Engels în calitate de conducători ai In
ternaţionalei I. 
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In volumul 34 sînt incluse scrisorile întemeietorilor comunis
mului şmnţific scrise după încetarea activităţii Internaţionalei I, 
pînă 1la moartea lui Marx în 1 883. 

In ultimele volume intră scrisorile Jui F. Engels, care privesc 
perioada activităţii lui după moartea lui Marx. 

Anexele la volumele de scrisori ale lui K. Marx şi F. Engels 
cuprind scrisorile scrise din însărcinarea lor de diferite persoane, 
precum şi cîteva scrisori ale soţiei şi fiicei lui Marx, în care sînt 
expuse diferite idei a:le întemeietorilor marxismului. In această 
secţiune sînt induse de asemenea şi alte dteva documente cu 
caroacter biogroafic, legate de moştenirea epistolară ia lui Marx 
şi ·Engels. 

Scrisorile sînt însoţite de adnotări, care conţin lămuriri texto
logice necesare, informaţii istorice şi biografice ; în acelaşi scop 
se dau indici de lucrări citate sau menţionate, de publicaţii pe
riodice şi de nume. Ultimul volum al Operelor va 1cuprinde de 
asemenea un indic'e de materii la întreaga corespondenţă. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
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Prefaţă la volumul 27 

Volumul 27 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde 
corespondenţa lor din perioada 1842-1851 .  

Sub raport cronologic, acest volum d e  corespondenţă include 
cîteva etape din istoria marxismului : trecerea lui Marx şi Engels 
de la democraUsmul revoluţionar la comunism (1842-1 844), elabo
rarea •ComUJlli!smului ştiinţific (1844-1 848), acU.vitatea desifăşurată 
de Marx şi Engels în timpul revo1uţiei din 1 848--'1 849, generalizarea 
teoretică a experienţei revoluţiei şi elabor.area în continuare de 
către întemeietorii marxismului a tadkii proletari·atului în primii 
ani de după revoluţie (1 849-1 851). 

Scrisorile lui Marx şi Engels către diferite persoane, scrise în 
anii 1842-1844 şi incluse în partea a doua ra volumului, sînt o 
mărturie a transformării radicale intervenite în concepţia lor despre 
lume - trecerea de la idealism la materialism şi de la democra
tismul revoluţionar 1'a comunism. 

Incă din scrisorile lui Marx din 1 842, perioada colaborării şi 
activităţii lui ca redactor la „Rheinische Zeibung", .reiese atitudi
nea lui c'ritică faţă de işcoaila fi'lozofiică ideaolistă hegeliană, iîn spe
cial !faţă de tinerii hegelieni. 

In aceste scrisori Marx critkă cu asprime grupul tinerilor 
hegelieni din Berlin, care-şi îndreptau atenţia îndeosebi spre cri
rticarea religiei şi reare Jşi spuneau „Liberi". Tînărui Marx face o 
caracteri2lare negativă tinerilor hegelieni, care se situau pe pozi
ţiiile :idealismului filozofic, ocoleau problemele politice actuale şi 
în mod demagogic afişau un radicalism politic care se rezuma la 
raţionamente confuze şi fraze sonore (vezi scrisoarea lui Marx 
către Ruge din 30 noiembrie 1842). In opoziţie ·CU vederLle „libe
rilor", Marx promovează în scrisorile sale un program propriu, pe 
care l-,a 1susţinut şi în lucrările saJe din ae'ea perioadă, în special 
în paginile lui „Rheinische Zeitung" : el considera necesare 1critioca 
consecventă a religiei şi răspîndirea filozofiei înaintate in rîndu-
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rile poporului, iar în domeniul politicii - critica profundă şi con
cnetă a or[nduirii politice existente. „O teorie justă trebuie expli
cată şi dezvo>ltată, aplic>înd-o [a iconldiţiile concr·ete, pe baza situaţiei 
existente" (vezi volumul de faţă, !P· 391). 

fo această perioadă Marx se afirmă ca un luptător pentru o 
concepţie înaintată despre lume, ca un critic necruţător al filozo
fiei reacţionare, în special al vederilor lui Schelling, care era pe 
atunci unul dintre reprezentanţii ideilor conservator-monarhiste şi 
ai obscurantismului religios. !n scrisoarea către Feuerbach din 
3 octombrie 1843, al cărei text integral a fost publicat pentru 
prima oară în volumul de faţă, tînărul Marx .a subliniat importanţa 
politică a luptei împotriva lui Schelling şi a şcolii lui filozofice, 
ciare s-a bucurat de protecţia oficială a guvernului prusian : „Cri
tioarea lui Schelling este un mod indirect de criticare a întregii 
noastre politici, în special a politicii prusiene" (vezi volumul de 
faţă, p. 402). Apreciind [n mod deosebit această scrisoare, V. I. Lenin 
a scris că „încă pe atunci Marx a indicat cu o uimitoare claritate 
liniile fundamentale în filozofie" şi „a ştiut, pornind de 1a Feuer
bach, să se situeze pe drumul materialismului împotriva idealis
mului" (V. I. Lenin. Opere Complete, vol. 18, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, ed. a doua, p. 353 şi 354). V. I. Lenin a considerat 
cel mai mare merit al lui Marx faptul că, situîndu-se pe o poziţie 
materialistă, el a mers mai departe pe un drum filozofic bine de
finit, a respins cu hotărîre orice încercări de împăcare •a mate
rialismului cu idealismul, de estompare a contradicţiei dintre cele 
două tabere filozofice. 

La începutul deceniului al 5-lea, dnd se afla într-o măsură 
constderabilă sub influenţa vederilor materialiste •ale lui Feuerbach, 
Marx a relevat totuşi în scrisorile sale principalele deficienţe 
ale filozofiei lui Feuerbach, subliniind caracterul ei contem
plativ, metafizic. Astfel, în scrisoarea sa către Ruge din 20 mar
tie 1842, Marx spune că în lucrarea concepută de el intră într-o 
oarecare măsură în conflict •CU Feuerbach, iar în scrisoarea din 
13 martie 1843 adresată aceluiaşi Ruge, el declară şi mai hotărît : 
„Aforismele lui Feuerbach nu mă 1satisfaic numai în măsura în care 
insistă prea mult asupra naturii şi prea puţin asupra politicii. 
Aceasta însă este singura asociere prin care filozofia actuală 
poate deveni adevărată" (vezi volumul de faţă, p. 460). Aceste 
cuvinte ale lui Marx cu privire la legătura indestructibilă a filo
zofiei cu viaţa, cu lupta politică au o importanţă c•ovîrşitoare ; 
el anticipează în multe privinţe ideile enunţate ·CU doi ani imai 
tîrziu, în primăvara anului 1845, în „Teze despre Feuerbach ". 
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Conţinutul scrisorilor lui Marx din a·ceastă perioadă este ase
mănător cu cel al articolelor sale apărute în „Rheinische Zeitung" .  
Aiceste scrisori îl înfăţişează pe tînărul Marx oa pe un adversar 
convins al ·absolutismului prusian şi al birocraţiei prusiene, ca pe 
un adept al metodelor revoluţionare de luptă împotriva rînduieli
lor feudal-absolutiste din Germania, ca pe un apărător fervent al 
intereselor maselor populare. Marx nu împărtăşeşte i•luziile radi
calilor germani cu privii:e la monarhia constituţională şi are o 
atitudine critică faţă de opoziţia burgheziei liberale renane (vezi 
scrisorile sale către Ruge din 5 şi 20 martie şi din 9 iulie 1842) . 
Semnificativă este de asemenea simpatia evidentă manifestată 
încă din acea perioadă faţă de ideile comuniste şi socialiste, pe  
care Je numeşte o nouă concepţie despre lume (vezi scrisoarea 
către Ruge din 30 noiembrie 1842) . 

Astfel, scrisorile din perioada 1842-1844 ilustrează în mod 
concret procesul de formare, în această perioadă, a concepţiilor 
filozofice şi politice ale lui Marx, trecerea lui pe poziţiile mate
rialismului şi comunismului. 

Pe aceeaşi linie s-au dezvoltat şi concepţiile tînărului Engels. 
Aşa, de pildă, în scrisorile lui Engels către Ruge, iunie-iulie 1842, 
se reflectă lupta lui împotriva concepţiilor reacţionare şi mistico
religioase ale lui Schelling şi ale discipolilor •acestuia. 

La sfîrşitul lunii august 1844 a avut loc la Paris întîlnirea 
istorică dintre Marx şi Engels, prilej cu care s-ia vădit deplina 
unitate a concepţiilor lor. De atunci datează c'olaborarea lor crea
toare, lupta revoluţionară comună pentru eliberarea clasei mun
citoare. 

Inbîlnirea de la Pa.ris dintre Marx şi Engels a ffnsemnat în
ceputul amplei corespondenţe în care se reflectă activitatea lor 
comună în elaborarea comunismului ştiinţific, lupta lor pentru 
crearea parUdului revoluţionar al proletariatului. Deosebit de in
tensă a fost această corespondenţă în deceniul al 6-lea, icînd Marx: 
se afla la Londra, iar Engels a fost nevoit să plece la Manchester. 
Din corespondenţa aproape zilnică dintre cei doi întemeietori ai 
comunismului ştiinţific se vede că  în aceşti 1ani între ei a existat 
un schimb permanent de păreri în cele mai importante probleme 
de teorie şi tactică ale mişcării proletare revoluţionare. 

Din perioada 1844-1848 s-au p ăstrat mai ales scrisorile lui 
Enge'ls către Marx. Din scrisorile scrise la scurt timp după întîl
nirea lor de la Paris se vede participarea lui Engels la răspîndirea 
ideilor comuniste revoluţionare în Germania i în aceste scrisori 
el face o cariacterizare concludentă a situaţiei din ţară. Creşterea 
te:i;tdinţelor opoziţioniste în cercurile burgheze din Provincia re-
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nană, răspîndirea rapidă .a ideilor socialiste şi comuniste - iată 
ce relevă în primul rînd Engels în scrisorile sale. 

In condiţiile Germaniei din deceniul al 5-lea, cînd mişcarea 
muncitorească se dezvolta încă în mod spontan sub influenţa 
socialismului utopic premarxist, cînd sub steagul comunismului şi 
socialismului .au pornit oameni cu vederile cele mai confuze şi 
mai vagi - I1adicali burghezi şi autori ia tot felul de sisteme şi 
teorii ţinînd de socialismul mic-burghez, filistin -, în aceste con
diţii Marx şi Engels au considerat necesar în primul rînd să gră
bească elaborarea multilaterală a concepţiilor lor comuniste revo
luţionare, să expună şi să răspîndească aceste concepţii prin presă. 
„Atîta timp dt nu există lucrări în care principiile - îi scrie 
Engels lui Marx la începutul lunii octombrie 1844 - să fie deduse 
logic şi istoric din concepţiile anterioare şi !din istoria anterioară, 
ca o continuare necesară a lor, lucrul va ifi făcut numai pe jumă
tate, şi cei mai mulţi vor bîjbîi în întuneric " (vezi volumul de 
faţă, p. 5) . 

Un loc important în corespondenţa din 1844-1848 îl ocupă 
dezbaterea planurilor de creaţie ale întemeietorilor marxismului. 
In scrisorile lui Engels se poate urmări istoriicul elaborării unor 
lucrări comune ale •lui Marx şi Engels, oa „Sfînta f.amilie " ,  ,rldeo
logia germană" ,  precum şi a lucrării lui Engels „Situaţia clasei 
muncitoare din Anglia" şi ia lucrării lui Marx „Mizeria filozofiei " .  
In scrisori se  oglindeşte intensa activitate teoretică a lui Marx 
şi Engels, c'are elaborau în vremea aceea în linii principale bazele 
filozofice ale comunismului ştiinţific - materialismul dialectic şi 
materialismul istoric - şi puneau fandamentuil celorlalte părţi con
stitutiVie ale învăţăturii marxiste. 

Un document teoretic important al 1comunismului ştiinţific îl 
constituie scrisoarea lui Marx către publicistul rus P. V. Annen
kov, din 28 decembrie 1846, publicată în acest volum, direct legată 
de lucrarea - scrisă la .scurtă vreme după aceea - „Mizeria filo
zofiei" ,  una din primele lucrări ale marxismului ajuns 11a maturi
tate. In această scrisoare, Marx, cu o claritate clasică, expune 
tezele fundamentale •ale materialismului istoric elaborate de el în 
colaborare cu Engels. Scrisoarea •cuprinde formulări ;profunde C'U 
privire la legătura dialectică şi acţiunea reciprocă dintre forţele 
de producţie şi relaţiile de producţie, �a corel·aţia dintre baza ma
terială şi suprastructura politică şi ideologică, I.a caracterul istoric, 
perisabil al categoriilor economice ale societăţii burgheze, la rolul 
maselor populare, producătoare de bunuri materiale, şi cu privire 
la lupta de clasă ca forţă motrice a istoriei. 
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Dezvoltarea problemelor teoretice era în acelaşi timp strîns 
legată de lupta ideologică a lui Marx şi Engels împotriva diferi
telor forme •ale socialismului premarxist. V. I. Lenin a subliniat 
că piatra de încercare a oricărui sistem socialist o constituie 
atitudinea lui faţă de proletariat, .a1l cărui rol istoric mondial în 
transformarea revoluţionară a lumii şi în crearea noii societăţi 
comuniste a fost descoperit de Marx şi Engels. „In opoziţie cu 
teama generală pe 1care o inspira dezvoltarea proletariatului, Marx 
şi Engels şi ... au pus toate speranţele în creşterea necontenită a 
proletariatului" (V. I. Lenin. Opere complete, vol. 2, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 6). 

In această perioadă, Marx şi Engels l-au 1criticat cu asprime 
pe reformistul mic-burghez Proudhon, ale cărui concepţii exercitau 
o influenţă C'onsiderabilă nu numai în cercurile intelectualităţii 
cu vederi socialiste, dar şi printre elementele semiproletare, în 
special printre meseriaşii germani din Paris. 

Scrisoarea sus-menţionată adresată de Marx lui Annenkov la 
28 decembrie 1846 'conţine o critică profundă a proudhonismului. 
Marx subliniază că sistemul concepţiilor filozofice şi social-econo
mice ale lui Proudhon este cariacteristic pentru ideologia micii 
burghezii : „Mic burghezul... devine în mod necesar, prin însăşii 
situaţia sa, pe de o parte socialist, iar pe de altă parte economist ; 
cu alte cuvinte el este orbit de grandoarea marii burghezii şi 
simpatizează cu suferinţele poporului. El este în acelaşi timp şi 
burghezul şi poporul" (vezi volumul de faţă, ip. 438). Marx dezvăluie 
inconsistenţa metodei ideaHste şi metafizice a lui Proudhon, totala 
lui neînţelegere a legilor procesului istoric. 

Continuînd lupta împotriva proudhoni·smului, începută în de
ceniul al 5-lea, iîn scrisorile lor din 1851 Marx şi Engels supun 
unei analize critice cartea lui Proudhon „Idee generale de la re
volution au XIX-e siecle" ,  pe care o .consideră „o polemică împo
triva comunismului" (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 
14 august 1851). In corespondenţa din 1851, Marx şi Engels au 
arătat caracterul utopic şi mediocritatea conc'epţiilor filozofice şi 
economice ale lui Proudhon, iau supus unei critici nimkitoare 
încercările acestuia de •a opune luptei revoluţionare a proleta
riatului pentru răsturnarea orînduirii capitaliste nişte proiecte jal
nice de înlăturare a „laturilor negative• ale capitalismului, de 
transformare a societăţii capitaliste C'onform idealurilor utopke ale 
micului burghez. La rugămintea lui Marx, în august-octombrie 1851 
Engels a scris o analiză critică a cărţii lui Proudhon, pe care Marx 
voia s-o folosească pentru o lucrare polemică de mari proporţii 
împotriva acestui profet al reformismului şi anarhismului. 
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In scrisorile lui Marx şi Engels din perioada 1844-1848 se 
reflectă de asemenea lupta dusă împotriva comunismului egalitar 
al lui Weitling, împotriva „adevăratului socialism" mic-burghez şi 
a altor curente care frînau formarea conştiinţei de clasă a prole
tariatului. Scrisorile pe care Engels le-a trimis la Bruxelles lui 
Marx, precum şi comitetului 1comunist de corespondenţă sînt o 
mărturie a muncii perseverente de lămurire desfăşurate de Engels 
în rîndurile meseriaşilor germani din Paris. Zi de zi a combătut 
el în discuţii îndelungate 1argumentele adversarilor săi şi a expus 
într-o formă accesibilă, populară, ideile comunismului ştiinţific, 
luptînd împotriva concepţiilor „adevăratului socialist" Griin, îm
potriv.a ideilor lui Proudhon şi Weitling. Intr-o scrisoare adresată 
lui Marx la 14 ianuarie 1848, Engels, relevînd cauzele răspîndirii 
aC'estor idei, subliniază 1starea de înapoiere a relaţiilor economice 
şi sociale din vremea aceea şi legătura care persista între prole
tarii de atund şi mediul mk'-burghez. In 1cadrul unei discuţii, care 
s-a 'Încheiat prin înfrfulgerea totală a adepţilor ·lui Griin, Engels a 
caracterizat '.Pe scurt, poziţia reprezentanţHor comunismului ştiin
ţific. „Aşadar, am !definit intenţiile comuniş.ulor astfel : 1 )  să apere 
interese1e proletariatului ,în opoziţie cu interesele burgheziei ; 2) să 
se facă acest lucru prin del>fiinţai;ea ;proprietăţii !Private şi înlo
cuirea ei prin socializarea averilor ; 3) să recunoască că, pentru a 
atinge ac'est. scop, .nu există alt mijloc decît revoluţia democr.atică 
violentă" (vezi volumul de if.aţă, p. 60) . Caracterizî111d pe baza aces
tor •scrisori activitatea fai Engels, V. I. Lenin scria în 1913 : „Astfel 
au fost puse, în urmă icu 67 de ani, Ja iParis, baze1'e Partiduilui mun
citoresc social�democrat german" (V. I. Lenin. Opere complete, 
vol. 24, Bucureşti, Editura pol_itkă, 1964, ed. a doua, p. 286) . 

Elaborarea teoriei .comunismului ştiinţific în a doua jumătate 
a deceniului al 5-lea al secolului al XIX-lea a fost strîns Jegată 
de 1activitatea revoluţionară practiică .a lui Marx şi Engels, de lupta 
lor pentru un partid proletar. Tocmai în această perioadă apar şi 
se consolidează legăturile lui Marx şi Engels cu reprezentanţii 
mişcării muncitoreşti şi socialiste din diferite ţări. Scrisorile din 
perioada 1846-1841 ,ale întemeietorilor comunismului ştiinţific re
flectă într-o măsură 1cons1derabilă activitatea depusă de ei pentru 
a organiza în diferite ţări -ale Europei (Germania, Belgia, Franţa 
şi Anglia) comitete comuniste de .corespondenţă. Marx şi Engels 
urmăreau să-i apropie pe ,această ·cale pe participanţii la miş·carea 
socialistă din diferite ţări, să lupte împotriva concepţiilor ne
mature, utopice şi sectare şi să pregăteaisc'ă terenul în vederea 
creării unui partid proletar internaţional pe baza .comunismului 
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ştiinţific. Centrul reţelei comitetelor comuniste de corespondenţă 
umra să fie 'comitetul comunist de corespondenţă de la Bruxelles, 
care era condus de Marx ·Şi Engels. O ·serie de comunicări sub 
formă de scrisori trimise din Paris de Engels co.mitetului comu
nist de corespondenţă de la Bruxelles (din 19 august, 16  septem
brie şi 23 octombrie 1846) , precum şi scrisoarea �ui Marx către 
Proudhon din 5 mai 1846 sînt 1consacrate planurilor de creare a 
acestor comitete, precum şi planurilor lor de activitate. 

Sc'risoarea lui Engels către Marx din 28-30 septembrie 1847 
ar.ată că, pe lîngă organizarea comitetelor comuniste de cores
pondenţă, Marx şi Engels au dus o muncă sistematică de propa
gandă în Asociaţia muncitorilor germani, întemeiată în august 1847 
la Bruxelles. Activitatea desfăşurată de Marx şi Engels în vederea 
lămuririi politice a muncitorilor care intr.au în această asociaţie 
arată cîtă importanţă au acordat întemeietorii marxismului stabi
lirii unor legături strînse cu masele proletare. In decembrie 1847 
Marx a ţinut în 1oadrul asociaţiei cunoscutele sale prelegeri despre 
muncă sailariată şi capital. 

In a doua jumătate a deceniului al 5-lea, influenţa lui Marx 
şi Engels asupra conducătorilor mişcării muncitoreşti şi demo
crate internaţionale se întăreşte. In toamna anului 1847, datorită 
participării .active a lui Marx şi Engels, a fost întemeiată la 
Bruxelles Asociaţia democrată. O dovadă a rolului conducător al 
întemeietorilor comunismului ştiinţific în activitatea acestei orgar 
nizaţii, c'are .a devenit curînd unul din centrele internaţionale de 
unire a forţelor democrate, o constituie scrisorile lui Engels către 
Marx din 28-30 septembrie 1847 şi scrisoarea 1ui Marx către 
Herwegh din 26 octombrfe 1847. Marx şi Engels au păstrat un 
contact permanent .cu Harney, liderul aripii de stînga a cartiştilor, 
precum şi 'cu asociaţia democrată internaţională „Fraternal demo
crats". La 29 noiembrie 1847, Marx şi Engels au luat parte la mi
tingul internaţional de la Londr·a organizat de această asociaţie 
(vezi scri:soarea lui Engels către Marx din 14-15 noiembrie 1847 
şi scrisoarea lui Marx către Annenkov din 9 decembrie 1847) . 

Dezvoltarea şi apărarea ideilor comunismului ştiinţific de către 
Marx şi Engels, lupta lor împotriva sectarismului şi reformismului 
au exercitat o influenţă puternică asupra evoluţiei concepţiilor 
membrilor Ligii celor drepţi - organizaţie secretă a muncitorilor 
şi meseriaşilor, întemeiată la mijlocul deceniului al 4-lea. Incă 
din 1843-1844 Marx şi Engels au întreţinut relaţii cu liderii din 
Londra ai Ligii celor drepţi - K. Schapper, J. Moll şi H. Bauer. 
ln acelaşi timp, în scrisorile către Marx din anul 1846, Engels cri
tică vederile confuze şi poziţia şovăielnică a liderilor din Londra 
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ai Ligii celor drepţi (vezi scrisoarea lui Engels către Marx din 
18 septembrie şi de la sfîrşitul lunii decembrie 1846) . Marx şi 
Engels nu .au .aprobat nici principiile de organizare ale Ligii celor 
drepţi, întemeiată după modelul ·asociaţiilor ·conspirative secrete 
blanquiste din Franţa (vezi scrisoarea lui Engels c'ătre comitetul 
comunist de corespondenţă din Bruxelles din 23 octombrie 1846). 

In ianuarie 1847, ca răspuns la propunerea liderilor din Londra: 
ai Ligii celor drepţi, •care s-au convins de justeţea ideilor comu
nismului ştiinţific, Marx şi Engels au consimţit să intre în Ligă, să. 
ia parte la reorganizarea ei şi să elaboreze programul Ligii pe 
baza principiilor enunţate de ei. Scri•sorile din 1847 cuprind un. 
material extrem de important cu privire la activitatea lui Marx 
şi Engels ca întemeietori şi conducători ai Ligii C'omuniştilor -· 

prima organizaţie comunistă internaţională a proletariatului în 
istorie. In aceste scrisori găsim informaţii cu privire la pregătirea 
primului congres în 1cadrul .căruia s�a trecut la reorganizarea Ligii 
celor drepţi, noua Ligă căpătînd :numeie de Liga •COmuniştifor, pre
cum şi informaţii .cu privire [a organizarea de către Marx şi Engels 
a noilor .comunităţi ale Ligii la Bruxeliles şi Paris (vezi •scrisoarea 
lui Marx către Engels din 15 mai 1847, precum şi •scrisorile lui 
Engels către Marx idin 28-30 septembrie şi 25-26 octombrie 1847). 

Un mare interes îl prezintă scrisorile lui Engels de la sfîrşitul 
anului 1847, care .se referă la pregătirea congresului al doilea al 
Ligii comuniştilor. La 26 octombrie Engels îl informează pe Marx 
că lucrează la noul proiect de program al Ligii comuniştilor, pe 
care urma să-l adopte congresul. Este vorba de „Principiile comu
nismului" - o schiţă preliminară a pr1mului document-program 
al •comunismului ştiinţific - „Manifestul Partidului Comunist" . tn 
scrisoarea din 23-24 noiembrie 1847, Engels îi comunică lui Marx 
planul „Principiilor comunismului". ln această scrisoare, Engels, 
nemulţumit de forma de catehism în care fusese întocmit acest 
document, îi propune lui Marx să aleagă o altă formă de expunere : 
„Să te gîndeşti la expunerea profesiunii ·de credinţă. Cred că ar fi 
mai bine dacă am renunţa la forma de catehism şi am intitula-o 
<<Manifestul comunist». Cum, într-o măsură mai mică sau mai mare, 
în lucrare trebuie ·să intre probleme de istorie, forma de pînă acum 
nu se potriveşte ide loc" (vezi volumul de [aţă, p. 104). V. I. Lenin 
a numit această 1.Sc'risoare a lui Engels „istorică", deoarece „arată 
în modul cel mai pregnant că, pe bună dreptate, numele lui Marx 
şi Engels sînt puse alături, ca numele fondatorilor socialismului 
modern" (V. I. Lenin. Opere 1complete, vol. 24, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, ed. a doua, p. 287). Scrisoarea lui Engels dovedeşte 
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cît de înalte erau cerinţele întemeietorilor comunismului ştiinţific 
faţă de programul partidului proletar în curs de formare, în care 
trebuiau să-şi găsească o exprimare clară şi concisă principiile 
fundamentale ale concepţiei despre :lume a clasei muncitoare, în 
care urmau să fie enunţate şi argumentate ştiinţific măreţele ei 
obiective şi să fie arătate căile reale de înfăptuire a acestora. 
Crearea unui asemenea document-program - „Manifestul Parti
dului Comunist" -, în care principiile comunismului ştiinţific erau 
expuse pentru prima oară într-o formă completă, încununa în
treaga activitate creatoare desfăşurată de Marx şi Engels înainte 
de revoluţia din 1848-1849. Publicarea acestei lucrări la începu
tul anului 1848 a marcat o nouă etapă în dezvoltarea întregii miş
cări muncitoreşti internaţionale. 

Un iloc de seamă îl ocupă în volumul de faţă scrisorile lui 
Marx şi Engels din anii 1848-1849. După 1cum spune V. I. Lenin, 
„în„. activitatea lui Marx şi Engels, perioada participării lor la 
lupta revoluţionară de masă din 1848-1849 se reliefează ca un 
punct central." (V. I. Lenin. Opere complete, val. 16, Bucureşti, 
Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 23-24). Dacă în anii care au 
precedat revoluţia din februarie din Franţa şi revoluţia din martie 
din Germania, Marx şi Engels au formulat cele mai importante 
teze teoretice 1ale 1comunismului ştiinţific, în perioada revoluţio
nară a căpătat o însemnătate deosebită elaborarea ideilor politice 
ale marxismului, problemele de ta:ctică a proletariatului în toate 
etapele revoluţiei. 

Din corespondenţa acestor ani nu s-a păstrat decît o mica 
parte. Dar chiar şi ac'ele scrisori ale lui Marx şi Engels pe care 
le avem la dispoziţie cuprind un material extrem de bogat cu pri
vire la .activitatea depusă de întemeietorii comunismului ştiinţific 
în această perioadă. 

Scrisorile din martie 1848, cînd Marx se afla la Paris, iar 
Engels la Bruxelles, dovedesc că amîndoi urmăreau cu o atenţie 
încordată desfăşurarea revoluţiei în Fr.anţa şi Germania şi ră
sunetul acesteia în celelalte ţări europene. Analizînd poziţia prin
cipalelor olase în cursul evenimentelor revoluţionare, Marx şi 
Engels constată C'reşterea stării de spirit contrarevoluţionare a 
burgheziei franceze şi inevitabilitatea unei noi acţiuni revoluţio
nare a proletariatului. „Aici burghezia devine din nou revoltător 
de insolentă şi reacţionară, dar o s-o mai păţească ea" - îi scrie 
Mairx lui Eng.els la 16 martie 1848 (vezi volumul Ide 1faţă, .p. 119) . 
Şi Engels, în scrisoarea din 28 martie 1848 adresată cumnatului 
său E. Blank, subliniază că 1la Paris „între marii burghezi şi mun
citori există o opoziţie ldhectă" (vezi volumul de faţă, p. 150). 

2* 



XX Prefaţă 

In timpul şederii lor la Paris, Marx, Engels şi adepţii lor au 
luptat împotriva democraţilor mic-burghezi Herwegh şi Bornstedt, 
care au format la Paris o legiune armată alcătuită din emigranţi 
germani, cu .care intenţionau să pătrundă în Germania, intro
ducînd revoluţia din afară. Marx şi Engels s-au desolidarizat de 
această tactică aventuristă (vezi scrisoarea lui Engels către 
E. Blank din 26 martie 1848) şi i-au opus planul lor : muncitorii 
germani înaintaţi, în primul rînd membrii Ligii comuniştilor, să 
se întoarcă în Germania, unul cîte unul, pentru a participa la 
luptele revoluţionare. Poziţia intransigentă a lui Marx şi Engels 
faţă de planurile amintite ale democraţilor mic-burghezi germani, 
care şi-a găsit expresia şi în scrisoarea lui Marx către Engels din 
16 martie 1848, în scrisoarea de răspuns a lui Engels din 18 martie, 
precum şi în alte scrisori, dovedeşte că întemeietorii marxismului 
aru fost adversari hotărîţi ai ori•cărei idei cu privire la posibilitatea 
„exportului" de revoluţie. 

In scrisorile din aprilie-mai 1848, scrise după întoarcerea lui 
în Germania, Engels face o apreciere a situaţiei din ţară şi a 
stării de lucruri din organizaţiile locale ale Ligii comuniştilor, adică 
o apreciere a premiselor care, după cum a arătat el mai tîrziu, au 
avut o influenţă hotărîtoare asupra elaborării de către înte
meietorii comunismului ştiinţific a liniei tactke a proletariatului în 
revoluţia din Germania. In scrisorile sale către Marx din 25 aprilie 
şi 9 mai 1848, precum şi în scrisorile către E. Blank din 15 aprilie 
şi 24 mai din acelaşi an, Engels dezvăluie poziţia contrarevoluţio
nară a burgheziei germane şi a liderilor ei - liberalii Camphausen 
şi Hansemann - care stăteau în fruntea guvernului prusian, pre
cum şi nestatornicia şi caracterul şovăielnic al radicalilor bur
ghezi, care formau fracţiunile de stînga în Adunările constituante 
prusiană şi germană, teama lor de acţiunile revoluţionare ale mase
lor populare. Pe de altă parte, spiritul politic activ al muncitorilor 
germani începea să se trezească, dar mişcarea lor avea încă un 
caracter spontan, nu ajunsese la maturitate. In aC'este condiţii, 
contrarevoluţia feudală-monarhistă prusiană, neîntîmpinînd opozi
ţie serioasă din partea forţelor revoluţionare,. a devenit încetul 
cu încetul mai activă. La sfîrşitul lunii mai 1848, Engels face o 
caracterizare sugestivă a situaţiei create în Gemnania : „La Berlin, 
Camphausen stă şi nu face nimic, iar reacţiunea, funcţionărimea şi 
clica nobiliară devin pe zi 1ce trece mai 1I1eobrăzate şi zgîndăresc 
poporul ; poporul se răzvrăteşte, iar inactivitatea şi neputinţa lui 
Gamphausen ne duc la noi revoluţii. Aşa arată astăzi Germania I" 
(vezi volumul de faţă, p. 455-456). 
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In condiţiile acestui raport al forţelor de clasă, care se explică 
prin înapoierea social-economică a Germaniei, prin slăbiciunea şi 
lipsa de organizare a muncitorilor germani, în această ţară nu 
existau pe atunci premise pentru crearea unui partid proletar 
de masă. De aceea, Marx şi Engels au considerat necesar să acti
veze mai întîi în flancul de extremă stîngă, de fapt proletar, al 
mişcării democr.ate. Abia în primăvara anului 1849, ca urmare a 
schimbării situaţiei din Germania şi Europa şi a 1creşterii con
ştiinţei politice a clasei muncitoare germane, Marx şi Engels au 
întreprins primii paşi în vederea creării unei organizaţii politice 
independente a proletariatului. V. I. Lenin, în polemica sa cu men
şevicii din perioada primei revoluţii ruse din 1905-1907, a subli
niat justeţea tacticii lui Marx şi Engels în revoluţia burghezo
democratică germană, a arătat că întemeietorii comunismului 
ştiinţific au stabilit programul de acţiune al întregii democraţii 
germane înaintate, fără să se contopească totuşi cu mişcarea bur
ghezo-democratică din Germania. 

Un rol important în propagarea ideilor democraţiei şi socia
lismului şi în mobilizarea maselor populare la 1lupta ;pentru în
deplinirea consecventă a sarcinilor revoluţiei în Germania l-a 
jucat „Neue Rheinische Zeitung", editat de Marx, Engels şi tova
răşii lor din Liga comuniştilor. Despre acest ziar Lenin spunea că 
este „organul de presă 1cel mai bun, neîntrecut pînă în zilele 
noastre, al proletariatU!lui revoluţionar" (V. I. Lenin. Opere com
plete, vol. 26, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, p. 82). 
Scrisorile lui Marx şi Engels reflectă uriaşa muncă organizatorică 
depusă de ei, împreună cu c'olaboratorii şi prietenii lor, pentru 
a asigura apariţia ziarului. Din scrisoarea trimisă de Marx lui 
Engels la mijlocul lunii noiembrie 1848, precum şi din scrisoarea 
lui din 3 februarie 1848 către E. Dronke, unul din membrii redac
ţiei, reiese că Marx, ca redactor responsabil al ziarului, trebuia 
să ducă o luptă dîrză şi neobosită pentru editarea acestui ziar, 
lovindu-se în permanenţ.ă de nemulţumirea manifestată de acţio
narii burghezi faţă de orientarea revoluţionară 1a ziarului, să în
frunte uriaşe greutăţi materiale şi piedici din partea autorităţilor 
prusiene. Marx a subliniat în scrisorile sale marea însemnătate 
politică a editării acestui ziar, .con.siderând-o o acţiune de partid : 
„important era să păstrăm cu orice 1chip acest avanpost şi să nu 
cedăm această poziţie ;politică" ('Vezi volumul de faţă, IP· 127). 

„Neue Rheinische Zeitung" a jucat un rol important în lupta 
împotriva contrarevoluţiei, în unirea tuturor forţelor democratice, 
în formarea revoluţionarilor proletari ; acest ziar s-a bucurat de 
o mare popularitate dinc:olo de graniţele Provinciei renane şi chiar 
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ale Germaniei. Acest lucru reiese din scrisoarea lui Marx către 
Engels din 29 noiembrie 1848, precum şi din scrisoarea adresată 
de Engels lui Marx din Elveţia la 7-8 ianuarie 1849. 

Internaţionalismul proletar militant al lui „Neue Rheinische 
Zeitung", 1care s-a manifestat în ·lupta .curajoasă dusă de Marx şi 
Engels .în paginile ziarului pentru apărarea eroiicilor participanţi la 
insurecţia proletară de la Paris din iunie 1848, este subliniat chiar 
de 1Marx într-un document pubHicat pentru prirrna oară în volumul 
de lfaţă - -Stcrisoarea sa din 30 iunie 1850 către ipreşedinte1e adu
nării emigranţiior dm Londra, scrisă cu pr:i!lejul •celei de-a doua ani
versări a acestei insurecţii. „In timp ce toate potăile burgheziei au 
ataicat revoluţia din iunie - 'SJCrie Marx -, eu am apărat deschis 
aceste ziLe îngrozitoare, care pentru mine înseamnă 1cea mai mă
reaţă manifestare a luptei clasei muncitoare împotriva clasei capi
taliştilor" (vezi volumul de faţă, p. 502) . 

Scrisorile şi documentele lui Engels publicate pentru prima 
oară în volumul de faţă cuprind un material interesant şi în mare 
măsură nou pentru cercetători cu privire la activitatea desfăşurată 
de el în Elveţia, de la sfîrşitul lunii octombrie 1848 pînă la mijlocul 
lunii ianuarie 1849. Silit să plece din Germania din pricina perse
cuţiilor poliţieneşti, Engels, în timpul şederii sale în diferite oraşe 
din Elveţia, în special la Lausanne şi Berna, .a stabilit legături 
strînse cu organizaţiile muncitoreşti şi democrate locale. Scrisoarea 
pe care, în numele Comisiei centrale - organul conducător al aso
ciaţiilor germane din Elveţia -, Engels a adresat-o în jurul datei 
de 25 decembrie 1848 asociaţiei din Vevey arată că el a luat parte 
activă la lupta dusă de elementele înaintate din asociaţiile mun
citoreşti împotriva tendinţelor de izolare locală. Adresa întocmită 
de Engels, din însărcinarea acestei comisii, •către conducerea 
Uniunii din martie reflectă lupta lui ;pentru stabilirea unităţii de 
acţiune a tuturor forţelor democrate şi ·Conţine totodată o critică 
aspră la adresa acestei organizaţii a democraţilor mic-burghezi 
germani şi a politicii ei şovăielnice şi laşe. Ideile exprimate în 
acest document corespund articolelor lui Marx „Uniunea din 
martie" şi „Uniunea din martie de la Frankfurt şi «Neue Rheinische 
Zeitung»", pubHcate în paginile lui „Neue Rheinisc'he Zeitung". 

La începutul lunii iunie 1849, după ce, în condiţiile ofensivei 
contrarevoluţiei germane, „Neue Rheinische Zeitung" a fost silit 
să-şi înceteze apariţia, Marx a plecat în Franţa, unde în acel timp 
evenimentele revoluţionare se precipitau. In scrisoarea sa către 
Engels expediată din Paris la 7 iunie 1849, Marx declară că între
ţine legături permanente cu c'onducătorii organizaţiilor democrate 
şi revoluţionare franceze. Intr-o serie de scrisori din iulie-
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august 1849, Enge1s vorbeşte despre participarea sa ,activă la 
insurecţia id.in Baden-PaJatinat pentru apărarea .constituţiei imperiu
lui într-unul din detaşamentele de voluntari (vezi scrisorile sale 
din 25 iulie 1849 către Jenny Marx, din 24 august către Schabelitz 
şi din 25 august acelaşi an către Weydemeyer). In scrisoarea către 
Jenny Marx, Engels acordă o importanţă deosebită faptului că, 
întrucît el a făcut întreaga campanie şi a luat parte la patru bă
tălii, nici unul din liderii democraţilor mic-burghezi nu va putea 
spune că redactorii lui „Neue Rheinische Zeitung" s-au ţinut de
parte de luptele revoluţionare nemijlocite. 

Aşadar, în corespondenţa lui Marx şi Engels din perioada 
1848-1849 se reflectă activitatea lor de .conducători ai mişcării 
democrat-revoluţionare şi proletare, aflaţi în permanenţă în cen
trul luptei maselor populare. 

Activitatea lui Marx şi Engels în perioada revoluţiei din 
1848-1849, ca şi în anii prec'edenţi, s-a desfăşurat în condiţiile 
unor neîntrerupte persecuţii poliţieneşti, ale calomniilor şi pri
goanei din partea cercurilor burgheze şi mic-burgheze. Un mate
rial grăitor în legătură cu aceasta conţin scrisorile •conducătorilor 
proletariatului incluse în volumul de faţă. 

Incă la mijlocul deceniului al 5-lea al secolului al XIX-lea 
autorităţile Prusiei feudal-absolutiste i-au refuzat lui Marx dreptul 
de a sta în Germania sub pretextul că a pierdut cetăţenia pru
siană. Agenţii şi spionii poliţiei prusiene urmăreau pas cu pas 
activitatea lui din emigraţie şi guvernul prusian a făcut tot ce era 
posibil pentru a împiedica şederea lui Marx şi a familiei sale în 
oricare din ţările europene. In urma unui complot pus la •cale de 
autorităţile prusiene şi de reacţionarii francezi, în ianuarie 1845 
Marx a fost expulzat din Franţa. Din Belgia, unde a găsit un azil 
vremelnic, Marx a fost ·expulzat la încerput'IJIJ. ihmii martie 1848 după 
ce şi soţia ·sa fusese nelegal arestată. Din scrisorile lui Engels 
din martie 1848 reiese indignarea stîrnită în rîndurile opiniei publice 
radical-democrate din Belgia de acest act samavolnic al autorităţi
lor belgiene. 

Enge1s şi-a desfăşurat activitatea revoluţionară în condiţiile 
urmăririi şi represiunilor poliţieneşti. La sfîrşitul anului 1846 pre
fectul poliţiei din Paris a obţinut de la ministrul de interne 
expulzarea lui Engels pentru propagandă comunistă desfăşur.ată în 
rîndurile muncitorilor (vezi scrisoarea lui Engels către Marx din 
decembrie 1846). La sfîrşitul lunii ianuarie 1848, în urma dispo
ziţiei date de guvernul Guizot, Bngels a fost expulzat din Franţa. ln 
timpul şederii lui Marx şi Engels la Koln în 1848-1849, ei au fost 
supuşi unor necontenite urmăriri din partea poliţiei, justiţiei, în 
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calitate de redactori ai lui „Neue Rheinische Zeitung" şi condu
cători ai luptei revoluţionare a maselor populare. ln consecinţă, 
în septembrie 1848, Engels a fost nevoit să emigreze din Ger
mania, iar Marx, care ·a rămas la Koln pentru a ·continua editarea 
ziarului, era ameninţat în permanenţă .cu arestarea (vezi scrisoarea 
lui Marx către Engels .de la mijlocul lunii noiembrie şi cea din 
29 noiembrie 1848, precum şi scrisoarea lui Engels către Marx 
din 28 decembrie 1848) . 

.In august 1849, în timpul şederii lui Marx în Franţa, în con
diţiile activizării forţelor contrarevoluţionare, guvernul celei de-a 
doua Republici a dat un ordin de exilare a lui Marx la Morbihan, 
o regiune mlăştinoasă din Bretagne. ln scrisoarea către Engels 
din 23 august 1849, Marx numeşte această măsură „o tentativă 
deghizată de asasinat" . 

La sfirşitul lunii august 1849, Marx a fost nevoit să plece la 
Londra, unde a rămas pînă la sfîrşitul vieţii. iDar niC'i în Anglia 
şederea lui Marx n-a fost lipsită de primejdii. tn mai 1850, în 
legătură cu •arestarea comuniştilor în Germania şi intenţia guver
nului prusian de a înscena un proces conducătorilor Ligii comu
niştilor, autorităţile prusiene au exercitat presiuni asupra guver
nului englez pentru a obţine expulzarea lui Marx din Anglia (vezi 
scrisorile lui Marx către Weydemeyer din 8 iunie şi 21 iunie 1850) . 
Engels a fost şi el nevoit să emigreze în Anglia, întrucît în Ger
mania era •ameninţat de represiuni din partea autorităţilor prusiene 
pentru participarea lui activă la insurecţia armată din Germania 
de sud-vest (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 
23 august 1849). Prigonirea marilor conducători ai proletariatului 
de către reacţiunea internaţională a continuat şi în anii următori. 

Scrisorile lui Marx şi Engels din anii 1849-1851 oglindesc 
activitatea lor în epoca reacţiunii, cînd .principalele sarcini constau 
în sintetizarea teoretică a experienţei revoluţiilor din 1848-1849, 
în .dezvoltarea teoriei revoluţionare a proletariatului, în păstrarea 
primelor cadre de revoluţionari proletari, 1creşterea şi căil.irea po
'1itkă a acestora, apărarea independen�ei şi purităţii poziiţ�lor ideo
logiC'e ale pa.rtidului proletar •Care se forma, ferirea lui de in-
fluenţa ideologiei burgheze şi mk�burgheze. 

· 

'În timpul emigraţiei sale la Londra, Marx, împreună cu cei
lalţi membri ai Comitetului Central al Ligii comuniştilor, a reorga
nizat Liga şi Comitetul ei Central, în fruntea căruia se afla. In 
noiembrie 1 849 sosi la Londra Engels, care a fost cooptat în Comi
tetul Central. Aşa ·cum reiese. din scrisorile publicate· în volumul 
de faţă, întemeietorii comunismului ştiinţific au depus o muncă 
uriaşă pentru restabilirea legăturilor şi gruparea elementelor re-
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voluţionare în jurul Ligii comuniştilor. Scrisorile din perioada 
1849-1850, în special scrisorile lui Marx şi Engels către Weyde
meyer din aprilie 1850, cuprind materiale cu privire la activitatea 
Comitetului social-democrat de ajutorare a emigranţilor germani, 
condus de ei, care contribuia activ la unirea elementelor cu ade
vărat revoluţionare ale mişcării muncitoreşti. 

!Dind o mare importanţă unirii revoluţionarilor proletari din 
toate ţările, Marx şi Engels au acordat cea mai mare atenţie în 
această perioadă consolidării legăturilor dintre Liga comuniştilor 
şi aripa revoluţionară a mişcării muncitoreşti engleze - cartismul. 
Scrisorile din ac'est timp dovedesc sprijinul necontenit acordat de 
Marx şi Engels eforturilor depuse de cartiştii revoluţionari pentru 
a reînvia această mişcare, punînd-o pe o bază nouă, socialistă, aju
torul acordat :de Marx şi Engels şi tovarăşii lor de luptă din Liga 
comuniştilor la editarea unor organe de presă, la lupta împotriva 
curentelor reformiste şi sectare din 1cadrul cartismului, .curente 
care împiedicau dezvoltarea acestuia. Din scrisorile întemeietorilor 
comunismului ştiinţific reiese creşterea influenţei exercitate de 
ideile lor asupra reprezentanţilor înaintaţi ai cartismului, în primul 
rînd asupra lui Harney şi Jones. In 1850-1 851 se .consolidează în 
mod deoseibit prietenia 1care-i 1ega pe Marx şi Engels de proletarii 
revoluţionari englezi înaintaţi, de publicistul şi poetul Ernest Jones, 
care, după <:e, la începutul anului 1851 ,  Harney a trecut în ta.băra 
democraţiei mic-burgheze, a devenit principalul propagator al 
ideilor comunismului ştiinţific' în mişcarea muncitorească engleză. 
„Jones - remarcă Engels în scrisoarea sa către Dronke din 
9 iulie 18.51 ._, un om complet d�ferit de Harney, ,e ou totul de 
partea noastră şi, în momentul de faţă, face propagandă ·«Mani
festului» printre englezi" (vezi volumul de 1faţă, p. 522). 

Un loc important în scrisorile din perioada 1849-1850 ale 
întemeietorilor <:omunismului ştiinţific îl ocupă lupta pentru crearea 
unui organ de presă care să continue tradiţiile de luptă ale lui 
„Neue Rheinische Zeitungu şi să contribuie la întărirea partid1:1lui 
proletar. Incă în ajunul călătoriei sale de la Paris -da Londra, în 
scrisoarea trimisă lui Engels în Elveţia la 23 august 1849, Marx 
îl invită pe prietenul său să vină în .Anglia pentru a edita îm
preună un organ de presă propriu. Un asemenea organ a fost „Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-âkonomische Revueu ,  .care a apărut 
din ianuarie pînă în noiembrie 1850. ln .această revistă au fost 
publicate lucrări extrem de importante ale întemeietorilor marxis
mului - „Luptele de clasă în Franţa u de Marx, „Campania ger
mană pentru .constituţia imperiului" şi „Războiul ţărănesc german" 
de Engels şi alte lucrări în care, pe baza unei analize istorice 
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materialiste, se făcea bilanţul şi se sintetiza experienţa revoluţiei 
din 1848-1849, se elabora tactica partidului proletar revoluţionar. 

Din scrisorile lui Marx şi Engels din această perioadă se vede 
cită forţă şi energie au depus ei pentru a face posibilă editarea 
acestei reviste. Ei se adresează adepţilor şi prietenilor lor din 
Germania şi Elveţia cu rugămintea de a contribui la răspîndirea 
revistei. ln scrisoarea către Weydemeyer din 19 decembrie 1848, 
Marx îl roagă să publice o notă cu privire la apariţia revistei în 
„Neue Deutsche Zeitung " .  In scrisoarea către Freiligrath din 
10 ianuarie 1850, Marx vorbeşte despre planurile lui de trans
formare treptată a revistei într-o publicaţie bilunară sau săptă
mînală şi îl roagă să strîngă dt mai repede banii necesari pentru 
a continua editarea acestui organ. 

Un loc important în scrisorile lui Marx şi Engels îl ocupă pro
blemele de tactică ale partidului proletar după înfrîngerea revo
luţiilor din 1848-1849. 

In toamna anului 1850 Marx şi Engels au ajuns la conduzia 
că, dat fiind avîntul economic, precum şi întărirea regimurilor 
reactionare din ţările Europei, posibilitatea unei revoluţii într-un 
viitor apropiat este exclusă. De aceea ei au considerat necesar să 
revizui,ască tactica Ligii c'omuni,ştilor, să schimbe !formele .de luptă. 
Noua situaţie cerea o muncă anevoioasă de concentrare a forţelor, 
de pregătire a cadrelor de revoluţionari proletari în vederea 
viitoarelor lupte revoluţionare. Dar cîţiva membri ai Ligii comu
niştilor, în frunte cu Willich şi Schapper, făcind abstracţie de 
condiţiile istorice obiective, s-au ridic'at împotriva liniei tactice a 
lui Marx şi Engels. Din pricina acestor divergenţe, la 15 septem
brie 1850, în cadrul unei şedinţe a Comitetului Central al Ligii 
comuniştilor, s-a produs sciziunea, majoritatea membrilor Comite
tului Central trecînd de partea lui Marx şi Engels. 

Lupta din cadrul Ligii comuniştilor ·i-a silit pe Marx şi Engels 
să acorde o deosebită atenţie demascării dogmatismului, secta
rismului şi aventurismului în mişcarea muncitorească. In scrisorile 
lui Marx şi Engels din 1851 se arată că activitatea fracţionistă a 
grupului Willich-Schapper a abătut proletariatul de la sarcina 
care îi stătea în faţă, şi anume concentrarea forţelor în vederea 
luptei viitoare. 

In scrisorile lor, Marx şi Engels s-au pronunţat cu hotărîre 
împotriva planurilor pseudorevoluţionare ale lui Willich, care în 
toamna anului 1 850 a propus un proiect aventurist de organizare 
imediată a revoluţiei în Germania de vest, folosind în acest scop 
mobilizarea Landwehrului cu prilejul conflictului dintre Prusia şi 
Austria. Marx şi Engels, care au condamnat întotdeauna iacul de-a 
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conspiraţia revoluţionară, au ironizat fără cruţare proiectul steril 
şi dăunător al lui Willich (vezi scrisoarea lui Engels către Dronke 
din 9 iulie 1851). Scrisorile lui Marx şi Engels din 1851 conţin 
un bogat material, din care reiese că grupul Willich-Schapper s-a 
apropiat, după sciziunea Ligii •Comuniştilor, de emigraţia mic-bur
gheză şi s-a transformat, de fapt, într-o anexă a acesteia. In scri
soarea c'ătre Hermann Becker din 28 februarie 1851 şi într-o serie 
de alte scrisori, Marx demonstrează, pe baza exemplului oferit de 
evoluţia politică a acestui grup, că fracţionismul şi sectarismul 
duc în mod inevitabil la o alunecare pe poziţii antiproletare, la 
dependenţă ideologică faţă de burghezie. 

Marx şi Engels au depus mari eforturi pentru a feri proleta
riatul de influenţele burgheze şi mic-burgheze şi pentru a asigura 
independenţa şi puritatea poziţiilor ideologice şi tactice ale prole
tariatului. Unul dintre promotorii acestei influenţe în epoca res
pectivă era emigraţia mic-burgheză. De aceea, nu e întîmplător 
faptul că corespondenţa lui Marx şi Engels din 1851 cuprinde şi 
o critică aspră la adresa diverselor clici de emigranţi (Ruge, 
Kinkel, Heinzen, Struve, Louis Blanc şi alţii) . Marx şi Engels au 
demascat fără cruţare activitatea pseudorevoluţionară a acestor 
clici, care se reducea la certuri şi zîzanii mărunte, la speculaţii 
demagogice cu fraze revoluţionare. Acţiunile lor, după cum arată 
Marx şi Engels, aduceau prejudicii serioase mişcării democratice 
şi muncitoreşti, împiedicau unirea clasei muncitoare şi nu puteau 
duce decît la pierderea independenţei organizaţiei proletare. Marx 
şi Engels demascau încercările liderilor emigraţiei .mic-burgheze de 
a-i calomnia pe revoluţionarii proletari şi de a zădărnici influenta 
lor asupra proletariatului. 

O caracterizare elocventă a activităţii grupurilor de emigranţi 
şi a intrigilor lor aventuriste apare în scrisorile lui Marx către 
editorul francez Ebner, scrise în august şi decembrie 1851. Mate
rialul acestor scrisori a fost folosit parţial de Marx şi Engels pen
tru pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei", scris în 1852. 

Criticîndu-1 pe unul din liderii emigraţiei, democratul burghez 
italian Mazzini, Marx dezvoltă o serie de teze importante cu pri
vire la problema mişcării de eliberare naţională a popoarelor asu
prite. In scrisoarea către Weydemeyer din 11 septembrie şi în cea 
către Engels din 13 septembrie 1851, el îl condamnă categoric pe 
Mazzini pentru ·că ignorează interesele ţărănimii italiene exploa
tate de proprietarii funciari şi pentru că refuză să atragă masele 
ţărăneşti în lupta de eliberare naţională a Italiei şi de unificare a 
ei. Numai participarea largă a tuturor celor ce .muncesc la lupta 
de eliberare naţională, subliniază Marx, poate da acestei lupte 
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forţa şi amploarea necesară, asigurîndu-i victoria. ln scrisoarea 
către Weydemeyer menţionată mai sus, Marx arată că „primul pas 
spre independenţa Italiei trebuie să-l constituie deplina eliberare 
a ţăranilor şi transformarea sistemului de arendă pe jumătate în 
proprietate bUI'g'heză liberă" (vezi volumul de faţă, p. 539) . 

Intr-o serie de scrisori ale lui Marx şi Engels din a doua ju
mătate a anului 1851 sînt analizate ştirile primite din Germania 
cu privire la arestarea membrilor Ligii comuniştilor. Exprimîndu-şi 
îngrijorarea pentru soarta tovarăşilor arestaţi, Marx şi Engels 
at::ordă o atenţie deosebită faptului că planurile aventuriste ale 
grupului fracţionist Willich-Schapper şi ale altor clici de emi
granţi au ajutat poliţia să pună la cale tot felul de provocări şi să 
dea amploare chestiunii aşa-ziselor „conspiraţii comuniste" (vezi 
s<::risoarea lui Marx către Engels din 28 mai 1851 ) .  Marx şi Engels 
au întreprins o serie de acţiuni pentru a demasca în presă acţiunile 
autorităţilor prusiene şi pentru ,a-i apăra pe membrii arestaţi ai 
Ligii comuniştilor (vezi scrisoarea lui Marx către Engels din 
1 decembrie 1851 ) .  

Corespondenţa purtată de întemeietorii comunismului ştiinţific 
în perioada 1849-1851 arată importanţa covîrşitoare acordată dez
voltării teoriei lor revoluţionare, pe care o considerau cea mai 
importantă sarcină politică de partid. ln această perioadă obiectul 
principal al cercetărilor ştiinţifice întreprinse de Marx devine eco
nomia politică. Dacă pînă în 1848 <::onţinutul principal al activităţii 
lui teoretice a fost fundamentarea filozofică a comunismului ştiin
ţific, iar în perioada 1848-1849 - elaborarea ideilor politice, a 
strategiei şi tacticii revoluţionare, în deceniul al 6-lea pe primul 
plan se impunea dezvoltarea învăţăturii economice. Studiind lite
ratura economică, Marx a continuat elaborarea propriei sale teorii 
economice, începută încă în deceniul al 5-lea, cînd a proiectat o 
lucrare amplă, „Critica politicii şi economiei politice" (despre acest 
proiect vezi scrisoarea lui Marx către Leske din 1 august 1846) . 
BI îşi pwrpunea să elaboreze o lucrare amptlă, de 1critică a orînduirii 
existente şi a economiei politice burgheze. Corespondenţa dintre 
Marx şi Engels din 1 851 atestă munca titankă depusă de Marx în 
vederea strîngerii şi prelucrării materialului pentru lucrarea· sa 
ştiinţifică. !După .cum reiese din această corespondenţă, el studiază 
profund şi multilateral istoria economiei naţionale şi economia, 
contemporană lui, a diferitelor ţări, în special a Angliei, care era 
pe atunci ţara dasic'ă a capitalismului. Jn acest timp pe Marx· îl 
interesau, .în primul rînd, istoria proprietăţii funciare şi teoria 
rentei funciare, istoria şi teoria drculaţiei banilor şi a preţurilor, 
precum şi crizele economice. Astfel, în s<::risoarea către Engeis 
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din 1 ianuarie 1851, Marx supune .criticii pentru prima oară teoria 
rentei funciare a lui Ricardo şi expune cîteva teze de bază ale 
teoriei sale asupra rentei, iar în scrisoarea din 3 februarie îi 
expune amănunţit lui Engels ideile sale în legătură •CU teoria c'ircu
laţiei banilor. Engels, la rîndul său, s-a ocupat de probleme econo
mice şi s-a străduit să-l ajute pe Marx în rezolvarea unei serii de 
probleme teoretice. Astfel, la 12 februarie 1851, el îi scria lui Marx 
că noile .consideraţii asupra circulaţiei banilor, comunicate de 
Marx, îl interesează în mod deosebit şi că intenţionează să reflec
teze serios asupra lor. 

Ocupîndu-se cu studiul economiei politice, Marx a avut un 
permanent schimb de idei cu Engels în privinţa celor mai impor
tante fenomene curente ale vieţii economice din Anglia şi din 
alte ţări. Marx şi Engels au ajuns la concluzia că „prosperitatea" 
industriei după revoluţie are un caracter vremelnic şi au prevăzut 
izbucnirea unei crizei economice. 

Unul din principalele obiecte ale cercetărilor teoretice între
prinse de Engels în 1851 l-au c'onstituit ştiinţele militare, istoria 
artei militare. Deja interesele luptei revoluţionare din 1848-1849 
l-au convins pe Engels de necesitatea de a studia problemele 
militare şi, în primul rînd, tactica insurecţiei armate. După ce s-a 
mutat la Manchester, la sfîrşitul anului 1850, Engels a început 
să · studieze sistematic şi să aprofundeze problemele militare. In 
scrisoarea din 19 iunie 1851 către Weydemeyer, Engels explica 
în felul următor motivele care l-au determinat să facă acest lucru : 
„Uriaşa importanţă pe care o va căpăta latura militară în viitoarea 
mişcare, o veche înclinaţie, corespondenţele mele pentru ziar 
(„Neue Rheinische Zeitung" . - Nota red.) cu privire la războiul 
maghiar, în sfîrşit glorioasa mea aventură din Baden - toate 
acestea m-au determinat să lucrez în această direcţie şi vreau să 
obţin măcar atîtea cunoştinţe în acest domeniu, încît să-mi pot 
permite să fac unele aprecieri teoretice fără a mă compromite 
pr·ea mult" (vezi volumul de faţă, p. 515) . Scrisorile lui Engels 
arată cîte surse şi cîtă literatură a cercetat el pentru studiul 
istoriei şi teoriei militare. 

Un mare interes din punct de vedere militar îl prezintă scri
�;oarea lui Engels către Marx din 26 septembrie 1851, în care anali
zează critic articolul democratului mic-burghez Techow „Conturu
rile viitorului război" .  Scrisoarea examinează raportul probabil 
dintre forţele armate ale revoluţiei şi cele ale contrarevoluţiei 
din Europa în eventualitatea unor noi evenimente revoluţionare . 
Engels expune aici şi o idee importantă cu privire la specificul 
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formării armatelor revoluţionare şi la caracterul acţiunilor lor 
de luptă. 

!ntr-o serie de scrisori Engels face aprecieri cu privire la lucră
rile scriitorilor militari de seamă de la mijlocul secolului al XIX-lea 
(Napier, Savary şi alţii) şi caracterizează activitatea unor coman
danţi de oşti (de exemplu a lui Wellington) . 

Corespondenţa întemeietorilor comunismului ştiinţific reflectă 
îndelungata lor colaborare creatoare. Adeseori Marx i-a sugerat lui 
Engels teme pentru noi lucrări. fo această privinţă este interesant 
istoricul elaiborării lucrării �ui Engels „Campania germană pentru 
constituţia imperiului". Din corespondenţa dintre Marx şi Engels 
reiese că aceste schiţe au fost scrise de Engels la sfatul lui Marx. 
„Ai acum o ocazie minunată să scrii o istorie sau un pamflet despre 
revoluţia din Baden-Palatinat" - îi scria Marx lui Engels în jurul 
datei de 1 august 1849. „Cu acest prilej poţi să exprimi admirabil 
şi poziţia lui «Neue Rheinisohe Zeitung» faţă de parUdul demo
crat" (vezi volumul de faţă, p. 137) . Engels a dat �mediat curs 
propunerii lui iMarx şi la 24 august 1843 i-a şi comunicat editorului 
Jakob Schabelitz că îşi scrie memoriile despre insurecţia din Ba
den-Palatinat. 

Un alt exemplu grăitor al colaborării dintre Marx şi Engels 
îl constituie seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Ger
mania",  scrise de Engels. La începutul lunii august 1851 unul dintre 
redactorii ziarului burghez progresist „New York Daily Tribune" ,  
Charles Dana, i-a propus lui Marx să colaboreze la  ziarul său. 
Marx, care era ocupat cu studiul problemelor de economie poli
tică, prin scrisoarea din 8 august 1851 l-a rugat pe Engels să scrie 
pentru acest ziar o lucrare cu privire la revoluţia din Germania. 
Pînă la sfîrşitul anului, Engels a scris pentru „Tribune" primele 
trei aritkole din .această serie, care au fost publi1cate 1in ziar sub 
semnătura lui Marx (celelalte articole au fost scrise în 1852) . La 
elaborarea acestei lucrări Engels a avut un permanent schimb de 
păreri cu Marx, care, mai mult, a şi citit articolele înainte de a le 
trimite ziarului. La rîndul său, proiectul lui Marx de a scrie „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" s-a născut sub influenţa 
neîndoioasă a scrisorii lui Engels din 3 decembrie 1851, care cu
prindea o caracterizare sugestivă a loviturii de stat din 2 decem
brie 1851 a lui Bonaparte. Corespondenţa dintre Marx şi Engels 
dovedeşte legătura indisolubilă dintre activitatea lor ştiinţifică şi 
revoluţionară, dovedeşte că nu se poate face o del1mitare întrn 
contribuţia unuia şi contribuţia c'eluilalt la crearea teoriei comu
nismului ştiinţific. 
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Materialul publicat în acest volum de corespondenţă îi înfăţi
şează pe Marx şi Engels şi în calitate de conducători şi educatori 
ai primilor revoluţionari proletari. Sorisorile întemeietorilor comu
nismului ştiinţific arată că ei au acordat o importanţă uriaşă in
struirii teoretice şi educării cadrelor de partid, considerînd că în 
acest scop e necesar să folosească refluxul vremelnic al valului 
revoluţionar (vezi scrisoarea lui Engels către Dronke din 
9 iulie 1851). În scrisoarea trimisă lui Marx în jurul datei de 
20 iulie 1851, Engels salută cu bucurie ştirea primită din Germania 
cu privire la constituirea noilor comunităţi ale Ligii comuniştilor, 
întrucît în ele cresc noile cadre ale partidului, viitorul lui 
„stat-major" . 

Corespondenţa lui Marx şi Engels dovedeşte cu prisosinţă că, 
din momentul în care au păşit pe calea luptei revoluţionare, înte
meietorii comunismului ştiinţific au fost înconjuraţi de un grup 
de prieteni, de tovarăşi de luptă şi de idei. Pe aceşti reprezentanţi 
de frunte ai mişcării muncitoreşti s-au sprijinit Marx şi Engels în 
lupta lor pentru crearea partidului proletar, umăr la umăr cu ei 
şi-au desfăşurat activitatea în •anii revoluţiei şi în vremurile grele 
de dominaţie a reacţiunii. 

Un loc deosebit printre tovarăşii de luptă ai lui Marx şi Engels 
îl ocupă Wilhelm Wolff („Lupus") ,  cu care întemeietorii marxis
mului au legat o prietenie strînsă şi îndelungată. 1n scrisoarea sa 
către Marx din 23-24 noiembrie 1841, Engels arată cit de mult 
îl preţuieşte pe \rVolff ca pe unul dintre conducătorii Ligii comu
niştilor : „Lupus trebuie neapărat lecuit de excesiva sa modestie. 
Băiatul ăsta admirabil este unul dintre puţinii oameni care tre
buie să fie împinşi pe primul rplan" (vezi volumul de faţă, p. 1 01). 
In anii revoluţiei, W. Wolff a fost membru al redacţiei lui „Neue 
Rheinische Zeitung" şi unul dintre cei mai de seamă colaboratori 
ai aC'estui organ de presă revoluţionar. După ·Ce a venit la Londra, 
în vara anului 185 1, W. Wolff i-a sprijinit •CU hotărîre pe Marx şi 
Engels în lupta lor împotriv;a intrigi:lor .sectariştilor şi conducăto
rilor •emigraţiei mic-burgheze (vezi scrisoarea �ui Marx •Cătr·e Engels 
din 13 iulie 1851). 

Din scrisorile lui Marx şi Engels reiese că în anii lor de emi
graţie ei au întreţinut legături strînse cu militanţii Ligii comu
niştilor din Germania - Daniels, Biirgers şi alţii. Daniels, de care 
Marx era legat printr-o veche prietenie, a avut un rol conducător 
în rîndul comuniştilor din Koln, după cum reiese din scrisoarea 
adresată lui de Marx la 1 martie 1841, precum şi din alte scrisori. 
Cu acest revoluţionar şi învăţat de seamă, Marx ia avut un schimb 
de păreri în multe probleme teoretice, în special în problema rolu-
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lui ştiinţei şi progresului tehnk în viitoarea societate comunistă. 
„Comuniştii trebuie să demonstreze - îi scria Marx lui Daniels 
în mai 1851  - că numai în condiţiile relaţiilor comuniste adevă
rurile tehnologice cucerite pot fi transpuse în practică" (vezi vo
lllilnul de faţă, ip. 515) .  Arestarea lui Daniels de către poliţta pru
siană în iunie 1851 i-a îngrijorat foarte mult pe Marx şi pe Engels 
(vezi scrisorile lui Marx către Engels !din 1 6  iunie şi 13 iulie 1851,  
precum şi scrisoarea lui Marx către soţia lui iDaniels, scrisă între 
4 şi 8 octombrie '1851 ) .  

Corespondenţa lui Marx şi  Engels cuprinde un material im
portant cu privire la prietenii şi tovarăşii lor de idei, membrii 
Ligii comuniştilor, Ferdinand Wolff, E. Dronke, G. Weerth şi 
F. Freiligrath, care în 1848-1849 au făcut parte din redacţia lui 
„Neue Rheinische Zeitung". Din scrisorHe întemeietorilor comu
nismului ştiinţific din perioada 1850-1851 reiese că în momentul 
sciziunii intervenite între revoluţionarii proletari şi emigraţia mic
burgheză, poeţii revoluţionari germani Weerth şi Freiligrath i-au 
sprijinit pe Marx şi Engels (vezi, de pildă, scrisoarea lui Marx 
către Miiller-Tellering din 1 ianuarie 1850 şi scrisoarea lui Marx 
către Engels din 28 mai 1851) .  

Un loc de seamă în scrisorile din perioada 1848-1851  îl  ocupă 
corespondenţa lui Marx şi Engels cu eminentul rnvoluţionar pro
letar J. Weydemeyer. După ce, la mijlocul deceniului al 5�lea, a 
plătit tribut „adevăratului socialism ",  Weydemeyer a devenit, încă 
înainte de revoluţia din 1848-1 849, un adept convins al comu
nismului ştiinţific, un tovarăş de luptă credincios al lui Marx şi 
Engels. Într-o scrisoare către Marx, scrisă în jurul datei de 
1 august 185 1 ,  Engels vorbeşte de Weydemeyer ca de unul dintre 
c'ei mai de nădejde şi mai încercaţi tovarăşi de partid : „Cu Wey
demeyer ai toată siguranţa ·că, atund cînd va fi cazul, va veni 
numaMeC'it" (vezi volumul de .faţă, p. 283) . Tot atît de mult îl apre
cia işi Marx ;pe W eydemeyer. 

Acordînd un sprijin permanent luptătorilor înaintaţi ai prole
tariatului, educîndu-i şi instruindu-i, Marx şi Engels critică în 
acelaşi timp cu asprime, aşa cum reiese din scrisorile lor, pe 
aceia care s�au abătut de la linia proletară revoluţionară. 

Scrisorile lui Marx din 1850-1851 ,  precum şi scrisorile soţiei 
sale, Jenny Marx, publicate în anexe, arată în ce situaţie materială 
grea şi în ce mizerie s-au zbătut Marx şi .familia lui în timpul emi
graţiei la Londra. Lipsurile materiale permanente, •ameninţarea de 
a fi aruncat în stradă pentru neplata 1chiriei, urmărirea de către 
creditori, boala <Şi moartea unui copil - toate acestea i-au făcut 
uneori lui Marx viaţa de nesuportat şi i�au creat greutăţi în acti-
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vitatea sa ştiinţifică. La acestea s-au adăugat calomniile şi hărţu
ielile 41 care se dedau numeroasele clici ostile din jurul lui, din 
rîndurile emigraţiei mic-burgheze, care nu le-au putut ierta lui 
Marx şi Engels intransigenţa lor politică şi ideologică (vezi, de 
pildă, scrisoarea lui Marx către Weydemeyer din 2 august 1851,  
precum şi ·scrisoarea lui Jenny Marx către Weydemeyer din 
20 mai 1850) . 

Din corespondenţă reiese limpede că în condiţiile grele ale 
emigraţiei, prietenia trainică, îndelungată a lui Engels a avut un rol 
uriaş în viaţa lui Marx şi a familiei sale. Tocmai în această 
perioadă critică pentru Marx, Engels a dat dovadă de un adevărat 
spirit de sac'rificiu - a intrat ca funcţionar la firma tatălui său şi 
a devenit pentru mulţi ani „o vită de povară a negoţului", pentru 
a-i da lui Marx posibilitatea de a-şi continua cercetările economice. 
„Fără sprijinul 

-
financiar permanent şi devotat al lui Engels -

arăta V. I. Lenin -, Marx nu numai că nu ar fi putut termina 
«Capitalul», dar ar fi căzut inevitabil pradă mizeriei" (V. I. Lenin. 
Opere .complete, vol. 26, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
ed. a doua, p. 49) . 

Intreaga corespondenţă dintre Marx şi Engels este o mărturie 
grăitoare a profundei prietenii care i-a legat timp de cîteva decenii 
pe aceşti doi giganţi ai gîndirii revoluţionare, „ale căror legături 
- după cum spunea V. I. Lenin - întrec cele mai emoţionante 
legende antice despre prietenie între oameni" (V. I. Lenin. Opere 
complete, vol. 2, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a doua, p. 12) .  

* 
* * 

Dintre documentele publicate pentru prima oara m ediţia de 
faţă, un interes deosebit îl prezintă scrisoarea lui Marx către Frobel 
şi nota adresată .de el •redacţiei lui „Allgemeine Zeitung", care se 
referă iJa apariţia revistei „Deutsch-Frnnzăsisc'he J ahrbiicher", pre
cum şi scrisoarea lui Marx către Feuerbach din 1 1  august 1844, care 
reprezintă o mărturie importantă a legăturilor pe care le întreţinea 
Marx cu comunităţile pariziene ale Ligii celor drepţi în vara anu
lui 1844. Un material nou cu privire la o perioadă mai puţin cerce
tată din biografia lui Engels îl oferă două scrisori, scrise de Engels 
la sfîrşitul lunii decembrie 1848, în numele Comisiei centrale a 
Uniunii germane din Elveţia. Un deosebit interes prezintă scri
soarea lui Marx către Blind din 17 iulie 1850, care aduce noi 
informaţii cu privire la activitatea desfăşurată de Liga comuniştilor 
în vara anului 1850. 

3 - Marx-Engels - Opere, voi. 21 
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Materialele din anexe completează scrisorile publicate în acest 
volum şi prezintă interes din punct de vedere istoric-revoluţionar 
şi biografic. Printre aceste documente sînt cîteva scrisori 1ale soţiei 
lui Marx, J enny Marx, adresate lui Engels şi W eydemeyer la 
rugămintea lui Marx. Anexele cuprind şi o scrisoare a membrului 
Ligii comuniştilor K. Schramm către K. Weydemeyer din 8 ia
nuarie 1850, precum şi o petiţie a lui Marx din timpul şederii sale 
în Belgia în 1845. 

In volumul de faţă nu sînt incluse scrisorile din tinereţe ale 
lui Marx şi Engeils din anii 1837-184 1 ,  publicate în „Marx-Engels. 
Gesamtausgabe" (MEGA) . Cea mai mare parte din aceste scrisori 
au apărut în culegerea K. Marx şi F. Engels. „Din lucrările de 
tinereţe" .  Prin caracterul şi tematica lor, aceste scrisori sînt ne
mijlocit legate de lucrările lui Marx şi Engels incluse în această 
-culegere. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C. U.S. 
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1 

Engels către Marx 1 
la Paris 

i 

(Barmen, începutul lunii octombrie 1844] 

Dragă Marx, 
Desigur, te miră, şi pe bună dreptate, că nu ţi-am scris mai 

demult, dar nici acum :µu-ţi pot spune nimic precis în legătură cu 
venirea mea 1a Paris. Mă aflu la Barmen de trei săptăm'ini şi mă 
distrez, atît cît e cu putinţă, cu cîţiva prieteni şi numeroase nea
muri, printre care, din fericire, se află şi cîteva femei simpatice. 
La lucru nici nu mă pot gîndi, mai ales că sora mea * s-a logodit 
cu comunistul londonez Emil Blank, pe crire Ewerb[eck] îl cu
noaşte, şi acum este un du-te-vino în toată casa. De altfel, îmi dau 
prea bine seama că, în ceea ce priveşte întoarcerea mea la Paris, 
voi avea de întîmpinat greutăţi serioase şi, probabil, va trebui să 
mai rămîn vreo şase luni sau chiar un an în Germania ; voi face, 
desigur, tot posibilul ca să evit asta, dar nici nu-ţi poţi închipui ce 
considerente meschine şi ce temeri superstitioase mi se aduc drept 
argumente. 

Am fost trei zile la Ki:iln şi am rămas impresionat de uriaşele 
succese ale propagandei noastre. Oamenii sînt foarte activi, dar 
se simte lipsa unui sprijin eficace . .Aitîta timp cît nu există lucrări 
în 1care principiile să fie deduse logic şi istoric din concepţiile 
anterioare şi din istoria anterioară, ca o continuare necesară a 
lor, lucrul va fi făcut numai pe jumătate, şi cei mai mulţi vor 
bîjbîi în întuneric. Apoi am fost la Di.isseldorf. unde avem de ase
menea cîţiva oameni destoinici. Dar ·cel mai mult îmi plac tot 
băieţii noştri din Elberfe1d, cărora concepţiile umanitare le�au intrat 
în sînge. Ei au pornit serios să-şi revoluţioneze rînduielile în fa
milie şi fac morală bătrînilor de fiecare dată cînd .aceştia îşi permit 
o atitudine aristoC'raUcă faţă de servitori sau de muncitori - şi 
pentru patriarhalul Elberfeld asta înseamnă foarte mult. In afară 
de acest grup, în Elberfeld mai există încă unul, de asemenea 

* Marie Engels. - Nola red. 
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foarte bun, dar 1ceva mai puţin conturat. Com1sarul de poliţie din 
Ba:ranen este comunist. Alaltăieri a fost pe la mine un fost coleg 
de şcoală, actualmente profesor de gimnaziu * ,  foarte contaminat şi 
el, deşi n-a avut nkiodată vreo legătură cu c'omuniştii. Dacă am pu
tea influenţa direct poporul, ne-am cuceri curînd o poziţie domi
nantă, dar este aproape imposibiil , mai ales pentru noi, pubHciştii • 

.care trebuie să stăm liniştiţi, ca să nu le cădem .în gheare. De altfe'l, 
aici sîntem în deplină siguranţă, nu prea se sinchisesc de noi atîta 
timp cit stăm liniştiţi şi cred că lui H[ess], cu temerile lui, i se cam 
năzar pericole imaginare. Pînă acum nimeni nu m-a deranjat cu 
nimic, numai procurorul general a cerut unuia dintre oamenii noştri 
informaţii despre rmine, asta e tot ce-am auzit pînă 1acum. 

ln ziarul de aici a apărut ştirea că Bernays a fost pus sub 
urmărire acolo de guvernul nostru şi .c·ă ar fi fost deferit justiţiei 2• 
Scrie-mi ce este ·adevărat în asta, precum şi ce se întîmplă cu 
broşul'a ** ,  cred că trebuie să fie gata. Pe aici nu se aude nimic 
despre Baueri, nimeni nu ştie nimic despre ei. ln schimb, pentru 
„Jahrbiicher" 3 se mai bate lumea şi acum. Articolul meu despre 
Carlyle ***  a avut un mare succes 'în rîndul „maselor" ,  in timp ce 
pe cel despre economie politică **** nu l-au citit deaît foarte pu
ţini. E un lucru ide înţ·eles. 

Şi în Elberfeld domnii pastori, mai ales Krummacher, ne-au 
atacat în pnedkile lor ; deocamdată atacurile lor au fost îndrep
tate numai împotriva ateismului tinerilor, dar sper că în curînd 
va urma şi o filipică împotriva comunismului. Vara trecută tot 
Elberfeldul nu vorbea decît despre aceşti indivizi fără dumnezeu. 
In general aici are loc o mişcare remarcabilă. In timpul cit am 
lipsit 4, Wuppertalul .a făcut, în toate privinţele, un progres mai 
mare decît în ultimii cincizeci de ani. Tonul vieţii sociale a de
venit mai <:ivilizat, interesul faţă de politică, opoziţionismul au 
devenit generale, industria a făcut progrese uluitoare, au fost con
struite noi cartiere, păduri întregi au fost defrişate, şi astăzi despre 
întreaga regiune se poate spune că este deasupra nivelului civili
zaţiei germane, pe cînd numai cu patru ·ani în urmă se afla mult 

* Gustav Wurm. - Nota red. 
** K. Marx şi F. Engels. „Sfinta familie sau critica criticii critice. Impo· 

triva lui Bruno Bauer et.  Co.• (Vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, val. 2, Bucu
reşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a, p. 3-238. - Nota trad.}. - Nota red. 

*** F. Engels. „Situaţia Angliei. «Past and Pressent» by Thomas Carlyle".  
(Vezi K. Marx şi  F. Enge/s. Opere, vol. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed a II-a, ip. 572-598. - Nota trad.}. - Nota red. 

**** F. Engels. „Schiţă a unei critici a economiei politice".  [Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, val. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1 960, ed. a II-a 
p. 544----571 .  - Nota trad.). - Nota red. 



1. Engels către Marx. lnceputul lunii octombrie 1844 7 

sub acest nivel - pe scurt, aici se pregăteşte un teren excelent 
pentru principiile noastre, iar atunci dnd vom reuşi să-i .atragem 
în mişcare pe vopsitorii şi albitorii noştri violenţi şi iuţi la minie, 
ai să vezi ce poate Wuppertalul. Sînt vreo ciţiva ani de dnd mun
citorii au ajuns pe ultima treaptă a vechii civilizaţii, şi acum ei îşi 

exprimă protestul împotriva vechii organizaţii sociale printr-un 
număr tot mai mare de delicte, jafuri, şi asasinate. Seara străzile 
sînt foarte nesigure, burghezii sînt bătuţi, înjunghiaţi şi j efuiţi ; 
şi dacă dezvoltarea proletarilor de aici se va desfăşura după 1ace
leaşi legi ca şi cea din Anglia, ei îşi vor da curînd seama C'ă acest 
fel de a protesta, ca indivizi şi recurgînd la violenţa împotriva 
Drînduirii sociale, este inutil şi vor protesta în calitatea lor gene
rală, ca oameni, prin comunism. Ce bine ar fi dacă le-am putea 
arăta indivizilor acestora drumul I Dar asta e cu neputinţă. 

Fratele meu * îşi face armata la Koln, şi atîta timp cit nu e 
încă suspectat putem folosi adresa lui pentru a-i scrie lui H[ess] 
şi altora. Deocamdată însă, nici eu nu ştiu exact adresa lui şi deci 
nu ţi-o pot trimite nici ţie. 

In răstimpul care a trecut de cînd am scris rîndurile de mai 
sus am fost la Elberfeld şi am întîlnit din nou ciţiva comunişti 
care pînă acum mi-erau complet necunoscuţi. Oriunde te duci şi 
oriunde te învîrteşti, peste tot dai de comunişti. Un comunist 
foarte înflăcărat, caricJaturist şi, în devenire, pictor de scene isto
rice, pe nume Seel, pleacă peste două luni la Paris ; îl voi trimite 
la voi ; băiatul ăsta ·cu firea lui entuziastă, cu pictura şi dragostea 
lui pentru muzică vă va plăcea şi poate fi foarte util în calitate 
de caricaturist. Pînă atunci s-ar putea să fiu şi eu acolo, dar, 
deocamdată, este încă foarte nesigur. 

„Vorwarts " 5 vine aici in citeva exemplare, am căutat sa-1 
mai eonving şi pe alţii să se aboneze. Expediţia să trimită exem
plare de probă la Blber�e1d lui : Richard Roth, Wil [helm] Blank
Hauptmann junior, F. W. Striicker, Meyer, berar bavarez din 
Funkenstrasse (o berărie comunistă) , toate însă în plicuri şi prin 
intermediul librarului comunist Baedeker de aici. Cînd oamenii 
vor vedea .că ziarele ajung la destinaţie, se vor abona şi ei. La 
Diisseldorf să se trimită lui W. Miiller, dr. med. ; la Koln .aş fi de 
părere să se trimită dr. med. d'Ester, berarului Lollchen, cumnatu
lui tău * *  etc. Totul, bineînţel·es, 'În plicuri şi prin Hbrării. 

Acum ocupă-te ca materialul pe .c'are l-ai strîns să vadă cit 
mai curînd lumina tiparului 6• E de mult timpul I Şi eu mă voi 
pune serios pe treabă şi voi reîncepe chiar astăzi. Germanii sYnt 

* Hermann Engels. - Nota red. 
** Edgar von Westphalen. - Nota red. 
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încă foarte nelămuriţi în privinţa înfăptuirii practice a comunismu
lui ; ca să se termine cu măgăria asta, voi scrie o mică broşură, 
in care voi arăta ce s-a realizat în această privinţă şi voi vorbi, 
într-un stil popular, despre practica .comunismului existentă în 
Anglia şi în America 7• Treaba aceasta îmi va lua vreo trei zile, 
sau aşa ceva, şi va face ca oamenii să se lămurească în această 
chestiune. De asta m-am convins din discuţiile avute cu cei de aici. 

Deci să ne punem pe treabă şi să dăm repede la tipar I Salută-i 
pe Ewerbeck, Bakunin, Guerrier şi pe ceilalţi, n-o uita pe soţia ta, 
şi scrie-mi cît mai curînd despre toate. Dacă vei primi această 
scrisoare la timp şi nedesfăcută, scrie-mi pe adresa „F. W. Striicker 
und. Comp. ,  Elberfeld",  cu un scris cît mai de negustor, sau la 
oricare altă adresă din cele pe care i le-am dat lui Ewerb [eck] . Sînt 
foarte curios să văd dacă copoii de la poştă se vor lăsa amăgiţi 
de aspectul feminin al acestei scrisori. 

· 

Cu bine, dragă Karl, şi scrie-mi dt mai curînd. Niciodată n-am 
fost într-o dispoziţie atît de bună şi nu m-am simţit atît de la 
largul meu ca în acele zece zile petrecute la tine. In ceea ce pri
veşte chestiunea proiectată, n-am avut încă ocazia să între
prind ceva. 

Publicat rpentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913 

2 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Paris 

Nr. 2 

Dragă M., 
Acum vreo două săptămîni am primit cele cîteva rînduri de 

la tine şi B [ernay]s, purtînd data de 8 octombrie şi ştampila poştei 
din Bruxelles, 27 octombrie. Cam în acelaşi timp în care mi-ai scris. 
tu biletul ţi�am trimis şi eu o scrisoare pe adresa soţiei tale ; sper 
că ai primit-o. Pentru a fi siguri pe viitor că scrisorile noastre nu 
sînt interceptate, să le numerotăm ; aşadar, aceasta este nr. 2, iar 
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cînd [:mi vei sicrie, rsă menţionezi pînă la ce număr ai primit scri
sorile şi dacă ţi-au parvenit toate. 

Acum cîteva zile am fost 1a Koln şi la Bonn. La Koln totul 
merge bine. Griin ţi-a povestit, probabil, despre activitatea pe care 
o desfăşoară oamenii de acolo. Hess intenţionează şi el să vină 
l a  Paris peste 2-3 săptămîni, dacă obţine banii necesari. Acum 
îl aveţi şi pe Biirgers acolo, deci un radevărat conciliu. De aceea 
veţi avea cu atît mai puţin nevoie de mine şi cu atît voi fi mai 
de folos aici. In momentul de faţă nu pot veni cu nici un chip, 
altminteri ar trebui să mă cert cu toată familia. Şi apoi mai am 
şi o poveste ide dragoste, pe care, de asemenea, trebuie mai întîi 
s-o lămuresc. Şi oricum unul dintre noi trebuie să fie acum aici, 
căci oamenii noştri trebuie îmboldiţi ca să facă ceea ce trebuie, nu 
să se risipească în nimicuri şi să se abată din drum. Astfel, de 
exemplu, Jung şi mulţi alţii nu pot să înţeleagă că între noi şi 
Ruge există divergenţe principiale 8, şi continuă să creadă că nu 
este vorba decît de o ceartă personală„ .  Dacă le spui că R[uge] 
nu este .comunist, nu prea le vine să creadă şi socot că este păcat 
ca o asemenea „autoritate publicistică" ca R[uge] să fie înlăturat 
în chip necugetat ! Ce poţi să le spui ? Trebuie să aşteptăm pînă 
dnd R[uge] va face din nou o prostie de anvergură pentru ca 
acestor oameni să li se poată demonstra ad oculos * .  Nu ştiu ce, 
dar rceva nu prea merge cu J[ung] , băiatul ăsta nu este destul de 
hotărît. 

La noi se ţin pretutindeni întruniri publice pentru a se înfiinţa 
uniuni în vederea îmbunătăţirii situaţiei muncitorilor 9• Aceasta 
stîrneşte mare însufleţire printre germani şi atrage atenţia filistini
lor asupra problemelor sociale. Adunările sînt convocate simplu, 
fără a cere aprobarea poliţiei. La Koln, jumătate din comitetul 
pentru elaborarea statutelor este format din oamenii noştri, la 
Elberfeld am ravut de asemenea un reprezentant şi, cu ajutorul 
raţionaliştilor, la două adunări le-am tras complet clapa cucer
nicilor ; cu o covîrşitoare majoritate de voturi am reuşit să scoa
tem tot creştinismul din statute 10• M-a amuzat situaţia ridicolă în 
care s-au pus aceşti raţionalişti cu creştinismul lor teoretic şi 
ateismul practk. In principiu dădeau deplină dreptate opoziţiei 
neştine, în practică însă, creştinismul, care, potrivit afirmaţiei lor, 
trebuia să constituie baza uniunii, n-a fost nici măcar pomenit 
în statut. Statutul trebuia să conţină orice, numai principiul vital 
al uniunii nu. Indivizii ăştia stăteau atît de ţepeni pe poziţia lor 
ridicolă, ·încît n-a mai fost nevoie să mai spun ceva. Am obţinut 

* - în mod evident. - Nota trad. 
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cel mai bun statut pe care-l puteam spera în condiţiile existente. 
Duminica următoare are loc din nou o adunare, dar eu nu pot 
participa pentru că mîine plec în Westfalia. 

Sînt îngropat pînă peste cap în ziare şi cărţi englezeşti, pe 
baza cărora îmi scriu cartea despre situaţia proletarilor din Anglia*.  
Sper oa pînă pe la mijlocul sau sfîrşitul lunii ianuarie s-o termin, 
căci partea cea mai grea a muncii, organizarea materialului, este 
gata de vreo două săptămîni. Le voi întocmi englezilor o frumoasă 
listă a păcatelor lor ; în faţa lumii întregi aduc burgheziei din 
Anglia acuzaţia •că s-a făcut vinovată de asasinate in masă, j afuri 
şi tot felul de fărădelegi. Şi [a această lucrare rvoi sc'rie o pre
faţă în limba engleză, pe care o voi tipări separat şi o voi trimite 
conducătorilor partidelor din Anglia, publiciştilor şi membrilor 
parlamentului ** ·  Să mă pomenească indivizii ăştia. De altfel, bine
înţeles că bat şaua să priceapă iapa, respectiv burghezia germană, 
căreia îi arăt cit se poate de limpede că este tot atît de rea ca şi 
cea engleză, numai că rru este tot atît de curajoasă, de consecventă 
şi de abilă în j afurile ei. De îndată ce termin cu •asta, mă apuc de 
istoria dezvoltării sociale a englezilor 11, pentru <:are va trebui să 
depun un efort şi mai mic, fiindcă materialul necesar îl am deja 
pregătit şi organizat în minte şi pentru că problema îmi este foarte 
limpede. Intre timp voi scrie, probabil, cîteva broşuri, în special 
împotriva lui List 12, de îndată ce voi avea timp. 

Vei fi auzit probabil de cartea 1lui Stirner „Unicul şi proprie
tatea sa" 13, sau poate chiar o şi ai. Wigand mi-a trimis <colile, pe 
care le-am luat cu mine la Koln şi le-am lăsat la Hess. Principiul 
nobilului Stirner - îţi aminteşti de berlinezul Schmidt, care a 
scris despre , ,mistere" 14 în colecţia lui Buhl - este egoismul lui 
Bentham, numai că mai consecvent sub un anumit raport şi mai 
puţin consecvent sub alt raport. Mai consecvent, fiindcă Stirner ca 
ateist îl situează pe individ chiar mai presus de dumnezeu, sau, 
mai exact, îl prezintă ca pe o instanţă ultimă, în timp ce Bentham 
îl mai lasă pe dumnezeu într-o îndepărtare nebuloasă, deasupra 
individului ; pe scurt, fiindc·ă Stirner s-a  coeoţat pe umerii idealis
mului german, fiind un idealist transformat în materialist şi empi
rist, în timp ce Bentham este numai empirist. Mai puţin consecvent 
este St[irner] , pentru că el ar vrea, dar nu poate, să evite recon
struirea societăţii dezmembrate în atomi, reconstruire de care se 
ocupă B [entham] . Acest egoism nu este decît esenţa actualei socie-

* F. Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" ,  - Nota red. 
** F. Engels. „Către olasa muncitoare a Marii Britanii " .  (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, val. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a u-a, p. 243. -
Nota trad.J. - Nota red. 
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tăţi şi a actualilor indivizi, devenită conştientă de sine, ultimul 
argument pe care actuala societate îl poate aduce împotriva noas
tră, punctul culminant •al oricărei teorii în cadrul absurdităţii 
existente. De aceea lucrarea este foarte importantă, mult mai im
portantă decît o consideră Hess, de pildă. Nu trebuie să o azvh
lim la o par.te, ci s-o folosim tocmai ca expresie completă a 
nesăbuinţei existente şi, întorcînd-o pe dos, să construim mai de
parte pe baza ei. Acest egoism dus la paroxism este atît de ne
săbuit şi în acelaşi timp atît de conştient de sine, încît nici un 
moment nu se poate menţine în unilateralitatea sa, ci trebuie să se 
transforme pe dată în comunism. in primul rînd, este foarte simplu 
să i 1se demonstreze 1lui St [irner] 1că oamenii lui egoişti trebuie să 
devină, în mod [lecesar comunişti, din motive pur egoiste. Iată ce 
trebuie să i se răspundă individului ăsta. 1n al doilea rînd, trebuie 
să i se spună că., în egoismul ei, inima omenească mai înainte de 
toate şi în mod nemijlocit este dezinteresată şi gata de sacrificii 
şi că astfel el ajunge la ceea ce combate. Recurgînd la aceste 
cîteva banalităţi se poate combate unilateralitatea. Dar trebuie să. 
preluăm ceea •ce este adevărat în acest principiu, şi adevărat este 
că, dacă vrem să •Contribuim la o anumită cauză, trebuie să facem 
din ea cauza noastră proprie, egoistă - că deci în acest sens, chiar 
excluzînd eventualele avantaje materiale, din egoism sîntem co
munişti şi tocmai din egoism vrem să fim oameni, şi nu numai 
nişte indivizi. Sau, exprimîndu-.m.ă altfel : St[irner] are dreptate 
cînd îl reneagă pe „omul" lui Feuerbach, cel puţin, omul din 
„Esenţa creştinismului" ; omul lui Ffeuerbach] este dedus din dum
nezeu, F[euerbach] a pornit de la dumnezeu spre a ajunge la „om" 
şi de aceea „omul" lui mai poartă încă nimbul teologic al abstrac
ţiei. Or, adevărata cale pentru a ajunge la om este tocmai calea 
inversă. Trebuie să pornim de la „eu" ,  de la individul empiric, ca 
persoană fizică,  dar nu pentru a ne împotmoli aici, ca Stirn[er] , ci 
pentru a ne ridica pînă la „om" .  „Omul" este întotdeauna o apari
ţie fantomatică dacă la baza lui nu se află omul empiric. Pe scurt, 
trebuie să pornim de la empirism şi materialism dacă vrem ca 
ideile noastre şi mai ales „omul" nostru să fie ceva real ; trebuie 
să deducem generalul din particular, nu din noi înşine sau din 
văzduh, cum face Hegel. Acestea sînt banalităţi care se înţeleg de 
la sine, care au şi fost spuse, fiecare în parte, de Feuerbach şi 
pe care nu le-aş repeta ·aici dacă Hess - după părerea mea, în vir
tutea vechii sale înclinaţii spre idealism -, nu ar fi supus unei 
critici atît de aspre empirismul, îndeosebi al lui Feuerb [ach] , şi 
acum al lui Stirner. in multe dintre <:ele spuse despre Feuerb [ach] , 
Hess 1are dreptate, dar, pe de altă parte, pare să fi rămas cu multe 
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năravuri idealiste - şi cînd începe să vorbească despre probleme 
teoretice, reduce totul la categorii. De aceea nici nu se pricepe să 
scrie într-o forrmă populară, fiindcă este prea abstract. Şi tot de 
aceea urăşte orice fel de egoism, propovăduieşte dragostea faţă 
de om etc . ,  ceea ce se reduce din nou la jertfa creştină. Dacă însă 
individul ca persoană fizică este ,adevărata bază, adevăratul punct 
de plecare pentru „omul" nostru, atunci, evident, şi egoismul -
desigur nu numai egoismul pornit din raţiune al lui Stirner, ci ş i  
egoismul pornit din inimă - trebuie să fie punctul de plecare în 
dragostea noastră faţă de om, altfel rămîne suspendată în aer. 
Cum Hess va veni curînd la voi, vei putea sta chiar tu de vorbă 
cu el pe această temă. De altfel, toată această trăncăneală teore
tică mă plictiseşte din 'Zi în zi mai mult, şi orice cuvînt pe care-l 
mai spun despre „om" ,  fiecare rînd pe care trebuie să-l citesc sau 
să-l scriu împotriva teologiei şi abstracţiei, precum şi împotriva 
materialismului vulgar mă înfurie. Este cu totul altceva dacă, în 
loc să te ocupi de toate aceste fantasme - căci şi omul nerealizat 
rămîne pînă la realizarea sa o •astfel de fantasmă -, te ocupi de 
probleme adevărate, reale, de dezvoltarea istorică şi de rezultatele 
ei. Asta este lucrul cel mai bun în orice caz atîta timp cît sîntem 
nevoiţi să ne limităm la condei şi nu avem posibilitatea de a ne 
înfăptui ideile nemijlocit cu mîinile noastre sau, la nevoie, 
cu pumnii. 

Cartea lui Stirner arată totodată ce rădăcini .adînci a prins 
abstracţia în minţile berlinezilor. Dintre toţi „liberii" 15, St[irner} 
este, fără îndoială, cel mai talentat, cel mai independent şi cel mai 
sîrguincios, şi totuşi el se rostogoleşte de la abstracţia idealistă la 
cea materialistă, fără să ajungă la vreun rezultat. Auzim despre 
progresele •socialismului în toate părţile Germaniei, dar la BerEn 
nici urmă. Atunci cînd întreaga Germanie va desfiinţa proprietatea, 
aceşti berlinezi suprainteligenţi îşi vor întemeia o democratie paci
fique 16 pe Hasenheide, mai departe cu siguranţă nu vor merge. 
Ai să vezi •că în curînd îşi va face apariţia în Uckermark un nou 
Mesia, care îl va ajusta pe Fourier după chipul lui Hegel, va con· 
strui falanstere din categorii eterne şi va proclama, ca o lege 
eternă a ideii revenite la sine, că talentul, capitalul şi munca tre• 
buie să primească o anumită parte din produs. Aceasta v.a deveni 
Noul testament al hegeleanismului, bătrînul Hegel va deveni 
Vechiul testament, „statul ", legea vor deveni „un supraveghetor 
al creştinismului" ,  iar falansterul, în care latrinele vor fi amplasate 
după necesitatea logică, va deveni „noul paradis „ r „noul pămînt" r 

noul Ierusalim, care pogoară din cer, împodobit ca o mireasă, aşa 
cum se va putea citi mai pe larg în noul Apocalips. Şi cînd toate 
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se vor fi desăv;îrşit, atunci va veni 1critka crirtiică, va declara că 
ea întruchipează toate acestea, că  în capul ei se întrunesc capi
talul, talentul şi munca, că tot ceea ce s-a realizat este opera ei, 
şi nu a masei neputincioase - şi va pune stăpînire pe toate. 
Aceasta va fi sfîrşitul democraţiei [paş]nice * a hegelienilor 
berlinezi. 

Dacă „Critica critică" ** este gata, trimite-mi cîteva exem
plare în plicuri sigilate„. *, prin librar, altminteri ar pu[tea] * fi 
confiscate. In eventualitatea că [n-ai pri] *mit ultima mea scri
soare, repet, îmi poţi scrie ori [„.] * F. E. junior, Barmen, ori în 
plic pe nllilllele lui F. W. Striicker et Co., Elberfeld. Această scri
soare îţi va parveni printr-o a doua mină. 

Scrie-mi dt mai curînd - au trecut peste două luni de cînd 
nu mai ştiu nimic despre tine - ce s-aude cu „Vorwarts" ? Salu
tări tuturor. 

B[armen] , 19 noiembrie 1844 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1913 

* - Manuscrisul deteriorat. - Nota lrad. 

Al tău 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

** - K. Marx şi F. Enge/s. „Sfînta familie sau critica criticii critice. 
jmpottiva lui Bruno Bauer et. Co. • (Vezi K. Marx şi F. Enge/s. Opere, voi. 2, 
Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 3-328. - Nota trad.). - Nota red. 
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Engels către Marx 17 
la Paris 

[Ştampila poştei : 
Barmen, 20 danuarie 18451 

Dacă nu ţi-am răspuns mai demult este, în primul rînd, pentru 
că am aşteptat să-mi trimiţi ziarul „Vorwarts" pe care mi l-ai 
promis. Dar, cum nici pînă acum nu l-am primit, am renunţat să-l 
mai aştept, aşa cum am renunţat să mai aştept şi „Critica critkă" * ,  
despre care nu mai aud nimic. Cît despre Stirner, sînt întru totul 
de acord cu tine. Cînd ţi-am scr�s, eram încă sub influenţa ne
mijolocită .a •cărţii, dar de cînd am lăsait-o din :mină şi am putut 
să reflectez mai bine asupra ei, am ajuns la aceeaşi părere cu tine. 
Hess, care mai este aici şi cu care am stat de vorbă acum două 
săptămîni la Bonn, a ajuns şi el, după unele ezitări, 1la aceleaşi 
concluzii la care ai ajuns şi tu ; mi-a citit un articol pe care îl va 
da în curînd la tipar şi în care, încd. înainte de a fi citit scrisoarea 
ta, spunea şi el acelaşi lucru 18• I-am lăsat scrisoarea ta, căci voia 
să mai folosească unele lucruri din ea, şi de aceea îţi răspund 
din memorie. ln ceea .ce priveşte venirea mea acolo, nu încape 
nici o îndoială că peste vreo doi ani voi fi la Paris ; în afară de 
aceasta m-am decis ca, orice ar fi, în toamna asta să vin pentru 
vreo 4 sau 6 săptămîni. Dacă poliţia de aici îmi va face greutăţi, 
voi veni şi mai devreme, şi, după cum stau lucrurile aici, nemer
nicilor ăstora li se poate năzări oricînd să facă mizerii unuia de 
alde noi. Din exemplul anuarului lui Pilttmann, „Bilrgerbuch" 19, ne 
vom putea da seama cam cit de departe putem merge fără a fi 
arestaţi sau expulzaţi. - Povestea mea de dragoste s-a stîrşit 
foarte trist. Voi renunţa la explicaţii plicticoase, C'are tot n-ar mai 
folosi la nimic, şi aşa am avut destul de tras de pe urma acestei 
istorii. Sînt bucuros .că cel puţin pot 1lucra din nou, or, dacă m-aş 
apuca să-ţi povestesc toată această prostie, mi-aş strica seara. 

* - K. Marx şi  F. Engels. „Sfînta familie sau critica criticii critice. Impo
triva lui Bruno Bauer et Co.• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti. 
Editura pa.litică, 1962, ed. a II-a, p. 3-238. - Nota trad.). - Nota red. 
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Ultima noutate : începînd de la 1 aprilie, Hess şi cu mine vom 
scoate la Haga, la Thieme & Butz, o pubUcaţie lunară : „Gesell
schaftsspiegel" ,  în care vom înfăţişa mizeria socială şi regimul 
burghez 20• Prospectul etc. - peste cîteva zile. Deocamdată ar fi 
bine daică poetk'Ul „Ein Handwerker" 21 şi-ar da osteneala să :ne 
trimită material despre mizeria de acolo, îndeosebi descrierea unor 
cazuri izolate, acestea i se potrivesc .cel mai bine filistinului care 
urmează să fie pregătit pentru 1comunism. Redactarea nu ne va lua 
prea mult timp, iar în ceea ce priveşte materialul necesar pentru 
a umple lunar patru coli se vor găsi destui colaboratori ; aşadar, 
nu va fi prea multă muncă, iar rezultatele pot fi importante. ln 
afară de aceasta, Piittmann va edita la Leske o publicaţie tri
mestrială : „Rheinische Jahrbiicher" 22, care prin volumul ei va 
depăşi competenţa cenzurii şi în care vor fi publicate numai lu
crări comuniste. Poţi să colaborezi şi tu. De altfel, n-ar strica dacă 
am publica de două ori o parte dintre lucrările noastre - o dată 
în revistă, iar apoi separat, sub formă de culegere. Difuzarea cărţi
lor interzise este mai puţin liberă, or, în felul acesta am avea o 
dublă şansă de a exercita o influenţă asupra cititorilor. După cum 
vezi, aici, în Germania, sînt destule de făcut - trebuie să aprovi
zionăm cu material toate aceste publicaţii şi, pe lingă asta, să 
pregătim şi lucrări mai mari. Dar trebuie să ne dăm osteneala dacă 
vrem să realizăm ceva, şi în cazul acesta e bine cînd ai o muncă 
captivantă. Lucrarea mea despre muncitorii englezi * va fi gata 
în 2 sau 3 săptămîni, apoi c-am vreo lună de zile mă voi ocupa de 
lucrări mai mici şi pe urmă voi începe o lucrare despre dezvoltarea 
istorică a Angliei şi a socialismului englez 23• 

Ceea ce mă bucură îndeosebi este această încetăţenire a lite
raturii comuniste în Germania, care a devenit acum un fait 
accompli ** ·  Nu este decît un an de cînd a început să se încetă
ţenească, mai bine zis abia a început să-şi cucerească un loc în 
afara Germaniei, la Paris, şi acum l-a şi cucerit pe bunul Michel. 
Ziare, publi!caţii săptămînale, lunare şi trimestriale, ;precum şi re
zervele de artilerie grea care se apropie - totul e în ordine. A 
mers al dracului de repede I Propaganda clandestină şi-a dat şi ea 
roadele - de fiecare dată cînd am prilejul să mă duc la Kăln, de 
fiecare dată cînd intru într-o cîrciumă de aici, observ noi progrese, 
găsesc .noi prozeliţi. Adunarea de Ja Kăln * * *  a făcut minuni -

* F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". (Vezi K. Marx ŞI 
F.  Engels. Opere, vol. 2 ,  BucUTeşti, Editura ipolitică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532 
- Nota lrad.). - Nota red. 

** - fapt împlinit. - No!a !rad. 
*** Vezi volumul de faţă, p. 9. - Nota red. 
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încetul cu încetul se descoperă noi grupuri comuniste izolate, care 
s-au dezvoltat în cel mai desăvîrşit secret şi fără concursul nostru 
direct. - Şi „Das Gemeinniitzige Wochenblatt" ,  care altădată era 
editat împreună cu „Rheinische Zeitunq" 24, este acum în mîinile 
noastre. A fost preluat de d'Ester, care va vedea ce-i de făcut. Dar 
lucrul de care am avea în primul rînd nevoie astăzi ar fi citeva 
lucrări mari, pentru a oferi un punct de sprijin ferm numeroşilor 
semidocţi, care. sînt plini de bunăvoinţă, dar nu se pot descurca 
singuri. Caută să termini cit mai repede cartea ta de economie 
politică 25, 1chiar daică în multe privinţe nu te satisface. ÎillCă, ori.oum, 
starea de spiril e pregătită şi trebuie să batem fierul cit e cald. 
Cele seri-se de mine desipre Anglia nu vor rămîne, desigur, fără 
efect, dîd faptele s1nt prea grăitoar>e ; totuşi aş fi vrut să fiu mai 
puţin ocupat, ca să pot scrie ceva care în momentul de faţă ar 
produce un efect mai mare şi ar da o lovitură simţitoare burghe
ziei germane. Noi, german-ii teoreticieni * - e ridicol, dar este un 
semn al timpului şi totodată al descompunerii acestei !IJDI-Cării na
ţionale germane -, nu ne putem [încă] * dezvolta teoria, noi n-am 
publicat nici măcar critica aberaţiei. Dar acum nu mai putem în
tîrzia. De a1ceea caută să fii gata înainte de aprilie 1 fă ca :mine : 
fixează-ţi un termen la care vrei să fii gata neapărat şi îngrijeş
te-te ca lucrarea să fie tipărită cit mai curînd. Dacă nu o poţi da 
la tipar acolo, dă-o la Mannheim, Darmstadt sau altundeva. Numai 
să apară cit mai curînd. 

M-am mirat foarte mult că ai extins „Critica criticii" pe 20 de 
coli. Dar e bine, 1căci în felul acesta vor vedea lumina tiparului 
multe lucruri care ar fi zăcut mult şi bine în sertarul tău. Dar 
faptul că ai pus numele meu :pe .copertă va părea foarte ciudat, 
fiindcă eu n-am scris mai mult de o coală şi jumătate. După cum 
ţi-am mai spus, n-am auzit încă nimic nici de Lowenberg ** şi nici 
de apariţia cărţii pe care o aştept cu mare nerăbdare. - Ieri am 

primit ziarul „Vorwi:i.rts" ,  pe care nu l-am mai văzut de dnd am 
plecat. Unele glume ale lui Bernays m-au amuzat copios, băiatul 
ăsta te poate face să rîzi cu hohote, ceea ce mi se întîmplă rar 
cind citesc. In rest însă, ziarul este, fără îndoială, prost, nu este 
interesant şi nici suficient de instructiv ca să se găsească mulţi 
germani dornici să se aboneze pe o perioadă mai lungă. Care 
este în prezent situaţia ziarului ? E adevărat ce am auzit la Koln, 
că urmează să fie transformat 1într-o publkaţie lunară ? Noi sîntem 
aici atît de aglomeraţi de muncă, incit doar ocazional puteţi primi 

* Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
** Este vorba de Lăwenthal. - Nota red. 
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vreun articol de la noi. Trebuie să vă aşterneţi şi voi acolo pe 
treabă. Scrie şi tu o dată la 4-6 săptămîni cîte un articol, nu te 
lăsa „în voia" proastei tale dispoziţii. Bakunin de ce nu scrie, şi 
Ewerbeck de ce nu poate fi determinat să scrie măcar nişte bana
lităţi ? Bietul Bernays se află acum desigur după gratii, salută-l 
din partea mea şi sfătuieşte-l să nu pună prea mult la inimă por
căria asta, 1ceile două luni or să treacă, chiar rdacă sînt îngrozitor 
de lungi. Ce mai fac băieţii noştri ? Nu-mi scrii nimic despre ei. 
Guerrier s-a întors, Bakunin sc'rie în limba franceză ? Ce face toată 
banda asta, care în •august frecventa seară de seară Quai Vol
taire ? Şi tu, în definitiv, ce ai de gînd să faci ? Care mai e si
tuaţia ta acolo ? Fouine * tot acolo, sub tine, locuieşte ? De curînd 
Fouine şi-a dat din nou drumul în „Telegraph" 26• Bineînţeles, 
despre patriotism. Curios că nu renunţă nici mort la tema asta. 
Nimic aUceva nu-l interesează, numai zdrobirea patriotismului. 
Asta este probabil principala cauză care l-a făcut să nu-i dea lui 
Frobeln articolul. Ziarele germane anunţau nu demult că Fouine ar 
vrea să se întoarcă în Germania. Dacă e adevărat, îl felicit, dar 
nu poate fi adevărat, căci atunci ar trebui să-şi procure pentru 
a doua oară un omnibus cu closet, şi asta nu se poate. 

De curînd am stat de vorbă cu cineva venit de la Berlin. Des
compunerea caput mortuum ** ale „liberilor" pare a fi completă. 
Se pare că nu numai Bauerii, ci şi Stirner a întrerupt orice relaţii 
cu ei. Micul grup al celorlalţi, Meyen, Rutenberg şi consorţii, 
continuă netulburaţi, ca şi acum şase ani, să meargă zilnic la 
ora 2 după-mi.asă la Stehely şi să filozofeze pe marginea celor 
scrise în ziare. Dar acum au ajuns deja la „organizarea muncii " ,  
ş i  aici vor şi rămîne. S e  pare că şi d-l Nauwerck a cutezat s ă  facă 
pasul ăsta, căci vorbeşte cu înfocare în adunările populare. Ţi-am 
mai spus, oamenii ăştia vor rdeveni cu toţii democrates pacifiques ***· 
Totodată „au recunoscut" claritatea etc. a articolelor noastre din 
„Jahrbi.icher " .  Dacă mă va mai împinge vreodată necuratu, voi 
începe o corespondenţă cu micul Meyen, să mă amuz cel puţin 
pe seama indivizilor ăstora dacă de la ei nu te poţi aştepta la 
nimic amuzant. Altfel, aici n-ai prilejul să mai faci din cînd în 
cînd cîte o şotie, duc o viaţă demnă de cel mai perfect filistin, o 
viaţă liniştită şi calmă, cucernică şi onorabilă ; zac în camera mea 
şi lucTez, nu ies aproape nicăieri, sînt grav ca un adevărat ger
man ; dacă continui în felul acesta, mă tem că pînă la urmă dum 

* Arnold Ruge. - Nota red. 
** - rămăşiţelor părnînteşti. - Nota trad. 

*** - democraţi pacifişti. - Nota trad. (Vezi volumul de faţă, p. 13. -
Nota red.) 
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nezeu m ă  va ierta pentru scrierile mele şi mă va pnm1 m cer. Te 
mg 'Să mă .crezi că am î„IlJceput să mă bucur aici, Ja Barimen, de o 
bună reputaţie. Dar IIIli s-a făcut Iehamite, şi de paşti vreau să plec, 
probaJbil, la Bonn. La insistenţele cumnatului 1II1eu * şi văzînd 
chipurile 1întristate aile celor doi băitrîni ai mei, am mai făcut o în
c ercare iau negustoria şi [14] ** zile am luorat cite oeva ·la bi
rou, - perspectivele oferite de povestea mea de dragoste mă irn
demnau, de asemenea, să fac acest lucru -, dar mi s-a făcut leha
mite încă .înainte ide a începe să 1lucrez, negustoria este execrabilă, 
Barmenul este exec•rabil, pierderea · de timp este execrabilă şi, mai 
ales, este 1execrabi1l să rămîi nu numai un burghez, dar un fabri
cant, un burghez 1care luptă activ împotriva proletariatului. Cîteva 
zile petrecute în fabrka tatăilui meu m-au făcut să văd din nou 
limpede toată această mîrşăvie, de care înainte nu mi-am dat prea 
birne 1seama. Îmi făouserrn, bineînţeles, socoteala că mă voi putea 
ocupa de negustorie dt timp o să-mi •convină, iar apoi voi scrie 
ceva care să contravină dispoziţiilor poliţieneşti şi astfel voi 
avea un motiv onorabil ca să dispar peste graniţă, dar nici măcar 
pînă atunci nu mai rezist. Dacă n-ar fi trebuit să consemnez zilnic 
în cartea mea cele mai dezgustătoare istorii din viaţa societăţii 
engleze, cred că m-aş fi acrit deja, dar aceste istorii mi-au aliimen
tat indignarea. Se poate, deşi comunist, să  rămîi, în ceea ce pri
veşte condiţiile exterioare, un burghez sau o vită de povară a ne
guţătoriei, cu condiţia să nu desfăşori o activi tate publicistică, dar 
să faci propagandă comunistă pe scară largă şi în acelaşi timp să 
te  ocupi de negustorie şi industrie, asta nu merge. Mi-ajunge, de 
paşti plec de aici. în plus, mai duc şi viaţa asta somnolentă în 
cadrul unei familii radical-creştine-prusiene - nu se mai poate ; 
cu timpul aş deveni un filistin german şi aş introduce filistinismul 
în comunism. 

Nu mă lăsa să aştept tot atît de mult o scrisoare de la tine 
cit te-am lăsat eu să aştepţi răspunsul meu. Salutări soţiei tale, 
deşi n-o cunosc, şi tuturor celorlalţi care merită ·acest lucru. 
Deocamdată scrie-mi tot aici, dacă plec, scrisorile tale îmi vor Îi 
transmise. 

Publicat pentru ip.rima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. I. 
Stuttgart, 1913 

* Emil Blank. - Nota red. 
** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limb.a germană 



4. Engels către Marx. 22-26 februarie şi 1 martie 1845 19 

Dragă Marx, 

4 

Engels către Marx 27 
la Bruxelles 

Barmen, 22-26 februarie (şi 
1 martie) 1845 

După ce am scris ba la unul, ba la altul, am obţinut, în sfîrşit, 
din Koln adresa ta şi mă grăbesc să-ţi scriu. De îndată 1ce •am aflat 
de expulzarea ta 28, am socotit că se cuvine să facem o colectă 
pentru a împărţi între noi, în mod comunist, cheltuielile suplimen
tare care ţi�au fost impuse. Treab a  a mers bine, şi, acum vreo 
trei săptămîni, i-am trimis lui Jung 50 şi ceva de taleri ; am ·apelat 
şi la cei din Di.isseldorf, care au strîns cam tot pe atît, şi i-am 
recomandat lui Hess să facă agitaţie în acest scop în Westfalia. 
Aici colecta nu s-a încheiat încă şi, întrucît pictorul Kottgen a 
tărăgănat lucrurile, nu ne aflăm în posesiunea întregii sume pe 
care putem conta. In cîteva zile însă sper să primesc toţi banii şi 
atunci îţi voi trimite o poliţă ca s-o încasezi la Bruxelles. Nu ştiu 
dacă banii aceştia îţi vor ajunge pentru a te instala la Bruxelles, 
şi, de aceea, se înţelege de la sine că-ţi voi pune bucuros la dispo
ziţie onorariul pentru prima mea lucrare în limba engleză *, pe care 
sper să-l încasez curînd, cel puţin parţial, şi de care mă pot dis
pensa pentru moment, căci am să storc ceva de la bătrîn **·  Cel 
puţin să nu le dăm acestor cîini şi satisfacţia că te-au pus într-o 
situaţie materială dificilă. Culmea infamiei că, după toate celelalte, 
te-au mai obligat să plăteşti şi chiria pînă la expirarea contractului. 
Mă tem însă că nici în Belgia nu-ţi vor da pace şi că pînă la urmă 
nu-ţi va rămîne decît Anglia. . 

Dar am vorbit destul despre povestea asta mîrşavă. Desigur, 
înainte de primirea prezentei, Kriege va fi fost pe la tine. Băiatul 
ăsta e un agitator grozav. O să-ţi vorbească mult despre Feuerbach. 
A doua zi după plecarea lui am primit o scrisoare de la F[euerbach] , 
căruia îi scrisesem noi mai înainte. F[euerbach] spune că mai întîi 
trebuie să nimicească definitiv porcăria asta religioasă şi apoi să 
se ocupe de comunism şi să-l susţină în lucTările sale. ln Bavaria 
este prea rupt de viaţă ca să poată ajunge la asta. De fapt este 

* F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 2, Bucureşti, Erlitura politică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532. 

- Nota trad.J. - Nota red. 
** Friedrich Enge!s senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
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comunist, şi pentru el problema constă numai în modul de reali
zare a comunismului. S-ar putea ca la vară să vină pe malul Rinu
lui şi atunci o să reuşim noi să-l convingem să plece şi la 
Bruxe11es. 

Aici la Elberfeld se petrec minuni. Ieri am ţinut, în cea mai 
mare sală a celui mai luxos hotel din oraş, a treia noastră întru
nire comunistă. La prima ·au asistat 40 de oameni, la a doua 130, 
la a treia cel puţin 200. Tot Elberfeldul şi Barmenul, începînd cu 
aristocraţia b :inului şi terminînd cu epicerie *, a fost prezent, cu 
e:iacerpţia proletariatu:lui. Hess a ţinut un ref.erat. S-au recitat versuiri 
de Muller, Piittmann şi fragmente din Shelley. De asemenea s-a 
citit un artir::ol despre coloniile comuniste existente, apărut în 
„Biirgerbuch" **· Apoi discuţiile au durat pînă la ora unu. Suc
cesul a fost colosal. Nu se mai vorbeşte decît despre co!!;lunism, şi 
fiecare zi care trece ne iaduce noi adepţi. Comunismul din Wupper
tal a devenit une verite ***, aproape o forţă. Nici nu-ţi poţi în
chipui ce teren propice avem aici. Oamenii cei mai obtuzi, mai 
indolenţi şi mai filistini, pe care nimic din cîte se petrec în lume 
nu i-a interesat vreodată, vădesc un adevărat entuziasm pentru 
comunism. Nu ştiu cît timp ne vor lăsa în pace, în orice caz poliţia 
este în mare încurcătură, nu ştie nici ea ce să facă, şi cel mai 
mare porc de cîine, Landratul, e tocmai acum plecat la Berlin. 
Chiar dacă vor da dispoziţie să se 

'
interzică adunările, noi o să 

căutăm să ocolim interdicţia, iar dacă n-o să se poată, am stîrnit 
în orice caz atîta vîlvă, încît tot ce se va scrie în spiritul nostru 
va fi dtit pe nerăsuflate. De paşte eu am să plec, şi de aceea e 
foarte bine că Hess are de gînd să se stabilească aici şi să scoată 
la Baedeker •în Elberfeld o revistă lunară ****, al cămi prospect 11 
are, ored, Kriege. Aşa ouan ţi-am :mai scris, mi se pare, rplec în orke 
caz la Bonn *****· Călătoria la Paris pe care o proiectasem .a căzut, 
fireşte, baltă, căci nu mai am ce căuta ·acolo, în schimb voi veni ·la 
Bruxelles, cu atît mai mult c u  cît mama şi cele două surori ale 
mele au de gînd să plece la vară l a  Ostende. Afară de asta trebuie 
să mă mai duc pe la comuniştii din Bielefeld şi, dacă Feuerb [ach] 
nu vine, să mă abat pe Ia el. Apoi, dacă voi avea bani şi timp, 
vreau să plec în Anglia. După cum vezi, am planuri mari. Bergen
roth de asemenea mi-a spus că s-ar putea ca peste dteva săptă-

* - dughengii. - Nota trad. 
** - F. Engels. „Descrierea coloniilor comunÎ<Ste de dată mai recentă şi 

care mai fiinţează încă". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, 
Editura politică, n962, ediţia a II-a, p .  547-562. Nota trad.). - Nota red. 

*** - o realitate. - Nota trad. 
**** „Geselschaftsspiegel" .  - Nota red. 

***** Vezi volumul de faţă, p. 1 8. - Nota red. 
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mini să vină la Bruxelles. Şi el a fost, împreună cu alţii din 
Diisseldorf, la cea de-a doua întrunire a noastră şi a luat cuvîntul. 
Să ştii că atunci cind stai în faţa unor oameni adevăraţi, în carne 
şi oase, şi comunici cu ei direct, prin simţuri, deschis, este cu totul 
altceva decit atunci dnd te îndeletniceşti cu afurisita asta de mîz
găleală şi ai înaintea „ochilor spiritului" un public abstract. 

In numele lui Hess - precum şi în numele meu - te rog din 
nou să trimiţi ceva pentm revista trimestrială * ·a lui ,Piittmann. 
Trebuie neapărat să publicăm cu toţii cite ceva încă de la pdmul 
număr, pentru a imprima revistei un caDacter bine definit. Oricum, 
fără noi nici n-ar apărea. 

-

25 febr. 
Aseară am aflat că întrunirea noastră ar urma să fie împrăş

tiată cu ajutorul j andarmilor, iar oratorii să fie arestaţi. 

26 febr. 
Ieri dimineaţă ober-1burgmistrul ** i-a interzis d-nei Obermeyer 

să ne mai cedeze localul pentru întruniri, iar mie mi s-a transmis 
în mod confidenţial că dacă, în pofida acestei interdicţii, întrunirea 
va avea totuşi loc, voi fi arestat şi dat în judecată. Deocamdată 
am renunţat, desigur, şi aşteptăm să fim deferiţi justiţiei, ceea ce 
este totuşi puţin probabil, pentru că am fost destul de isteţi să nu 
le oferim nici un pretext, aşa incit toată povestea nu s-ar putea 
încheia decit cu compromiterea guvernului. La întrunire au asistat 
doar şi procurorul, şi membri ai tribunalului, iar procurorul general 
a participat chiar la discuţii. 

7 martie 
De cind am scris rîndurile de mai sus s-a scurs o săptămînă, 

pe care am petrecut-o la Bonn şi 'la Koln. Celor de la Koln li s-a 
îngăduit acum să-şi ţină întrunirea cu privire la uniune 29• In ches
tiunea noastră, la Diisseldorf a sosit o dispoziţie a guvernului prin 
care ni se interzice organizarea oricărei întruniri pe viitor. Hess 
şi Kottgen au înaintat un protest. Asta nu va ajuta, desigur, la 
nimic, dar din tonul protestului domnii ăştia vor vedea cel puţin 
că nu ne pot face nimic. Hess îşi dă din nou frîu liber temperamen
tului său sanguin, pentru că totul merge strună şi progresele noas
tre sînt într-adevăr colosale ; băiatul ăsta e oricind gata să-şi facă 
iluzii. - Revista noastră 1 1Gesellschaftsspiegel" e straşnică, prima 
coală a şi fost pe la cenzură şi a trecut totul. Articole cu duiumul. 
H[ess] locuieşte la Barmen, la „Stadt Londonn.  Bergenr[oth] nu va 

* „Rheinische Jahrbiicher". - Nota red. 
** Johann Adolph Carnap. - Nota red. 
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veni, pare-se, prea curînd la Bruxelles, în schimb vă va vizita alt
cineva, pe care nu-l numesc, căci este de presupus că şi această 
scrisoare va fi violată. Dacă reuşesc, mă reped şi eu pînă la voi 
în aprilie. Problema banilor este acum problema principală pentru 
mine, fiindcă familia mi•a făcut un scandal monstru în legătură cu 
întrunirea, tar bătr·înul * mi-a declarat C'ă e gata .să mă suibvenţio
neze numai pentru „studii" ,  dar nicidecum pentru nu ştiu ce scopuri 
comuniste. 

Ţi-aş mai scrie despre o sumedenie de lucruri dacă aş cu
noaşte o adresă sigură la Bruxelles, şi chiar te rog să-mi iaci 
neapărat rost de una. Multe din cele ce se petrec aici ar putea 
aduce prejudicii unui mare număr de oameni dacă ar fi citite 
într-un cabinet noir 30• Mai rămîn aici încă patru săptămîni şi la 
începutul lunii aprilie plec la Bonn, Orkum, pînă atunci scrie-mi, 
ca să ştiu cum îţi merge. Aproape întreaga sumă de bani a fost 
adunată - nu ştiu încă la cit se ridică -, şi o vei primi fără 
întîrziere. Zilele .ace.stea voi expedia manuscrisul ** meu. - Ce-i 
cu „Critica criticii" ,  încă n-am primit-o ! Noul titlu : „Siînta fa
milie" va da loc, desigur, la noi discuţii cu cucernkul meu tată, 
care şi aşa este foarte pornit împotriva mea, dar, fireşte, tu n-aveai 
de unde să ştii asta. După cum se vede din anunţ, ai pus întîi nu
mele meu. De ce ? Că doar eu n-am scris aproape nimk de [la 
ea] ***, şi toată lumea va recunoaşte stilul [tău] ***· 

Scrie-mi imediat dacă mai ai nevoie de bani. Trebuie să pri
mesc -ceva de la Wigand peste vreo două săptămîni, şi vei putea 
dispune de aceşti bani. Mă tem că ce ne-a mai rămas de încasat 
din colectă nu reprezintă mai mult de 120-150 de franci. 

Apropo. Aici ·avem de gînd să-l traducem pe Fourier şi, în 
general, să înfiinţăm, dacă va fi posibil, o „Colecţie a celor mai 
eminenţi scriitori socialişti din străinătate" .  Pentru început, Fourier 
este, cred, cel mai indicat. Traducători s-au şi găsit. Hess mi-a 
vorbit de ·Curînd despre un dicţionar pentru Fourier, pe care l�ar fi 
scos în F11anţa un oarecare ·adept al lui Fourier. Poate că ştii ceva 
despre asta. Informează-mă, te rog, şi pe mine în legătură cu dic
ţionarul şi, dacă ai posibilitatea, trimite-mi un exemplar prin poştă. 
Ar fi bine dacă ne-ai mai recomanda şi alte lucrări ale francezilor 
pe care le crezi potrivite pentru •a fi traduse în această colecţie. 
Dar să nu tărăgănezi, chestiunea e urgentă, căci am şi intrat în 

* Friedrich Engels senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
** F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare în Anglia". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532 
- Nota trad.). - Nota red. 

*** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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bratative cu un editor *.  Cllllil stai cu cartea ** ? Trebuie să mă 
întorc la manuscrisul meu. Aşadar, toate bune şi răspunde-mi cît 
mai repede la punctele de mai sus. 

Al tău 
F. E. 

Salută-i pe Kriege şi Burgers. Bernays e acolo ? 

Barmen, 7 martie 1845. 

Publicat pentru prima oară 
în : 11Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913 

Se tipăcr-eşte după manuscris 

Tradus din Hmba germană 

Driagă Marx, 

5 
Engels către Marx 

la Bruxelles 

Ieri Hess mi-a înmînat scrisoarea ta. In privinţa traducerilor 
n-am aranjat încă nimic. La Bonn voiam să cer unor oameni de 
acolo să-l traducă pe Fourier sub ochii şi sub îndrumarea mea, 
omiţînd, fireşte, inepţia cosmogonică 31 şi, dacă editorul ar fi fost 
de acord, să public această carte ca o primă lucrare dintr-o co
lecţie. Am discutat o dată cu B [aedeker] , editorul revistei 11Gesell
schaftsspiegel ", acest plan, care părea că-i surîde, deşi nu dispune 
de fondurile necesare pentru a scoate o colecţie mai cuprinzătoare. 

Dacă ne hotărîm s-o scoatem sub această formă, este, desigur, pre
ferabil s-o dăm lui Leske sau altuia oare poate să finanţeze treaba 
asta. Ca să mă ocup eu însumi de traduceri este absolut cu ne
putinţă vara asta, căci trebuie să termin cu chestiunile englezeşti. 
Priana lucrare *** i-am trimis-o lru.i Wigand săiptămî·na asta şi, întru-

* Julius Theodor Baedeker. - Nota red. 
** •Este vorba de lucrarea lui Marx 11Critica politicii şi a economiei poli· 

tice". - Nota red. 
*** F. Engels. 11Situaţia clasei muncitoare în Anglia". (Vezi K. Marx şi 

F. Engels. Opere, vol. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 239-532. 
- Nota trad.) - Nota red. 
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cît am convenit cu el ca la primirea manuscrisului să-mi plătească 
1 00 de taleri, sper •Ca rpînă în 8-12 zile să�mi dea banii şi să ţi-i 
trimit. Deocamdată am depus 122,22 franci, pe c are îi vei primi 
la 26 martie la Bruxelles *· 

Alăturat îţi remit restul de bani realizaţi prin colectă ; dacă cei 
de la Elbenfeld, care ar ifi rputut să scoată de la aimis-bourgeois ** 
ai lor cel puţin încă 20 de taleri, n-ar fi tărăgănat atît de nepermis 
lucrurile, îi primeai mai curînd şi ·ar fi fost mai mulţi. 

Şi, ca să revin la colecţie, nu ştiu dacă respectarea ordinii 
cronologice ar fi cea mai indicată, căci, oricum, francezii ar trebui 
să alterneze cu englezii, şi mersul dezvoHării ar fi în permanenţă 
întrerupt. 1n afară de aceasta, cred că e mai bine să sacrificăm 
interesul teoretic în favoarea eficienţei practice şi să începem cu 
acele lucrări c are oferă germanilor materialul cel mai bogat şi s1nt 
cele mai apropiate de principiile noastre, adică cu cele im.ai bune 
lucrări ale lui Fourier, Owen, ale saint-simoniştilor etc. - Morelly 
ar putea fi şi el printre primii. Dezvoltarea istorică poate fi pre
zentată pe scurt într-o introducere la întreaga ediţie, astfel încît 
cititorilor să le fie uşor să se orienteze chim dacă materialul nu 
e dispus în ordine cronologică. Introducerea am putea s-o facem 
împreună - tu să iei Franţa, eu Anglia, poate •am putea chiar să 
începem dacă, aşa cum am de gînd, vin la tine peste 3 săptămîni 
- sau cel puţin să discutăm proiectul. 1n orice caz socot că tre
buie neapărat să începem cu lucrări care pot avea o influenţă 
practică, decisivă •asupra germanilor, şi oare ne scutesc de necesi
tatea de !a repeta ceea •ce au spus alţii înaintea noastră. Dacă 
am vrea să dăm o culegere de izvoare privind istor1a socialismului 
sau, mai mult, o istorie a socialismului în documente şi izvoare, 
mă tem că ar dura prea mult pînă am termina-o, şi, în plus, ar fi 
plicticoasă. De 1aceea sînt de părern să edităm numai lucrări al 
căror conţinut pozitiv mai prezintă, .cel puţin în cea mai mare 
parte a lor, şi astăzi �nteres. Aşa, de pildă, nu vom publica „Poli
tica! Justic'e" a lui Godwin 32, ca critkă a politicii, din punct de 
vedere politic şi social�civil, deşi există în ea mulite pasaje admi
rabile în care G{odwin] se apropie de comunism, deoarece vom 
avea critica completă a economiei politice făcută de tine. Mai 
ales că, la sfîrşitul lucrării sale, G {odwin] ajunge la concluzia că 
omul trebuie să se elibereze pe cît posibil de societate, folosind-o 
doar oa un articol de lux („P{olitkal] J{ustice] ", II, cartea 8, anexa 
la cap. 8) şi, în general, este categoric antisocial în concluziile 

* Cuvintele „122,22 franci, pe oare îi vei primi la 26 martie la Bruxelles" 
au fost adăugate de Stephan Adolf Naut. - Nota red. 

** - prietenii burghezi. - Nota !rad. 
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sale. De altfel cartea •asta •am conspectat-o de mult, pe vremea 
cfuld o seamă de lucruri nu-mi erau încă clare, şi via trebui în 
orice caz s-o revăd, pentru că nu este exclus să fie mai substan
ţi,ală decît mi s--a părut pe atunci. Dar, dacă îl edităm pe Godwin, 
nu-l putem omite pe suplimentul lui, pe Bentham, deşi tipul teore
tizează prea de tot şi e teribil de plicticos -. Scrie-mi ce părere ai 
în această privinţă şi pe urmă vom vedea ce-i de făcut. Ideea asta 
am ·avut-o amîndoi, aşadar, oricum, trebuie s-o realizăm - mă 
refer la colecţie. Hess, desigur, îşi va da bucuros concursul, şi eu 
de asemenea, de îndată •ce voi :avea ceva timp. Hess e mai liber, 
deoarece în momentul de faţă, în afară de redactarea revistei 
„G [esellschaftsJs [piegelJ " ,  nu are nici un fel de ang.ajamente. Dacă 
vom cădea de ·acord în principiu, cînd voi veni la Bruxelles - şi 
asta mă va face să caut să vin cit mai curînd - putem pune 
definitiv la punct chestiunea şi să pornim la lucru. 

„Critica critică" * - cred că ţi-am mai scris ·Că •am primit-o 
- este pur şi simplu minunată. Consideraţiile tale despre pro
blema evreiască, istoria materialismului şi „Mistere " ** sînt straş
nice şi vor avea un efect grozav. Totuşi, lucrarea a ieşit prea volu
minoasă. Dispreţul suveran pe care îl avem amîndoi faţă de 
„Lit[eraturJ -Z[eitungJ " nu se armonizează de loc cu cele 22 de coli 
pe care i le consacrăm. In plus, publicul larg nu va înţelege în 
cea mai mare parte •Critica speculaţiei şi a fiinţei abstracte, ţ.i, 
apoi, problemele acestea nici nu sînt de interes general. Altminteri 
întreaga carte este magistral scrisă şi te fiace să te prăpădeşti de 
rîs. B [auer] ii nu vor putea spune nimic. Dacă Blirgers scrie ceva 
despre lucrare în primul număr din revista lui Plittm[annJ ***,  
n-ar fi  rău să arate că motivul pentru care am scris atît de puţin 
şi numai despre iprob.1emele care nu reolamau un stud�u mai apro
fundat este pentru că nu am stat decît zece zile la Paris. Oricum , 
p are caraghios că eu am scris aproximativ o coală şi jumătate, iar 
tu peste 20. Er.a mai bine să omiţi paragraful referitor la „prosti
tuţie " .  E prea puţin şi itotal nesemnificativ. 

E curios că în afară de ideea colecţiei şi în privinţa altui plan 
am fost într-un gînd cu tine. Şi eu mi-am propus să scriu pentru 
Piittm [annJ o critică a lui List ****, din ferkire m-a informat la 
timp de intenţia ta. De altfel, întrucît am vrut să mă ocup de List 
sub rapoDt practic, să dezvolt consecinţele practice ale sistemului 

* K. Marx şi F. Engels. „Sfinta familie sau critica criticii critice. Impo· 
triva lui Rruno Bauer et Co.• (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucu
reşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a, p. 3-238. - Nota trad.}. - Nota red. 

** „Misterele Parisului• .  - Nota red. 
*** „Rheinische Jahrbiicher" .  - Nota red. 

**** Vezi volumul de faţă, p. 10. - Nota red. 
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său, voi prelucra mai pe larg una dintre .conferinţele rostite de 
mine �a Elberfeld (darea de seamă asupra întrunirii urmează să 
apară în revista lui P[iittmann]) 33, în care am vorbit despre List pe 
scurt şi în treacăt, căci oricum, judecind după scrisoarea lui 
Biirgers către Hess şi cunoscîndu-ţi înclinaţiile persO'llale, presupun 
că vei acorda mai multă atenţie premiselor teoretice de la oare 
porneşte List decH concluziilor sale. 

Acum duc cu adevărat o viaţă de cîine. Povestea cu întrunirile 
şi „dezmăţul " unora dintre comuniştii de iaici, cu oare întreţin, 
fireşte, legături, i-au provocat bătrînului meu un nou acces de 
fanatism religios, care s-a accentuat şi mai mult cînd i-am spus 
că refuz categoric să mă ocup de negoţ, i ar manifestarea mea 
făţişă în oalitate de Comunist a trezit în el şi un adevărat fanatism 
burghez. Imaginează-ţi acum în ce situaţie sînt. Cum plec peste 
vreo două săptămîni, vreau să evit orice scandal şi las să treacă 
totul de Ja mine, �ar ei, nefiind obişnuiţi din rpartea mea cu o ase
menea atitudme, devin mai îndrăzneţi. Dacă primesc o •scrisoare, 
o întorc pe toate părţile înainte de a mi-o preda. Şi cum ei ştiu 
că toate scrisorile vin din p artea unor comunişti, •citeşti pe mutrn 
lor 1atîta pietate j ignită, încît îţi vine să-ţi iei cîmpii. Orice aş 
f·ace, fie că mă duc în oriaş, fie că stau în oameria mea şi lucrez, 
fireşte, lucrări comuniste, asta se ştie - aceleaşi mutre. Nu pot 
să mănînc, să beau, să dorm, într-un cuvînt nu pot să trag un 
p„. fără să am mereu în faţă mutrele astea nesuferite de miron o
siţă. Dacă ies sau dacă stau aoasă, dacă vorbesc sau dacă tac, 
dacă dtesc sau dacă scriu, dacă rîd sau dacă nu rîd, orice aş face, 
bătrînul mă urmăreşte cu grimasa aista infamă. Şi în plus, bătrînul 
este atît de stupid, încît bagă comunismul şi liberalismul în aceeaşi 
oală Cla „revoluţionare " şi, de pildă, în pofida protestelor mele, 
mă face în permanenţă răspunzător pentru infamiile comise de 
burghezia engleză în parlament I Tocmai acum, la noi •acasă sezo
nul cucernic este în toi. Acum o săptămînă un frate şi o soră a 
mea * au fost confiil!Ilaţi, iar astăzi tot neamul se duce la împăr
tăşanie - trupul domnului şi-a făcut imediat efectul, niciodată 
mutrele lor n-au fost mai pleoştite oa azi dimineaţă. Pour c0mble 
de malheur **, aseară am fost cu Hess la Elberfeld, unde pînă la 
ora 2 am propovăduit comunismul. Astăzi, în jurul meu, fireşte, 
mutre acre din c:auza orei tîrzii la care m-am întors şi aluzii că aş 
fi putut sta la arest. In cele din urmă şi-'au luat inima în dinţi şi 
m-au întrebat unde arm fost. - La Hess. - „La Hess, doamne, 
dumnezeule !" - Pauză, pe feţele lor expresia de dezolare creştină 

* Rudolph şi Hedwig Engel�. - Nota red. 
** - ca o culme a nenorocirii. - Nota trad. 
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se accentuează. - „Ce antur.aj ţi-ai ales I "  - Suspine etc. Să în
nebuneşti, nu alta. E greu să-ţi închipui de cîtă perfidie pot da 
dovadă în goana creştinească după „sufletul " meu. Dacă bătrînul 
mai află şi de existenţa „Criticii critice " ,  e în stare să mă dea 
afară din casă. Şi ceea ce te înfurie în permanenţă este ·conştiinţa 
că nu se poate fac'e nimic cu aceşti oameni, că ei vor cu tot 
dinadinsul să se zgîndăre, să se chinuie cu tot soiul de fantezii 
despre iad, că nu-i poţi face să priceapă nici cele mai elementare 
principii de echitate. Daică n-aş ţine atît la mama, care ere un 
fO'I1d uman bun, illumai •că este complet subjugată de tatăl meu, 
nici un moment nu m-aş gîndi să-i fac vreo concesie bătrînului 
fanatic şi despot. Dar şi aşa :mama n-are o dipă liniştită şi, de fie
care dată, în special cînd se necăjeşte din cauza mea, are dureri 
de cap cîte opt zile în şir. Nu se mai poate suporta, trebuie să 
plec şi nu ştiu 1cum am să pot  răbda cele cîteva săptămîni cît mai 
am de stat aici. Dar va trece şi asta. 

Altminteri, pe aici, nimic nou. Burghezia face politică şi merge 
la biserică, proletariatul nu ştim c•e face, şi nki nu prea putem 
şti. Deocamdată adresa la care aţi trimis ultima voastră scrisoare 
este încă sigură. Astă-seară sper să primesc banii - chiar acum 
Ki::ittgen m-a •asigurat că peste dteva zile, de îndată ce va avea 
puţin rtimp, va mai face rost de ceva bani. Numai că nu prea am 
încredere în K [i::ittgen] ăsta, îl găseşti întotdeauna acolo unde se 
poate evidenţia, încolo nu e bun de nimic şi nid nu face nimic. 
Cu bine, 

Barmen, 17 martie 1845 

Publicat pentru prim.a oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 1 9 1 3  

Al tău 
E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba geI1111ană 
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Dragă Marx, 

1 8 4 6  

6 
Engels către Marx 

la Bruxelles 

Am alerg·at cîteva zile să-ţi oaut o gazdă, dar n-am prea găsit. 
Ceea ce mi se oferea ei:;a sau prea mic, sau prea mare. Rareori 
două camere locuibile laolaltă, camerele de dormit sînt de cele 
mai multe ori îngrozitor de neîncăpătoare. In sfîrşit, ieri am desco
perit două l ocuinţe iau choix * : 1. Două camere mari, una la etajul 
întîi, cea1altă la etajul al doilea ; fiecare cameră cu cîte un pat, 
pentru 95 de franci pe lună, plus 30 ide franci pentru un al treilea 
pat ; mkul dejun jumătate de franc de 1cap sau ide stomac. 2. O c'ă
suţă mică care aparţine aceluiaşi proprietar, j os cameră de zi, sus 
două camere de <iormit care comunică între ele, una e destul de 
spaţioasă, şi un iatac pentru 150 de franc'i pe lună. Micul dejun 
meme prix **. Locatarul are la dispoziţie şi o femeie de serviciu 
c are face 1curăţenie. Aceste două camere se află în aceeaşi clădire 
cu restaurantul „Au duc de Brab.ant", rue du Lait battu, unde la 
rigoare se poate lua şi masa. Dar nu aveţi nici o obligaţie în 
această privinţă. în orice caz ar fi bine, dacă reflectezi la una 
dintre aceste locuinţe, să tragi la „Duc de B11abant" ,  unde este mai 
ieftin decît la hotel, şi dacă nu-ţi plac camerele, să rogi femeia 
de acolo să-ţi arate casa care se �află în rue des Soeurs blanches 
nr. 5, iar dac ă nici aceasta nu-ţi convine, p oate găseşti altceva. De 
altfel, în comparaţie icu anul trecut, '1ocuin�ele s-au scumpit enorm, 
cia şi toate celelalte, sau, mai bine zis, „şi la fel cu toate" .  Dejunul 
nu te va costa mai mult de 5 franci pentru toată familia, un biftec 
costă 1 franc, un cotlet idem, vinul 2-3 franci. Berea e proastă. 
Ţigările sînt proaste şi scumpe, ar fi bine dacă ţi-ai aduce cîteva 
sute de la Bruxelles ; dacă liaci aşa cum ţi-am propus, poţi să con
tezi pe următoarele cheltuieli : 

* - Ia alegeue. - Nota trad. 

** - Ia acelaşi preţ. - Nota trad. 
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locuinţă . .  
micul dejun 
dejunul 
cina 2-3 biftecuri 
.cafeaua după masa ia 

strand, foarte 
2 ceşti . .  

spălatul rufelor 

necesar 
. . 

foarte 
scump, 1ce'1 .puţin 

125�150 franci 
45- 45 " 

150-175 " 
60- 90 " 

18- 18 

20- 30 „ 

418-508 franci 

29 

(dacă al să-l lei 
citeodată la ma-
!ul mării) 

(aici se mănîncă 
mult) 

In plus baia a 
1 ,30-1,50 franci 
circa 40 franci 

In .afară de asta mai trebuie să socoteşti încă 100 de franci 
pentru incidental expenses *, care sînt de dorit, căci altminteri te 
plictiseşti cumplit aici. Nu e nevoie să stai mai mult de o lună. 
Numai cine este complet dărîmat şi nu mai are nici un mădular 
sănătos Tămîne mai mult. Cînd închiriezi •camera, să stabileşti că 
pentru timpul de şedere care va depăşi o lună vei plăti a tant 
par jour **,  ·altminteri, dacă îţi prelungeşti şederea cu două zile, 
îţi socotesc o chenzină întreagă. 

Altfel, pe aici e plictiseală mare. In primele zile n�am avut 
altă societate, în af.ară de familia mea, decît un filistin anost din 
Barmen, �a bete des betes ***,  ipe car.e mi l-au impus ai mei. Ieri a 
venit de la Londra Blank (pe •care î·l cunoşti) , şi p rin el am făcut, 
în sfîrşit. 1cunoştinţă .cu un francez ,care are beaucoup d'esprii **** 
şi care, în general, este un om capabil, deşi a locuit 15 ani la 
Elberfeld şi, par consequenrt *****, vorbeşte germana. 

„In încheiere, mai menţionez" povestea cu d-na Hess. Nu-i 
plăcut, dar nu poţi să-i ceri să plătească pentru prostiile onorabi
lului Hess. Voi căuta deci s-o trec clandestin peste graniţă, adică 
dacă primesc de la bătrînul banii necesari pentru călătoria la 
Paris, ceea ce :nu-i încă sigur. Trimite •alăturata fiţuic'ă la Kăln, 
scumpului nostru om al lui dumnezeu ******. ca să se c onsoleze. 
V·a să zică, doamna a şi sosit la Bruxelles ? 

Nici urmă de oameni import>anţi pe aici. Ei vin abia în august. 
Nu se cunosc încă numele celebrităţilor germane care urmează să 

* - cheltuieli neprevăzute. - Nota trad. 
** - cu atîta pe zi. - Nota !rad. 

*** - un prostănac fără pereche. - Nota !rad. 
**** - mult spirit. - Nota !rad. 

***** - în consecintă. - Nota !rad. 
****** Moses Hess (vezi volumul de faţă, p. 423) . - Nota red. 
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sosească. Deocamdată trebuie deci să mă mulţumesc:' cu proiectul 
de bancă prusian 35• Curios e că domnii ăştia îşi închipuie că în 
felul acesta vor scoate bani mulţi din afacerea asta. Ar putea fi 
atraşi cîţiva bancheri mari, care aspiră să devină „a,cţionari prin
cipali" şi se înţeleg pe 'ascuns cu birocraţii, de pildă, oa acţiunile 
lor să nu fie răscumpărate, ca ei să fie strecuraţi în consiliul de 
adm.inistraţie etc. Dar, în .afară de ei, nimeni 1I1-o să accepte. De 
relevat „că nki numele celor oare subscriu, mici sumele subscrise 

nu vor fi date publicităţii" .  După cum se vede, ei se aşteaptă să 
intre al dracului de puţini bani şi vor să se asigure cumva că nu 
se vor face de ruşine ; metode curat birocratice. 

Răspunde-mi curînd dacă vii şi c înd. 

Ostende, 1 1 , rue St. Thomas, 
27 iulie 1846 

.Ail tău 
E. 

Aceste imagini au putut fi văzute ieri la mare de publicul 
:masculin şi de cel feminin. 

PubJicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe 
Dritte. Abteilung, Bd. 1, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 
la Bruxelles 

31 

Cercle Valois ,  Palais Roya!, 
[Paris] ,  19 august 1846 

Dragă Marx, 
După o călătorie obositoare şi foarte plictisitoare am sosit, 

în sfîrşit, aici 36• Imediat m-am întîlnit cu Ew[erbeck] . E un băiat 
foarte vioi, cît se poate de înţelegător, mai binevoitor ca oricînd, 
într-un cuvînt - cu puţină răbdare - sper să mă împac foarte 
bine cu el în toate privinţele. Nici gînd să se mai văicărească în 
legătură cu disensiunile din partid, pentru simplul motiv că el 
însuşi este pus în situaţia de a face vînt unor weitlingieni *· Ce 
anume a fost între el şi Griin, cum de au ajuns la o ruptură, despre 
asta nu se ştie mare lucru ; cert este că Griin, prin atitudinea lui, 
cînd linguşitoare, cînd arogantă, a ştiut să-şi păstreze în anumită 
măsură afecţiunea plină de respect ,a lui Ew[erbeck] . In ceea ce-l 
priveşte pe Hess este complet lămurit, il n'·a pas la moindre sym
pathie pour cet homme-la **. De altfel nutreşte împotriva lui o 
veche ură personală încă de pe vremea cînd au locuit împreună. 
I-am tras o săpuneală zdravănă din pricina celor din Westfalen 37• 
Licheaua asta de Weyd[emeyer] îi scrisese lui B [ernay]s o scrisoare 
westfalic lacrimogenă în care nobilii M [eyer] şi R[empel] erau 
prezentaţi ca nişte martiri care au sacrificat bucuroşi totul pentru 
o cauză dreaptă, dar pe oare noi i-am respins cu dispreţ etc. ; iar 
cei doi germani creduli, Ew[erbeck] şi B [ernay)s, încep să se tîn
guie într-un glas că sîntem nişte oameni fără inimă şi nişte scan
dalagii şi-l cred pe cuvînt pe acest sublocotenent. Nici nu-ţi vine 
să crezi că poate exista atîta credulitate. Griin a stors de la  mun
citori vreo 300 de franci sub pretextul de a scoate o broşură de o 
coală şi jumătate în Elveţia ***· 1n prezent se încasează banii din 
vînzarea broşurii, dar muncitorii nu văd nici un gologan. Şi, din 
cauza asta, încep să-l strîngă cu uşa. Acum vede şi Ew[erbeck] ce 
prostie a făcut introducîndu-1 pe acest Gr[iin] printre meseriaşi. 
Se teme să-i 1aducă acuzaţii făţişe în faţa acestora, căci îl socoate 
pe Griin capabil să denunţe poliţiei tot ce ştie. Cît de credul poate 

* Vezi volumul de faţă, p. 35. - Nota red. 
** - n-are nici urmă de simpatie pentru acest om. - Nota trad. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 36. - Nota red. 

5 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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fi şi E[werbeck] ăsta l Şmecherul Griln i-a povestit chiar el lui 
Ew[erbeck] toate potlogăriile pe c•are le-a făcut - dar, prezen
tîndu-le, fireşte, ca ipe nişte adevărate fapte eroice săvîrşite din 
devotament, iar Ew[erbeck] le ia pe toate de bune. Despre porcă
riile din trecut ale racestui individ nu ştie decît ceea ce delinc
ventul însuşi a găsit cu cale să-i povestească. De altfel, Ew[erbeck] 
l-a avertizat pe Proudhon în privinţa lui Gr[iin] . Gr[iin] este din 
nou .aici ; locuieşte la periferie, în Menilmontant şi mîzgăleşte cele 
mai infame articole pentru „Trier'sche " .  Măurer i-a tr.adus lui 
Cabet p asajele respective din cartea lui Griin 38• Poţi să-ţi închipui 
indignarea lui Cabet. Şi la „National" s-a compromis. 

Am fost La Cabet. Bătrînul m�a primit în mod foarte cordial, 
i-am cîntat în strună şi i-am îndrugat cîte-n lună şi-n stele. Am 
să-l vizitez mai des. Cît despre corespondenţă 39 trebuie să-l scu
tim. In primul rînd, are destulă treabă, şi, în al doilea rînd, e prea 
bănuitor. 11 y verrait urn piege * ,;pentru a abuza de nu.mele lui. 

Am răsfoit în „Epigonen" „Esenţa .creştinismului" de Feu
erb [ach] . Abstracţie făcînd de unele observaţii reuşite, lucrarea e 
pe de-a-ntregul după vechiul calapod. La început, C'ind se limitează 
exclusiv la religia naturii, este silit să se menţină încă pe teren 
empiric, dar ·apoi urmează o adevărată harababură. Din nou numai 
despre esenţă, om etc. O voi citi cu atenţie şi foarte curînd îţi voi 
trimite extrase din pasajele mai importante, dacă se vor dovedi 
interesante, ca să le mai poţi folosi pentru Feuerb[ach] 40• Lucrarea 
- aproximativ 60 de pagini - începe cu următoarea definiţie a 
naturii, distinctă de esenţa umană : 

„Fiinţa distinctă şi independentă de esenţa umană sau de 
dumnezeu ( l i) ,  despre care tratează «Esenţa creştinismului» ",  ( 1 ) ,  
„fiinţa fără esenţă umană" (2), „fără insuşiri omeneşti " (3) , fără 
individualitate omenească" (4), „nu este în realitate n i m i c  a I t
e e v a deaît natura". 

O capodoperă de tautologie trîmbiţată cu glas tunător. Şi pe 
deasupra în această frază el identifică complet şi pe deplin fan
toma religioasă, închipuită, a naturii cu natura reală. Comme tou
jours **· - Şi ceva mai departe : 

„Religia este acceptarea şi recunoaşterea a ceea ce sînt ( ! )„ .  
A te ridica pînă. la conştiinţa dependenţei de natură, a ţi-o re
prezenta, a o accepta, a o recunoaşte înseamnă a te ridica pînă 
la religie•. 

Zilele acestea ministrul iDumon a fost surprins numai în că
maşă :la soţiia unui preşedinte. „Corsaire-Satan • relatează· : o doamnă 

* - AI vedea în asta o curi;ă. - Nota lrad. 

** - Ca lntotde11un11. - Nota !rad. 
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care s-a prezentat cu o cerere la Guizot spunea : păcat că un om 
atît de minunat ca Guizot est toujours si severe et boutonne 
jusqu'au cou *. Soţia unui funcţionar la travaux public's * *  spune : 
On ne peut pas dire cela de M. Dumon, on itrouve generalement 
qu'il est un peu trop deboutonne pour un ministre * * *. 

Continui quelques heures apres ****, după ce, de dragul l·ui 
Weillchen * * * * * ,  ·aun alergat degeaba la Cate Cardinal - Weillchen 
e caun mohorît din cauză că „Democratie pacifique " nu-i plăteşte 
onorariile ce i se cuvin, aproximativ 1 OOO de franci. După cît se 
pare, ziarul a intrat într-un fel de great crisis and stopping of cash 
payments ****** , iar Weill e prea evreu ca să se mulţumească cu 
o creanţă asup:r:a primului falanster al viitorului. In altă ordine de 
idei, domnii fourierişti devin pe zi ce trece tot mai anoşti. In 
„Phalange" nu găseşti decît nerozii. Tot ce se publică din scrierile 
postume ale lui Fourier se referă exclusiv la mouvement 
aromal * ** * * * *  şi la împerecherea planetelor, care, după cum se 
pare, are loc plus ou moins * * * * * * * *  pe la spate. Din împerecherea 
lui Saturn cu Uranus iau naştere scarabeii, care nu-s alţii decît 
fourieriştii înşişi, principalul scarabeu fiind d-l Hugh Doherty, ir
landezul, care nici măcar nu e încă un scarabeu, ci o nimfă, o larvă 
- bietul animal se zbate pentru a zecea oară (10-eme article) în 
problema religiei 41 şi încă n�a găsit un exit * ** * * * * * *  onorabil. 

Pe Bernays încă nu l-am văzut. După cum spune însă 
Ew[erbeck] , situaţia lui nu-i chiar atît de proastă, şi cel mai mult 
suferă de plictiseală. Pare-se că s-a însănătoşit şi a devenit un 
om robust. Lui, care era o mortaciune, grădinăritul, principala S•a 
ocupaţie, i-a fost, pare-se, de folos, v·enind de hac stării lui de de
primare. De asemenea dit-on * * * * * * * * * *  că ţine caprele de coarne 
atunc'i cînd - ? soţia lui ? -, pe care nu poţi să ţi-o închipui decît 
între două semne ide întrebare, le mulge. Bietul băiat, se simte foarte 

* - este întotdeauna atît de sever şi de încuiat (textual încheiat 
pină-n git.) - Nota !rad. 

** - lucrările publice. - Nota !rad. 
*** - nu se poate spune acelaşi lucru despre d-l Dumon, în general 

lumea îl găseşte puţin prea descheiat pentru un ministru. - Nota !rad. 

5* 

**** - citeva ore mai tîrziu. - Nota !rad. 
***** Alexander Weill. - Nota red. 

****** - mare criză şi încetare de plăţi în numerar. - Nota /rad. 
******* - mişcare aromală. - Nota trad. 

******** - mai mult sau mai puţin. - Nota !rad. 
**"k****** - o retragere. - Nota !rad. 

********** - se spune. - Nota !rad. 
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prost, desigur, într-un asemenea mediu. In afară de Ewerb [eck] , 
care-l vizitează în fiecare săptămînă, nu vede pe nimeni, poartă 
o haină ţărănească şi nu face un pas afară din Sarcelles, cel mai 
mizerabil sat din lume, unde nu găseşti nici măcar o cîrciumă. Pe 
scurt, se plictiseşte de moarte. Trebuie să căutăm să-l aducem din 
nou la Paris, şi în patru săptămîni va fi iarăşi cel de altădată. 
Pentru ca Bărnstein, ,care e un copoi, să nu afle că sînt aici, mai 
întîi i-am scris lui B [ernay]s să ne întîlnim la Montmorency sau 
altundeva prin apropiere, şi apoi îl luăm cu noi la Paris şi punem 
la bătaie cîţiva franci ca să-l distrăm o dată ca lumea. Va deveni 
alt om. Nu cumva să-i spui vreodată că ţi-am scris toate astea 
despre el. In starea lui de exaltare romantică, băiatul ăsta s-ar 
putea simţi jignit. 

Culmea e că în casa din Sarcelles trăiesc laolaltă două soţii, 
doi soţi, mai mulţi copii, dintre care unul de origine dubioasă, şi, 
totuşi, on n'y tire pas un coup *. Nici măcar pederastie nu se 
prnctică acolo. C'est un roman allemand **. 

Madame Hess îşi caută un bărbat. De Hess mc1 nu se sinchi
seşte. Dacă se găseşte ceva convenabil, a se adresa d-nei Gsell, 
Faubourg St. Antoine ***. Nici o grabă, concurenţa nu-i mare. Răs
punde-mi cit mai repede. 

Adresa : 1 1 ,  rue de l'arbre sec. 

Al tău 
E. 

Bineînţeles că tot ce-ţi scriu acum şi îţi voi scrie pe viito1 
despre Ew[erbeck] , B [ernay]s şi alţi cunoscuţi rămîne strict C'on
fidenţial. 

Nu timbrez scrisoarea, pentru că stau prost cu banii şi pînă 
la  1 octombrie nu aştept să mai primesc ceva. Dar în ziua în care 
primesc banii voi trimite un mandat pentru a achita partea care-mi 
revine pentru acoperirea taxelor poştale 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 191:6 

* - nimic nu tulbură liniştea. - Nota trad. 
** - E un roman în stil german. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

*** In original tot paragraful în limba franceză. - Nota trad. 



8. Engels către comitetul comunist de corespondenţă. 19 august 1846 35 

8 
Engels către comitetul comunist de corespondenţă 

de la Bruxelles 42 

Scrisoarea nr. 1 către comitet 

Comitetului 

Carissimi J * Treburile noastre au aici multe şanse de succes. 
Ew[erbeck] este foarte entuziasmat şi ar vrea numai să nu ne gră
bim prea mult cu organizarea ofidală a unui comitet, întrucît în 
curînd v;a avea loc o sciziune. Cei care au mai rămas dintre 
weitlingieni, o mică grupare de croitori 43, sînt pe punctul de a fi 
excluşi, şi Ew[erbeck] este de părere să se mai aştepte pînă ce 
va fi făcut acest lucru. Totodată Ew[erbeck] nu crede că în comi
tetul de corespondenţă vor putea fi atraşi mai mult de 4-5 dintre 
cei de aici., ceea ce este absolut suficient. Sper ca în scrisoarea 
următoare să vă pot anunţa constituirea comitetului. 

Croitorii ăştia sînt, zău, nişte b ăieţi grozavi. De curînd au 
discuta1! cu toată seriozitatea dacă n�ar fi mai bine ca furculiţa 
şi cuţitul să fie prinse cu un lanţ. Dar nu-s prea mulţi din ăştia. 
Cît despre Weitl [ing] , el n-a răspuns la ultima scrisoare, foarte 
grosolană, a celor din Paris, pe care i-am transmis-o noi. El le ce
ruse 300 de fr. pentru a experimenta în practică invenţia sa, scriin
du-le totodată di,  după toate probabilităţile, banii pot ti socotiţi 
ca arThll.caţi pe gîrlă. Vă puteţi închipui care a fost răspunsul. 

in schimb, despre tîmplari şi tăbăcari se spune că sînt nişte 
băieţi admirabili. 1ncă nu i-am văzut. Ew[erbeck] procedează în 
toate cu binecunoscuta lui prudenţă. 

Acum vă voi relata cite ceva din cele apărute în ziarele fran
ceze, bineînţeles din cele care nu sosesc la Bruxelles. 

Revista lunară a lui P. Leroux este aproape în întregime plina 
i;:u ,articolele lui P. L[eroux] însuşi despre Saint-Simon şi Fourier 44• 
Pe Saint-S[imon] il ridică în slăvi, iar pe Fourier caută să-l deni
greze cît poate şi să-l prezinte ca pe un falsificator şi epigon al lui 
Saint-Simon. El se zbate să rdemonstreze că cele „Patru mişcări" 
nu !SÎnt idecît un plagiat rcu o tentă materialistă după „Lettres 
d'un habitant de Geneveu 45• Individul e nebun de-<a binelea. Fiindcă 

* - Dragii mei I - Nota trad. 
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acolo se spune că un sistem capabil să înglobeze toate ştiinţele în 
mod enciclopedic poate fi cel mai bine fundamentat prin reducerea 
tuturor fenomenelor etc. la pesanteur universelle *, el deduce că 
Fourier şi-a luat de acolo întreaga sa teorie asupra atracţiei. De
sigur, toate argumentele, citatele etc. nu sînt suficiente nici măcar 
pentru a dovedi ·că F[ourier] ar fi citit „Lettres" înainte de a fi 
scris cele „Patru mişcări" .  In schimb, întreaga orientare a lui 
Enfantin este taxată de fourierism introdus în şcoala lor prin 
contrabandă. Revista se intitulează „Revue Sociale ou solution 
pacifique du probleme du proletariat" .  

„Atelier" publică cu întîrziere informaţii referitoare l a  con
gresul reprezentanţilor presei în favoarea reformei ; reprezentanţii 
lui n-au participat la congres, şi de aceea se arată foarte mirat 
că figurează pe lista ziarelor reprezentate acolo. Le peuple de la 

presse ** au fost ţinuţi la distanţă pînă cînd au fost puse bazele 
reformei, iar atunci cînd reprezentanţilor ziarelor muncitoreşti li 
s-au deschis porţile pentru a spune „da" ,  ei au considerat sub 
demnitatea lor să se mai ducă. „Atelier" relatează mai departe că  
1 50 de muncitori, pare-se adepţi ai  lui Buchez - partid care, după 
cum afirmă francezii, numără aproximativ 1 OOO de oameni -, s-au 
întrunit la 29 iulie pentru a aniversa evenimentele din iulie 46 
printr-un banchet, fără a avea autorizaţie de la poliţie. Poliţia a 
intervenit, şi deoarece n-au vrut să promită că nu vor ţine 
discursuri politice şi nu vor cînta cîntecele lui Beranger, adunarea 
a fost împrăştiată. 

S-a primit 1aici „Epigonii" d-lui Wigand. In articolul publicat, 
d-l W[igand] se bate cu pumnii în piept plin de emfază. „Către 
A. Ruge" 47• El ,îi aminteşte toate ghi�ioanele rpe care le-au avut 
amîndoi în ultimii 4 ani. La Paris, R[uge] n-a putut „merge mînă 
în mînă cu comunismul fanatic" .  Comunismul este o stare „clocită 
într-un creier ignorant, o barbarie mărginită şi ignorantă, impusă 
omenirii •CU forţa" .  In încheiere, el se lall!dă cu toate oîite are de 
gînd să le facă „atîta timp cît în lume mai există plumb pentru 
litere" .  După cum vedeţi, le candidat de .la ;potence *** n-a pierdut 
încă speranţa de a ajunge 1candidat de la lanterne ****. 

* - gravitaţia universală. - Nota trad. 
** - reprezentanţii presei (populare). - Nota trad. 

*** - candidatul la spînzurătoare. - Nota trad. 

**** - candidat la a fi spînzurat de stîlpul felinarului. - Nota �rad. 
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Vreau să vă atrag atenţia asupra articolului din „National" 
de astăzi (miercuri 19) cu privire la reducerea numărului de ale
g ători din Paris de la 20 OOO în 1844 la 17 OOO. 

[Paris] 1 1 ,  rue de l'arbre sec., 
19  august 1846 

Al vostru 
E. 

Parisul a decăzut groaznic. Danton vinde lemne pe Boulevard 
Bourdon. Barbaroux are un magazin de stambă pe rue St. Honore, 
„Reforme" nu mai are putere să revendice Rinul, opoziţia c aută 
talente şi nu le găseşte, domnii burghezi se duc atît de devreme 
la culcare, încît la ora 12 totul trebuie să fie închis, iar la jeune 
France * rămîne impasibilă la toate acestea. Poliţia n-ar fi obţinut, 
desigur, asemenea rezultate dacă domnii patroni, care se căl ăuzesc 
după proverbul : Morgenstunde hat... etc. **, n�ar fi fixat începerea 
lucrului mai devreme. Broşura d-lui Griin, scoasă pe cheltuiala 
muncitorilor, este aceea pe care am văzut-o cîndva la Seiler : „Die 
preussischen Landtags-Abschiede. Ein Wort zur Zeit" (apărută 
anonim) , conţine în cea mai mare parte plagiate după articolele 
lui Marx (din „Deutsch-Franz6sische Jahrbiicher") şi nişte inepţii 
colosale. Pentru Griin problemele „politice-economice" şi cele „so
cialiste " se identifică. După el, monarhia absolută ar fi avut urmă
toarea evoluţie : 

„Suveranul şi-a creat un domeniu abstract, şi acest domeniu 
spiritual a primit denumirea de stat. Statul a devenit domeniul 
domeniilor ; ca domeniu ideal el, în aceeaşi măsură, distruge şi 
m enţine domeniul izolat. El îl distruge de fiecare dată cînd vrea 
să devină absolut, independent etc. " 

Acest domeniu „spiritual" ,  „Prusia " ,  se transformă pe dată 
într-un Elomeniu „în care se înalţă rugi, într-un domeniu spiri

tual° ! ! Rezultatul final : In Prusia liberalismul este învins din 
punct de vedere teoretic, de aceea reprezentanţii stărilor nu se vor 
mai ocupa cu problemele burgheziei, ci directement *** cu pro
blema socială. 

„Impozitul pe carne şi făină trădează într-adevăr esenţa im

pozitelor, anume el trădează faptul că fiecare impozit este o capi
taţie. Dar cel care încasează capitaţia, spune : Capetele şi trupu-

* - tînăra Franţă. - Nota trad. 
** Este vol'ba de proverbul german : „Morgenstu.nde hat Gold im Mun<ie" 

- cine se scoală de dilillineaţă, depairte ajunge. - Nota trad. 
*** - nemijlocit. - Nota trad. 
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rile voastre îmi aparţin (sînteţi iobagii mei . . . ) .  Impozitul pe carne 
şi făiJIJ.ă corespunde pe deplin absolutismuluiu etc. 

Boul ăsta a plătit timp de 2 ani octroi * şi încă nu ştie acest 
lucru, el crede că aşa ceva nu există decît în Prusia. într-un cu
vînt, cu excepţia cîtorva plagiate şi a dtorva fraze, broşurica este 
de la un cap la altul liberală, ba încă german-liberală. 

Toţi muncitorii de aici sînt convinşi că Weitl [ing] nu a scris 
singur „Garanţia" 48• Se pare că în afară de S. Schmidt, Becker ** 
etc. au fost şi cîţiva francezi care i-au furnizat material ; în spe
cial se spune că i-a trimis manuscrise un oarecare Ahren din Riga, 
muncitor la .Paris, care în prezent se află în America şi care ar fi 
elaborat şi p artea p rincipală din „Omenirea aşa cum este şi cum 
ar trebui să fie " .  Oamenii de aici i-au scris o dată lui Weitling 
la Londra în legătură cu acest lucru, dar el s-a supărat din 
cale-afară şi ia răspuns că asta nu-i decît o calomnie. 

[Pe plic adresa] 

Monsieur Charles Marx, 19, Plaine Ste Gudule, Bruxelles 

Publicat pentru prima oară 
�n : „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx" , 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

9 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către comitetul comunist de corespondenţă 
de la Bruxelles 

Scrisoarea nr. 2 către comitet 

Dragi prieteni, 
Foarte interesante ştirile pe care mi le-aţi transmis cu privire 

la Belgia, Londra şi Bresilau ***.  Din ele am comunkat lui Ew[er
beck] şi B [ernay]s tot ce-i i1IJ.teresa. Ţineţi-mă la curent cu reuşita 
celor întreprinse de noi şi cu p articiparea plus ou moins ** ** entu-

* - Taxă pe bunurile de larg consum introduse în oraşe. - Nota trad. 
** August Becker. -- Nota red. 

*** Denumirea poloneză : Wro.;:law. - Nota red. 
**** - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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ziasită a diferitelor localităţi, pentru ca, la rîndul meu, să le vorbesc, 
în măsura în ,care e necesar, muncitorilor de aici. Ce fac cei din 
Koln ? - De aici vă pot da tot felul de veşti : 

1 .  M-am întîLnit de mai multe ori cu muncitorii din localitate, 
respectiv cu conducătorii tîmplarilor din Faubourg Saint Antoine. 
Oamenii ăştia au o organizaţie de un fel deosebit. 1n afară de tre
burile legate de Uniune 49, treburi care, din cauza serioaselor di
sensiuni cu 1croitorii lui Weitling *, s-au complicat foarte mult, 
băieţii ăştia, mai bine zis 12-20 dintre ei, se întîlnesc o dată pe 
săptămînă şi discută ; dar cînd, aşa cum era firesc, subiectele de 
discuţie s-au epuizat, E [werbeck] s-a văzut nevoit să le ţină pre
legeri despre istoria Germaniei - ab ovo ** -, rprncum şi unele 
prelegeri, cum nu se poate mai confuze, pe teme de economie 
politică, un fel de umanizare a lui „Deutsch-Franzosische Jahr
bilcher" .  Intre timp am apărut eu. Pentru a stabili o legătură mai 
strînsă cu ei, le-am făcut două expuneri asupra dezvoltării Germa
niei cu începere de la revoluţia franceză, luînd drept bază relaţiile 
economice. Ceea ce află la aiceste adunări săptămînale ei discută 
duminică la adunările de la periferie, la care participă cine vrei 
şi cine nu vrei, cu nevastă şi copii. Aici - abstraction faite de 
toute espece de politique * * *  - sînt dezbătute un fel de „probleme 
sociale " .  Adunările astea oferă avantajul că pot fi atraşi oameni 
noi, întrucît sînt legale. Acum vreo două săptămîni a venit poliţia, 
care a încercat să opună un veto, dar s-a lăsat uşor domolită şi 
n-a luat nici o măsură. Adeseori se adună mai bine de 200 de 
oameni. 

Dar lucrurile nu mai pot continua aşa. Oamenii ăştia au intrat 
într-o stare de apatie, fiindu-le silă de ei înşişi. Comunismului 
croitorilor ei nu-i opun altceva decît frazeologia despre umanita
rism 50 a lui Griln şi un Proudhon grilnizat, care le-a fost inoculat 
cu multă trudă parte de d-l Griln în persoană, parte de scutierul 
său, bătrînul şi înfumuratul meşter tîmplar papa Eisermann, parte 
de amicul nostru E[werbeck] . După cum era şi de aşteptat, curînd 
li s-a făcut lehamite de toate astea ; au început veşnicile repetări, 
şi, pentru ca oamenii să nu adoarmă (textual, deoarece această 
epidemie bîntuia la toate şedinţele) , E [werbeck] îi torturează cu 
dispute savante despre „adevărata valoare" (pe care, în parte, o 
am şi eu pe · conştiinţă) şi le impuie capul cu codrii germani, cu 
Hermann-heruscul şi cu cele mai stupide etimologii vechi-germane, 
după Adelung, - toate eronate. 

* Vezi volumul de faţă, p. 3 1 ,  35. - Nota red. 
** - Textual - din nou, de Ia început. - Nota trad. 

*--* - abstracţie făcînd de orice politică. - Nota trad. 
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De altfel, adevăratul şef .al acestor oameni nu este E [werbeck] , 
ci J[unge] , care a fost aîndva 'la Bruxelles. Băiatul ăsta ştie foarte 
bine ·ce ar trebui schimbat şi ar putea face multe, căci îi bagă pe 
toţi în buzunar şi e de zece ori mai deştept decît toată clica la un 
loc, dar e prea nestatornic şi de fiecare dată are alte proi€cte. 
Dacă pînă astăzi am r€alizat atît de puţin, e numai pentru că în 
aprnape 3 săptămîni n ... am reuşit să-l văd - la întruniri nu vine 
şi nu e nicăieri de găsit. Fără el, cei mai mulţi sînt slabi şi şovăi
tori. Dar cu oamenii ăştia trebuie să ai răbdare ; mai întîi ar trebui 
să i se facă vînt lui Griin, care, direct sau indirect, a exercitat 
o nefastă influenţă demobilizatoare, iar apoi, după ce le va ieşi 
din cap frazeologia acestuia, sper să fac treabă cu ei, căci toţi 
manifestă un deosebit interes pentru studierea problemelor eco
nomice. Cum de E[werbeck] , care, cu toată binecunoscuta lui con
fuzie de idei, mai înfloritoare azi ca oricînd, este omul cel mai 
bine intenţionat din lume, sînt absolut sigur, iar J [unge] este cu 
totul de partea mea, lucrurile se vor aranja în curînd. In leaătură 
cu corespondenţa ,  am stat de vorbă cu cei şase. Planul a fost 
primit cu entuziasm, îndeosebi de J[unge] , şi va fi pus în aplicare 
aici. Dar atîta timp cit influenţa personală a lui Griin nu va fi 
înlăturată şi oamenii nu se vor debarasa de frazeologia lui, ei nu-şi 
vor recăpăta energia ; pînă atunci, din cauza impedimentelor ma
teriale (îndeosebi a faptului că  toate serile sînt ocupate) , nu se 
poate face inimic. Le-am propus •Ca, în prezenţa lor, să-i arunc lui 
Griin în obraz toate ticăloşiile lui ; B [ernay]s vrea şi el să vină, iar 
E[werbeck] de asemenea are de gînd să se răfuiască cu el. Aceasta 
se va întîmpla atunci cînd îşi vor încheia socotelile personale cu 
G [riin] , respectiv cînd vor avea garanţia că vor recăpăta banii 
avansaţi lui G [riin] pentru a-şi tipări porcăriile în legătură cu 
Landtagul. Dar, cum J[unge] n-a venit, iar de faţă cu G [riin] cei
lalţi s-au comportat, mai mult sau mai puţin, ca nişte copii, nici 
treaba asta nu s-a făcut, deşi, cu puţină osteneală, s-ar fi putut 
rezolva în 5 minute. Ghinionul e că cei mai mulţi dintre băietii 
ăştia sînt şvabi. 

2. Şi acum vă ofer un divertisment. In noua sa carte, încă 
netipărită, pe care o traduce Griin, Proudhon născoceşte un plan 
măreţ : să scoată bani din piatră seacă şi să aducă împărăţia ceru
rilor pe pămînt pentru toţi muncitorii 51• Nimeni nu ştia despre ce 
este vorba. G [riin] păstra secretul cu sfinţenie, dar se lăuda pe 
toate drumurile că e în posesiunea pietrei filozofale. Toată lumea 
aştepta cu nerăbdare. In sfîrşit, săptămîna trecută, papa Eisermann 
s-a abătut pe la tîmplari, eram şi eu acolo, şi încetul cu încetul bă-
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trînul fanfaron ne-a dezvăluit cu naivitate tot secretul. D-l Griin 
i-a împărtăşit întregul plan. Şi acum ascultaţi în ce constă mă
reţul plan de salvare a lumii : ni plus ni moins decît labour-bazars 
sau labour-markets 52, care sînt de mult cunoscute în Anglia şi 
care de zece ori au dat faliment, nişte asociaţii ale tuturor mese
riaşilor din toate ramurile, un mare depozit, unde toate produsele 
membrilor a.sociaţiei sînt evaluate cu exactitate după cheltuielile 
pentru materiile prime la care se adaugă costul muncii şi sînt 
plătite prin alte produse ale membrilor asodaţiei evaluate în ace
laşi fel. Partea de produse care depăşeşte consumul asociaţiei ur
mează să fie vîndută pe piaţa mondială, iar suma obţinută să fie 
plătită producătorilor. iin felul acesta, filozofează isteţul Proudhon, 
producătorul şi coasociaţii lui desfiinţează profitul intermediarilor. 
Că în acest mod el desfiinţează şi profitul la capitalul asociaţiei 
sale, că acest capital şi acest profit trebuie să fie la tel de mari 
C'a şi capitalul şi profitul intermediarilor înlătur.aţi, că, aşadar, el 
dă cu dreapta ceea ce ia cu stînga, la toate astea înţeleptul nostru 
nu s-a gîndit. Că muncitorii săi nu vor fi niciodată în stare să 
aducă capitalul necesar, întrucît în cazul acesta ei ar putea, cu 
acelaşi succes, să întemeieze întreprinderi proprii, că eventualele 
economii pe care asociaţia le-ar face la cheltuieli ar fi contra
balansate de riscul enorm, că toată povestea se reduce la dorinţa 
de a găsi un truc prin care să se desfiinţeze profitul în lumea 
actuală, menţinîndu-i pe producătorii de profit, că asta este o ade
vărată idilă gen Straubinger 53, care de la început exclude cu de
săvîrşire marea industrie, construcţiile, agriculturia etc., că ei ar 
trebui să suporte numai pierderile burgheziei, fără a avea şi cîşti
gurile ei, toate acestea şi sute de alte considerente, care se impun 
de la sine, el le scapă din vedere, lăsîndu-se prins în mirajul unei 
fericiri care lui i se pare plauzibilă. O poveste să te iei cu mîinile 
de păr. Tatăl de familie Griin crede, fireşte, în noul plan de salvare 
şi se şi vede, în mintea lui, în fruntea unei asociaţii de 20 OOO de 
muncitori (ei vor de la început ceva în stil mare), unde, desigur, 
întreaga lui familie va fi hrănită, îmbrăcată şi cazată gratis. Iar 
Proudh[on] se compromite pentru totdeauna, şi-i compromite pe 
toţi sodaliştii şi comuniştii francezi în faţa ec•onomiştilor burghezi, 
dacă vine cu aşa ceva în public. Iată cum se explică lamentările 
lui şi atacurile împotriva revoluţiei 54 - el avea in petto * un 
mijloc paşnic de salvare. Pr[oudhon] seamănă întocmai cu John 
Watts. Acesta socoate că, în ciuda ateismului şi socialismului său 
nerespectabil, trebuie neapărat să apară în ochii burghezilor ca o 

„ - gata pregătit. - Nota trad. 
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persoană respectabilă ; Pr[oudhon} depune toate eforturile pentru 
a fi recunoscut drept un mare economist, în pofida polemicii sale 
cu economiştii. Aşa sînt sectarii. Şi apoi, ,asta este o poveste atît 
de veche ! 

3. Acum o altă istorie cum nu se poate mai ciudată. In „Allge
meine Zeitung" clin Augsburg din 21 iulie a apărut o corespondenţă 
din Paris, datată 16 iulie, despre Ambasada rusă : 

„Aceasta este ambasada oficială - dar, în afara ei sau, mai 
degrabă, deasupra ei, se află un oarecare domn Tolstoi, c'are nu 
ocupă o funcţie prec'isă, dar trece drept «Un om de încredere al 

curţii» . Anterior a ocupat un post în Ministerul Instrucţiunii, iar 
la Paris a venit cu o misiune literară, a scris aici cîteva memorii 
pentru ministerul său, cîteva cronici referitoare la presa franceză. 
Apoi a încetat de a mai scrie, în schimb a început să acţioneze . 
Trăieşte pe picior mare, este invitat peste tot şi primeşte pe toată 
lumea, se ocupă cu de toate, ştie totul şi aranjează multe. După 
părerea mea, el este adevăratul ambasador al Rusiei la Paris, 
„.intervenţiile lui fac minuni" (toţi polonezii care vor să fie graţiaţi 
i se adresează lui) , „- la ambasadă toată lumea se pleacă în faţa 

lui, iar la Petersburg se bucură de multă consideraţie" .  

Acest Tolstoi nu e altul decît nobilul nostru Tolstoi, care ne-a 
minţit că  ar vrea să-şi vîndă moşiile din Rusia 55• în afară de lo
cuinţa în care ne-a primit pe noi, mai avea un hotel luxos în 
rue Mathurin, unde îi primea pe diplomaţi. Polonezii şi mulţi dintre 
francezi ştiau de mult acest lucru, numai radicalii germani, în fata 
cărora el socotea că e mu.i bine să j oace rolul de radical, habar 
n-aveau de nimic. Articolul de mai sus a fost scris de un polonez 
pe care Bernays îl cunoaşte şi a fost imediat reprodus în „Corsaire
Satan" şi în „National". Cînd a citit articolul, Tolstoi n-a făcut nicl 
un fel de observaţii, a rîs numai cu poftă şi a făcut tot felul de 
glume pe seama demascării lui. In prezent se află la Londra şi, cum 
la Paris rolul său s-a terminat, îşi va încerca norocul acolo. Păcat 
că nu se mai întoarce ; i-aş fi jucat cîteva feste şi în cele din urmă 
mi-aş fi depus cartea de vizită în rue Mathurin. Din toate as_ţea 
reiese clar că  şi Annenkov, pe care ni l-a recomandat el, este tot 
spion rus. Chiar şi Bakunin, care trebuie să fi ştiut toată această 
poveste, întrucît ceilalţi ruşi o ştiau, este foarte suspect. Eu, de
sigur, nu-l voi lăsa să observe acest lucru, dar voi căuta să le-o 
plătesc ruşilor. Oricît de puţin primejdioşi ar fi pentru noi aceşii 
spioni, nu trebuie totuşi să le trecem nimic cu vederea. Sînt foarte 
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potriviţi ca obiecte pentru a se face experimente de intrigă in 
corpore vili *· Pentru asta sînt destul de buni. 

4. Pap a  Hess. După ce am reuşit să dau uitării, respectiv să 
plasez în cel mai îndepărtat capăt al faubourgului Saint Antoine, 
unde nu-s decît suspine şi scrîşnete de dinţi (Griin şi Gsell) , pe 
soţia lui Hess, care tună şi fulgeră impotriva lui, acum cîtva timp 
am primit, printr-un oarecare Reinhardt, o scrisoare prin care pă
rintele comuniştilor îşi exprimă dorinţa de a relua relaţiile. Să 
mori de rîs, nu alta. Desigur, ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat, 
într-un dulci jubila ** absolut, şi în plus ceva care se potriveşte 
perfect bătrînului Hess. După ce a constatat că într-o oarecare 
măsură s-a împăcat cu „partidul" (eompania evreiască pare să fi 
dat faliment) „şi că are din nou poftă de lucru" (eveniment ce se 
cuvine anunţat cu surle şi trîmbiţe) , el dă următoarea notă isto
rică (datată 19 august) : 

„Cu cîteva săptămîni în urmă, aici, la Kăln, era cî t pe-aci să 
izbucnească o răscoală sîngeroasă, un număr foarte mare de per
soane erau înarmate" (Moses, cu siguranţă, nu făcea parte dintre 
ei) . „Răscoala n-a izbucnit, deoarece soldaţii nu şi-au făcut apari

ţia" (un colosal triumf al filistinului de cafenea din Kăln) etc. etc. 
Apoi despre adunările cetăţeneşti, unde „noi" ,  id est *** „parti

dul " ,  şi d-l Moses, qua **** 1comuniştii, „am obţinut o victorie atî t  

d e  absolută, încît noi" etc. 
„Mai întîi i-am zdrobit definitiv pe aristocraţii banului„ .  apoi 

pe micii burghezi " (căci printre ei nu există talente) . 11Pînă la urmă 
am fi ( !) putut impune totul în adunări" (de pildă să-l facem pe 
Moses primar general) ; „a fost adoptat un program pe care candi
daţii, din însărcinarea adunării, vor fi obligaţi să-l susţină şi pe 
care" (i-auziţi !) „comuniştii englezi şi francezi nu l-ar ii putut (!!!) 
concepe într-un mod mai radical" (şi căruia nimeni nu-i putea da 
o interpretare mai absurdă decît Moses) „„ .Interesează-te " (sic !) 
„din cînd în cînd de [soţia] ***** mea" (amîndouă părţile doreS<c să 
mă ocup pe riscul şi răspunderea mea de partea feminină, j 'en ai 
Ies ipreuves ******)„ .  „şi împărtăşeşte-i lui Ew[erbeck] toate acestea 
pentru a-i ridica moralul" .  

* - textual : corpuri fără valoare (se referă I a  animalele pentru ex
perienţe de anatomie). - Nota trad. 

** - într-o blindă fericire. - Nota trad. 
*** - adică. - Nota traa. 

**** - respectiv. - Nota trad. 
***** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

****** - am dovezi. - Nota trad. 
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Domnul să vă binecuvinteze pentru această „ridicare a mora
lului" ,  pentru această mană cerească. Eu, fireşte, îl ignorez com
plet pe dobitocul ăsta - acum i-a scris şi lui E [werbeck] (şi numai 
pentru a-l face să trimită pe speze proprii o scrisoare jumătăţii 
dumisale) şi ameninţă că va sosi peste două luni. Dacă mă va vi
zita, cred că-i voi putea aduce şi eu la cunoştinţă ceva care „să-i 
ridice moralul " .  

Şi dacă tot m-am pornit, vă mai spun în încheiere că Heine 
e din nou a1c1, şi alaltăieri am fost pe la el împreună cu 
E [werbeck] . Bietul de el e prăpădit de tot. E slab ca un schelet. 
Procesul de ramolisment evoluează, la fel şi p aralizia feţei. 
E [werbeck] crede că s-ar putea să moară într-o bună zi de pe 
urma unui edem pulmonar sau a unei congestii cerebrale, dar nu-i 
exclus s-o mai ducă,  cînd mai bine, cînd mai rău, vreo 3-4 ani. 
E, bineînţeles, cam deprimat, trist, şi lucrul cel mai curios, deose
bit de îngăduitor (şi în mod serios) în aprecierile lui - numai pe 
socoteala lui Măurer face tot felul de glume. încolo, e plin de 
obişnuita-i energie spirituală, numai înfăţişarea lui, căreia barba 
încărunţită îi dă un aspect şi mai straniu (în jurul gurii nu se mai 
poate bărbieri) , face o impresie tragică. Este groaznic de deprimant 
să vezi un tip atît de grozav stingîndu-se de la o zi la alta. 

L-am văzut şi pe marele Măurer. „Omuleţule, 
omuleţule, de ce n-ai pic de greutate I" Face să-l 

~ 
vezi ; am fost cum nu se poate mai grosolan faţă de 
el, iar neghiobul, drept mulţumire, îmi arată o deose-
bită afecţiune şi spune despre mine că am o figură 
blindă. Arată de parc-ar fi Karl Moor la 6 săptămîni 
după moarte. Răspundeţi-mi cît mai curînd ! 

[Paris] , miercuri 1 6  septembrie 1846 

Al vostru 
E. 

Ca să vă amuzaţi, vă transmit următoarele : Intr-un articol cu 
privire la articolele lui Biedermann * [despre] comunism 56, „Journal 
des :Economistes" din august a.c. oferă mai întîi inepţiile lui Hess 
într-o franţuzească comică, apoi spune : acum despre d-l Marx. 

„D-l Marx este cizmar, după cum un alt comunist german, 
Weitling, este croitor. Primul" (M[ar]x) „nu are despre comunismul 
francez, pe care a avut norocul să-l studieze la faţa locului, o 
părere prea bună ( ! ) .  De altfel, Marx nu merge absolut de loc mai 
departe" (nu-i aşa că după fraza asta .alsaciană îl recunoşti pe 
d-l Fix ?) „de formulările abstracte şi se fereşte cu grijă să abor-

* Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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deze o problemă cu adevărat practică. După el" (fii atent ce absur
ditate), „eliberarea poporului german va servi drept semnal pentru 
eliberarea neamului omenesc ; capul acestei mişcări de eliberare 
va fi filozofia, iar inima sa - proletariatul. Cînd totul va fi gata, 
cocoşul galic va vesti renaşterea Germaniei... 

Marx spune că trebuie creat în Germania un proletariat uni
versal ( ! !) ,  care să realizeze ideea filozofică a comunismului" .  
Semnat T.F. (mort între timp) *· 

Aceasta a fost ultima sa operă. 1n numărul precedent a apărut 
o critică la fel de comică a cărţii mele 57• Numărul din septembrie 
conţine o critică referitoare la Julius, pe care n-am citit-o înC'ă 58• 

La „Fraternite " se duce o luptă aprigă între materialişti şi 
spiritualişti. Materialiştii, învinşi cu 23 de voturi contra 22, au ieşit 
din redacţie. Dar asta nu .a împiedicat revista „Fraternite" să 
publice un articol destul de bunicel despre diferitele trepte ale 
civilizaţiei şi capacitatea ei de a evolua spre comunism. 

Scrieţi-mi cit mai repede, căci peste 14 zile [plec] de aici * "'  
[şi în]**  acest caz o scrisoare [poate] foarte bine s ă  zacă„. **  sau 
să fie refuzată la vechea mea locuinţă. 

/Pe partea destinată adresei] 

D-lui Charles Marx, au Bois Sauvage, Plaine Sainte Gudule, 
Bruxelles. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und K. Marx•,  
Bd. I, Stuttgart, 1 913 

1 0  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 59 
la Bruxelles 

Dragă Marx, 
O serie întreagă de lucruri pe care voiam să ţi le scriu 

privatim ** * le-am scris în scrisoarea de afaceri, fiindcă rpe aceen 

* ln original tot paragraful incepind de la cuvintele : „D-l Marx ... " este 
î.n limba franceză. - Nota trad. 

** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
*** - în particular. - Nota trad. 



46 1 0. Engels către Mo.rx. 18 septembrie 1 846 

am scris-o mai întîi. De data asta nu face •nimic dacă vor citi şi 
ceilalţi toate aceste nimicuri. 

Pînă acum încă nu mi-am putut lua inima-n dinţi ca să fac 
extrasele din F[euerbach] . Aici, la Paris, un asemenea material ţi 
se pare foarte plicticos. Dar acum am cartea 60 Ia mine acasă şi o 
să mă apuc foarte curînd de ea. Pelteaua lui Weyd[emeyer] este 
de-a dreptul înduioşătoare. Individul afirmă mai întîi că vrea să 
întocmească un manifest în care să declare că noi sîntem nişte 
golani, şi apoi îşi exprimă nădejdea că toate acestea nu vor duce 
la divergenţe personale. Aşa ceva nici chiar în Germania nu se 
poate întîmpla decît Ia graniţa dintre Hanovra şi Prusia. E pur şi 
simplu scandalos că dificultăţile tale băneşti persistă. Pentru manu
scrisele * noastre nu cunosc alt editor în afară de Leske, care atîta 
timp cit durează tratativele n-ar trebui să afle despre critic'a Ia 
adresa editurii lui. Lowenth[al] .cu siguranţă nu Ie va primi, el 
a respins, sub tot felul de pretexte infecte, o afacere foarte avanta
joasă propusă de Bf ernay] s (viaţa bătrînului de aici, în două vo
lume, primul avea să fie tipărit acum şi difuzat imediat după 
moartea bătrînului, al doilea urmînd să apară Ia scurtă vreme după 
aceea) . Mai e şi laş, pretinde că ar putea fi expulzat din Frankfurt. 
Există perspectiva ca lucrarea lui B [ernay] s să fie acceptată de 
Brockhaus, care, bineînţeles, îşi închipuie că este concepută în 
spirit burghez. -- Cei din Westfalia i-au trimis manuscrisele lui 
D [aniel]s ? 61 - Ai auzit ceva mai precis în legătură cu proiectul 
celor de Ia Koln, despre care, după cum îţi aminteşti, a scris 
Hess 62 ? - Grozave sînt, mai ales, pălăvrăgelile lui Luning. Parcă-I 
şi văd pe individul ăsta cumsecade, gata să facă în pantaloni. 
Cînd noi criticăm toate ticăloşiile lor, acest nobil domn afirmă 
că asta este „autocritică" 63• Dar, în curînd, cu aceşti indivizi se 
va întîmpla aşa cum s-a scris : „Şi dacă n-are fund, pe ce-o să stea 
cava1erul ?" ** Şi Westfalia se pare •Că încetul •cu încetul începe 
să-şi dea seama că nu are fund, sau, vorbind în limbajul lui 
Moses *** ,  nu are o „bază materială" pell'tru comunismul ei. 

în ce mă priveşte, Piittmann n-a greşit prea mult cînd a spus 
că cei de Ia Bruxelles colaborează Ia „Prometheus " .  Ascultă şi tu 
cit de abil a aranjat nemernicul ăsta lucrurile. Cum aveam şi eu 
nevoie de bani, i-am scris să-mi trimită odată onorariul pe care 
mi-I datorează de nu ştiu cit timp. Tipul mi-a răspuns că, în ceea 

* K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9-572. - Nota 
trad.) - Nota red. 

** Din epigrama lui Goethe. „Totalitate" .  - Nota red. 
*** Hess. - Nota red. 
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ce priveşte onorariul pentru primul articol *, pe care l-a publicat 
în „Biirgerbuch" ,  el l-a însărcinat pe Leske să mi-l plătească (bine
înţeles că n-am primit nimic) . dar, în ceea ce priveşte celălalt 
articol **, apărut în nr. 2 al publicaţiei „Rheinische Jahrbiicher " ,  
e adevărat c ă  e l  a primit dej a banii de la  editor, dar fiindcă ger
manii soi-disant *** ·Comunişti l-au lăsat în pană în modul icel mai 
ruşinos pe el, marele P, împreună cu celălalt mare P al său, 
„Prometheus " ,  atunci el, P nr. 1 ,  s-a văzut silit să folosească toate 
onorariile (inclusiv onorariul lui E[werbec]k etc .) pentru tipărirea 
lui P nr. 2, şi, de aceea, onorariile ne vor putea fi plătite abia 
peste x săptămîni ! I Grozavi tipi, dacă nu le dai manuscrise, pun 
mina pe bani. Aşa devii colaborator şi acţionar la „Prometheus" .  

Aseară am citit aici, l a  muncitori, Adresa celor din Londra 64, 
gata tipărită. O prostie. Se adresează „poporului" ,  adică unor pre
supuşi proletari din Schleswig-Holstein, cînd acolo nu poţi întîlni 
decît ţărănoi germani şi nişte straubingeri pătrunşi de spiritul de 
breaslă. Au învăţat de la englezi tocmai această absurditate , igno
rarea totală a condiţiilor existente în realitate şi incapacitatea 
de a înţelege dezvoltarea istorică. In loc să dea un răspuns direct 
la problema Schleswig-Holstein, ei vor ca poporul, de fapt inexis
tent în sensul în care îl înţeleg ei, să ignoreze această problemă, 
să se comporte paşnic, ;p asiv ; ei nici nu se gîndesc ·că burghezii 
fac totuşi ce vor ei. Făcînd abstracţie de injuriile - inutile şi 
absolut fără nici o legătură cu concluziile lor - la adresa burghe
ziei (care ar putea fi foarte bine înlocuile cu fraze despre free
trade) . Adresa putea să apară tot atît de bine şi în free-trade 
press **** din Londra, care nu ar vrea ca Schleswig-Holstein să 
facă parte din uniunea vamală. 

In ziarele germane au apărut deja aluzii că Julius s-ar afla 
în solda prusienilor şi ar scrie pentru Rother. Burghezul *****,  care, 
după cum spune d'E[ster] , a fost atît de entuziasmat de nobilele 
lui lucrări, va avea motiv să se bucure. - Apropo de Schleswig
Holstein ; birjarul ****** i-a scris alaltăieri cîteva rînduri lui 
E[werbec]k, spunîndu-i că trebuie să fim acum atenţi cu scrisorile, 

* F. Engels. „Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă şi 
care mai fiinţează încă" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2,  Bucureşti, 
Editura politică ,  1962, ed. a II-a, p .  547-562. - Nota trad.). - Nota red. 

** F. Engels. „Sărbătoarea naţiunilor la Londra" .  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura ,politică, 1 962, ed. a II-a, p. 640-652. 
- Nota trad.). - Nota red. 

*** - aşa-zişii. - Nota trad. 
**** - presa liber-schimbistă. - Nota trad. 

***** Heinrich Biirgers. - Nota red. 
****** Georg Weber. - Nota red. 
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fiiil!dcă danezii icenzurează toată corespondenţa. iEl e de părere că 
s-ar putea ajunge ila un conflict armat. Dubito * ,  dar e bine că bă
trînul danez îi strînge atît de zdravăn în chingi pe cei din 
Schleswig-Holstein 65• Ai citit cumva în „Rheinischer Beobachter" 
faimoasa poezie „Schleswig-Holstein scă1dat de valuri " ? Mi-a fost 
imposibil să reţin cuvintele, dar face aproximativ următoarea 
impresie : 

Schleswig-Holste1n, de mări împrejmuită, Schleswig-Holstein, 
cu noi înrudită. 

Schleswig-Holstein, german gerai, - Schleswig-Holstein, 
german plai l 

Schleswig-Holstein, de vilvătăi cuprinsă, Schleswig-Holstein, 
de flăcări încinsă. 

Schleswig-Holstein .pin-la unu' va lupta, Schleswig-Holstein, 
nu te lăsa I 

Schleswig-Holstein cintă fotr-una voios : „Schleswig-Holstein I 
danezilor podoabă fără folos I"  

Schleswig-Holstein, pină .c!nd va ·răsuna : „Schleswig-Holstein", 
în întreaga ţara mea I 

Schleswig-Holstein, inimă sănătoasă, - Schleswig-Holstein, 
mină neputincioasă, 

Schleswig-Holstein, oameni fără minte, Schleswig-Holstein, 
ruşine fierbinte. 

Schleswig-Holstein, înrudită ; Rămîi credincioasă, patria mea 
aşa se termină porcăria asta. E un cîntec groaznic, demn să fie 

cîntat de cei din Dithmarschen, care, la rîndul lor, sînt demni să 
fie cîntaţi de Piittmann. 

Burghezii din Koln încep să se mişte ; au lansat împotriva 
domnilor miniştri un protest care pentru cetăţeanul german repre
zintă 1limita posibilului. Bietul orntor de amvon berlinez ** ! S-a 
luat de păr cu toţi consilierii municipali din imperiul său ; întîi 
disputa iteologică de la Berlin, apoi acelaşi lucru la Breslau ***,  
acum povestea de la Koln. Acest imbecil seamănă, ca două pică
turi de apă, cu Iakob I al Angliei, pe c'are şi l-a luat, pare-se, drept 
model. In curînd se va apuca şi el, probabil, să ardă vrăjitoare 
pe rug. 

In scrisoarea de afaceri **** am comis faţă de Proudhon o ne
dreptate cu adevărat strigătoare la cer. Şi cum în acea scrisoare 
nu mai era loc să adaug un post-scriptum, trebuie să rectific aici. 
Vezi tu, eu am crezut că s-a făcut vinovat de o mic'ă absurditate, 
de o absurditate în limitele raţiunii. Ieri problema aceasta a fost 
din nou discutată pe larg, şi mi-am dat seama că această nouă 

* - Mă îndoiesc. - Nota !rad. 
** Friedrich Wilhelm al IV-iea. - Nota red. 

*** Denumirea poloneză : Wrot;:law. - Nota red. 

**** Vezi volumul de faţă, p. 40-42. - Nota red. 
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absurditate este în realitate o absurditate fără margini. Inchi
puieşte-ţi : proletarii trebuie să-şi plaseze economiile în acţiuni cu 
o valoare nominală mică. Din acest fond (pentru început e nevoie, 
desigur, de cel puţin 10 000-20 OOO de muncitori) urmează să se 
construiască mai întîi unul sau mai multe ateliere în una sau mai 
multe ramuri meşteşugăreşti ; o parte din acţionari urmează să 
lucreze acolo, iar 1. produsele să fie vîndute acţionarilor la preţul 
materiilor prime plus preţul muncii (în felul acesta acţionarii nu 
trebuie să plătească nici un profit) şi 2. eventualul surplus de pro
duse să fie vîndut la preţul curent pe piaţa mondială. Pe măsură 
ce capitalul societăţii va creşte, pe seama atragerii de noi acţio
nari sau pe seama noilor economii ale vechilor acţionari, el va fi 
folosit la construirea de noi ateliere şi fabrici etc. etc., pînă cînd 
toţi proletarii vor avea de lucru, pînă cînd toate forţele de pro
ducţie din ţară vor fi fost cumpărate şi, astfel, capitalurile care se 
află în mîna burghezilor îşi vor pierde puterea de a comanda 
muncii şi nu vor mai putea aduce profituri ! Aşadar, capitalul va fi 
desfiinţat, pentru că „a fost găsită o instanţă unde capitalul, cu 
alte cuvinte 1însuşi izvorul dobînzii" (vechiul droit d'.aubaine 66 
ceva mai precizat şi griinizat) , „ca să zicem aşa, dispare" .  fo această 
frază, repetată de nenumărate ori de papa Eisermann, deci învă
ţată pe de rost de la Griin, vei întrezări destul de limpede vechile 
floricele retorice ale lui Proudhon. Pentru început domnii ăştia au 
de gînd, nici mai mult, nici mai puţin decît să cumpere întreaga 
Franţă, iar mai tîrziu poate şi restul lumii, cu ajutorul economiilor 
realizate de proletari şi prin renunţarea acestora la profit şi la 
dobînda capitalului lor. Şi, de vreme ce a fost născocit un pla_n 
atît de grozav, n-ar fi oare mult mai simplu, dacă tot e vorba să 
faci un tour de for,ce *, să baţi mai degrabă monede de 5 franci 
din argintul razelor de lună ? Şi prostănacii ăştia de muncitori de 
aici, mă refer la germani, cred o asemenea �:irostie ; ei, care n-au 
în buzunar nici măcar cîţiva gologani, cu care seara după întrunire 
să intre şi ei la o bodegă să bea un pahar cu vin, vor să cumpere 
din economiile lor toute la belle France **·  Rothschild şi consorţii 
lui sînt nişte simpli cîrpaci în comparaţie cu aceşti acaparatori 
colosali. Te-apucă turbarea. Griin i-a prostit în aşa hal pe băieţii 
ăştia, încît fraza cea mai absurdă capătă pentru ei mai mult sens 
dec'Ît faptul cel mai sirmplu, prezentat ica argument economic. E pur 
şi simplu ruşinos să fii nevoit să combaţi icu seriozitate asemenea 
absurdităţi. Dar trebuie să avem răbdare ; în ceea ce mă priveşte, 
n-am să-i las în pace pe oamenii ăştia pînă cînd nu-l voi înfrînge 

• - o ispravă. - Nota trad. 
** - toată frumoasa Frantă. - Nota trad. 

6* 
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pe Griin şi pînă cînd nu le voi deschide capul. Singurul om cu 
mintea întreagă, care-şi dă seama de toate aceste stupidităţi, este 
J [unge] al nostru, care a fost la Bruxelles. E [werbec]k le-a împuiat 
capul oamenilor ăstora cu tot felul de nerozii. In mintea lui e acum 
o confuzie cum nu s-a mai pomenit, din timp în timp ajunge în 
pragul nebuniei şi nu-ţi mai poate relata astăzi un fapt pe care l-a 
văzut ieri cu ochii lui, ca să nu mai vorbim de ceea ce a auzit. Ca 
să-ţi dai seama cit de total a fost subjugat de Griin, îţi spun numai 
atît : iarna trecută, cind Walthr din Trier se lamenta pe unde 
putea împotriva cenzurii, Griin l-a prezentat ca pe un martir al 
cenzurii, care duce cea mai nobilă şi mai neînfricată luptă etc., şi 
l-a folosit pe E [werbec]k şi pe muncitori ca să întocmească şi să 
semneze o adresă extrem de pompoasă către acest măgar de 
\l\Talthr, prin care i se mulţumeşte pentru eroismul de care a dat 
dovadă în lupta pentru libertatea cuvîntului I I I I Lui E [werbec]k 
îi vine să intre în pămînt de ruşine şi îi este foarte dudă pe el 
însuşi ; dar tîmpenia a fost făcută, iar acum trebuie să le scoatem 
din cap, lui şi muncitorilor, cele citeva vorbe pe care el însuşi şi 
le-a îndesat cu mare trudă acolo şi pe care apoi, tot cu mare trudă, 
le-a vîrît în cap muncitorilor. Căci el nu înţelege nimic pînă nu 
învaţă pe de rost, şi chiar şi atunci, de cele mai multe ori, înţe
lege totul pe dos. Dacă n-ar fi atît de bine intenţionat şi dacă, în 
general, n-ar fi un om atît de cumsecade, şi acum este mai mult 
ca oricind, ar fi imposibil să ai de-a face cu el. Mă mir şi eu cum 
de reuşesc s-o scot la capăt cu el. Uneori face observaţii foarte la 
locul lor, pentru a spune imediat după aceea cele mai mari nerozii. 
Aşa, bunăoară, cu prilejul expunerilor despre istoria Germaniei -
fie-le ţărîna uşoară - făcea atîtea greşeli şi spunea atîtea prostii 
de cite ori deschidea gura, încit cu greu îţi puteai stăpîni rîsul. 
Dar, după cum spuneam, vădeşte un zel nemaipomenit şi e uimitor 
de concesiv. In plus, are un umor sănătos şi o autoironie inepuiza
bile. Omul ăsta, cu toate prostiile lui, mi-e mai drag ca oricind. 

In legătură cu B [ernay]s aproape n-am ce-ţi spune. Am fost de 
citeva ori pe acolo, şi el o dată aici. La iarnă va veni probabil la 
Paris, stă însă prost cu banii. Cei din Westfalia i-au trimis 200 fr. 
pentru a-l corupe ; el a luat banii, dar de ei, bineînţeles, nu se sin
chiseşte. Weyd[emeyer] i-a oferit încă dinainte bani, iar el i-a scris 
că are nevoie de 2 OOO ir., altfel nu p oate face nimic ; i-am spus că 
cei din Westfalia vor răspunde că nu pot dispune de această sumă 
etc. - lucrurile s-au petrecut întocmai. Drept mulţumire el şi-a 
păstrat cei 200 fr. E destul de bine dispus, din tragica lui poveste 
nu face un secret faţă de nimeni, se înţelege foarte bine cu cei din 
jur, duce o viată de ţăran, lucrează la grădină, mănîncă bine ; am 
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impresia că s-a încurcat cu o fată din sat şi a încetat să-şi mai eta
leze suferinţele. ln sfîrşit, a ajuns la o idee mai limpede şi mai 
rezonabilă în legătură cu divergenţele din p artid, cu toate că, de 
cîte ori se iveşte ceva în genul ăsta, îi cam place să-şi aroge rolul 
lui Camille Desmoulins, şi, în general, nu e de loc potrivit pentru 
un om de partid. ln ceea ce priveşte ideile lui despre drept, acum 
nu te poţi înţelege cu el fiindcă încearcă să curme discuţia afirmînd 
că economia, industria etc. nu sînt specialitatea lui, şi cu rprilejul 
rarelor noastre întîlniri n-am putut ajunge la o discuţie serioasă. 
Dar am impresia că am spart oarecum gheaţa, şi cînd va veni aici, 
voi reuşi probabil, pînă la urmă, să-l fac să-şi înţeleagă greşeala.  
- Ce fac cei de acolo ? 

[Paris] 1 1 ,  rue etc. 18  septembrie 1846 

Al tău 
E. 

Query * : Nu crezi oare că povestea cu Tolstoi * * ,  care este cît 
se poate de sigură, ar trebui adusă la cunoştinţa londonezilor *** ? 
ln cazul cînd ar continua să-şi joace rolul printre germani, aceştia 
ar putea să-i compromită îngrozitor pe unii polonezi. Ce ne facem 
dacă individul se referă la tine ? 

Bern[ay]s a scris o broşură cu privire la polemica împotriva lui 
Roth[sc]hild 67• Va apărea în Elveţia în limba germană şi după cîteva 
zile şi aici, în franceză. 

Publicat pentru prima oară 
jn : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1 929 

1 1  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 

Engels către Marx 68 

la Bruxelles 

[Paris, septembrie 1 846] 

„.7. ar trebui să transforme paragrafele cu privire la împăr
ţirea dividendelor în paragrafe cu privire la împărţirea deficitului, 
căci altminteri ar da faliment chiar şi numai din cauza sublimului 

* - Intrebare. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, p. 42. - Nota red. 

*"'* - conducătorii din Londra ai Ligii celor drepţi. - Nota trad. 
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princ1pm : pagubele să fie suportate în întregime, dar profitul să 
fie împărţit. Ei ar trebui deci să facă afaceri de două ori mai bune 
decît oricare alt editor, pentru a rezista ; fapt este însă că pînă 
acum toţi editorii care au făcut comerţ exclusiv, sau în cea mai 
mare parte, cu cărţi interzise - Frăbel, Wigand, Leske -, cu 
timpul s-au ruinat : 1 .  din pricina confiscărilor, 2. ca urmare a 
excluderii lor de pe rpiaţă, ceea ce are totuşi + * loc, 3. ca urmare 
a porcăriilor pe care le fac comisionarii şi revînzătorii de cărţi, 
4. din pricina ameninţărilor poliţiei, a proceselor etc., 5. datorită 
concurenţei acelor editori care numai din cînd în cînd tipăresc 
lucrări subversive şi pe care deci poliţia îi controlează mai rar şi 
au mai multe şanse să primească manuscrise care merg, iar celor 
care editează cărţi stereotipe nu Ie rămîn decît rebuturile şi căr
ţile care nu se c'er. Războiul editorilor cu poliţia poate fi dus cu 
succes numai atunci cînd Ia el participă un număr mare de edi
tori. EI este, essentie11ement **,  un război de gueri11a şi poţi să 
cîştigi doar dacă nu te expui prea des acestui risc. Piaţa nu este 
destul de mare pentru a face o specialite *** din această marfă. 

De altfel n-are nici o importanţă dacă ac'eastă societate se 
ruinează, tot Ia ruină ajunge, orice ar face ; dar cu acest sistem 
de garanţii se ruinează mult prea repede, ceea ce duce Ia o febră 
acută cu trei crize, a treia fiind, în mod sigur, mortală. Pentru 
seria de manuscrise care se aşteaptă, şi care nu va fi prea mare, 
o formă uşoară de ftizie ar fi mai nimerită. Rău e numai că îşi 
grevează prea mult capitalul dacă se ocupă ea însăşi de tipărire. 
Ar trebui să dispună de un asemenea capital, încît să aibă posi
bilitatea de a tipări cam vreun an şi jumătate. Căci, dacă presu
punem că capitalul pe care îl cheltuieşte societatea în primul an 

ar fi = 3 OOO de taleri, bilanţul făcut după tîrgul de paşte, în cazul 
cînd afacerile merg binişor, îi va aduce circa 2/s, deci cel puţin 
2 OOO de taleri. Prin urmare, pentru cel de-al doilea an, ea trebuie 
să aibă cel puţin încă 1 OOO de taleri în afară de cei 3 OOO. Aşadar, 
1/a sau 1/4 din capital îi va rămîne în permanenţă angaj at din 
pricina cărţilor nevîndute, a răilor platnici etc. Poate că această 
sumă ar putea fi obţinută în plus de Ia acţionari, sub forma unui 
avans care ar urma să fie restituit treptat. De altfel, ar trebui mai 
întîi să stăm de vorbă cu un editor, pentru a şti exact ce parte 

* - într-o măsură mai mare sau mai mică. - Nota trad 
** - în esenţă. - Nota trad. 

*** - specialitate. - Nota trad. 
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din capitalul investit va rămîne angajat la sfîrşitul primului an, 
sau în cît timp poate să se rotească întregul capital. Lucrul acesta 
nu-l ştiu prea bine , dar am motive să cred că în calculele de mai 
sus am apreciat capitalul angajat mai degrabă la o sumă prea 
mică decît la una prea mare. 

D-l girant se va îmbogăţi cu cei 200/o ai săi din profitul obţinut. 
Dacă în fondul de rezervă vor intra şi 10°/o din eventualele pier
deri, se va ajunge la un deficit considerabil. 

Ce urmări ar avea garanţia pentru scriitori, să nu mai vorbim. 
După părerea mea, garanţia trebuie respinsă atunci cînd este vorba 
de lucrări de proporţii mai mari. O dată ce societatea va fi consti
tuită pe această bază, nu vom mai putea oferi vreo lucrare altui 
editor, căci el ar crede că societatea a refuzat-o. Ca să nu mai 
vorbim că aici rămin în vigoare motivele care ne-au determinat 
să-i respingem pe cei din Westfalia 69• Nici onoarea şi nici inte
resele noastre nu ne dictează să ne angaj ăm la aşa ceva. 

1n privinţa amănuntelor : sînt prea mult şapte membri în co
mitetul care determină orientarea editurii [Tendenzkomitee] . Trei 
sau cel mult cinci sînt de ajuns. Altminteri ar intra în comitet şi 
unii dobitoci sau chiar intriganţi. Comitetul doar trebuie să se 
afle la Bruxelles. Cum ar fi posibilă o selecţie dacă e !Ilevoie 
de şapte membri ? Şi apoi nu există nici un motiv să fie artît de 
mulţi. Oricum, tot noi va trebui să facem toată munca, şi, în ceea 
ce mă priveşte, eu sînt gata s-o fac, ce nevoie am avea deci de 
toţi aceşti chibiţi ? Iar dacă de părerile comitetului se va ţine 
tot atît de puţin seama ca şi de părerile landtagurilor provinciale, 
atunci ce se va întîmpla ? Să strîngem toate aceste păreri expuse 
în scris, va fi o muncă infernală, dar nici vorbă nu poate fi să 
ne sustragem. După cum am mai spus, eu sînt de acord să fac 
partea mea. - Query : * Ce-i de făcut dacă burghezii vor numi 
un consiliu de supraveghere format din „adevăraţi socialişti " ,  care 
outre passează ** părerile noastre ? 

Publicat rpentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx'', Bd. I. 
Stuttgart, 1913 

* - întrebare. - Nota trad. 

** - nesocoteşte. - Nota trad. 
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1 2  
Engels către Marx 

la Bruxelles 

[Paris, 18 octombrie 1 846] 

In sfîrşit, învingîndu-mi o îndelungată împotrivire interioară, 
m-am constrîns să citesc porcăria aia a lui Feuerb [ach] , şi găsesc 
că în critica * noastră nu ne putem referi la ea. Vei înţelege de 
ce după ce îţi voi expune conţinutul în punctele lui principale. 

„Esenţa religiei " ,  „Epigonii" ,  vol. I ,  p. 1 17-178. - „Sentimen
tul de dependenţă al omului c'onstituie baza religiei", p. 1 17. în
trucît omul este dependent, în primul rînd, de natură, „natura este 
obiectul iniţial al religiei " ,  p. 1 18.  („Natura este doar un termen 
general pentru desemnarea fiinţelor, lucrurilor etc. pe care omul 
le deosebeşte de sine şi de produsele sale0 .) Primele manifestări 
religioase le constituie sărbătorile în care sînt reprezentate feno
menele naturii, schimbarea anotimpurilor etc. Condiţiile naturale 
specifice şi produsele naturii, în cadrul cărora trăieşte un trib 
sau un popor, se reflectă în religia lor. - In dezvoltarea sa, omul 
a fost ajutat de alte fiinţe, care nu erau însă fiinţe superioare. 
îngeri, ci fiinţe inferioare, animale. De aici cultul animalelor (ur
mează o apologie a păgînilor şi apărarea lor de atacurile evreilor 
şi creştinilor, banal) . - Natura rămîne în permanenţă, chiar şi la. 
creştini, fundalul ascuns al religiei. însuşirile, pe care se bazează 
deosebirea dintre dumnezeu şi om sînt însuşiri ale naturii (iniţial. 
ca bază) .  Aşa sînt atotputernkia, veşnicia, omniprezenţa etc. Ade· 
văratul conţi.nut al lui dumnezeu este [].Umai natura ; dar numai 
iîn măsura în c'are dumnezeu este Jnfăţişat doar ca creator al na
turii, şi nu ca legislator politic şi moral. - Polemică împotriva 
creării naturii de către o fiinţă raţională, împotriva creării ei din 
nimic etc. - în majoritatea cazurilor un materialismus vulgaris 
„umanizat" , tradus într-o germană blajină, care să emoţioneze 
inimile biirgerilor. - Natura constituie obiectul religiei naturale 
nu ca natură, ci „ca o fiinţă personală vie, sensibilă.„ Ca fiinţă 
purtătoare de sentimente, ca fiinţă umană, subiectivă " ,  p. 138. De 
aceea oamenii i se închină, caută s-o influenţeze prin mijloace 

* K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II·a. - Nota trad.). -
Nota red. 
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umane. Aceasta porneşte mai ales de la faptul că natura este 
schimbătoare. „Sentimentul de dependenţă faţă de natură, legat 
de reprezentarea naturii ca o fiinţă personală care acţionează ar
bitrar, stă la baza jertfei, principalul act al religiei naturale " ,  
p. 140. Scopul jertfei fiind însă un scop egoist, omul este totuşi 
ţelul final al religiei, divinitatea omului este scopul ei final. -
Urmează comentarii vulgare şi raţionamente solemne despre faptul 
că popoarele primitive, care mai au religie naturală, îşi fac zei şi 
din lucruri neplăcute, ciuma, febra etc. „Aşa cum omul se trans
fcrmă dintr-o fiinţă pur fizică într-una politică, în general, într-o 
fiinţă care se diferenţiază de natură şi se c'oncentrează asupra sa 
însăşi" ,  ( ! !  !) tot astfel şi dumnezeul său devine o fiinţă pdlitică, 
diferenţiată de natură. „De aici omul" ajunge „la diferenţierea 
fiinţei sale de natură, şi deci la un dumnezeu diferenţiat de natură, 
la început numai prin unirea sa cu alţi oameni, într-o comunitate 
în care forţe diferenţiate de natură, existente numai în gîndire sau 
în reprezentare ( ! ! !) puterea legii, a opiniei, a onoarei, a virtuţii, 
devin obiect al sentimentului său de dependenţă" .  (Această frază 
cu un stil îngrozitor se găseşte la p. 1 49.) Puterea naturii, puterea 
asupra vieţii şi a morţii este redusă la un atribut şi un instrument 
al puterii politice şi morale. Un intermezzo la p. 151 despre orien· 
talii conservatori şi occidentalii progresişti. „În Orient omul nu 
uită de natură din pricina omului. . .  Chiar şi regele este pentru el 
un obiect de adoraţie nu ca fiinţă pămîntească, ci ca fiinţă ce
rească, dumnezeiască. Alături de un zeu însă, omul dispare ; abia 
atunci cînd pămîntul va înceta de a mai fi populat de zei . . . ,  abia 
atunci vor avea oamenii spaţiu şi loc pentru ei" .  (Frumoasă expli
caţie a stabilităţii orientalilor - numărul mare de idoli, care le 
iau tot spaţiul.) Corelaţia dintre oriental şi occidental este aceeaşi 
ca între ţăran şi orăşean ; primul este dependent de natură, al 
doilea de om etc . ,  „de aceea numai orăşenii fac istoria" (acesta 
este singurul loc unde se simte un suflu uşor, dar cam rău miro
sitor, de materialism) . „Numai cine este în stare să sacrifice 
puterea naturii puterii opiniei, viaţa sa numelui său, existenţa sa 
fizică existenţei sale pe buzele şi în gîndul posterităţii, numai acela 
este capabil de fapte istorice " .  Voila *. Tot ce nu e natură e ima
ginaţie, părere, vorbărie. Şi de aceea „numai «Vanitatea» ome
nească constituie principiul istoriei" I La p. 152 : „Aşa cum omul 
aj unge la .conştiinţa că păcatele şi nerozia adu.c _nenorocire etc. ,  
virtutea şi înţelepciunea, în schimb,„. au ca urmare fericirea, deci 
lor/ele care determină soarta omului sînt raţiunea şi voinţa„. tot 

* - Iată. - Nota trad. 
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aşa natura devine pentru el o fiinţă dependentă de raţiune şi 
voinţă" .  (Trecere la monoteism - F[euerbach] desparte „conştiinţa" 
iluzorie de mai sus de puterea raţiunii şi a voinţei.) O dată cu 
domnia raţiunii şi a voinţei asupra lumii apare supranaturalismul, 
creaţia din nimic, şi monoteismul, care se mai explică în mod 
special şi prin „unitatea conştiinţei umane " .  F[euerbach] a conside
rat inutil să mai spună că acest dumnezeu unic n-ar fi apărut 
niciodată fără regele unic, că unitatea divinităţii, care contro
lează multitudinea de fenomene din natură, care uneşte forţele 
naturii, ostile între ele nu este decît reflectarea despotului oriental 
unic, care, aparent sau în realitate, uneşte indivizi ale căror inte
rese sînt ostile şi se ciocnesc între ele. O vorbărie plicticoasă 
împotriva teleologiei, C'opie a vechilor materialişti. Dar F[euerbach] 
săvîrşeşte aceeaşi greşeală faţă de lumea reală pe care o repro
şează teologilor că ar fi săvîrşit-o faţă de natură. Face glume ne
sărate pe seama afirmaţiei teologilor că, fără dumnezeu, natura 
s-ar rfi transformat ·într-o anarhie (adică fără credinţa în dumnezeu 
ea s-ar destrăma) , căci voinţa lui dumnezeu, raţiunea, părerea lui 
ar uni lumea ; dar el însuşi consideră că opinia, teama de opinia 

publică, de legi şi alte idei ar ţine în prezent lumea unită. -
Intr-una din argumentările sale împotriva teleologiei, F[euerbach] 
apare ca un laudator temporis praesentis * : uriaşa mortalitate a 
copiilor în primul an de viaţă s-ar datora faptului că, „din pricina 
marii ei bogăţii, natura sacrifică fără ezitare mii din verigile ei" ; .„  
„este rezultatul unor cauze fireşti că .„ , de exemplu, în primul an 
de viaţă moare cam un copil din 3-4, în al cincilea an, unul 

din 25 etc . "  
Cu excepţia acestor cîteva fraze specificate aici, nu mai e 

nimic de remarcat. Despre dezvoltarea istorică a diferitelor religii 
nu aflăm nimic. In cel mai bun caz sînt aduse unele exemple din 
ele, pentru a demonstra platitudinile de mai sus. Cea mai mare 
parte a articolului constă dintr-o polemică împotriva lui dumnezeu 
şi a creştinilor, exact în maniera în care a făcut-o şi pînă acum ; 
numai că de data aceasta, cînd s-a epuizat, cu toată repetarea 
vechii vorbării, dependenţa de materialişti iese şi mai mult în 
evidenţă. Dacă am vrea să vorbim despre banalităţile în legătură 
cu religia naturală, cu politeismul şi monoteismul, ar trebui să 
opunem acestor banalităţi adevăratul proces de dezvoltare a aces
tor forme de religie, iar pentru aceasta ar trebui mai întîi să le 

* - apologet al prezentului (Horaţiu. „Ars poetica").  - Nota trad. 
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studiem. Dar pentru lucrarea -noastră acest lucru interesează tot 
atît de puţin ca şi explic'aţia pe care o dă el creştinismului. Arti
colul nu aduce nimic nou în înţelegerea punctului de vedere pozi
tiv-filozofic al lui F[euerbach] . Cele citeva teze pe care le-am expus 
mai sus pentru a fi criticate nu fac decit să confirme ceea ce am 
spus noi. Dacă tipul te mai interesează, caută să-ţi procuri, direct 
sau indirect, prin Kiessling, volumul I al Operelor sale complete. 
F [euerbach] a scris acolo un fel de prefaţă în care s-ar putea să 
fie ceva. Am văzut unele extrase în care F[euerbach] vorbeşte 
despre „răul din cap "  şi „răul din stomac",  un fel de slaba j usti
ficare a faptului că nu se ocupă de realitate. Acelaşi lucru pe C'are 
mi l-a scris acum un an şi jumătate. 

Chiar acum am primit scrisoarea ta care, din cauza mutării 
mele, a zăcut citeva zile la vechea adresă. Voi încerca să iau 
legătura cu editorii elveţieni. Dar nu prea cred că voi reuşi. Nici 
unul din indivizii ăştia nu are bani ca să tipărească 50 de coli. 
Părerea mea este că nu vom reuşi să publicăm nimic dacă nu 
împărţim materialul şi nu căutăm să-l scoatem în două volume 
separate, întîi partea filozofică, asta e cea mai presantă, şi apoi 
cealaltă. Cincizeci de coli reprezintă un volum atît de mare, incit 
mulţi editori refuză manusc'risul numai pentru că nu au posibili
tatea să-l editeze. Mai era şi Klittmann *, sau cum îl cheamă, din 
Bremen, pe care l-au ademenit Moses ** şi Weitling ; tipul era 
dispus să tipărească lucrări interzise, dar să nu plătească mult ; 
ne putem foarte bine adresa lui în legătură cu manuscrisul. Ce 
crezi, dacă am împărţi materialul în două şi am da unuia volu
mul I, iar volumul al II-lea celuilalt ? Vogler ştie adresa lui 
K[i.ihtmann] din Bremen. List e aproape gata *** .  

Poveştile din „Volkstribun" 7 0  le-am văzut acum vreo trei săp
tămîni. N-am mai întîlnit ceva mai ridicol şi mai stupid. Infamia 
fratelui Weitling a atins apogeul în această scrisoare către Kriege. 
De altfel, în ceea ce priveşte amănuntele, nu mi le amintesc' sufi
cient pentru a putea spune ceva despre articol. Dar şi eu sînt de 
părere că trebuie să dăm o replică atît proclamaţiei lui Kriege, 
cit şi celei a straubingerilor, să le punem sub nas că, după ce 
neagă că ar fi făcut afirmaţiile pe care li le reproşăm noi, în 
răspunsul lor proclamă aceleaşi prostii pe care le-au negat ; de 
asemenea, cred că tocmai acest Kriege, cu înalt moralul lui patos 

* Kiihtmann. - Nota red. 
*" Hess. - Nota red. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 10, 25. - Nota red. 
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şi cu indignarea pe care o manifestă faţă de ironiile noastre, merită 
o lectie zdravănă. Cum numerele acestea ale ziarului circulă acum 
din mînă în mînă pe la straubingerii de aici, nu le voi putea 
procura decît peste vreo patru-cinci zile. 

Straubingerii de aici urlă cît îi ţine gura împotriva mea ; e 
vorba de 3-4 muncitori „culţi" ,  pe care E [werbec]k şi Grun i-au 
introdus în tainele adevăratei umanităţi. Dar cu răbdare şi re
curgînd din cînd în cînd la teroare am răzbit, marea majoritate 
este de partea mea. Grun s-a dezis de comunism, şi aceşti „culţi" 
ar fi fost foarte tentaţi să-l urmeze. Dar tocmai atunci am pornit 
la atac ; l-am speriat atît de tare pe bătrînul Eisermann, încît nu 
mai apare şi am pus în discuţie problema : pentru comunism sau 
împotriva comunismului. In seara aceasta se va hotărî prin vot 
dacă adunarea e comunistă sau, cum spun cei culţi, „pentru bi
nele omenirii" .  De majoritate sînt sigur. Le-am declarat că, dacă 
nu sînt comunişti, mă pot lipsi de ei, şi în acest caz nu voi mai 
veni. Astă-seară învăţăceii lui Grun vor fi definitiv bătuţi şi va 
trebui să încep cu începutul. - Nici nu-ţi poţi imagina ce pre
tenţii au aceşti straubingeri culţi * la mine. Cer „blîndeţe" ,  „îngă
duinţă",  „sentimente calde frăţeşti" .  Dar eu i-am scuturat cum se 
euvine, seară de seară am redus la tăcere întreaga lor opoziţie 
de 5, 6, 7 indivizi (căci la început întreaga boutique * * era îm
potriva mea) . Data viitoare îţi voi sc'rie mai pe larg despre toată 
această poveste, care este foarte concludentă în ceea ce-l priveşte 
pe d-l Grun. 

Se spune că Proudhon va veni aici peste două săptămîni. O 
să fie straşnic. 

Aki se pune la •cale un fel de ziar *** ·  Chiştocul de Măurer 
pretinde că poate obţine bani în acest scop. Dar nu-l cred pe tipul 
ăsta pînă nu voi vedea banii. Dacă iese ceva, totul este aranj at 
€a publiC'aţia să ajungă în mîna noastră. Lui Măurer, redactorul 
oficial, i-am rezervat dreptul să-şi publice în ea propriile-i inepţii, 
nu s-a putut altfel. Tot restul va trece prin mîna mea, am dreptul 
absolut de veto. Ceea ce voi scrie va apărea, bineînţeles, sub 
pseudonim sau fără semnătură. In orice caz, publicaţia, dacă se va 
realiza, nu va încăpea pe mîna lui Hess, Grun sau a cine ştie cărui 
curent aberant. Ar fi foarte bine să facem puţină curăţenie. Dai 

* ln original, tn dialect berlinez : „jobildeten" .  - Nota trad. 
** - bandă. - Nota trad. 

*** „Pariser Horen•. - Nota red. 
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nu vorbi cu nimeni despre această publicaţie pînă cînd nu va: 
apărea, lucrurile trebuie să se decidă încă săptămîna asta. 

Toate bune şi răspunde-mi cît mai repede. 

23, rue de Lille, 
Fbg. St. Germain 

E. 

Publ[cat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. !, Stuttgart, 1913 

1 3  

Engels 
către comitetul comunist de corespondenţă 

de la Bruxelles 
Scrisoarea nr. 3 către comitet 

Despre poveştile cu straubingerii de aici nu sînt prea multe 
de spus. Lucrul cel mai important este că diferitele probleme liti
gioase, pentru care a trebuit să lupt cu domnii ăştia, sînt acum 
rezolvate : principalul adept şi discipol al lui Griin, papa Eiser
mann, a zburat, ceilalţi şi-au pierdut complet influenţa asupra 
maselor, iar eu am obţinut să fie adoptată în unanimitate o hotă
rîre împotriva lor. 

Iată, pe scurt, cum s-au petrecut lucrurile : 
In legătură cu planul de asociere proudhonist s-a discutat trei 

seri la rînd. La început împotriva mea era întreaga grupare, apoi, 
la sfîrşit, numai Eis [ermann] şi ceilalţi trei adepţi ai lui Griin. 
Principalul era să demonstrez * necesitatea unei revoluţii violente 
şi caracterul antiproletar, mic-burghez şi straubingeresc al „ade
văratului socialism" al lui Griin, în general, care şi-a găsit noi 
forţe vitale în panaceul lui Proudhon. Pînă la urmă, repetarea de 
către adversarii mei a unora şi aceloraşi argumente m-a înfuriat 
şi am pornit un atac frontal împotriva straubingerilor, fapt care a 
stîrnit o mare consternare în rîndurile adepţilor lui Griin ; în 

* In original : resping. - Nota red. 
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schimb l-am făcut pe nobilul Eiserm[ann] să atace pe faţă comu
nismul. Şi atunci mi l-am aranjat aşa că nu şi-a mai făcut apariţia. 

M-am servit de pretextul pe care mi l-a oferit Eis [ermann] -
atacul împotriva comunismului - cu atît mai mult cu cît Griin 
umbla într-una cu intrigi, alerga pe la ateliere, aduna duminicile 
oamenii la el etc., iar în duminica care a urmat şedinţei amintite 
mai sus a făcut chiar nemărginita tîmpenie de a ataca comunismul 
în faţa a opt sau zece straubingeri. De aceea, înainte de a porni 
la alte discuţii, am cerut să se pună la vot pentru a se hotărî 
dacă noi, cei care ne întruneam acolo, sîntem comunişti sau nu. 
Dacă da, trebuie să avem grij ă ca asemenea atacuri împotriva 
comunismului cum a fost acela pe care şi l-a permis Eis[ermann] 
să nu fie îngăduite, dacă nu sîntem comunişti, dacă s-au adunat 
aici doar nişte 1ndivizi oarec'are pentru a vorbi de una şi de alta, 
atunci mă pot lipsi de ei şi nu voi mai veni. Asta a stîrnit o 
nemaipomenită indignare în rîndul griinienilor, care au declarat 
că ei s-au întrunit să discute „pentru binele omenirii " ,  pentru a se 
instrui, că ei sînt oameni ai progresului, şi nu nişte doctrinari 
unilaterali etc., iar unor asemenea persoane cumsecade nu li se 
poate în nici un caz spune „oameni oarecare" .  De altfel, ar vrea 
mai întîi să ş tie ce este, de fapt, comunismul (ticăloşii I de ani de 
zile îşi spun comunişti, şi numai de frica lui Griin şi a lui 
Eiserm[ann] se dezic acum, deşi aceştia s-au strecurat în rîndurile 
lor sub pretextul comunismului ! ) .  Bineînţeles că duioasa lor rugă
minte de a le explica în două-trei cuvinte, lor, neştiutorilor, ce 
înseamnă comunismul nu m-a descumpănit. Le-am dat o definiţie 
cît se poate de simplă, care, fără să depăşească limita problemelor 
litigioase, conţinea revendicarea socializării averilor şi, totodată, 
excludea orice pacifism, orice delicateţe sau menajament faţă de 
burghezie, respectiv straubingerism, precum şi societatea pe ac
ţiuni a lui Proudhon cu menţinerea proprietăţii individuale şi tot 
ce este legat de ea. Această definiţie nu conţinea nimic din ceea 
·Ce le-ar fi putut servi dmpt pretext pentru a o respinge sau pentru 
a se eschiva de la votarea propusă. Aşadar, am definit intenţiile 
comuniştilor astfel : 1 )  să apere interesele proletariatului în opo
ziţie cu interesele burgheziei ; 2) să facă acest lucru prin desfiin
ţarea proprietăţii private şi înlocuirea ei prin socializarea averilor ; 
3) să recunoască că, pentru a atinge acest scop, nu există alt 
mijloc decît revoluţia democratică violentă. Două seri la rînd am 
discutat aceste probleme. ln cea de-a doua, cel mai bun dintre 
cei trei griinieni, dîndu-şi seama de starea de spirit a majorităţii, 
a trecut definitiv de partea mea. Ceilalţi doi, fără să-şi dea seama, 
se contraziceau într-una unul pe celălalt. Mulţi dintre cei aflaţi 
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acolo, cărora pînă acum nu li s-a auzit niciodată glasul, pe neaş
teptate au început să vorbească şi au declarat cu toată fermitatea 
că sînt de partea mea. Pînă atunci, numai Junge a făcut acest 
lucru. Unii dintre aceşti homines novi * , deşi tremurau de frică 
să nu se încurce, au vorbit foarte bine şi, în general, par a avea 
o judecată destul de sănătoasă. Pe scurt, cînd s-a ajuns la vot, 
adunarea s-a declarat comunistă, în sensul definiţiei de mai sus, 
cu o majoritate de 13 voturi contra celor doi griinieni credincioşi ; 
unul dintre ei a declarat şi el ulterior că ar dori foarte mult să 
fie convertit la comunism. 

Aşadar, s-a ajuns, în sfîrşit, l a  tabula rasa, şi acum putem 
încerca, atît cit se va putea, să facem ceva cu băieţii ăştia. Griin, 
care a reuşit să scape foarte uşor din încurcătura lui bănească, 
fiindcă cei mai importanţi creditori ai săi erau aceiaşi griinieni, 
principalii lui adepţi, a decăzut acum foarte mult în ochii majori
tăţii şi chiar ai unora dintre adepţii lui, şi, cu toate intrigile şi 
scamatoriile lui (de exemplu, la adunările de la barieră purta 
şapcă etc.) , a căzut cu succes cu societatea lui proudhonistă cu 
tot. Dacă n-aş fi fost eu aici, prietenul nostru E [werbec]k ar fi 
intrat şi el, tete baissee ** ,  în această poveste. 

La ce stratagemă straşnică a recurs Griin I Intrucît se îndoieşte 
de inteligenţa oamenilor săi, le-a repetat de atîtea ori povestea 
lui, pînă cînd au învăţat-o pe dinafară. După fiecare şedinţă -
desigur, nimic mai uşor decît să reduci la tăcere o asemenea opozi
ţie -, întreaga bandă de învinşi alerga la Griin, îi relata ce am spus 
eu - desigur totul denatur.at - şi se înarmau din nou. De îndată 
ce deschideau gura, era destul să spună două cuvinte ca să ştii 
dinainte fraza care urmează. Desigur, fiind convins că ei îi trans
mit tot ce spun, am fost foarte atent să nu le expun indivizilor 
vreo teză generală, de care s-ar fi putut servi d-l Griin pentru a-şi 
mai înfrumuseţa „adevăratul socialism" al său, şi, totuşi, ticălosul 
ăsta a folosit de curînd în „Ki:ilner [Zeitung] " ,  cu unele denaturări, 
ceea ce le-am spus .eu straubingerilor cu privire la revoluţia de la 
Geneva 71,  în timp ce aici voia să le bage în cap exact contrariul. 

Acum, drăguţul ăsta se ocupă de economia politică. 
Aţi văzut, probabil, anunţul referitor la cartea lui Proudhon ***·  

O voi primi zilele acestea, costă 1 5  fr., nu-i de cumpărat, e prea 
scumpă. 

* - oameni noi. - Nota lrad. 
** - cu capul plecat. - Nota trad. 

*** P. J. Proudhon. „Sistemul contradicţiilor economice, sau Filozofia mize
riei". - Nolt1 red. 



62 13 .  Engels către comitetul comunist de corespondenţă. 23 octombrie 1846 

Publicul mai sus-amintit, în faţa căruia s-a desfăşurat poves
tea, se compune cam din vreo 20 de tîmplari, care se mai întrunesc 
şi la barieră, unde vin oamenii cei mai diferiţi ; în afară de o 
societate corală, nu au nici un fel de organizaţie cit de cit trai
nică ; în general, sînt, în parte, rămăşiţe ale Ligii celor drepţi 72• 
DaC'ă ne-am putea întruni legal, numai tîmplari am avea în curînd 
peste 100. Croitori nu cunosc <lecit cîţiva, care iparticipă şi ei la 
întrunirile tîmplarilor. Despre fierari şi tăbăcari nu se poate afla 
în tot Parisul nimic. Nimeni nu ştie nimic despre ei. 

Zilele acestea Kriege, în calitate de membru al Ligii celor 
drepţi, şi-a trimis raportul la „Halle" (Administraţia centrală) . Bine
înţeles că am citit acest mesaj , dar, cum asta înseamnă o încălcare 
a jurămîntului, care se pedepseşte cu moartea prin pumnal, ştreang 
sau otravă, să nu scrieţi nimănui acest lucru. Scrisoarea, ca, de 
altfel, şi răspunsul lui la învinuirea adusă de noi, dovedeşte că 
învinuirea * noastră i-a prins foarte bine şi că în prezent se ocupă 
totuşi mai mult de problemele lumeşti. El a enumerat pe larg greu
tăţile pe care le întîmpină. Prima perioadă a istoriei acestor strau
bingeri americani este plină de ghinioane - evident, Kriege a fost 
în frunte şi a condus afacerile băneşti de pe poziţia unui suflet 
deosebit de generos ; „Tribun" era dăruit, nu vîndut, sursele de 
venituri constau in daruri benevole, pe scurt, voiau să reediteze 
capitolele III-VI din faptele apostolilor ; Anania şi Satira nu lip
seau nici ei, iar la sfîrşit s-au pomenit plini de datorii. A doua 
perioadă, în care Kriege devine simplu „registrator" ,  cind pare-se 
alţi indivizi au ajuns la administrarea afacerilor băneşti, este o 
perioadă de ascensiune. In 1oc să mai apeleze la sufletele generoase 
ale oamenilor, apelau acum la picioarele lor, dornice de dans 
şi + ** la surse de venituri necomuniste ; spre mirarea lui, a 
reieşit că prin baluri, excursii la ţară etc. se poate face rost de 
toţi banii necesari şi că în folosul comunismului poate fi exploa
tată şi stricăciunea oamenilor. Acum băneşte sînt c·omplet asiguraţi. 
Printre „piedicile" pe care le-au avut de biruit, viteazul Te�k1en
burger *** enumeră şi calomniile şi suspiciunile la care au fost 
supuşi, printre alţii, „pînă şi din partea filozofilor «comunişti>> din 
Bruxelles" .  In rest se lansează în consideraţii plate în legătură cu 
coloniile, le recomandă (adică duşmanilor săi cei mai înverşunaţi) 
pe „fratele Weitling" ,  în general însă vorbeşte despre probleme 

* K. Marx ş i  F. Enge/s. „Circulară impotriva lui Kriege". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 1-16. 
- Nota trad.). - Nota red. 

"* - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
"'"* Hermann Kriege. - Nota red. 
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lumeşti, deşi cu o vagă nuanţă de onctuozitate, şi numai din cînd 
în cînd răzbate cite un suspin în legătură cu frăţia etc. 

Voi primiţi acolo ziarul „Reforme" ? Dacă nu-l citiţi, scrieţi-mir 
şi eu aim să vă 1comunic dacă e ceva interesant. De .patru zile îl
sîaîie într-una pe „National" pentru refuzul acestuia de a adera 
necondiţionat la petiţia ·care icirculă pe aici în legătură cu reforma 
electorală. „Reforme" susţine că acest lucru se explică numai prin . 
ataşamentul faţă de Thiers. 1n urmă cu cîtva timp circula pe aici 
zvonul că B astide şi Thomas s-ar fi retras de la „National " ,  că 
numai Marrast ar fi rămas şi că acesta s-ar fi aliat cu Thiers. „Na-
tional" a dezminţit. E adevărat că au avut loc unele schimbări în 
cadrul redacţiei sale, dar nu ştiu nimic mai precis ; e un fapt 
cunoscut că de un an de zile ziarul se arată deosebit de favorabil 
lui Thiers ; „Reforme" îi demonstrează acum cit de mult s-a com
promis din pricina acestei simpatii. De altfel, din simpla dorinţă 
de a contrazice ziarul „Reforme" , „National" a făcut în ultimul 
timp cîteva prostii ; aşa, de pildă, din pură maliţiozitate a negat 
ştirea cu privire la contrarevoluţia portugheză 73, pe care „Reforme" 
a fost prima care a publicat-o, pînă cînd acest fapt n-a mai putut 
fi negat etc. „Reforme" se chinuie acum să ducă o polemică tot 
atît de strălucită ca şi „National " ,  dar nu-i merge. 

După ce am scris cele de mai •sus, am mai trecut pe la strau
bingeri, unde au ieşit la iveală următoarele : Griin, prea slab pentru 
a-mi putea face vreun rău, pune la cale acum denunţarea mea la 
întrunirile de la b arieră. Eis [crmann] atacă •comunismul în cadrul 
adunării publice de la b arieră, unde sînt de faţă şi mouchards * 

şi unde, desigur, nimeni nu-i poate riposta fără a se expune peri
colului de a fi expulzat ; Junge i-a răspuns foarte violent, dar ieri 
l-am prevenit. Drept care Eis[ermann] a declarat că J [unge] este 
purtătorul de cuvînt al unui al treilea (ăla, bineînţeles, sînt eu) , 
care a picat ca o bombă în mijlocul oamenilor, şi el ştie pr�a bine 
cum sînt pregătiţi dinainte oamenii pentru discuţiile de la barieră 
etc. Pe scurt, a trăncănit lucruri care echivalează cu un denunţ 
complet, căci cîrciumarul la care s-a petrecut toată povestea asta, 
înc ă acum p atru săptămîni, spunea : il y a toujours des mouchards 
parmi voUJs * * , şi în perioada aoeea 1comisarul de poliţie a fost şi el 
o dată acolo. Pe J [unge] Eisermann l-a atacat tocmai în calitate 
de „revoluţionar " .  D-l Griin a fost tot timpul de faţă şi i-a suflat 
lui E[isermann] ce trebuie să spună. Mîrşăvia asta le întrece p e  
toate. După cite cunosc e u  situaţia, Griin poartă toată răspunderea 
pentru ceea •ce spune Eis [ermann] . Dar nu putem face absolut ni-

* - agenţi de poliţie , copoi. - Nota !rad. 
** - printre voi sînt întotdeauna copoi. - Nota lrad. 

'1 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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mic. Imbecilul de Eis [ermann] nu poate fi atacat la adunările de 
la barieră, căci n-am face decît să dăm în vileag adunările săptă
mînale de aici ; Gri.in este prea laş 'Ca 'să întreprindă el însuşi 
ceva. Tot ceea ce putem face este să spunem oamenilor ca la 
adunările de la barieră să nu discute nimic despre comunism, 
fiindcă aceasta ar putea compromite întreaga adunare în ochii 
p oliţiei. 

Scrieţi-mi şi voi. 

Paris, 23 octombrie 1 846 

Publicat l(lentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwis chen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

1 4  

Al vostru 
E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Bruxelles 

[Paris, în jurul lui 23 octombrie d846J 

Dragă M. l 
Am primit documentul împotriva lui Kri[ege] 74• E foarte bun. 

lntrucît pe acesta îl semnezi tu singur, desigur că tonul vehement 
al primului -document * K[riege] mi-l va atribui numai mie, iar 
după apariţia acestui al doilea document se va arăta plin de căinţă, 
dar puţin îmi p asă. Dac ă-i face plăc1ere, n-are decît să-şi descarce 
răutatea şi să mă ponegrească cît pofteşte în fata straubingerilor 
americani. 

Din scrisoarea adresată comitetului ** vei vedea ce succese 
am obţinut la straubingerii de aici. La dracu, nu i-am menajat de 
loc, am atacat prejudecăţile lor cele mai înrădăcinate, contestîn-

* K. Marx şi Jl. Engels. „Ckculară mpotriva lui Kriege • .  (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 1-16_ 
- Nota trad.). - Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, p. 59-64. - Nota red. 
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du-le ·calitatea de proletari. Dar şi Griin mi-a dat, frumuşel de totr 
apă la moară. 

Pentru numele lui dumnezeu, nu mai franc'aţi scrisorile adre-· 
sate mie I Dacă afurisitul de Leske, care 

·
mi-a trimis, în sfîrşit, 

pentru poocăria aia veche * expediată lui P[ii1tmann] o poliţă imiti
lizaibi<lă, pe care am fost nevoit s-o returnez, daică jigodia asta de 
Leske nu m-ar fi lăsat 'în p ană, v-aş fi trimis neîntirziat 25 de franci 
pentru icasa 'comitetului. Dar deocamdată iau asupra mea măq1.r 
che1tuielil.e pentru expedierea corespondenţei adresate mie. Seri-· 
soarea p receden1ă n-am francat-o pentru că era prea tîrziu şi n-am 
reuşit s-o expediez altfel, am aruncat-o în grabă în cutia poştală. 
De îndată ce L [eske] -îmi trimite banii, primiţi şi voi o parte din ei, 

Nici unul dintre straubingeri nu trebuie să vadă .răspunsul dat 
lui Kr[iege] , altminteri ar putea ,să-i fie .comunicat 'lui Gr['iin] . Indi· 
vidului ăsta trebuie să-i ascundem totul p înă cînd va termina lucrul 
la cartea lui Proudhon, prevăzută cu note de K. Griin. Atunci îl 
vom avea la mină. El se dezice acolo total de o grămadă de po
veşti debitate pînă acum şi aderă cu trup şi suflet la sistemul 
sa:lvato.r al lui Proudhon. Atunci [s-a zis] * *  cu speculaţiile, dacă 
nwo s�o întoarcă din nou. Weitling mai e la Bruxelles ? 

Cu straubingerii de aici sper s-o scot la capăt. Indivizii sini , 
ce-i drept, groaznic de ignoranţi şi, datorită c ondiţiilor lor de viaţă, 
cu totul nepregătiţi. Intre ei nu există nici un fel de concurenţă, 
salariul rămîne în permanenţă la unul şi acelaşi nivel. Lupta cu 
meşterul nu se duce din cauza salariului, ci din icauza „înfumurării 
de calfă " etc. Asupra croitorilor magazinele de haine de gata au 
o influenţă revoluţionalizatoare. De n-ar fi meseria asta atît de 
lipsită de perspectivă. 

Griin le-a adus prejudicii îngrozitoare. El a reuşit să transforme 
tot ce era limpede în capul acestor oameni într-o aiureală, într-o 
năzuinţă general umană etc. Sub pretextul că atacă comunis�ul 
weitlingian şi alte sisteme comuniste, el le-a împuiat. capul cu 
frazeologie vagă, cu literatură şi idei mi_c-burgheze, declarînd tot 
restul doctrinarism. Pînă şi tîmplarii, <:are n-au fost niciodată 

weitlingieni - sau erau doar foarte puţini -, au o teamă supersti
ţioasă de „comunismul groisolan" („Loffelkomrrmnismus" ***) şi -
cel puţin înainte de adoptarea unei hotărîri - preferau să sprijine 

* F.  Engels. „Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă şi care 
mai fiinţează încă". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura 
,politică, 1962, ed. a II-a, p. 541-562. - Nota !rad.). - Nota red. 

** In acest loc manuscrisul este deteriorat. - Nota red. 
*** - „comunismul lingurii" sau „comunismul burţii", --' Nota lrad. 

'l* 
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cea mai confuză flecăreală, planuri paşnice de fericire a omemru 
etc . ,  decît să adere la acest „c•omunism grosolan " .  Domneşte aici 
o confuzie nemaipomenită. 

Lui Harney i-am trimis zilele trecute o scrisoare în •Care m-am 
dedat la un mic atac împotriva spiritului împăciuitorist al celor din 
.,Fraternal democrats " 75• Totodată i-am scris să continue cores· 
pondenţa cu voi. 

!Publicat ipentru ·prima oară 
in : „Der 3riefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , Bd. I, 
Stuttgart, 1913 

1 5  

A:l tău, 
E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 76 
la Bruxelles 

Unde este scrisoarea aceea amplă pe care mi-ai promis-o ? 
Trimite-i odată lui Bernays manuscrisul, are nevoie numai de textul 
rămas la tine, pe cel tipărit îl are. 1n America n-a trimis nimic, 
ceea 1ce a apărut acolo a fost publicat fără voia şi fără ştirea lui. 
S-au 11i [păr]it * însă multe exemplare pe care se prea poate c a  
Leske să l e  f i  dăruit î n  stînga şi-n dreapta. Vom cerceta acest 
lucru. Poate că a făcut-o prin Griin sau Bărnstein. Am scris în 
.Elveţia în l�gătură cu manuscrisele * *, dar se pare că măgarul 
n-are de gînd s ă-mi răspundă. ln afară de el nu rămîne dec'it Jenni ; 
dar mi-am permis o glumă cu el şi nu vreau să-i scriu. 1n viitoa
irea ta scrisoare pune-mi şi cîteva rînduri pentru tipul ăsta, ca 
să i le trimit, dar numai pro forma ** * , cu siguranţă c ă  nu va fi 
de acord. Primul c ăruia i-am scris a fost editorul unei broşurele a 
lui Bernays ; -dar chiar dacă ar accepta, â ce qu'ecrit Piittmann ****, 
a dat faliment. Voila **** *·  Nu mai am niC'i o speranţă în Elveţia. 

* Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
** Vezi vm1umul de faţă, p. 51. - Nota red. 

t•• - de formă. - Nota trad. 
**** - .după cum scrie Piittmann. - Nota trad. 

***** - Asta .e. - Nota trad. 
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Şi o soluţie trebui-e găsită. Avînd 'În [vedere] * actualele ·încur(:ăf:uri, 
desigur, nu vom mai putea edita două volume deodată. Cel mult 
două volume 1la doi editori diferiţi. Să-mi scrii şi în legătură 
cu asta. 

Pari s, 23, rue de Lille, 2 noiembrie 1846 

.Ail tău, 
E. 

Abia a·cum .citesc ce-a scris junele ** ăsta despre evadarea lui 
din izolarea pe care şi-a impus-o. E bine că e iarăşi printre 111oi, în
cetul cu încetul îşi recapătă vioiciunea. Salutări întregii b ou
tique ***·  

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1 9 1 3  

1 6  

S e  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 77 
la Bruxelles 

[Paris, decembrie 1 846) 

Dragă Marx, 
Scurta scrisoare pe care i-am adresat-o de curînd lui Gigot 78 

a fost determinată de următoarele. ln timpul cercetărilor între
prinse cu ocazia tulburărilor ·care au avut loc in octombrie în 
faubourgul Saint Antoine 79 au fost anchetaţi şi un mare număr 
de germani arestaţi ; tot lotul al doilea era alcătuit din straubin
geri. Unii dintre aceşti nătărăi, acum expediaţi peste graniţă, au 
spus desigur multe tîmpenii pe seama lui E [werbec]k şi a mea ; 
într-adevăr, ţinînd seama de ticăloşia straubingerilor, te puteai 
foarte bine aştepta să fie cuprinşi de o frică de moarte şi să în
ceapă •Să îndruge tot ce ştiu şi ce nu ştiu. La aceasta se mai 
adaugă şi faptul că straubingerii, pe care-i cunosc şi care îşi ascund 
cu multă grij ă ticăloşiile lor proprii, au b ătut în mod scandalos 

* Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
** Karl Ludwig Bernays. - Nota red. 

*** - bande. - Nota trad. 
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toba în legătură cu întrevederile mele cu ei. Aşa sînt ăştia. La. 
barieră, după 1cum v-am mai scris, mi se p are, Eiserm[an] a trimis. 
împotriva mea un avis aux mouchards * în toată regula. J[un]g[el 
a făcut şi el unele prostii grosolane, tipul ăsta cam suferă de 
grandomanie, ar vrea să fie trimis la Calais şi la Londra pe chel
tuiala guvernu.lui francez. Intr-un cuvînt, mie şi lui E [werbeck] , 
care de mult era suspectat şi împotriva căruia exista un mandat 
de expulzare, suspendat doar temporar, monsieur Delessert ne-a. 
trimis pe cap un copoi după altul ; copoii ăştia au reuşit să ne
urmărească pînă la un maDchand de vins ** unde ne întîlneam.. 
uneori cu flăcăii din cartier. Aceasta era o dovadă că sîntem capii 
unei b ande periculoase şi curînd după aceasta am aflat c'ă mon
sieur Delessert a intervenit pe lingă monsieur Tanneguy Duchâtel 
pentru a obţine un ordin de expulzare împotriva mea şi a lui 
E [werbeck] şi 1că în această chestiune există dej a un teanc întregi 
de acte la prefectură, chiar alături de localul unde se face con
trolul medical al prostituatelor. Bineînţeles că n-aveam nici un 
chef să mă las expulzat din pricina unor straubingeri. Am prevă
zut toate astea încă de 'Oind am constatat cu cită imprudenţă dis
cutau straubingerii peste tot cine are dreptate : eu sau Griin. Mă 
săturasem de această porcărie, b ăieţii nu mai puteau fi îndreptaţi. 
nici măcar nu-şi spuneau deschis p ărerea într-o discuţie, întocmai 
ca şi londonezii ; şi apoi princip alul scop mi l-am atins - am 
obţinut victoria asupra lui Griin. Era un prilej minunat să mă 
descotorosesc onorabil de straubingeri, orkît de neplăcută ar fi 
fost această poveste. Le-am dat deci să înţeleagă că acum nu mai 
p ot fi dascălul lor şi că, în general, trebuie să fie prudenţi. 
E [werbeck] s-a hotărît imediat să plece şi se p are că a şi p ărăsit 
Parisul, cel puţin eu nu l-am mai văzut. Incotro a plecat, nu ştiu. 
Şi de micul nostru (B[ernays]) s-a interesat poliţia, dar din cauza 
diverselor sale aventuri (e uluitor în ce rîncurcături de necrezut 
intră omul ăsta de îndată ce pune piciorul în lumea civilizată) a 
ajuns din nou l a  vechiul său domiciliu. Cînd se va întoarce la 
Paris, nu ştiu, dar în nici un caz nu se va muta în casa în care 
intenţiona să se mute, aşa că adresa care ţi-a fost dată nu mai 
este valabilă. Manuscrisul şi l-a primit fără impedimente. In ce mă 
priveşte, sînt recunoscător nobilei poliţii că m-a smuls din mijlo
cul straubingerilor şi m-a făcut să-mi amintesc de plăcerile lumeşti. 
Dacă indivizii suspecţi . . care mă urmăres·c de două săptămîni sînt 
într-adevăr mouchards, iar despre unii dintre ei ştiu cu siguranţă 
acest lucru, atunci prefectura a achiziţionat în ultimul timp o 

* - o d enunţaire CO'poi!or. - Nota. lrnd. 
** - clrciumar. -- Nota !rad. 
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sumedenie de bilete de intrare la b alurile din Montesquieu, Valen
tino, Prado etc. li datorez d-lui Delessert cunoştinţe agreabile cu 
.grisete şi multe plăceri, car j 'ai voulu profiter des journees et des 
nuits qui pouvaient etre mes dernieres a Paris. Enfin *, dat fiind 
.că pînă acum am fost lăsat în p ace, se pare că lucrurile s-au 
liniştit. Totuşi, pe viitor trimiteţi toate scrisorile pe adresa d-lui 
A. F. K6rner, artiste...pein:tre **, 29, rue neuve Breda, Paris. In inte
riorul scrisorii puneţi un plic cu iniţialele mele, dar aşa ca să nu 
se vadă nimic din afară. 

lţi dai seama că în aceste condiţii n-am avut posibilitatea să 
mă ocup de W. W[eitling] . N-am văzut pe nici unul din oamenii 
.ăştia şi nici măcar nu ştiu dacă el a fost la Paris sau poate mai 
este şi acum. De altfel n-are nici o importanţă. Pe weitlingieni nu-i 
cunosc de loc ; dar de cei pe care îi cunosc nu va fi de loc bine 
primit ; sînt foarte porniţi împotriva lui din pricina certurilor ne
sfîrşite cu prietenii lui, croitorii. 

Povestea cu londonezii 80 este supărătoare tocmai din c auza 
lui Harney şi pentru că, dintre toţi straubingerii, ei erau singurii 
cu care se putea vorbi deschis, fără arriere-pensee ***, şi se putea 
face o încercare de apropiere. Dar dacă indivizii nu vor, eh 
bien ****, n-au de:::ît ! Oricum, nu poţi fi ,sigur că nu vor mai scrie 
.asemenea adrese mizerabile ca acelea trimise d-lui Ronge sau celor 
din Schleswig-Holstein 81• Şi, apoi, mai e şi veşnica lor invidie faţă 
de noi, „savanţii " .  De altfel, avem două metode pentru a scăpa de 
,ei dacă se vor răzvrăti : ori rupem cu ei în mod oficial, ori între
rupem, încetul cu încetul, corespondenţa. Eu m-aş pronunţa pentru 
cea de-a doua soluţie dacă ultima lor scrisoare permite un răspuns 
care, fără a-i 1ovi prea brutal, i-ar face să le piară cheful de a ne 
răspunde prea repede. Apoi ar trebui să tărăgănăm cu răspunsul 
mult timp, şi, avînd în vedere că de obicei ei sînt leneşi la scris, 
după 2-3 scrisori corespondenţa noastră va adormi întru domnul. 
De fapt, cum şi în ce scop i-am ataca pe aceşti indivizi 1 N-avem 
un organ de presă, şi, chiar dacă am avea, ei nu sînt publicişti, 
nu fac decît să lanseze din cînd în cînd cite o prodamaţie pe 
c are nimeni n-o citeşte şi care nu interesează pe nimeni. Dacă-i 
.atacăm pe straubingeri în general, putem întotdeauna ataca şi 
superbele lor documente ; corespondenţa odată sistată, totul va 
merge foarte b ine ; ruptura se .va produce treptat şi nu va face 

* - căci am v rut s ă  profit de zilele şi nopţile care puteau fii cele din 
urmă petrecute la Paris. tn sfirşit. - Nota trad. 

** - pictor. - Nota trad. 
*"'* - gînduri ascunse. - Nota trad. 

**** - ei, bine. - Nota trad. ·- _.. 
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vîlvă. Intre timp ne înţelegem ·cu Harney asupra tuturor celor ne
c esare, avem grij ă ca ei să fie aceia care să nu răspundă la ultima 
scrisoare (lucru pe care îl vor face dacă îi vom lăsa să aştepte 
6-10 săptămîni un răspuns de la noi) , şi apoi n-au decît să facă 
zarvă. O ruptură făţişă icu indivizii ăştia nu ne va aduce nici folos 
şi nici glorie. La divergenţe teoretice nu putem ajunge cu ei, 
fiindcă nu au nici o teorie şi, sauf * unele eventuale rezerve lăun
trice, vor să înveţe de la noi : •să-şi formuleze aceste rezerve, de
asemenea, nu sînt în stare, aşa că o discuţie cu ei nu este posibilă 
decît c el mult verbal. In cazul unei rupturi făţişe, ei ar folosi 
împotriva noastră vorbăria ·despre setea de cunoştinţe comuniste · 

ei, vedeţi dumneavoastră, ar fi fost bucuroşi să înveţe cite ceva 
de la aceşti domni învăţaţi dac ă ar fi găsit la ei ceva ca lumea 
etc. Divergenţele practice de partid s-ar reduce curînd - dat 
fiind că dintre ei sînt puţini în comitet şi dintre noi de asemenea 
- la •simple divergenţe şi certuri p ersonale, sau cel puţin aşa ar 
p ărea. Împotriva unor publicişti putem lua atitudine ca partid, 
împotriva straubingerilor, nu. In fond, oamenii ăştia numără totuşi 
cîteva sute, prin intermediul lui H [arney] întreţin legături cu en
glezii ; „Rheinischer iBeobachter" etc. i-au făcut cunoscuţi in Ger
mania ca o societate comunistă combativă, şi în nici un caz slabă ; 
în plus, sînt totuşi cei mai suportabili dintre straubingeri şi, fără 
îndoială, tot ce se poate scoate mai bun din nişte straubingeri 
atîta timp cit în Germania nu va surveni o schimb are. Dar poves
tea asta ne-a tfost de învăţătură, că, atiîta timp dt ,în Gemnania nu 
va exista o mişcare ca lumea, cu straubingerii, nici chiar cu cei 
mai buni dintre ei, nu-i nimic de făcut. ln orice caz, e mai bine 
să-i lăsăm în plata domnului, să-i atacăm numai en bloc, decît să 
p rovocăm o ceartă, din care am ieşi mînjiţi cu noroi. Faţă de nor 
ei se declară „poporul " ,  „proletarii " ,  iar noi nu putem apela decît 
la un proletariat comunist, 1care în Germania abia urmează să se
formeze. Apoi va veni în curînd constituţia prusiană, şi poate că. 
atunci vom avea nevoie de aceşti indivizi p entru semnături etc 
De altfel, probabil că am întîrziat C'u sfaturile mele, voi aţi luat, 
desigur, o hotărîre în această privinţă şi aţi dus-o la îndeplinire. 
Aş fi scris mai curînd, dar am aşteptat să se rezolve povestea cu 
poliţia. 

Chiar acum am primit răsipu!llsul editorului din Elv·eţia **· Scri
soarea, pe care o anexez, dovedeşte o dată mai mult că individul 
este un escroc. ln mod obişnuit, nici un editor nu acceptă o pro
punere pe un ton atît de prietenos, după ce te-a lăsat să aştepţi 

* - în afară de. - Nota trad. 
** Johann Michael Schliipfer. - Nota red. 
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săptămîni de-a rîndul răspunsul. Să vedem acum ce va scrie cel 
dm Bremen *, şi apoi vom face ceea ce vom socoti de cuviinţă. 
Mai este şi individul din Bellevue, lîngă Constanţa, poate cu el 
reuşim să aranj ăm ceva ; dacă cel din Bremen nu este de acord, 
aş putea să mai încerc o dată cu acesta. Intre timp mă voi mai 
interesa din nou de editorul din Herisau - ar fi bine dacă am avea 

un om de încredere în Elveţia, căruia să-i încredinţăm manuscri
sul **,  dîndu-i dispoziţie să nu-l predea decît pe b ani peşin. Dar 
acolo nu-l avem decît pe avidul tată rde familie Pi.ittm[ann] I 

Ca o nevinovată d�stracţie secundară, în ultimul timp am în
treţinut oarecare legături - în afară de fete - cu Danemarca şi 
cu ţările Nordului. Nu poţi să-ţi închipui ce porcărie se petrece 
acolo. Cel din urmă german este mai bun decît cel dintîi danez ! 
Un asemenea grad de mizerie morală, de îngustime de breaslă şi 
de stări sociale nu există nicăieri. Danezul consideră Gel'lilania o 
ţară 'În care omul se duce „să-şi ia metrese şi să-şi toace averea 
cu ele" (imedens at han reiste i Tydskland, havde han en Maitresse, 
som fortărede ham den b edste del af hans Midler ***,  se spune 
într-un manual de şcoală danez I) - el îl numeşte pe german .un 
fluieră vînt tydsk **** şi se consideră pe sine adevăratul repre
zentant al spiritului german ; la rîndul lui, suedezul îl dispreţuieşte 
pe danez, considerîndu-1 „germanizut" şi degenerat, palavragiu şi 
molîu ; norvegianul îi priveşte de sus pe suedezul franţuzit şi pe 
nobilii săi şi este fericit că la el, în Norvegia, se mai menţine 
acelaşi sistem s tupid de gospodărie ţărănească ca pe vremea 
nobilului Kanut, lucru pentru care es1Je şi el tratat en canaille * ** * *  
d e  ·către islandez, care mai vorbeşte aceeaşi limb ă pe care o 
vorbeau j egoşii wikingi pe la anul 900, bea untură de peşte, lo
cuieşte într-un bordei şi nu poate să trăiască într-o atmosferă .în 
care nu miroase a peşte împuţit. De cîteva ori am fost ispitit să 
mă mîndresc că, cel puţin, nu sînt danez sau chiar islandez, ci 
doar german. Redactorul celui mai progresist ziar suedez, „Afton
bladt " ,  a fost de două ori aici, la Paris, p entru a se lămuri asupra 
unor probleme de organizare a muncii, ani de-a rîndul a fost 
abonat la „Bon Sens" şi la „Democratie pacifique " ,  a stat de vorbă 
cu Louis Blanc şi Considerant, dar n-a înţeles nimic, şi s-a întors 

* Kiihbmann. - Nota red. 
** K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană".  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura poHtică, 1 962, ed. a II-a, p. 9-572. - Nota 
trad.). - Nota red. 

*** - ipe cînd călătorea prin Ger.mania, a avut o metresă, care i-a mincat 
!:ea mai mare p3.rte a averii sale. - Nota !rad. 

**** - german. - Nota trad. 
***** - cu dispreţ. - N'ota trad. 
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tot atît de deştept cum a plecat. Acum, ca şi înainte, militează. 
pentru liberă concurenţă, sau, cum se spune asta în suedeză, liber-· 
tatea de aprovizionare cu produse sau sjalfforsorjningsfrihet, liber
tatea de autoaprovizionare (asta este, desigur, şi mai frumos dedt 
libertatea meşteşugurilor). Evident, ei sînt cufundaţi pînă peste cap
în mocirla breslelor, iar în riksdaguri tocmai burghezii sînt cei 
mai înfocaţi conservatori. In întreaga ţară nu sînt decît două oraşe· 
ca lumea, cu 80 OOO şi respectiv 40 OOO de locuitori, cel de-al trei
lea, Norrkoping, are doar 12 OOO, restul cam 1 OOO, 2 OOO, 3 OOO de-
locuitori. Ca să dai de locuinţa unui om, mergi cale de o poştă. 
Nici în Danemarca nu e mai bine, aici n-au decît un singur oraş, 
unde au loc cele mai absurde procese de breaslă, mai stupide decît 
la Basel sau la Bremen, şi unde nu poţi ieşi pe promenadă fără 
bilet de intrare. Aceste ţări sînt bune numai pentru că arată cum 
ar proceda germanii dacă ar obţine libertatea presei, şi anume, 
întocmai aşa cum au procedat danezii, ar înfiinţa pe loc o „socie
tate pentru folosirea justă a presei libere" şi ar tipări calendare 
creştine pentru salvarea sufletelor. Ziarul suedez „Aftonbladt" este· 
la fel de docil ca şi „Kolnische Zeitung" ,  dar se consideră „de
mocrat în adevăratul sens al cuvîntului" .  In schimb, suedezii au 
romanele scrise de froken * Bremer, şi danezii pe ale d-lui Etats
raad ** Oehlenschlager, Commandor af Dannebrogsordenen ***· . ln 
plus, sînt îngrozitor de mulţi hegelieni pe acolo, iar limba, în care· 
din trei cuvinte unul este şterpelit din germană, se potriveşte cum 
nu se poate mai bine pentru gîndirea speculativă. 

Am început de mult să scriu un raport şi-l voi trimite zilele 
acestea. Scrie-mi dacă aveţi cartea lui Proudhon ****·  

Dacă vrei să foloseşti C'aTtea lui Proudhon, icare este proastă,. 
pentru �wcrarea ·ta, 'Îţi pot trimite .conspectele mele foarte amănun
ţite. Cartea nu face cei 15 franci, cît costă. 

Publicat pentru prima oară 
î·n : Marx-iEngels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

* - domnişoara. - Nota trad. 
** - consilier de stat. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană• 

*** - comandor al ordinului Danebrog. - Nota trad. 
**** P. J, Proudhon. „Sistemul contradicţiifor economice, sau Filozofia mi·

zeriei" ,  - Nota red. 
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Ţi-aş fi scris mai demult daică B [emay]1s nu m-ar fi [ăsat să 
-aştept pînă acum. Blestellllatul de Bornstein, �a c are, printre altele, 
m-am interesat şi în legătură cu venirea ta aici, nu era nidodată 

·de găsit, şi, de aceea, l-am însă11cinat cu treaba asta .pe B [ernay] s,  
·care încă de luni trebuia s ă-mi ducă în oraş o scrisoare pentru 
tine. fu loc de asta, aseară tîrziu am p rimit bileţelul pe care ţi-1 
anexez şi pe 1c ar·e leneşul ăsta [-a mîzgălit alaltăieri seara �a 
Sar.celles ; explicaţiile pe 1care le •conţine nu sînt în ni.ci un caz de 
natură să ifi necesitat un studiu de 5-6 zile. D ar aşa e b ăiatul 
ăsta. De altliel, voi sta chiar eu de vo:r;bă cu Sornstein, diici expli
caţia asta nu mă satisrfa:ce de 'loc şi, ca să .fiu sincer, în cuvintu'l 

·nimănui nu mă înc'red mai puţin decît în cuvîntul lui B [ernay]s. 
D e  şase Juni de zi1e omul ăsta mă toaică la 1cap 1că poţi veni în 

· orice zi, cu .căţel şi cu pu11cel, dar cîn.d e vorba s ă  facă ceva, 
născoceşte o poveste interminabilă în legătură cu ipaşaportul. Ca 
şi cum :tu ai avea nevoie de p aşap ort I La graniţă nu te întreabă 
nimeni de el ; nici lui Moses * nu i-a cerut nimeni p aşap ortul dnd 
a venit •Lncoaioe, şi ntci mie ; iar daică locuieşti Ja lllline, aş vrea să 

· ştiu cine o •să te întrebe de el. ln cel mai rău caz ţi-ar trebui un 
Passeport pour l'interieur ** belgian, ca să te p oţi eventual legi
tima, s au cunoscuta scrisoare de recomandare a d-lui Leopold : 
Cabinet du mi * * *  asta e suficient în orice ·împrejurare. Heine este 
şi el de p ărerea asta şi de îndată ce-l voi putea prinde pe Born-

· stein, îl voi întreb a despre acest lucru. Tot B [emay]s a născocit şi 
_ povestea ,cu Tolstoi * * * *, sau, mai degrabă, B (orn] stein i-a b ăgat-o 
în 1cap, căci B.[om]'st[ein] îi bagă în cap tot ce vrea. Toate informa-

* Hess. - Nota red. 
** - paşaport intern. - Nota trad. 

*** - cabinetul regal. - Nota trad. 
**** Vezi volumul de faţă, p. 42. - Nota red. 
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ţiile, de tot felul, pe c'are ni le-a comunicat B [ernay]s mai înainte 
provin din aceeaşi sursă, şi, după ce în repetate rînduri am fost 
de faţă şi am văzut pe ce ton infailibil îi expunea S[orn]stein lui 
B [ernay] s toate supoziţiile, bîrfelile şi născocirile lui, pe c are 
B [ernay] s le lua drept purul adevăr, nu mai cred nici un cuvînt 
din toate ştirhle importante ipe care mai .înainte * ni .le 1comunka. 
„din sursa cea mai sigură". 

[Eu] . . .  * am văzut cu ochii mei cum B [orn]stein, dindu-şi aere 
de atotştiutor, a reuşit să-l 1convingă pe B [ernay]s (şi ştii cu cit 
entuziasm crede B [ernay] s a tunci cînd crede un lucru) că „Natio
nal " ·s-a viîndut întru totul �ui Thiers, argent + .comptant **· Pustiul 
era garta să-şi bage mina 1în foc 1că aşa este. In aioeastă privinţă 
este inC'origibil, ·ca işi iîn privinţa stărilor Jui de spirit dnd exube
rante, CÎllid deznăidăjduite. Pendant le cours de la iderniere quin
zaine il a ete seize fois au bord du desespoir ***· 

Cela entre nous ****· In privinţa venirii tale aici .îl voi întreba 
încă o dată pe B[orn}st[ein] ; Heine, după .cum ţi�am mai spus, e 
de p ărere 1că poţi v,eni fără grijă. S au, .poate, rte duci la ambasado
rwl :fran·cez şi ceri un paşaport pe b aza actului tău de emigrare din 
Prusia ? 

Ai făcut foarte bine că mi-ai anunţat venirea lui Moses. No
bilul domn a venit pe la mine, dar nu m-a găsit acasă. I-am scriS
să-mi fixeze un rendez-vous. Ieri m-am iîntîlnit cu el. S-a schimbat 
foarte mult. Bucle tinereşti îi  încadrează capul, bărbuţa delicată 
dă o oarecare graţie bărbiei ascuţite, obraj ii îi erau coloraţi de o 
roşeaţă feciorelnică, dar la grandeur dechue se p eignait dans ses. 
beaux yeux *****, şi a fost cuprins de o !Ciudată modestie. Aici, �a 
Paris, m-am deprins să folosesc un ton foarte insolent, căci, dacă 
nu is.trigi, nu faci nki o treabă, işi-apoi, .reaurgînd la tonul ăista, te 
bucuri de mare trecere la femei. Totuşi înfăţişarea umilă a acestui 
inegalabil Hess, care odinioară zguduia lumea, era cit p-aci să mă 
dezarmeze. Dar faptele eroice ale „adevăraţilor socialişti " ,  disci
polii lui (despre asta mai j os) şi fondul care i-a rămas neschimbat 
m-au făcut să-mi recapăt curajul. Pe scurt, l-am tratat cu atîta 
răceală şi ironie, incit îi va trece p ofta să mai vină pe la mine. 
Singurul lucru pe care l-am făcut pentru el a fost •să-i dau citeva 
sfaturi bune 'În legătură cu blenoragia pe care a adus-o cu el din 

* In acest loc manuscrisul este deteriorat. - Nota red. 
** - pe bani mai mult sau mai puţin peşin. - Nota trad. 

*** - In nllimele două săptămini a fost de şaisprezece ori în pragul 
desperării. - Nota trad. 

**"'* - Asta să rămînă între noi. - Nota trad. 
***** - măreţia pierdută se reflecta în frumoşii săi ochi. - Nota trad 



17. Engels către Marx. 15 ianuarie 1 847 75 

Germania. Şi la unii pictori germani, vechi cunoscuţi ai lui din 
ţară, a suferit un fiasco total. Numai Gustav Adolf Kottgen i-a 
rămas credincios. 

Ti!pUJI. din Bremen * este în orice 1caz Ide p referat elveţianu
lui **· Eu nu-i pot -scTie elveţianului, 1 .  p entru 1c ă i-am uitat adresa, 
2. pentru ,c ă n-aş vrea să-i [o.fer] *** lucrarea la un preţ mai mic 
pe coală decît cel pe care l-ai oferit tu tipului din Bremen. [Co
mwiică-mi] *** deci oit i-ai propus celui din Bremen 1şi, totodată, 
trimite-mi şi adresa individului. Lui B [ernay] s i-a plătit bine p entru 
proasta lui broşură despre Rotsch[ild] , dar pe Piitt[mann] l-a tras 
pe sfoară, i-a tipărit lucrarea, dar a amînat la nesfîrşit plata ono
rariului, sub pretext că nu are fonduri disponibile. 

Foarte bine că împotriva lui Proudhon scrii în limba franceză_ 
Sper că la primi-rea acestei .scrisori, broşura **** va fi gata. Se în
ţelege că, în ceea ce mă priveşte, poţi lua din lucrarea noastră 
tot c'e vrei*****.  Şi eu sînt ide părere că asociaţia 1lui Pr[oudhon] se 
reduce la planul lui Bray 83. Il uitasem de tot pe bunul Bray. 

Ai citit, probabil, în „Trier'sche Zeitung " că la Leipzig apare 
o nouă publicaţie socialistă, intitulată „Veilchen" .  Pagini p entru 
candida critică modernă 1 1 , în c'are domnul Semmig urlă ca Sa
rastro : Aceste sfinte hramuri nu ştiu ce-i răzbunarea. Aceste ziduri 
sfinte n-au ,cunoscut trădarea, şi, de mina unui prie-ie-ie-ie-ten spri
j init, 'Într-o 1lume mai bună, omul porneşte ilericit ****** - dar, din 
p ăcate, n-are vocea de b as a răposatului Reichel. Sarastro-Semmig 
aduce ·ca jertfă celor trei zeităţi : 1 .  Hess, 2. Stirner, 3. Ruge -
totul dintr-o ·singură suflare. Primii doi au eX1p [lorat] *** adîncimHe 
ştiinţei. Această foicică sau „violetă" este cel mai trăsnit lucru pe 
care l-am citit vreodată. O asemenea nebunie, liniştită şi ,  în ace
laşi timp, neruşinată, este posibilă numai în Saxonia. Ce bine ar ti 
dacă am mai putea scrie o dată capitolul despre „adevăraţii socia
lişti" acum, cînd ei  s-au dezvoltat în toate direcţiile, cînd s-a Con
stituit ş coala westfalică, şcoala saxonă, şcoala berlineză etc. alături 
de stele singuratice ca Piittmann etc. 84 Ei ar putea fi �mpărţiţi 

* Kilhtmann. - Nota red. 
** Johann Michael Schlăpfer. - Nota red. 

*** In acest loc manuscrisul este deteriorat. - No ta red. 
**** K. Marx. „Mizeria filozofiei " .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65-179. - Nota trad.). -

No ta red. 
***** K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană " .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 3 , BucUJreşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, ip. 9-572. - Noto 
trad.). - Nota red. 

****** Mozart. „Flautul fermecat", actul 2, aria lui Sarastro. - Nota 1ed. 
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după ·OonstelaţiHe ,cereşti. Piittmann - Ursa mare, şi Semmig 
Ursa miieă,  .sau Piittmann - Taurul, iar pleiada - cei 8 copii ai 
săi. Coarne merită oricum, dacă nu le şi are. Griin - Vărsătorul 
etc. Apropo de Griin, voi reface articolul privitor ·la cartea lui 
Griin despre Goethe, reducîndu-1 pînă la o jumătate sau trei sfer
turi de coală, şi-l voi ajusta pentru lucrarea noastră ; dacă eşti de 
acord, comunică-mi cit mai curînd 85• Lucrarea este prea c aracte
ristică, Gr [iin] elogiază toate filistinismele lui Goethe ca fiind ome
neşti, pentru el Goethe din Frankfurt şi Goethe funcţionarul e „om 
adevărat " ,  în timp ce trece cu vederea, sau chiar C'leveteşte tot ce 
este gigantic şi genial. cm felul acesta cartea demonstrează strălµ
cit că omul = micul burghez german. La aceasta am făcut doar 
aluzie, dar aş putea să dezvolt, şi cam tot restul articolului l-aş 
tăia, ;întrucît nu prezintă interes pentru lucrarea noastră. Ce pă
rere a i ? 

[Paris] , Vineri 15 ianuarie 47 * 

{Pe plic, adresa] 

Al tău 
Engels 

Monsieur Charles Marx, 42, rue d'Orleans, Faubg. de Namur, 
Bruxelles 

Publicat pentru prima oară 
ln : Marx„Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

1 8  

Se tipăreşte după manuscris 

Txadus din limba germană 

Engels către Marx 86 

la Bruxelles 

Dragă Marx, 
Broşurica anexată mi-a fost predată azi-dimineaţă de Junge ; 

acum cîteva zile le-a adus-o Ew[erbeck] lor. M-am uitat prin ea, 
şi  i-am spus că este opera lui Moses * *  ; lucrul acesta i l-am de-

* ln original : - Nota red. 
** Hess. - Nota red. 
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monstrat punct icu pUil!ct lui J [unge] . Astă-seară m-am întîlnit cu 
Ew[erbeck] , care a mărturisit că el a adus-o, şi, după ce eu am 
făcut-o praf, a reieşit că chiar el, E [werbeck] , este autorul acestei 
j alnic'e mîzgălituri. El afirmă că a scris-o în primele luni după 
venirea mea aici, sub impresia primei ameţeli provocate de noută
ţile comunicate de mine. Aşa sînt b ăieţii aceştia. Ewerbeck rîdea 
de Hess că se împăunează cu pene străine care nu i se potrivesc 
şi interzicea straubingerilor să-i relateze lui Griin conţinutul spu
selor mele, pentru ca acesta să nu şi le însuşească, iar el - animat 
de cele mai bune intenţii, ca întotdeauna - nu procedează cu 
nimic mai bine decît ei. Moses şi Griin n-ar fi putut să pocească 
mai mult totul, decît a făcut-o acest popular doctor de blenoragie. 
La început, desigur, l-am cam ironizat, apoi i-am interzis să se 
mai ocupe vreodată cu asemenea treburi. Dar se p are că asta este 
în firea acestor oameni. Săptămîna trecută, cum aveam chef de 
şagă şi, mai ales, nevoie de bani, m-am apucat să scriu o scrisoare 
de mulţumire plină de echivocuri, care urma să apară anonim, 
c·ătre Lola Montez 87• Sîmbătă i-am dtit cîteva pasaj e  din ea, şi 
astă-seară, cu obişnuita lui bonomie, îmi spune că scrisoarea mea 
l-a inspirat să scrie chiar a doua zi ceva asemănător, şi imediat 
a predat .cele scrise lui Maurer pentru publicaţia lui incognito * 
(aceasta apare într-adevăr in cel mai mare secret şi doar pentru 
uzul redacţiei, fiind cenzurată de Madame Maurer, care a tăiat 
chiar şi o poezie de Heine) . Mi-a mărturisit asta de pe acum pen
tru a-şi pune la adăpost onestitatea şi pentru a nu se face vinovat 
de un plagiat I Noua c·apodoperă a acestui p asionat şi p osedat 
scriitor va fi, desigur, pur şi simplu o traducere, într-un stil so
lemn-bomb astic, 

·
a glumei mele. Mie, bineînţeles, puţin îmi pasă 

de această ultimă probă de îngustime a minţii, dar ea dovedeşte 
cit de imperios necesar este ca ori cartea ta * *, ori manuscrisele 
noastre *** să apară cit mai curînd cu putinţă. Oamenii aceştia 
sînt p ătrunşi de regretul că nişte idei atît de minunate pot rămîne 
atîta timp necunoscute poporului şi, pînă la urmă, nu văd alt mijloc 
de a-şi lua această piatră de pe inimă decît să se screamă pînă 
scot din ei atît cit passablement **** au reuşit să digere. De aceea , 

* „Pariser-Horen" .  - Nota red. 
** K. Marx. „Mizeria filozofiei". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

vol. 4, BucUJreşti, Editura iPoHlică , 1963, ed. a II-a, p. 65-1 79. - Nota trad.). -
Nota red. 

*** K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană".  (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a, p. 9-572. 
- Nota trad.). - Nota red. 

*""* - de bine, de rău. - Nota trad. 
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nu�l scăpa din ochi pe tipul din Bremen *· Dacă :nu răspunde, mai 
scrie-i o dată. La rigoare aoceptă o sumă oricît de mică. Ac·este 
manuscrise pierd cu fiecare lună care trece fără a fi puse pe piaţă 
cite 5-10 franci la coală exchangeable value **· Incă oîteva luni, 
la diete prussienne en discussion, la querelle bien entamee a 
Berlin * * *, şi lucrările lui B auer şi Stirner nu vor mai valora nici 
10 fr. coala. Cînd e vorba de o lucrare atît de actuală, ajungi 
încetul cu încetul în situaţia că trebuie să renunţi la onorariul 
mare pe care-l reclamă demnitatea de scriitor. 

Am fost la B [ernays] la Sarcelles şi am stat acolo cam o săp
il:ămînă. Şi ăsta face prostii. Scrie pentru „Berliner Zeitungs-Halle" 
:şi se bucură C'a un copil că i se publică expec toraţiile sale soi
disant **** comuniste împotriva burgheziei. Bi:neînţeles că redacţia 

:şi cenzura păstrează din articol numai partea îndreptată împotriva 
burgheziei şi scot puţinele aluzii care ar putea fi neplăcute şi 
:pentru ei. Se ridică împotriva instituţiei juraţilor, „libertăţii presei 
în accepţie burgheză",  sistemului reprezentativ etc. I-am arătat că 
.asta lînJseamnă pur şi simplu să -lucrezi ipour le roi ide Prusse ***** 
şi  indirect împotriva p artidului nostru ; a urmat cunoscuta izbuc
nire a acestei inimi înflăc ărate, referiri la imposibilitatea de a 
întreprinde ceva ; i-am explicat •că „Zeitungs-Halle" este plătit de 
guvern ; drept răspuns - o negare îndărătnică şi invocarea unor 
simptome care pentru întreaga lume, în afară de sentimentala 
populaţie din Sarcelles, ar constitui o confirmare a spuselor mele. 
Rezultatul : însufleţire virtuoasă, inima înflăcărată nu poate scrie 
împotriva convingerilor sale, nu poate înţelege o politi că care 
cruţă oamenii pe care pînă acum i-a urît de moarte. „Nu e genul 
meu ! "  - v·eşnicul ultima ra1io ******· Am dtH nenumărate arti
colle ide acest 1fel publicate la Paris ; ele sînt on ne ipeut plus******* 
în interesul guvernului şi  în stilul „adevăratului 1socialism " .  Am să 
cam renunţ :la B [ernay] s şi nu mă mai amestec în !Il.enorodtele lui 
încurcături familiale generos-dezgustătoare, în care el j oacă rolul 
unui erou al devotamentului şi al abnegaţiei nemărginite. II faut 
avoir vu •cela * * ******.  Toate astea miros •Ca cinci mii de pilote 

* Kiihtmann. - Nota red. 
** - din valoarea lor de schimb. - Nota trad. 

*** - Landtagul prusian în dezbateri, conflictul de la Berlin în plină 

desfăşurare. - Nota trad. 
**** - aşa-zise. - Nota trad. 

***** - pentru regele Prusiei ; în sens figurat : de florile mărului. -
.Vota trad. 

****** - argument suprem. - Nota trad. 
******* - cum nu se poate mai mult. - Nota trad. 

******** - Merita să vezi asta. - Nota trad. 
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neaeri!site, plus nenUJIDăratele rîgîieli, •care se datoresc bucătăriei lor 
austriece vegetariene. Şi dacă b ăiatul ăsta s-ar mai smulge de zece 

·ori din această cloacă şi ar veni la Paris, de zece ori ar fugi iar 
înapoi. 1ţi închipui ce aiureală morală e în capul lui. Familia mode 
compose * în care trăieşte ·îl 1rnnsformă definitiv într-un filistin 
mărginit. N-o să mă mai vadă niciodată în boutique * * a lui şi 
nici n-o să-i fie prea curînd dor de un individ fără suflet ca mine. 

Broşura despre constituţie 88 o vei primi foarte curînd. O voi 
scrie pe foi separate, ca să poţi introduce şi scoate ce vrei. Dacă 
sînt speranţe ca Vogler să plătească ceva, întreabă-l dacă nu vrea 
să primească broşura despre Lola-Mon tez - vreo 1 1/2-2 coli -, 
<dar nu trebuie să-i spui că am iscris-o eu. Răspunde-mi cî t mai 

repede în legătură cu asta, întrucît, dacă el nu e de acord, voi 
încerc a la Bellevue. Ai citit probabil în „Debats " sau „Constitu
tionnel" că, în urma unor reclamaţii venite din Wiirttemberg, la 
Herisau Marele Consiliu i-a interzis nemernicului de Schlapfer să 
mai publice scrieri revoluţionare ; chiar el a confirmat acest lucru 
în scrisorile trimise aici, cerind să nu i se mai trimită nimic. 
Aşadar, un motiv în plus să ne ţinem de tipul din Bremen. Dacă 
nu reuşim să ne înţelegem cu el, nu ne rămîne decît „editura "  din 
Belllevue, lingă Coillstanţa. Au reste * **, dac ă editarea manuscriselor 
noastre stînjeneşte editarea lucrării tale, atunci aruncă la dracu 
manuscrisele, căci e mult mai important să apară cartea ta. La 
urma urmei, nu ne prea procopsim de pe urma publicării lucrări
lor noastre. 

Poate că ai citit în „Kălner Zeitung" de ieri (luni) un articol 
despre scandalul lui Martin du Nord. Articolul l-a scris B [ernay]s 
- el scrie din cînd în cînd corespondenţe în locul lui Bărnstein. 

Poliţia de aici e foarte indîrjită. Se pare că vor cu tot dinadin
sul să provoace o răzmeriţă sau o conspiraţie în masă în legătură 
cu foametea. Mai întîi au răspîndit tot felul de publicaţii şi au 
afişat proclamaţii i111cendiaires ****,  iar aicum au .confecţionat şi au 
plasat în diverse locuri pînă şi aparate incendiare, neamorsate însă, 
pentru ·ca epider * * * * *  să-şi poată da seama de tot pericolul pe 
care-l prezintă acest plan diabolic. 1n plus, au mai pus la cale şi 
povestea asta frumoasă cu communistes materialistes 89, au arestat 

* - de tip complicat. - Nota trad. 
** - dugheana. - Nota trad. 

*** - De altfel. - Nota trad. 
**** - incendiare. - Nota trad. 

***** - dughengiul. - Nota trad. 

8 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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o mulţime de oameni, dintre care A îl cunoaşte pe B, B îl cunoaşte 
pe C şi C pe D, şi numai pe baza acestei cunoştinţe şi a cîtorva 
mărturii, întreaga masă de indivizi, care în mare p arte nu se cu
nosc între ei, a fost transformată într-o „bandă".  Procesul acestei 
„bande" va avea loc în curînd, şi dacă acestui nou sistem i se mai 
adaUJgă şi vechea •Complidte morale *,  atunci orkare om poate 
fi condamnat cu cea mai mare uşurinţă. Cela sent son Hebert * * · 
Astfel, nimic mai uşor decît să-l condamne fără multă vorbă şi 
p.e pere * * *  Cabeit. 

Dac'ă ai vreo posibilitate, vino aici în aprilie. Pînă la 7 aprilie 
mă voi muta - nu ştiu încă unde - şi tot atunci voi avea şi ceva 
bani. Vom putea petrece şi noi puţin. Fiindcă poliţia este acum. 
ce-i drept, cam scîrboasă (în afară de saxonul de care ţi-am scris. 
a mai primit ordin de expulzare şi vechiul meu adversar Eisermann, 
ambii au rămas aici, comp. K. Griin în „Kolnische Zeitung " ) ,  cel 
mai bine este să urmăm sfatul lui i8 [6rn] st[ei]n. Inc'ea11că să obţii 
de la amb asadorul francez un paşaport pe baza actului tău de 
emigrare ; dacă nu va merge, vom vedea ce putem face aici -
trebuie să se găsească vreun deputat conservator care să poată fi 
pus în mişcare prin a şasea mină. Trebuie neapărat să pleci din 
plicticosul acela de Bruxelles şi să vii la Paris, şi eu aş vrea foarte 
mult să petrec puţin cu tine. Aici rpoţi fi ori 1II1auvais sujet ****,  ori 
mentor ; mauvais sujet printre depravaţi, şi cela vous va fort mal 
quand vous n'avez pas id' argent * ****,  ori mentor al lui Ew[enbeck] , 
B [ernay] s şi consorţii. In c'az contrar, trebuie să aocepţi sfaturile 
înţelepte ale ş efilor radicali francezi, pe care apoi mai trebuie să 
le şi aperi în faţa altor măgari, pentru ca ei să nu ridice prea 
sus nasul în înfumurarea lor de germani. De-aş avea o rentă de 
5 OOO fr., n-aş face decît să lucrez şi să mă amuz cu femeile pînă 
la sfîrşitul zilelor. Dacă n-ar exista franţuzoaicele, în general, viaţa 
n-ar merita să fie trăită. Mais tant qu'il y a des grisettes, va I Cela 
1I1°empeche p as ****** rea uneori să-ţi placă să stai de vorbă despre 
un subiect serios sau să deguşti viaţa cu puţin rafinament, dar 
nici una, nici alta nu este cu putinţă cu adunătura asta de cunos
cuţi ai mei. Trebuie să vii aici. 

* - complicitate morală. - Nola lrad. 
** - Asta miroase a Hebert. - Nola trad. 

*** - taica. - Nola lrad. 
**** - detracat. - Nola lrad. 

***** - asta nu-i de Ioc bine cind nu ai bani. - Nola lrad. 
****** - Dar atita timp cit există grizete, merge I Asta nu împiedică. 

Nola lrad. 
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Ai văzut „Revolution" 90 a 1Jui L. Blanc ? Un amalgam ,smintit 
de presupuneri juste şi de absurdităţi dintre cele mai inimagina
bile. Am citit la Sarcelles numai jumătate din primul volum. <;a 
fait un dr6le d'effet *· Cum te-a surprins plăcut printr-o observaţie 
remarcabilă, îţi şi trînteşte imediat cea mai absurdă nerozie. Dar 
L. Bl [anC'] are un i miros destul de bun, ş i  calea pe care a pornit-o 
nu-i de loc rea, cu toate inepţiile lui. Totuşi, mai departe de nive
lul ajuns, nu va reuşi să meargă, „o vrajă îl ţine încătuşat" -
ideologia. 

Cunoşti lucrarea '1ui Achille de Vaulabelle „Chute de l'Empire, 
Histoire des deux Restaurations " ,  C'are a apărut anul trecut ? Au
torul este un republican de la 1 1N ational " ,  ca istoric aparţine vechii 
:şcoli - dinainte de Thierry, Mignet etc. O totală lipsă de 'Înţele
gere a celor mai simple relaţii - p înă şi Capefigue în lucrarea 
sa ,1Cent j ours " e infinit mai bun sub a1cest raport -, dar prezintă 
interes prin relatarea tuturor mîrşăviilor comise de bourbon{ şi de 
aliaţi şi prin expunerea critică destul de precisă a faptelor, în 
măsura în 'care nu este împiedicat de interesele lui naţionale şi 
politice. ln mare, lucrarea însă este plictkoasă tocmai fiindcă au
torul nu are o privire de ansamblu. 11National" este un prost 
istork, iar despre Vaul[abelle] se zke că este prietenUJl lui Marrast. 

Moses a disp ărut cu desăvîrşire. „Muncitorilor" pe c are eu 
„nu-i frecventez " ,  le-a promis să le ţină prelegeri ; se dă drept 
.adversarul lui Griin şi prieten intim al meu ! D-zeu ştie, şi Moses 
-0 ştie şi el, că la a doua şi ultima noastră întîlnire, •în p assage 
Vivienne, n-am aşteptat nici să-şi termine vorba, şi am plecat, îm
preună cu pictorul K[orner] şi cu două fete pe care le agăţase 
acesta I De atunci nu 1-arrn mai întîlnit decît o dată la ma11di gras * * ,  
cînd, pe o ploaie cumplită şi c u  o înfăţişare plictisită, î ş i  purta 
eul sătul de viaţă spre bursă. Nici măcar n-am făcut vreun semn 
că ne-am cunoaşte. 

Mă voi ocupa de scrisoarea către Bak[unin] de îndată ce voi 
fi sigur de adresa lui - deocamdată nu ştiu unde e stabilit. 

Apropo : scrie-i lui Ew[erbeck] în legătură cu broşurica lui şi 
b ate-ţi puţin j oc de el ; tipul intinde amb as posaderas *** şi do
reşte să ·He ib ătut - ştii c'Um vine asta. 

* - Face o impresie ciudată. - Nola lrad. 

** - lăsata secului. - Nola lrad. 

*** - ambele p ărţi ale şezutului. - Nola Irod. 
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Aşadar, scrie cit mai curînd şi c aută să te aranjezi ca să 
poţi veni. 

[Paris] . marţi 9 martie [1847] 

Publicat pentru '.(lrilffia oară 
!n : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

1 9  

Al tău 
F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Marx către Engels 91 
la Paris 

[Bruxelles], 1 5  mai [1847B 

Dragă Engels ! 
Ştii că încă de la începutul lunii mai Vogler a fost arestat la 

Aachen. Din cauza asta, broşura trimisă de tine * n-a putut fi 
deocamdată tipărită. Prima treime din ea mi-a plăcut foarte mul.t. 
In 'celelalte două trebuie neapărat lfăicute unele modificări. Datai 
viitoare îţi voi da mai multe amănunte în legătură cu această 
problemă. 

Anexez o copie după clişeul ·caricaturii tale 92• Am trimis-o lai 
„Briisseler-Zeitung" 93. 

In ce priveşte articolul cu adevărat dezgustător al lui Griin 
sau al consorţilor apărut în „Trier'sche Zeitung" ,  acum este, desi
gur, prea tîrziu, dar ar fi fost bine dacă ai fi publicat mai demult 
o dezminţire de cîteva Jiînduri în aceeaşi fiţuică. 

La Londra nu pot pleca 94• Mijloacele băneşti nu mi-o permit. 
Dar sper să reuşim să-l trimitem acolo pe Wolff **. Şi apoi, dacă 
veţi fi voi doi acolo, va fi de ajuns. 

Voce * * *  bani : 

Cred că-ţi aminteşti că Hess, încă de pe vremea lui „Gesell
schaftsspiegel " ,  !Ile datorează b ani, mie şi 1cumn.atului meu 

* F. Engels. „Problema constituţiei Germaniei".  (Vezi K. Marx şi F. Engels .. 

Opere, voi. 4, ·Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 41-59. - Nota. 
trad.). - Nota red. 

** Wilhelm Wolff. - Nota red. 
*** - In problema. - Nota trad. 
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Edgar *.  Voi trage de aici, din Bruxelles, o poliţă asupra lui cu 
o scadenţă de 30 de zile, plătibilă ia vedere. 

Bernays de asemenea îmi datorează 150 fr. din mai anul tre-
cut. Şi el va primi o poliţă. 

Aşa că te rog următoarele : 
1 )  In primul rînd, trimite-mi adresele acestor doi. 
2) Comunică-le celor doi toate astea şi spune-le măgarilor 
3) că, în cazul în care consideră că nu vor putea plăti banii 

pînă la 15 iunie, să accepte totuşi poliţele. Mă voi >îngriji eu apoi 
de acoperirea lor la Paris. Evident că aceasta din urmă nu Ie-o 
comunici măgarilor decî t dacă nu se poate cu nici un chip altfel. 

.Jn momentul de faţă sînt într-o asemenea criză de bani, incit 
sînt nevoit să recurg la aceste poliţe, şi, în definitiv, n-are nici un 
rost 'Să fac banii cadou acestor măgari. In reazul cînd măgarii 
acceptă poliţele doar de formă, trebuie, bineînţeles, să ştiu numai
decît acest lucru. 

Intrucît chestiunea este foarte presantă, te rog să nu neglijezi 
nici o zi, să aranjezi totul şi să mă anunţi. 

Aic'i, la Bruxelles, am descoperit un escompteur **·  
Nu-ţi pot scrie mai mult. Acum vreo 12 zile, Breyer mi-a luat 

sînge, dar, 1în loc să-mi ta din mîna stîngă, mi-'a luat din dreapta. 
Şi cum eu am continuat să lucrez ca şi C'Înd nimic nu s-ar fi în
tîmplat, rana a 'Început să supureze şi nu s-a cicatrizat. Povestea 
ar fi putut deveni periculoasă şi aş fi putut să-mi pierd braţul. 
Acum braţul este aproape vindecat, dar încă slăbit şi trebuie să-l 
menajez. 

Al tău 
Marx 

[Post-scriptum-ul lui Philippe Gigot] 

Dragă Fritzchen I 
Chiar acum citesc broşura ta - ce-am citit pină acum mi-a plăcut foarte 

mult - şi sînt extrem de feriicit că nu sînt german .  Dumnezeu, sau raţiunea, sau 
neamul să ne feirească de mic-burghezism I 

Avec laquelle j 'ai l 'honneur d'etre 

P. S. Scrie-mi şi mie un demi mot ****· 

Publdcat .pentru prima oară 
în �ntregime lin : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. Dritte Abteilung, 
Bd. 1 ,  1 929 

* ,Edgar von Westphalen. - Nota red. 

Your most truly *** 
Philippe 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

** - intermediar care scontează poliţele. - Nota trad. 
*** - Drept care am cinstea să fiu al tău sincer. - Nota trad. 

**** - un cuvinţel. - Nota !rad. 



84 20. Engels către Marx. 28--30 septembrie 1 847 

Dragă Marx, 

20 
Engels către Marx 95 

în Olanda 

[Bruxelles]. marţi 28(-30] septembrie 47 

Zilele astea s-a întîmplat aici o poveste foarte curioasă. Toate 
€lementele din rîndurile germanilor de aici, nemulţumite de noi şi 
de acţiunile noastre, au alcătuit o coaliţie pentru a ne răsturna, 
pe tine, pe mine şi pe comunişti în general, şi pentru a face con
curenţă Asociaţiei muncitorilor 96• B ornstedt este nemulţumit la 
culme. Afirmaţia lui Otterberg, pe care Sandkuhl a colportat-o şi 
a întăTit-o, iar Criiger şi Moras au folosit-o în sensul că noi 
n-am face decît să ne folosim de el, de B [ornstedt] , l-a stîrnit im
potriva noastră, a tuturor ; Moras şi Criiger, care se plîng la toată 
lumea că îi tratăm de ·sus, au turnat şi ei gaz peste foc. Seiler este 
furios fiindcă l-am ignorat în chip de neiertat cu prilejul înfiinţării 
Asociaţiei muncitorilor şi pentru c•ă Asociaţia înregistrează succes, 
în pofida tuturor prorocirilor sale. Heilberg jinduieşte după o răz
bunare spectaculoasă, fie şi fără vărsare de sînge, pentru toate 
grosolăniile pe care le-a înghiţit şi pe care le înghite încă zilnic. 
Bornstedt spumegă de mînie şi pentru că toate cărţile şi hărţile 
pe care le-a ·donat nu l-au ajutat să-şi cumpere în cadrul Asocia
liei o poziţie de democrat influent, de membru de onoare şi un 
bust expus la vedere, ci, dimpotrivă, mîine seară zeţarul său îi va 
pune la vot candidatura ca pe a oricărui om de rînd. Il supără, de 
asemenea, că el, aristocraHcul homme d'esprit *,  are mult mai 
puţine .ocazii să-şi bată j oc de muncitori decît se aşteptase. Cît 
despre Moras, acesta este furios că n-a putut atrage „Briisseler
Zeitung" de partea �ui Heinzen. Enfin **,  toate aceste elemente ete
rogene s-au unit cu scopul de a ne da o lovitură care să ne coboare 
pe planul al doilea în ochii lui Imbert şi ai idemocraţHor belgieni 
şi de a înfiinţa o societate mai impozantă şi mai universală decît 
amărîta noastră Asociaţie a muncitorilor. Domnii ardeau de dorinţa 
de a avea şi ei o dată iniţiativa, şi canaliile acestea laşe au găsit 
că absenţa ta este momentul cel mai potrivit. S-au înşelat însă. 
amarnic. 

* - ,om de spirit. - Nota trad. 
„„ - iln sfirşit. - Nota trad. 
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Au hotărît deci în mare secret să pună la cale un supeu cos
mopolit-democrat, şi acolo, pe neaşteptate, să propună înfiinţarea 
unei societăţi a la Fraternal Democrats, cu mitinguri muncitoreşti 
etc. etc'. Au format un fel de comitet, în care pro forma l-au atras 
şi pe Imbert, complet inofensiv pentru ei. Circulaseră tot felul de 
zvonuri vagi, dar abia duminkă seară am aflat la Asociaţie de la 
Bornst[edt] ceva precis, iar luni era deja fixat supeul. De la 
B(ornstedt] n-am putut afla alte amănunte decît că vor veni Jottrand, 
generalul Mellinet, Adolf Bartels, Kats etc. etc. ,  polonezi, italieni 
etc. Deşi nu bănuiam nimic despre existenţa acestei coaliţii (abia 
luni dimineaţă am aflat că Bornst[edt] este cam ofensat, iar Moras 
şi Criiger se plîng şi ţes intrigi ; de Seiler şi Heilberg n-am ştiut 
nimic),  totuşi povestea mi s-a părut suspectă. Ac'olo însă trebuia 
să mergem din cauza belgienilor şi pentru că în micul Bruxelles 
nu trebuie să aibă loc nici o manifestare democratică la care noi 
să nu participăm. Dar trebuia să ne îngrijim să fim acolo un grup 
întreg. Wallau şi cu mine am expus problema, am susţinut-o din 
toate puterile şi imediat s-au găsit vreo treizeci de oameni care 
erau de acord să meargă. Luni dimineaţa Lupus mi-a spus că în 
afară de president d'honneur *, bătrînul Mellinet, şi de preşedin
tele activ, Jottrand, trebuie :să mai • fie aleşi încă doi vicepreşedinţi, 
dintre care unul să fie Imbert, iar celălalt un german, pe cît posi
bil un muncitor. Din păcate, Wallau nu e indicat, fiindcă nu ştie 
franceza. Aşa i-a spus Bornstedt lui Lupus, care i-a răspuns că, în 
acest caz, vicepreşedinte să fiu numit eu. I-am propus lui Lupus 
să accepte el această funcţie, dar a refuzat categoric. Nici eu nu 
voiam să primesc, fiindcă arăt prea tînăr, dar în cele din urmă 
m-am gîndit că e totuşi mai bine ca, pentru orice eventualitate, 
să accept. 

Seara ne-am dus acolo 97• Bornst[edt] se prefăcea că nu ştie 
nimic, ca şi cum n-ar fi fost nimic aranjat dinainte, în afară de 
candidatura conducătorilor (toujours a l'exception de l'Allemand) * *  
şi a unor oratori deja înscrişi la cuvînt, al căror nume nu l-am 
putut afla, exceptînd pe Criiger şi Moras. Tot timpul alerga de 
colo pînă colo sub pretextul aranjării localului, dădea fuga cînd 
la unul, cînd la altul, umbla cu vorbe, cu intrigi, îşi băga coada 
peste tot. Dar, deocamdată, eu nu observam nici un simptom spe
cial al intrigilor care se ţeseau, abia mai tîrziu au ieşit la iveală. 
Noi eram în cîrciuma Liegeois, Place du Palais de justice. Cînd 
s-a ajuns la alegerea conducerii, Bornst[edt] , în pofida înţelegerii. 

* - preşedintele de onoare. - Nota trad. 
** - tot cu excepţia ceJui german. - Nota !rad. 
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noastre, l-a propus pe Wallau. Acesta a fost reouzat, la rugămin
tea lui, de Wolff (Lupus) , care m-a propus pe mine ; lucrurile au 
mers strună. Astfol, întreaga intrigă a fost zădărnkită şi n�a mai 
avut nici un efect. Ei şi-au pierdut + * capul şi s-au 1dat de gol. 
După Imbert, care a toastat în limba franceză pentru martyrs de 
1a liberte ** , am rostit şi eu un toast in limba franceză au 
souvenir de la revolution de 1 792 * * *  şi pentru aniversarea care se 
apropie a primului vendemiaire a anului I al republicii. După mine 
a luat cuvîntul Criiger, care a rostit o cuvînfare ridicolă, s-a în
curcat şi a trebuit să-şi scoată însemnările. Apoi Moras a citit o 
-predică solemnă în care era vorba aproape numai despre propria 
lui persoană. Amîndoi au vorbit în limba germană. Toasturile lor 
au fost atî t de confuze, încît nu mai ţin minte nimic din ce-au 
spus. Apoi Pellering a vorbit în limba flamandă, avocatul Spilt
hoorn din Gent, în ilimba franceză, au peurple anglais * * **, -�poi, 
spre marea mea ,surprindere, rpăianjenul cocoşat de Heilberg a ţinut 
o cuvîntare lungă, pedantă şi absurdă în •limba frail!ceză, îrn. care 
1. a declarat foarte mîndru că este redactor la „Atelier Democra
tique" ; 2.  a declarat că El, rnaximus Heilberg, de mai multe luni 
a umnărit - mais cela doit se dire en fran<;:ais : L 'association des 
ouvriers belges, voilâ le but que Je poursuis depuis quelques mois 
(c â.d. depuis le moment ou J ' ai daigne prendre connaissance du 
demier chapitre de la „Misere de la philosophie") * * * ** . Aşadar, 
e•l .face a·cest lucru, şi nu Kats şi ceilalţi belgieni. „Nous entrerons 
dans .la 1carriere quand nos aînes n'y seront plus " * * * * * *  etc. E.1 va 
fac'e ceea ce Kats şi Jottrand n-au reuşit să facă ; 3.  a propus să 
se înfiinţeze un fel de „fraternal democracy" şi să se organizeze 

-din nou mitinguri ; 4.  a propus ca biroul ales să fie însărcinat să 
·Organizeze şi una şi celelalte. 

Ce confuzie I In primul rînd, să amesteci uneltirile cosmopo-
1ite cu mitingurile belgiene în legătură cu probleme belgiene, şi, 
în al doilea rînd, să prezinţi biroului existent această propunere, 
.în loc să renunţi la ea, cînd ştii bine că biroul oricum o va res
pinge ! Iar dacă s-a gîndit că eu am să plec, trebuia să-şi închipuie 

* - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
** - martirii libertăţii. - Nota trad. 

*** - în amintirea revoluţiei din 1 792. - Nota trad. 
**** - pentru poporul englez. - Nota trad. 

***** - dar asta trebuie spus în franceză : Asociaţia muncitorilor din 
Belgia, acesta este scopul pe care-I urmăresc de cîteva luni (adică din clipa în 
care am binevoit să iau cunoştinţă de ultimul capitol al „Mizeriei filozofiei " ) .  
- Nota trad. 

****** - „Cînd cei dinaintea noastră nu vor mai fi, noi Ie vom lua locul " 
(începutul •strofei a 7-a a „Marsiliezei") .  - Nota trad. 
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c:ă nu se poate pune problema să fie adus în birou altcineva în 
afară de tine. Dar acest cap sec îşi scrisese complet discursul, şi 
vanitatea nu-i permitea să omită ceva de natură să vădească o 
iniţiativă. Această poveste a fost însă acceptată şi a fost întim
pinată cu entuziasm, ce-i drept, nu prea sincer, dar foarte zgomotos, 
aşa că nu se putea imagina o expunere mai bună a acestei pro
puneri confuze. Apoi a vorbit A. Bartels (Jules * nu era de faţă) , 
şi după el a cerut cuvîntul Wallau. Dar mare mi-a fost mirarea 
cînd l-am văzut deodată pe Bornstedt sărind de la locul lui şi 
cerind cu multă energie să i se dea cuvîntul lui Seiler, întrucît 
acesta ar fi fost dinainte înscris. Seiler obţinu cuvîntul şi ţinu un 
discurs nesfîrşit de lung, bombastic, stupid, plat pînă la ridicol, 
pur şi simplu penibil (în limba franceză) , în care a spus nişte 
nerozii infiorătoare despre pouvoirs legislatif, administratif et exe
cutif **,  le-a dat democraţilor tot felul de sfaturi înţelepte (ca şi 
Heilberg, care a înşirat o serie de enormităţi despre instruction 
et qm1stion de l'enseignement ***) ; apoi S[eiler] a luat o poză de 
grand homme **** şi a vorbit despre asociaţiile democratice aux
quelles j 'ai participe et que j'ai peut-etre meme dirigees (littera
Lement) *****, şi, în cele din urmă, a adus vorba şi despre onorabi
lul său birou 98, cu dernieres nouvelles arrivees de iParis ****** etc.  
Pe !scurt, a fost dezgustător. Au mai vorbit .apoi şi alţii, un oar·ecare 
dobitoc din Elveţia, Pellering, Kats (foarte bine) etc. ,  şi la ora zece 
Jottrand (căruia îi era foarte ruşine pentru germani) a închis şe
dinţa. Deodată Heilberg a cerut să se facă linişte şi a anunţat : 
Cuvîntarea lui Weerth la free-trade congress 99 va apărea mîine 
într-un supliment al publicaţiei „Atelier" ,  qui se vendra separe

ment ******* ! ! !  Zalewski a scîncit şi el ceva sur l'union de cette 
malheureuse Pologne et de cette grande, noble et poetique Alle
magne - .enfin ********,  toţi au plecat foarte .calmi, dar foarte ne
mulţumiţi pe la casele lor. 

Joi, 30 septembrie 

* Jules Bartels. � Nota red. 
** - puterea legislativă, administrativă şi executivă. - Nota !rad. 

*** - cultură şi problema invăţămintului. - Nota trad. 
**** - om mare. - Nota trad. 

***** - la care eu am participat şi poate chiar le-am condus {literal
mente) . - Nota trad. 

****** - ultimele ştiri sosite din Paris. - Nota trad. 
******* - care se va vinde separat. - Nota trad. 

******** - despre uniunea acestei Polonii nefericite cu această mare, no
bilă şi poetică Germanie - în sfîrşit. - Nota trad. 
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De cînd am scris cele de mai sus au survenit multe lucruri noi 
şi multe s-au precizat. Marţi dimineaţa, cînd m-am lămurit în pri
vinţa întregii intrigi, am început să alerg în toate părţile ca s-o 
contracarez ; încă la 2 noaptea am dat o fugă pînă la Lupus la 
birou ca să aflu dacă Bornstedt n-ar putea fi  respins la Asociaţia 
muncitorilor ? In ziua de miercuri am fost peste tot, dar toţi erau 
de părere că nu vom reuşi ; miercuri seara m-am dus la Asociaţie ; 
B [orn]s [ted]t era deja acolo ; avea o atitudine echivocă ; în sfîrşit 
Thomis a adus noul număr al ziarului * ; articolul meu împotriva 
lui Heinzen ** ,  pe care i [-am adus lui încă de luni �la ora 2 la 
priînz) , şi ,  negăsindu�l acolo, l-am dus direct l·a tipografie, nu 
apăruse. L-am întrebat, şi el  mi-a răspuns 1că 1I1-a avut spaţiu. 
I-am amintit de înţelegerea pe care o aveai tu cu el 100• A negat ; 
am aşteptat pînă a venit Wallau, care mi-a spus că spaţiu au avut 
suficient, dar că marţi B [orn]s [ted]t a cerut să i se aducă articolul 
din tipografie şi nu l-a mai trimis înapoi. M-am dus la B [orn] s [ted]t 
şi i-am spus toate astea pe un ton destul de brutal. A încercat să 
.se eschiveze. I-am amintit din nou de înţelegerea voastră, pe  care 
el iar a negat-o, căutînd să scape prin generalităţi. I-am spus cît�:va 
grosolănii - Criiger, Gigot, Imbert etc. erau de faţă - şi l-am 
întrebat : PubiHcaţi artkolul duminică, oui ou non * ** ? - [)espre 
asta trebuie să mai vorbim. - N-am nimic de vorbit cu dv. despre 
aceasta. - Şi i-am întors spatele. 

Şedinţa a început. B [orn] s[ted]t stătea cu capul sprijinit în 
mîini şi mă privea, ciudat de sigur de victorie. n priveam şi eu şi 
.aşteptam. S-a sculat d-l Thomis, care, după cum ştii, a cerut cu
vîntul. Şi-a scos discursul din buzunar şi a citit o serie intreagă 
de atacuri dintre cele mai absurde în legătură cu aşa-zisa noastră 
ceartă. A durat destul de mult, dar cînd oamenii au văzut că cela 
ne :fmissait pas * * * * ,  s-a pornit un murmur general, o mulţime au 
cerut cuvîntul, şi Vlallau l-a chemat pe Th[omis] la ordine. Atunci 
Th[omis] a mai citit vreo 6 cuvinte fără sens în această problemă 
şi a trecut la locul lui. Apoi a luat cuvîntul Hess, care ne-a apărat 
foarte bine. A urmat Junge. Apoi Wolff ***** ,  cel din Paris, care, 
deşi s-a încurcat de trei ori, a fost foarte aplaudat. După el au 
mai vorbit şi alţii. Wolff a recunoscut că noi am obiectat doar 
pro forma. De aceea a trebuit să iau cuvîntul. Am .vorbit - a la 

* „Deutsche-Brlisseler-Zeitung " .  - Nota red. 
** F. Engels. „Comuniştii şi Karl Heinzen" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 3 1 0-326. - Nota 
lrad.). - Nota red. 

*** - da sau nu. - Nota trad. 
**** - asta nu se mai termina. - Nota trad. 

***** Ferdmand Wolff. - Nota red. 
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grande deconfiture de * B [orn]s [ted]t, - care îşi închipuia că eu 
sînt prea preocupat de certurile noastre personale -, am vorbit 
deci despre aspectul revoluţionar al sistemului protecţionist, igno
rîndu-1, bineînţeles, total pe Thomis, şi am pus o nouă problemă. 
A fost acceptată. - Pauză. - B [orn] s [ted]t, zdruncinat de vehe
menţa cu care l-am tratat, de căderea totală a lui Thomis (il y 
avait du B [om]s[ted] t dans son discours **) şi, mai ales, de vehe
menţa cu care am voribit, a venit la mine : Dar, dragă băiete, eşti 
mult prea pătimaş etc. Pe scurt, să semnez articolul. - Nu. -
Atunci să ne înţelegem măcar asupra unei scurte introduceri din 
partea r·edacţiei. - Bien, a deroain a onze heures aru Cafe Suisse ***·  

Apoi s-a trecut la primirea lui B[orn] s [ted]t, Criiger şi Wolff. 
Hess s-a sculat primul şi i-a adresat lui Bornstedt două întrebări 
în legătură cu adunarea de luni. B[orn]s [ted]t s-a fofilat spunînd o 
minciună, şi Hess a fost destul de slab ca să se declare satisfait ****·  
Junge l-a ata·cat personal pe B [orn]s [ted]t pentru purtarea sa în 
cadrul Asociaţiei şi fiindcă l-a introdus pe Sandkuhl sub un nume 
fals. Fischer a luat foarte energic atitudine împotriva lui B [orn]
s [ted]t, fără a se fi înţeles în prealabil cu noi, dar a vorbit foarte 
bine. Şi mulţi alţii la fel. Pe scurt, domnul von Bornstedt, atît de 
sigur de victoria sa, a trebuit să treacă pur şi simplu printre 
vergile muncitorilor. L-au scuturat serios, .şi el - el care credea că 
prin faptul că a oferit cărţi şi-a cumpărat încrederea tuturor - a 
fost atît de zdruncinat, încît n-a mai putut da decît răspunsuri 
evazive, slabe, concesive, deşi avea în Wallau un susţinător fanatic, 
care prezida mizerabil şi-i permitea să întrerupă în fiecare clipă 
pe oratori. Situaţia era foarte nepreC'isă cînd Wall[au] a cerut celor 
propuşi să se retragă şi s-a trecut la vot. Criiger, pe care eu l-am 
propus ca pe un om complet inofensiv, ce nu poate aduce nici un 

prejudiciu Asociaţiei, şi pe care Wolff l-a susţinut fără nici o 
rezervă, a fost ales. 1n ce-l priveşte pe B [orn]s [ted]t, Wall[au] a 
ţinut o cuvîntare lungă şi vehementă în favoarea lui. Atunci m-am 
ridicat eu şi am dezvăluit întreaga intrigă, în măsura în care avea 
legătură cu Asociaţia, am răsturnat unul după altul toate tertipurile 
lui B [orn]s [ted]t şi, în sfîrşit, am declarat : B [ornstedt] a uneltit 
împotriva noastră, a vrut să ne faC'ă concurenţă, dar noi am învins, 
şi de aceea putem acum să-l admitem în Asociaţie. In timpul dis
cursului - a fost cel mai bun discurs pe care l-am rostit vre-

* - spre stupoarea lui. - Nota trad. 
** - îl simţeai pe B[orn]s[ted]t în discursul său. - Nota trqd . . 

*** - Bine, mîine Ia ora 1 1  Ia Cafe Suisse. - Nota trad. 
**** - satisfăcut. - Nota trad. 
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odată - am fost foarte des întrerupt prin aplauze ; în special cînd 
am spus : aceşti domni au crezut că au ciştigat partida, fiindcă eu, 
vicepreşedintele lor, voi pleca, dar ei nu s-au gîndit că printre noi 
există cineva căruia i se cuvine de drept acest loc, singurul om 
care îi poate reprezenta aici, la Bruxelles, pe democraţii germani, 
şi acesta este Marx - atunci au izbucnit aplauze frenetice. După 
mine n-a mai luat nimeni cuvîntul, şi astfel lui B [orn] s[ted]t nu i 
s-a făcut măcar cinstea de a fi dat afară. El stătea 1în dosul uşii şi 
a auzit totul. Mi-ar fi plăcut să fi vorbit cind se afla şi el în sală, 
mais il n'y avait pas moyen *. fiindcă a trebuit să mă rezerv pentru 
ultimul coup, şi Wall[au] a întrerupt discuţia. Dar B ornstedt, ca şi 
Wolff şi Criiger, au auzit tot c•e-am spus. Primirea lui Wolff însă 
a decurs aproape strălucit. 

Pe scurt, în şedinţa de ieri, B [orn]s [ted]t, Criiger etc. au păţit 
o asemenea ruşine, incit ar fi mai onorabil pentru ei să nici nu 
vină pe la Asociaţie şi 1să le fie ide ajuns ;pentru o bună bucată de 
vreme. Dar ei vor veni totuşi ; impertinentul ăsta ide B [orn]s [ted]t a 
fost atît de dărîmat văzînd că ne putem purta şi mai fără mănuşi 
<lecit ei, de eşecul total al calculelor sale, de vehemenţa cu care 
ne-am ridicat împotriva lui. incit n-a găsit ceva mai bun de făcut 
decît să alerge prin tot Bruxelles-ul şi să se lamenteze pretutindeni 
de ruşinea ipăţită - le dernier degre de l'abaissement ** ·  S-a întors 
furios în sală, şi cind mi-am luat rămas bun de la Asociaţie şi 
demisia mi-a fost primită cu toate onorurile posibile, a plecat spu
megînd. La discuţiile în legătură cu el a fost de faţă şi Biirger, 
care se află aici de alaltăieri seara. 

In toată această poveste, muncitorii noştri s-au comportat 
straşnic ; nu s-a pomenit un cuvînt despre cele 26 de cărţi şi 27 de 
hărţi donate, l-au tratat pe B [orn]s [ted]t cu cea mai mare răceală 
şi fără milă, iar cind mi-am încheiat eu cuvîntarea, nu depindea 
decit de mine să-l fac să cadă cu o enormă majoritate de voturi. 
Asta recunoaşte chiar şi Wall[au] .  Dar noi l-am tratat şi mai rău, 
l-am primit, dar l-am făcut de ruşine. Asupra Asociaţiei acest lucru 

a produs o impresie deosebit de bună ; pentru prima oară munci
torii au avut un rol hotărîtor, au stăpînit, în pofida tuturor intrigi
lor, o adunare şi au pus la punct pe un individ care voia să-şi 
aroge un rol important în rîndurile lor. Doar ciţiva slujbaşi etc. au 
rămas nemulţumiţi, întreaga masă ne sprijină cu entuziasm. Ei au 
simţit ce forţă reprezintă cind sînt uniţi. 

* - dar n-a fost posibil. - Nota trad. 
** - ultima treaptă a decăderii. - Nota trad. 
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Azi-dimineaţă m-am dus la Cafe Suisse, dar, desigur, 
B[orn]s [ted] t n-a venit. - M-am întîlnit însă cu Weerth şi cu 
.Seiler, care tocmai stătuseră de vorbă cu B [orn] s [ted]t ; Seiler era 
supunerea şi slugărnicia în persoană. Bineînţeles că nu i-am dat 
nici o atenţie. De altfel, şedinţa de ieri a fost atît de dramatică, 
a decurs şi s-a amplificat cu atîta succes, încît Wolff, cel din 
Paris, din pur simţ estetic, s-a situat pe loc de partea noastră. 
Astăzi am fost şi la A. Bartels şi i-am declarat că Asociaţia 
gerunană nu poartă răspunderea pentru toate cele ce s-au petrecut 
luni, că Criiger, B [orn]s [ted]t, Moras, Seiler, Heilberg etc. nu erau 
nici măcar membri, că întreaga poveste a fost pusă la cale a 
l'insu * Uniunii germane şi că avea, mai degrabă, scopul de a 
crea o concurenţă Uniunii. O scrisoare cu un conţinut similar, 
semnată de toţi membrii comitetului, îi va fi trimisă mîine lui 
Jottrand. La Imbert mă duc mîine cu Lupus. Apoi i-am mai scris 
următoarea scrisoare lui J ottrand în legătură cu postul care va 
.deveni vacant, în urma plecării mele, în Comitetul organizatoric 
al Asociaţiei Fraternal Democrats din Bruxelles : 

„Monsieur ! Fiind obligat să părăsesc Bruxelles-ul pentru cîteva 
luni, mă găsesc în imposibilitatea ide a îndepilini 1�uncţiile cu care 
adunarea din 27 luna curentă a binevoit să mă însărcineze. - De 
aceea, vă rog să .chemaţi un <democrat german stabiilit la Bru
xelles să asiste la lucrările c'omisiei însărcinate să organizeze o 
asociaţie democratică internaţională. - Imi permit 'să vă propun 
pe acela dintre democraţii germani din Bruxelles pe care, dacă 
ar fi putut asista, adunarea l-ar fi ales în funcţia ce, în lipsa lui, 
mi s-a făcut cinstea de a mi se încredinţa. Mă refer la Mr. Marx, 
care, potrivit intimei mele convingeri, este cel mai îndreptăţit să 
reprezinte democraţia germană în comisie. Aşadar, nu Mr. Marx 
.mă va înlocui pe mine, ci, mai curînd, eu i-am ţinut locul Iui 
Mr. Marx la adunare. Binevoiţi etc. etc ."  ** 

De altfel, încă dinainte m-am înţeles cu Jottrand să-i comunic 
în scris plecarea mea şi să te propun pe tine în comisie. Jottr[and] 
este şi el plecat şi revine peste două săptămîni. Dacă din povestea 
asta nu va ieşi nimic, lucru pe care-l consider probabil, eşecul îl 
suferă propunerea lui Heilberg ; dacă obţinem vreun rezultat, 
atunci noi sîntem aceia care l-am realizat. In orice caz am reuşit 
·ca tu şi, după tine, eu să fim recunoscuţi ca reprezentanţi ai 
<lemocraţilor germani din Bruxelles, şi întreaga intrigă să sufere 
un eşec lamentabil. 

* - fără ş tirea. - Nota trad. 
** ln original scrisoarea e publicată în limba franceză. - Nota red. 
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Astă-seară a fost o şedinţă a comunităţii 101 . Eu am prezidat.. 
Cu excepţia lui Wall [au] , care, de altfel, a trecut de partea noastrăi 
şi a cărui ieşire de ieri are într-adevăr diverse scuze, lucru pe· 
care i l-am şi spus, cu această excepţie deci, entuziasmul în. 
legătură cu povestea lui B [orn]s [ted]t a fost unanim. Oamenii 
încep să aibă încredere în forţele lor. In sfîrşit, s-au manifestat 
şi ei •ca o organizaţie, ca o forţă faţă de alţi oameni, şi sînt 
teribil de mîndri că totul a mers atît de bine, că au obţinut o. 
victorie atît de categorică. Junge este în al nouălea cer, Riedel nu 
mai ştie ce să facă de bucurie, pînă şl micuţul Ohnemans triumfă 
ca un fighting cock *· De altfel, îţi repet că toată povestea asta a 
stîrnit un avînt în cadrul Asociaţiei şi o creştere a influenţei ei 
în afară şi va avea şi pe viitor acelaşi efect. Pe B [orn]s[ted]t 1-aw 
atacat oameni care altă dată nici nu deschideau gura. Şi pînă şi 
intriga asta ne-a folosit : pe de o p arte, B [orn]s [ted]t a spus pretu
tindeni că Asociaţia muncitorilor democraţi germani a organizat 
această adunare, şi pe de altă parte noi am negat acest lucru, şi 
amîndouă aceste împrejurări au făcut ca în rîndurile democraţilor 
belgieni să se vorbească despre Asociaţie şi să o considere ca p e
o forţă deosebit de importa!lltă, plus ou moiins ** misterioasă. La 
democ'ratie aaeman!de devtent tres forte a Bruxelles ***,  a spus 
Bartels azi-dimineaţă. 

De altfel, figur.ezi şi tu in scrisoarea •comitetului către Jott
ra111d. Gigot va semna : Secretar iÎn absenţa •lui Marx. 

Caută să-ţi rezolvi cit mai repede problemele băneşti şi îna
poiază-te aici. Imi arde pămîntul sub picioare, atît de mult vreau 
să plec, şi trebuie să aştept pînă se termină intriga asta. Acum nu 
pot nicidecum să plec. Cu cit vii mai repede, ·cu atît mai bine. Dar 
rezolvă-ţi mai întîi problemele băneşti. In orice caz, voi rămîne 
la postul meu atît dit se va putea ; si c 'est possible ****, pină �a 
sosirea ta. Dar tocmai de aceea e de dorit să vii cit mai repede. 

Publicat pentru 'Prima oară 
în : „Der B!l"iefwechsel zwischen 
F. Enge1s und K. Marx•,  
Bd. I, Stuttgart, 1 913 

* - cocoş de luptă. - Nota lrad. . 

** - mai mult sau mai puţin. - Nota !rad. 

Al tău 
Engels 

Se tipăreşte dU<Pă manuscris. 

Tradus din limbile germană 
şi franceză 

*** - democraţia germană devine foarte puternică la Bruxelles. - NotUJ.• 
trad. 

**** - dacă e cu putinţă. - Nota !rad. 
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la Bruxelles 

Dragă Bartholomaus, 

93 

Abia astăzi îţi pot scrie pentru că abia astăzi - după fopte 
.dîrze •CU portăreasa - am reuşit să-l văd pe micul Louis Blanc. 
Rezultatul lungii discuţii avute cu el a fost că micul domn con
simte la orice. A fost politeţea şi amabilitatea în persoană şi părea 
să n-aibă dorinţă mai arzătoare decît să intre în relaţii cit mai 
strînse cu noi. De asemenea, tonul protector, propriu franc'ezilor, 
îi este complet străin. li scrisesem că voi veni la el cu împuterni
ciri oficiale din partea democraţilor din Londra, Bruxelles şi Rena
nia, precum şi în calitate de chartist agent * ·  S-a interesat în amă

.nunt de toate acestea ; i-am descris situaţia partidului nostru ca 
fiind strălucită, i-am vorbit despre Elveţia, Jacoby, i-am spus că . 
,cei din Baden sînt aliaţii noştri etc. - Pe tine te-am prezentat 
drept şef : vous pouvez regarder M. M[ar]x comme le chef de 
notre parti (i.e. de la fraction la plus avancee de la democratie 
.allemande, que je representais vis-a-vis de lui) et son recent livre 
·contre M. Proudhon comme notre programme **·  A ascultat toate 
acestea cu multă atenţie. Apoi mi-a promis, în sfîrşit, că va scrie 
în „Reforme" despre cartea ta ***·  Mi-a povestit o serie întreagă 
de lucruri în legătură cu mouvement souterrain **** care are acum 
loc in Trîndurile muncitorilor ; mi-a spus că mundtorii au tipărit con
venabil lucrarea lui „Organisation du travail " într-un tiraj de 
.3 OOO de exemplare, şi după două săptămîni a fost nevoie de o 
nouă ediţie de 3 OOO de exemplare ; - el afirmă că muncitorii sînt 
acum mai revoluţionari ca oricînd, dar au învăţat să aştepte 
momentul oportun, să nu pună la cale răzmeriţe, ci să dea doar 
lovituri hotărîtoare cu succes asigurat etc. De altfel, se pare că şi 
în ceea ce-i priveşte pe muncitori el s-a dezobişnuit să folosească 

un ton protector. Quand je vois des choses c'Omme ce nouveau 

* - împuternicit al cartiştilor. - Nota trad. 
** - pe d-l Marx ii puteţi considera şeful partidului nostru (adică al 

<Celei mai progresiste fracţiuni a democraţiei germane pe care o reprezentăm în 
faţa lui) , iar recenta lui lucrare împotriva lui Proudhon, ca program aI nostru. 
- Nota trad. 

*** K. Marx. „Mizeria filozofiei " .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a. - Nota trad.). - Nota red. 

**** - mişcarea subterană. - Nota trad. 
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programme de M. de Lamartine, cela me fait rire ! Pour bien 
juger de l'etat actuel de la societe frarn;:aise, il faut etre dans une 
position qui vous permet de voir un peu de tout, d'aller le matin 
chez un ministre, l'apres-diner chez un negociant, et le soir chez 
un ouvrier *. Revoluţia viitoare va avea cu totul alt 'caracter şi 
va fi mult mai hotărîtoare decît toate celelalte, şi e curată 
betise ** să tuni şi să fulgeri într-una numai împotriva regilor etc. 
Pînă la urmă a fost foarte amabil şi cordial. După cum vezi, C lli  
omul acesta este all right, i l  a Ies meilleurs dispositions du 
monde ***.  Despre tine a vorbit cu multă simpatie ; îi pare rău 
că v-aţi despărţit puţin ·cam froidement **** etc. Continuă să în
cline în mod deosebit spre editarea la Paris a unei reviste germane 
şi franceze. Poate mai tirziu această idee ar putea fi folosită. -
Referitor la Ruge, despre care a întrebat, i-am spus lucruri neplă
cute ; il s'est fait le panegyriste de la diete prussienne, et cela 
tneme apres que la diete s'etait separee sans resultat 102• - Donc 
il a fait un pas en arriere ? ***** Desigur. 

Cu pere Plocon de asemenea sint în cele mai bune relaţii. La 
el m-am dus mai întîi în calitate de reprezentant al englezilor şi 
l-am întrebat, în numele lui Harney, de ce ignorează în aşa măsură 
publicaţia „Star" .  Da, mi-a spus, îi pare foarte rău, ar scrie cu 
multă plăcere despre această gazetă, dar la redacţie nu este nimeni 
care să înţeleagă limba engleză ! M-am oferit să-i scriu în fiecare 
să;ptă.mînă •1.m articol, a acceptat de grand coeur ******.  Cînd i-am 
spus că sînt corespondent la „Star "  a fost profund impresionat. 
Dacă lucrurile merg tot aşa, într-o lună am cîştigat toată această 
orientare de partea noastră. Plocon vrea să-i dau o notă despre 
cartism, pentru uzul său personal, căci n-are nici cea mai mică 
idee despre acest curent. Voi merge chiar acum la el şi voi căuta 
să-l atrag şi mai mult în plasa noastră. Ii voi spune că cei de la 
„Atelier" îmi fac avansuri (ceea ce este adevărat, chiar în seara 
asta mă duc acolo) , dar ca 11 voi refuza dacă el se poartă cum 
trebuie. Asta îi va muia inima lui de om cumsecade. - Dacă voi 

* - Cind văd lucruri de felul acestui nou program al d-lui de Lamar
tine, îmi vine să rid I Pentru a putea aprecia just actuala stare a societăţii 
franceze, trebuie s ă  te afli într-o situaţie care să-ţi permită s ă  vezi cite puţin 
din toate, dimineaţa să vizitezi un ministru, la prinz un comerciant, iar seara u1:1 
muncitor. - Nota trad. 

** - prostie. - Nota trad. 
*** - totul în ordine, are cele mai bune intenţii din lume. � Nota trad. 

**** - rece. - Nota trad. 
***** - el a devenit panegiristul Landtagului prusian, şi asta chiar dupăi 

ce Landtagul s-a dizolvat fără a obţine nici un rezultat. - Va să zică a făcu' 
un pas înapoi 1 - Nota trad. 

****** - din toată inima. - Nota trad. 
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mai sta un timp pe aici şi mă voi deprinde cu scrisul în franceză, 
atunci pornesc atacul la „Revue independante ".  

Am uitat complet să-l întreb pe L. Blanc de ce  nu a acceptat 
iil.rtie'olul tău despre congres 103• Am să-i reproşez acest lucru data 
viitoare, cînd vine el la mine. De altfel mă îndoiesc că, în general, 
a primit cartea ta. Astăzi n-a putut de loc să-şi amintească acest 
lucru. Şi înainte de plecarea mea a vorbit foarte vag despre asta. 
Voi lămuri acest lucru în cîteva zile. Dacă n-o are, îi voi da 
exemplarul meu. 

Inchipuieşte-ţi că micul Bernays, care aleargă de colo-colo 
făcînd pe „martirul" trădat de toată lumea, „care a ajutat pe toată 
lumea cu bani sau sfaturi bune " (litteralement *) , bestia asta are u. 
horse and gig, un căluţ şi o cabrioletă I Desigur, proprietarul este 
Bornst[ein] , dar n-are nici o importanţă. Tipul ăsta, care face 
astăzi pe martirul sărman şi obidit, mîine se va lăuda că este 
singurul care ştie să cîştige bani. A scris 21  de coli (!) în legătură 
cu afacerea Praslin 104 ; cartea va apărea în Elveţia. Esenţa cărţii 
constă în descoperirea că nu la duchesse **, ci le duc *** este 
martirul I I La lăudăroşeniile lui cu martirajul i-am răspuns cerin
du-i să-mi înapoieze cei 60 fr. pe care mi-i datorează de multă 
vreme. E pe cale să ajungă un industriaş în toată regula şi se 
laudă cu asta. De altfel, e nebun. - Chiar şi Ewerbeck spumegă 
împotriva lui. 

Pe Cabet nu l-am văzut încă. E, pare-se, bucuros că pleacă. 
Şi-a dat seama că aici lucrurile se cam clatină. Plocon vrea să 
treacă la acţiune, L. Blanc nu, şi asta e foarte bine, cu toate că 
şi L. Bl[anc] se bagă în tot felul de poveşti şi se bucură dinainte 
că burghezia îşi va pierde dintr-o dată siguranţa, dacă revoluţia 
va izbucni pe neaşteptate. 

Am fost la pere Flacon. Omul acesta de treabă a fost cordiali
tatea în persoană, iar sinceritatea simplă cu care i-am relatat 
povestea mea cu „Atelier" i-a stors aproape lacrimi. De la „Ate
lier" am ajuns să vorbim despre „National 11 • La Bruxelles, cînd 
s-a pus problema căreia dintre fracţiunile democraţiei franceze ne 
vom adresa, am fost cu toţii de acord să luăm în primul rînd 
legătura cu „Reforme 11, căci în străinătate se manifestă o puternică 
şi bine întemeiată aversiune împotriva „N ational "-ului. In primul 
rînd, prejudecăţile naţionale ale acestui ziar împiedică orice apro
piere. - Da, da, asta e adevărat, spuse Flacon, şi chiar acesta a 

* - textual. - Nota trad. 
** - ducesa. - Nota !rad. 

*** - ducele. - Nota trad. 

9 - Man:-Engels - Opere, voi. 27 
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fost motivul pentru care a fost înfiinţată „Reforme" ; noi am dee'la
rat chiar din prima zi că nu vrem cuceriri. - Şi apoi, am continuat 
eu, dacă e să dau crezare înaintaşilor mei, căci eu n-am fost 
niciodată la „N ational ", domnii aceştia lasă întotdeauna impresia 
că vor să-i protejeze pe străini, ceea ce, de altfel, corespunde întru 
totul prejudecăţilor lor naţionale ; şi noi, ăştia, n-avem nevoie de 
protecţia lor, noi nu vrem protectori, noi vrem aliaţi. - O, desigur, 
dar cu noi e cu totul altceva, noi nici nu ne gîndim la asta. - E 
adevărat, nu pot decît să elogiez comportarea domnilor de la 
„Reformeu *·  Faptul că i-am reamintit micului Blanc de treburile 
noastre a fost de mare folos. El pierduse de tot din vedere, ă. ce 
qu'il paraît **,  discursul tău pentru congres ; astăzi l-a căutat 
numaidecît şi i l-a trimis lui Flocon cu un bilet în care insista 
foarte mult să fie tipărit imediat. I-am explicat lui Flocon despre 
ce este vorba ; omul ăsta nu înţelegea de loc cur, quomodo, 
quando ***, căci Bl [anc] îl trimisese fără vreo altă explicaţie. Flocon 
a regretat foarte mult că lucrarea este atît de veche ; el ar fi 
parfaitement d'ac1cord ****,  dar acmn e prea tîrziu. Totuşi va vedea 
dacă iilU poate s-o folosească într-un articol. M-a asigurat >Că va foce 
tot ce-i va sta în putinţă. 

Articolul din „Reforme" cu privire la dezideratele pioase ale 
lui Lamartine e al lui L. Bl[anc], după cum ţi-ai dat, fireşte, seama. 
Nu e rău, e de o mie de ori mai bun în toate privinţele decît veş
nicele articole ale lui Floe'on. El l-ar ataca, desigur, mai vehement 
pe Lamartine dacă acesta n-ar fi tocmai acum concurentul său. 

După cum vezi, oamenii aceştia sînt atît de binevoitori, cum 
nici nu ne-am fi putut dori mai mult. Am ajuns de pe acum cu ei 
în relaţii de zece ori mai bune decît a fost Ewerb [eck] vreodată. 
Lui îi voi interzice acum categoric să mai scrie pentru „Reforme".  
N-are decît să se uşureze în „National " işi să-i facă concurenţă lui 
Venedey & Co. ; acolo va fi inofensiv şi oricum nu i se va pu
blica nimic. 

După aceea m-am dus şi la „Atelier" .  Am adus o rectificare 
la arlicdlul ***** despre muncitorii din Anglia apărut ÎiI1 numărul 
trecut ; rectificarea va fi de asemenea publicată. Domnii ăştia au 

* ln original, de la cuvintele : La Bruxelles, cind... - în limba fran
ceză. - Nota trad. 

** - după cum se pare. - Nota trad. 
*** - de ce, cum, cind. - Nota trad. 

**** - întru totul de acord. - Nota trad. 
***** F. Engels. „Patronii şi muncitorii din Anglia" .  - (Vezi K. Marx şi  

F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed.  a ll·a, p. 330-332. 
- Nota trad.). - Nota red. 
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fost foarte amabili ; le-am povestit un tas d' anecdotes * despre 
murn:::itod'ii englezi etc. Au insistat foarte mult să colaborez la ei, 
dar n-o voi face decît la nevoie. Inchipuieşte-ţi, redactorul-Ş€if era 
de părere că ar fi foarte bine dacă muncitorii englezi ar trimite o 
adresă muncitorilor francezi, îndemnîndu-i să ia poziţie împotriva 
mişcării libre-echange ** şi pentru travaill national I Quel heroique 
devouement I *** Dar această idee n-a fost acceptată nici măcar de 
oamenii lui . 

De altfel n-am fost nevoit să fac nici un fel de concesii oame
nilor acestora. Lui L. Blanc i-am spus que nous etions d' accord 
avec eux sur toutes Ies questions pratiques et d'actualite, et que 
dans Ies questions purement theoriques nous marchions vers le 
meme but ; que Ies principes enonces dans son premier volume **** 
s'accordaient sous beaucoup de rapports avec Ies nâtres, et  que 
pour le reste il en trouverait de plus amples developpements dans 
ton livre. Quant a la question religieuse, nous la considerions 
comme tout-a-fait subordonnee, comme une question qui j amais 
ne devrait former le pretexte d'une querelle entre Ies hommes du 
meme parti *****·  Avînd în vedere toate acestea, o discuţie priete
nească cu privire la problemele teoretice ar fi posibilă şi chiar 
foarte binevenită, aucru cu care a fost parfaitement d'accord ******·  

Lupus a avut perfectă dreptate cînd a presupus că îi  voi 
întîlni foarte curînd pe membrii direcţiei 105• N-au trecut nici trei 
zile de cînd sînt aici şi m-am şi ciocnit nas în nas cu Seiler pe 
Boulevard des Italiens. Ştiţi, probabil, încă de mult că a şters 
putina şi că nici nu se gîndeşte să se întoarcă. Aleargă pe la tot 
felul de agenţii de corespondenţă franceze şi caută un angajament. 
De atunci n-am mai reuşit să-l întîlnesc şi nu ştiu cum mai stau 
treburile lui. Dacă îşi bagă coada la „Reforme" ,  va trebui să-l 
dezavuăm. 

* - o serie întreagă de anecdote. - Nota trad. 
** - liber-schimbiste. - Nota trad. 

*** - muncă naţională I Ce devotament eroic I - Nota trad. 
**** L. Blanc. „Istoria revoluţiei franceze" .. - Nota red. 

***** - că sîntem de acord cu ei în toate problemele practice şi de ac
tualitate şi că, în ceea ce p1riveşte problemele pur teoretice, tindem spre acelaşi 
scop ; că principiile pe care le-a enunţat în primul său volum concordă în multe 
privinţe cu ale noastre, iar în ce priveşte restul poate găsi o expunere amplă 
în cartea ta. Cit despre problema religioasă, noi o considerăm cu totul sub
ordonată, 0 problemă care nu poate sluji niciodată drept pretext pentru un 
conflict între oameni care fac parte din acelaşi partid. - Nota trad. 

****** - intru totul de acord. - Nota trad. 

9* 
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Intreabă-1 pe blestematul de Bornstedt de ce naiba nu-mi tri
mite ziarul 1lui * ·  Nu pot să •a.1erg mereu pe la ·straubingeri după 
el. Dacă pretextează că nu-mi ştie adresa, dă-i-o : 5, rue Neuve 
Saint-Martin. Îi voi trimite cîteva articole de îndată ce va fi cît 
de cît posibil. 

La straubingeri domneşte o zăpăceală nemaipomenită. Cu 
cîteva zile înainte de sosirea mea au fost daţi afară ultimii grii
nieni, o comunitate întreagă, dar jumătate din ea se va întoarce. 
Am rămas acum numai 30 de oameni. Am organizat pe loc o 
comunitate de propagandă şi toată ziua alerg de colo-colo şi dau 
indicaţii. Am fost imediat ales în C'omitetul de circumscripţie şi 
însărcinat cu corespondenţa. Sînt propuşi vreo 20-30 de candidaţi 
pentru a fi primiţi. în curînd ne vom întări. Lui Mosi * *  i-am 
jucat, rămîne între noi, o festă teribilă. A reuşit, totuşi, să facă 
să fie adoptat un catehism 106 îmbunătăţit dumnezeieşte. Vinerea 
trecută la şedinţa comitetului de circumscripţie l-am luat şi l-am 
analizat punct cu punct, şi nici n-am ajuns la jumătate, că publicul 
s-a declarat satisJait ***· Am fost însărcinat, fără nici o opoziţie, să 
întocmesc un nou catehism ****, .care va ifi disc'Utat vinerea viitoare 
în cadrul circumscripţiei şi, fără ştirea comunităţilor de aici, va fi 
trimis la Londra. Dar asta, desigur, nu trebuie s-o afle nimeni, 
altfel vom fi cu toţii destituiţi şi va ieşi un scandal monstru. 

Born va trece pe la voi, la Bruxelles, în drum \Spre Londra 1o7• 

Poate va ajunge încă înaintea acestei scrisori. E destul de nechib
zuit, călătoreşte de-a lungul Rinului prin Prusia ; numai să nu 
pună mina pe el. Cînd ajunge acolo, dă-i şi tu unele îndrumări, 
băiatul ăsta este cel mai potrivit dintre toţi pentru treburile 
noastre şi ne poate fi de mare folos la Londra dacă îl mai in
struim puţin. 

Ah, doamne, era cît p-aci să uit de avalanşa de lături pe care 
marele Heinzen a prăvălit-o de pe culmile Alpilor asupra mea 108• 
Am avut noroc că a publicat-o toată dintr-o dată, într-un singur 
număr ; nimeni nu reuşeşte să ajungă pînă la capăt, chiar şi eu 
a trebuit să fac cîteva pauze. Ce animal I Pînă acum spuneam că 
nu ştie să scrie, acum trebuie să adaug că nici să citească nu ştie 

* „Deutsche-Briisseler-Zeitung•.  - Nola red. 
** Hess. - Nota red. 

*** - satisfăcut. - Nota trad. 
**** F. BngeJs. „Principiile comunismului" .  (Vezi K. Marx şi F. Bngels. 

Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 363-382. -

Nota trad.). - Nota red. 
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şi nici cele patru operaţii nu le cunoaşte. Măgarul ăsta ar trebui 
să citească scrisoarea lui F. O'Connor către ziarele radicale 109, 

apărută în ultimul număr din „Star", care începe cu you ruffians * 
şi încheie cu you ruffians, şi atunci şi-ar da seama ce j alnic agea
miu este în materie de înjurături. Dar tu o să-i dai o ripostă acestui 
mitocan nenorocit, s-o ţină minte. E foarte bine că răspunsul tău 
o să fie scurt. Eu n-aş putea riposta la un asemenea atac decît, 
cel mult, prin palme. 

Marţi 

Articolul meu a fost publicat în „Reforme" * * ·  Contrar obi
ceiului, Flocon n-a schimbat nici un cuvînt, asta mă miră 
foarte IID.Ult. 

La pere Heine n-am fost încă. Iţi poţi închipui ce groaznic de 
mult am avut de lucru cu toate aceste poveşti şi trebuie să alerg 
şi să scriu foarte mult. - Am scris la Elberfeld în legătură cu 
free-trade * * *  şi regimul vamal protecţionist şi aştept ,în fiecare zi 
răspunsul. Scrie-mi cit mai repede. Salutări soţiei şi copiilor. 

Paris, (25-]26 oct. 1847 
Al tău 

Engels 

Să citeşti neapărat articolul lui O'Connor împotriva celor şase 
ziare radicale publicat în ultimul „Star" ; e o capodoperă de înjură
turi geniale, adesea mai bună decît Cobbett, se apropie de 
Shakespeare. 

Quelle mouche a donc• pique ce pauvre Moses qu'il ne cesse 
pas d'exposer dans le journal ses fantaisies sur Ies suites d"une 
revolution 1du proletariat ? * * * *  llO 

Publicat pentru prima oară 
i-n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Mairx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

* - voi, baaditilor. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscri• 

Tradus din limbile gemnană 
şi franceză 

** F. Engels. „Criza comercială în Anglia. - Mişcarea cartistă. - Irlanda". 
(Veti K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
-ed. a II-a, p. 327-329. - Nota trad.). - Nota red. 

*** - liberul schimb. - Nota trad. 
**** - Ce diavol îl ·împinge pe bietul Moses să nu înceteze de a expune 

!a ziar fanteziile lui despre urmările unei revoluţii a proletariatului 1 - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

22 
Engels către Marx 

la Bruxelles 

După ce în repetate rînduri l-am trimis pe P. P. Reinhardt la 
Frank în legătură cu cartea ta *, ieri, pe  neaşteptate, am aflat, în 
sfîrşit, că, la început, cîinele de Frank a trimis unor francezi multe 
din exemplarele gratuite, cerînd pretutindeni 15 sous pentru chel
tuieli, şi a primit toate exemplarele înapoi. După aceea le-a păs
trat liniştit la el, atît pe cele primite înapoi, cît şi pe cele pe care 
nu le trimisese încă, şi abia acum, de vreo cîteva zile, le-a trimis 
adresanţilor fără a mai c'ere 15 sous. La conspiration de silence * * 
porneşte deci de la d-l Frank I M-am dus imediat la L. Blanc, la 
care mai fusesem acum cîteva zile din nou fără să-l găsesc, căci 
era en garde (le petit bonhomme en bonnet a poil !***) , de data 
asta l-am găsit. Exemplarul tot nu sosise I Am primit înapoi, în 
sfîrşit, propriul meu exemplar, la nevoie îmi poate folosi. Astăzi, 
fiind duminică, nu e nimic de făcut. Lui R[ein]h[ar]dt i-am dat o 
întîlnire pe mîine, ca să meargă imediat cu mine la Frank, lucru 
care trebuia făcut de mult, dar care nu s-a făcut numai din pri
cina neglijenţei acestui R [ein]h[ar]dt. El trebuie să mă introducă la 
Frank, căci n-am nici un fel de recomandaţie pentru tipul ăsta. 
Îi vor cere să-<IIl.i dea exemplarul pentru L. Bl[anc] şi i-l voi duce 
imediat. Şi Plocon ! ce imbecH I L. Bl [ancJ mi-a spus ieri •Că Fl [oconJ 
a găsit articolu[ tău 1CU privire 'la liberul !SChimb 111, qu'il etait un 
peu confus **** ! 1 1 1  Animalul confuz ! L-am contrazis, bineînţeles, 
oh, a spus micuţul, ce n'est pas moi qui ai trouve cela, tout au con
traire, l 'article m'a beaucoup plu, et en effet, je ne sais pas ce 
que M. Plocon„. mais enfin (cu o grimasă cam echivocă la  adresa 
lui Plocon) c'est ce qu'il m'a dit *****·  În. general, componenţa re
dacţiei de ·la „Reforme" este tout ce qu'il y a de plus ****** mize· 

* „Misere de Ia philosophie " .  - Nota red. 
** - conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 

*** - în gardă (omuleţul cu căciulă miţoasă I) . - Nota irad. 
**** - că ar fi cam confuz. - Nota trad. 

***** - nu eu am avut această impresie, dimpotrivă, articolul mi-a plăcut 
foarte mult, şi chiar nu ştiu ce a putut M. Flocon„ .  dar, în sfîrşi t,„.  asta mi-a 
spus. - Nota trad. 

***H* - tot ce poate fi mai. - Nota trad. 
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rabil. Articolele despre criza din Anglia şi toate articolele econo
mke en general * sînt fabricate de un nenorocit de penny-a-li
ner **,  care pare să-.şi fi făcut studiile după articolele de bu:rsă 
ale vreunei agenţii de corespondenţă şi care priveşte totul cu 
ochii unui slujbaş parizian de mîna a treia, angajat la un bancher 
de mîna a patra, şi apreciază totul cu infailibilitatea unui asemenea 
„empiric" ,  cum spun englezii. Flacon nu se pricepe de loc la pro
blemele astea, şi pe zi ce trece îmi pare tot mai mărginit. C'est tout 
au plus un homme de bonne volante ***·  Nici L. Blanc nu-şi as
cunde dispreţul pe care i-l inspiiră. 

Luni 

Nu l-am găsit pe blestematul de Reinh[ardt]. Deseară mă duc 
din nou la el. Pînă mîine trebuie să rezolv, orice ar fi, toată po
vestea asta. Dacă nu-ţi scriu din nou imediat, înseamnă că totul 
este în ordine. - Aseară au fost alegeri de deputaţi 112• După o 
şedinţă foarte confuză am fost a1es cu 2/a de voturi. De data asta 
n-am pus nimic la cale, nici n-au fost prea multe prilejuri. Opoziţie 
a existat numai în aparenţă, de formă a fost propus un muncitor, 
dar cei care l-au propus au votat pentru mine. - Bani vor fi. 
Scrie-mi dacă tu şi Tedesco mergeţi. Căci dacă nu veţi putea pleca, 
nu mă pot duce de unul singur ; să particip numai eu la congres 
ar fi stupid. Dacă nici unul din voi doi nu puteţi veni, toată po
vestea va cădea baltă şi va trebui amînată cu cîteva luni. Prin 
urmare, în cazul acesta, scrie la Londra, pentru ca acest lucru să 
poată fi anunţat la timp pretutindeni. 

Flacon i-a mai spus lui L. Bl [anc] că în articolul tău va trebui 
să se facă o mică schimbare tocmai pentru a-l face „mai clar" şi 
a putea fi publicat. L. Bl [anc] m-a rugat să-i amintesc încă o dată 
lui Fl[ocon] de sa part **** despre articol, dar, în condiţiile astea, 
consider că ·e IIIlai bine să renunţăm. Numai asta lipsea, Flocon 
să facă articolul mai clar I Nu pot pricepe mărginirea asta obtuză, 
şi, după cum ţi-am spus, lui Bl [anc] îi este plus ou moins ***** ru
şine pentru colegul lui. Dar 1ce poţi face I 11 voi lăsa pe Pl[ocon] să 
taică ce vrea, nu mă voi lansa în discuţii cu el şi voi 1Căuta să am 
de�a face în. speciail icu L. B1[anic] , el este, totuşi, 'cel mai rezonabil 
dintre toţi. Cu 11National" nu este nimic de fă:cut, ipe zi ce trece de-

* - în general. - Nota trad. 
** - scrib. - Nota trad. 

*** - este, în cel mai bun caz, un om bine intenţionat. - Nota trad. 
**** - din partea lui. - Nota trad. 

***** - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 



102 22. Engels către Marx. 14-15 noiembrie 1847 

vine tot mai mărginit şi se aliază din ce în ce mai mult cu Barrot 
şi Thiers, witness 1the Lille Banquet * 113 • 

Seiler ţi-a scris, probabil, că pe aici cartea ta nu merge bine. 
Nu-i adevărat. Frank i-a spus lui R[ein]h[ar]dt că este destul de 
mulţumit de felul cum merge vînzarea. Cu toată comportarea sa 
stupidă a plasat, cred eu, circa 40 de exemplare. Data viitoare 
îţi voi scrie mai pe larg despre asta. Seiler - a fost de curind 
la mine, şi, fiindcă l-am primit foarte rece, n-a mai venit - sus
ţine că a lăsat la Bruxelles aşternut, mobilă şi hîrtie etc. în can
titate suficientă pentru a-i scoate pe Wolff şi pe Heilberg din în
curcătură. Vezi, si cela est **,  ca măcar Heiilberg să nu-l tragă pe 
sfoară pe Lupus. Dar s-ar putea să fie o simplă lăudăroşenie. 

La noul împrumut Rothschild a cîştigat 1 0  OOO OOO de franci 
- 40/o profit net. 

în drum spre Londra nu voi putea veni prin Bruxelles, căci 
nu-mi ajung banii. Va trebui să ne fixăm o întîlnire la Ostende 
pe 27 (simbătă) seara, iar duminică să trecem canalul pentru ca 
luni să putem tncepe. Poate luni 29,  fiind aniversarea poloneză, 
Fraternal democrats să organizeze vreo manifestaţie, la care va 
trebui să mergem 114• Asta ar fi foarte bine. La Londra vei rosti 
o cuvîntare în limba franceză, pe care apoi o vom publica în 
„Reforme " .  Germanii trebuie în orice caz să tacă ceva pentru 
a avea posibilitatea să ia cuvîntul în faţa francezilor. O singură 
cuvîntare va aduce mai mult folos decît zece articole şi o sută 
de vizite. 

Ai citit, desigur, în „N[orthern] Star" din 2 octombrie pro· 
punerea lui Harney şi a Fraternal democrats în legătură cu un 
congres democratic. Să sprijini această idee. Eu o voi sprijini în 
faţa francezilor. Putem încerca să-l ţinem la anul l a  Londra, poate 
în acelaşi timp cu congresul nostru. Dacă reuşim să-l ţinem, va 
avea un efect salutar asupra francezilor şi-i va face ceva mai 
modeşti. Dacă nu vom reuşi, vina va fi a francezilor şi, cel pu
ţin, vor fi nevoiţi să dea o explicaţie. Dacă am putea să-l ţinem 
la Bruxelles, ar fi şi mai bine, la Londra Feargus *** ar putea face 
vreo prostie. 

ln rest nimic nou. Dă-i scrisoarea anexată lui B [orn]s [ted]t şi 
scrie-mi de urgenţă dacă pleci la Londra. 

[Pans, 14-] 15 noiembrie 1847 

* - după cum dovedeşte banchetul de la Lille. - Nota trad. 
** - dacă aşa stau lucrurile. - Nola lrad. 

*** Feargus O'Connor. - Nota red. 

Al tău 
E. 
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Scrie pe .adresa pictonrhri * dacă o mai ai. E mai bine. 
Heine vă trimite salutări. E foarte slab şi cam sleit de puteri. 

Cine i-a trimis, de fapt, articolul tău lui L. Bl[anc] ? Zice că nu
mele expeditorului era unul cu totul necunoscut. Probabil că 
aceasta a fost şi cauza pentru care articolul a stat la el  atît 
de mult. 

[Pe plic adresa] 

Monsieur Charles Marx, 42, rue d'Orleans, Faubourg d'Ixelles, 
Bruxelles. 

Publicat !Pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. ETlg'els und K. Marx",  
Bd.  I ,  Stuttgart, 1913 

23 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gennană 

Engels către Marx 
la Bruxelles 

[Paris, 23-24 noiembrie 1847) 

Dragă Marx, 
Abia în seara asta s-a hotărî.t definitiv plecarea mea **·  Aşa

dar, ne întîlnim sîmbătă ·Seara la Ostende, Hotel de la Couwnne, 
la bazinul din faţa gării, and Sunday morning across the water ***. 
Dac'ă veniţi cu trenul care pleacă între patru şi cinci, veţi sosi 
aproximativ în acelaşi timp cu mine. 

Dacă duminică, contrar aşteptărilor, nu pleacă nici un vapor 
spre Dover, scrie-mi numaidecît. Asta înseamnă că, întrucît scri
soarea asta o vei primi joi dimineaţa, trebuie să te interesezi imediat 
şi să-mi răspilllzi, dacă este ,oazul, in aceeaşi 1seară ; scrisoarea s-o 
expediezi - cred .că •înainte de oinei - la poşta mare. Aşa că, 
dacă vrei să schimbi ceva în privinţa întîlnirii, e încă timp. Dacă 

* A. F. Korner. - Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, p. 102. - Nota red. 
*** - iar duminică dimineaţă - peste La Manche. - Nota trad. 
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pînă vineri dimineaţa nu primesc nici o scrisoare de la tine, atunci 
contez pe întîlnirea cu tine şi cu Tedesco, sîmbătă seara, la Cou
ronne. Vom avea suficient timp să stăm de vorbă ; acest congres 
trebuie să fie hotărîtor, as this time we shall have it all our 

own way * 115• 
Nu pot să înţeleg cu nici un chip de ce nu-i interzici lui 

Moses ** să-şi tivă�ească pălăvrăgelile. Asta îmi creează aici 
încurcături nemaipomenite şi mă obligă la explicaţii fără sfîrşit 
în faţa muncitorilor. La o serie întreagă de şedinţe de cerc nu s-a 
mai putut discuta altceva, iar în comunităţi nu poţi mc1 măcar 
să iei cuvîntul răspicat împotriva acestor trăncăneli „învechiteu ,  
îndeosebi înainte de alegeri nici nu ne putem gîndi l a  aşa ceva. 

Pe L. Blanc sper să-l întîlnesc chiar mîine. Dacă nu, poimîine 
îl voi vedea precis. In cazul cînd nu voi avea posibilitatea să-ţi 
comunic ceva chiar la sfîrşitul acestei scrisori, vei afla sîmbătă 
noutăţi. 

Printre altele, Reinhardt mi-a spus o aiureală în legătură cu 
numărul exemplarelor vîndute - nu 37, ci 96 s-au vîndut săp
tămîna trecută. Incă în aceeaşi zi i-am dus chiar eu lui L. Blanc 
cartea ta. Toate exemplarele au fost împărţite destinatarilor, în 
afară de rcele pentru Lamartine (nu era aici) , L. Bl[anc] şi Vidal, 
a cărui adresă n-a fost găsită. Am spus să se predea cartea la 
„Presseu .  - De altfel, trebuie să-ţi spun că serviciul de expediţie 
al lui Frank a fost într-adevăr îngrozitor. 

Ai cel puţin grijă ca Moses să nu facă vreo prostie în timpul 
absenţei noastre I Deci ,au revoir * * *  I 

Al tău 
E. 

Verte * * * * ·  

Marţi seara 
Să te gîndeşti la expunerea profesiunii de credinţă. Cred că 

ar fi mai bine dacă am renunţa la forma de catehism şi am inti
tula-o : Manifestul Comunist. Cum, într-o măsură mai mică sau 
mai mare, în lucrare trebuie să intre probleme de istorie, forma 
de pînă acum nu se potriveşte de loc. Voi aduce un proiect al 

* - fiindcă de data asta vom avea totul în mina noastră. - Nota trad. 
** Hess. - Nota red. 

*** - la revedere. - Nota trad. 
**** - Vezi verso. - Nota trad. 



P
.
rima pagină a scrisorii lui Engels către Marx dm 23-24 noiembrie 1 847 



23. Engels către Marx. 23-24 noiembrie 1847 107 

celor de aici, întocmit de mine *.  E o naraţie simplă, dar e redac
tat mizerabil, în mare grabă. Incep cu problema : Ce este comu
nismul ? şi apoi trec direct la proletariat - istoricul apariţiei lui, 
deosebirile dintre el şi munc'itorii dinainte, dezvoltarea contra
dicţiei dintre proletariat şi burghezie, crizele, concluzii. Pe par
curs, diferite probleme de importanţă secundară şi, în sfîrşit, 
politica de partid a comuniştilor, în măsura în care se poate 
vorbi deschis despre acest lucru. Proiectul celor de aici nu a 
fost încă confirmat în întregime, dar sper să pot face în aşa fel, 
încît, în afara unor mărunţişuri fără importanţă, să nu fie indus 
în el nimic împotriva concepţiilor noastre. 

Miercuri dimineaţa 

Chiar acum am primit scrisoarea ta, la care am şi răspuns 
prin cele de mai sus. La L. Bl [anc] am fost. Am un ghinion teribil 
cu el - il est en voyage, il reviendra peut-etre aujourd'hui **.  
Mîine, iar dacă va fi  nevoie şi poimîine, mă voi duce din nou la 
el. Vineri seara nu voi putea fi la Ostende, căci banii vor fi 
adunaţi abi·a vineri. 

Vărul tău Philips a fost azi-dimineaţă la mine. 
Born o s-o scoată la capăt cu cuvîntarea dacă o să te ocupi 

puţin de el. E bine că germanii sînt reprezentaţi de un muncitor. 
Dar Lupus *** trebuie neapărat lecuit de excesiva sa modestie. 
Băiatul ăsta admirabil este unul dintre puţinii oameni care tre
buie să ifie poussiert **** pe priunuJ .plan. Pentru dumnezeu, num ai 
pe Weerth să nu-l trimiteţi ca reprezentant I A fost întotdeauna 
prea leneş, ipînă cind le succes d'rm jour * * *** de Ila congres 115 l-a 
lansat I Şi pe deasupra mai vrea să fie şi un membru independent. 
11 faut le retenir dans sa sphere ******·  

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I,  Stuttgart, 1913 

Se tipăreş te după manuscris 

Tradus din limba germanii 

* F. Engels. „Principiile comunismului " .  (Vezi K. Marx şi F. Enge1s. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 363-382. 
Nota trad). - Nota red. 

** - e plecat într-o călătorie, va reveni poate astăzi. - Nota trad. 
*** Wilhelm Wolff. - Nota red. 

**** - împinşi. - Nota trad. 
***** - succesul efemer. - Nota trad. 

****** - Trebuie retinut în sfera sa. - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

1 8 4 8  

24 
Engels către Marx 117 

la Bruxelles 

Dacă nu ţi-am scris pînă acum, este pentru că mc1 pma as
tăzi n-am reuşit cu nici un chip să pun mina pe blestematul ăsta 
de Louis Blanc. Decidement il y met de la mauvaise volante *.  
Dar tot îl  găsesc eu, am să trec în fiecare zi pe la el  sau am 
'Să-l pîndesc cînd se duce la cafenea. Cu pere Plocon, dimpotrivă, 
'Se poate sta de vorbă. El este încîntat de felul în care „B [riisse
ler-]Zeitung" şi „N[orthern] Star" i-au luat apărarea lui „Reforme" 
împotriva lui „National" **·  Nici măcar blâme *** la adresa lui 
L. Bl[anc] şi Ledru[-Rollin] nu l-au derutat ; de asemenea nici 
declaraţia mea că la Londra am luat acum hotărîrea să ne mani
festăm deschis în calitate de comunişti. Fireşte, împotriva acestui 
lucru el aduce o scrie de argumente grozave : vous tendez au 
despotisme, vous tuerez la revolution en France, nous avons 
onze millions de petits paysans qui sont en meme temps Ies pro
prietaires Ies plus enrages **** etc . ,  şi, deşi îi înjura pe ţărani, 
enfin, dit-il, nos p:rincipes sont trop rapproches Ies uns des 
autres pour que nous ne devions pas marcher ensemble ; quant 
a nous nous vous appuyierons autant que sera dans notre p ou
voir ***** 'etc. 

Povestea cu Mosi ****** m-a amuzat grozav, deşi mi-a părut 

* - Categoric, e vorba de rea-voinţă. - Nota trad. 
** F. Enge!s. „«Reforme» şi «NationaJ„• şi „Franţa : discursuri politice". 

- Nota red. 
*** - mustrarea. - Nota trad. 

**** - voi tindeţi spre despotism, duceţi la p1e1re revoluţia în Franţa, 
noi avem 1 1  OOO OOO de ţărani cu gospodărie mică, care sint, în acelaşi timp, cei 
mai fanatici proprietari. - Nota trad. 

***** - în sfîrşit, spune el, există o prea mare apropiere intre principiile 
noastre ca să nu mergem împreună ; în ceea ce ne priveşte, vă vom sprijini atit 
cit ne va sta î n  putinţă. - Nota trad. 

****** Hess. - Nota red. 



24. Engels către Marx. 1 4  ianuarie 1 848 109 

rău că s-a aflat. La Bruxelles în afară de tine n-o mai cunoştea 
decît Gigot şi Lupus - şi Born, căruia i-am povestit-o o dată la 
un chef la Paris. Enfin, c'  est egal *. Moses, ,ameninţînd cu pistoale 
şi afişîndu-şi 1coarnele prin tot Bruxeli1es-ul, şi pe deasupra şi în 
faţa lui Bornstedit I I, trebuie să fi fost delicios. Născocirea lui Fer
dinand Wollff cu procesul-verbal m'a fait 1crever de rire ** - şi 
Moses crede acest lucru I De altfel, daică măgarul ăsta va persista 
în miilJCiuna lui de prost gust în legătmă cu violul, pot să-i servesc 
nişte amănunte din trecut, prezent şi v1iitor, că o să-i treacă pofta. 
Căci nu mai departe decM în iulie treCl\11, această măgăriţă a lui 
Bileam mi-a făicut aici la Paris o declaraţie de dragoste în optima 
forma ***,  plină de resemnare, şi mi-a Îillcredinţat toate secretele 
nocturne a1le menajului ei I Dacă-i ·atît de pornită împotriva mea, 
nu e decît .pentru că i-am respins dragostea. De altfel, Ja Valen
dennes nu m-am gîndit la Moses deoît în al doilea rînd, în primul 
rînd aim vrut să mă răzbun pentru josnilcia ei faţă de Mary **** ·  

Cantitatea abundentă de vin se  reduce 1a  1/a de stidă de 
Bordeaux. Păcat doar că încornoratul Siegfried n-a întocmit un 
proces-verbal oficial la Asociaţia muncitorilor cu privire la si
tuaţia lui nenorocită. De altfel, e liber să-şi ia revanşa cu toate 
metresele mele trecute, prezente şi viitoare şi, în acest scop, îi 
recomand : 1 .  flamanda cea uriaşă care locuieşte în fosta mea 
locuinţă, 87, 1chaussee d'Ixe1les au prem1er ***** şi se numeşte ma
demoiselle Josephine, şi 2. o franţuzoaică, mademoiselle Felicie, 
care duminică, 23 luna curentă, va sosi cu primul tren de la 
Kăln la Bruxelles pentru a pleca la Paris. Ar fi păcat dacă n-ar 
reuşi la nici una din ele. Transmite-i, te rog, aceste informaţii 
ca să se poată convinge de sinceritatea mea. I will give him 
fair iplay ******. 

Heine este pe moarte. Acum două săptămîni am fost pe la 
el ; stătea în pat în urma unei crize de nervi. Ieri s-a sculat din 
pat, dar arăta mizerabil. Nu mai poate face nici trei paşi, se 
tîrăşte, sprijinindu-se de pereţi, de la fotoliu la pat şi viceversa. 
In plus, în casa lui e un vacarm care-l scoate din minţi, hîrşiit 
de rindea, ciocănituri etc. Şi din punct de vedere spiritual este 
cam vlăguit. Heinzen a vrut să intre la el, dar n-a fost primit. 

* - In sfîrşit, n-are importanţă. - Nota trad. 
** - m-a făcut să mor de rîs. - Nota trad. 

*** - în toată legea. - Nota trad. 
**** Mary Burns. - Nota red. 

***** - la primul etaj. - Nota trad. 
****** - Vreau să joc cinstit cu el. - Nota trad. 
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Tot ieri am fost şi la Herwegh. ln afară de familie, mai are 
şi gripă şi multe vizitatoare bătrîne. Mi-a spus că uriaşul succes 
al volumului al doilea al lui Michelet 118 va pune cu totul în 
umbră volumul al doih�a al lui L. Blanc *·  N-am citit încă nici 
unul din ele, fiindcă, din lipsă de bani, nu m-am putut abona la 
cabinetul de lectură. De altfel, succesul lui Michelet nu poate fi 
explicat decît prin faptul că a fost suspendat şi prin spiritul 
său burghez. 

Cu Liga *1< treburHe merg aici mizerabil. O asemenea somno
lenţă şi invidie meschină ca aceea care domneşte în rîndurile 
acestor indivizi n-am mai pomenit. Weitlingianismul şi proudho
nismul sînt într-adevăr cea mai desăvîrşită expresie a condiţiilor 
de viaţă ale acestor măgari, şi aici nu-i nimic de făcut. Unii sint 
nişte adevăraţi straubingeri, filistini pe cale să îmbătrînească, cei
lalţi nişte viitori mic-burghezi. O clasă care trăieşte, asemenea 
irlandezilor, din concurenţa ce duce la scăderea salariului fran
cezilor nu este bună de nimic. Acum voi mai face o ultimă în
cercare, si cela ne reussit pas, je me retire de cette espeC'e de 
propagande *** .  Sper că în curînd vor sosi doaumentele de la 
Londria **** şi C'ă eile vor aduce din nou ipuţină viaţă în întreaga 
poveste ; atunci voi profita de moment. Oamenii ăştia, nevăzînd 
pină acum nici un rezultat al congresului, se moleşesc de tot. 
Am intrat în legătură cu cîţiva muncitori noi, pe care mi i-a 
prezentat Stumpf şi Neubeck, dar nu pot încă spune ce va ieşi 
de aicI. 

Spune-i lui Bornstedt : 1. In ceea ce priveşte abonamentele 
să nu procedeze faţă de muncitorii de aici cu o asemenea rigu
rozitate comercială, altfel îi va pierde pe toţi ; 2. Agentul pe care 
i l-a găsit Moses e un neisprăvit plîngăreţ şi foarte încrezut, dar 
singurul care mai vrea şi mai poate să se ocupe de treaba asta, 
aşa că nu trebuie să-l .respingă ; băiatu� ăsta şi-a dat toată oste
neala, dar nu poate să dea din buzunar, deşi uneori a fost nevoit 

s-o  facă. Din banii pe care-i primeşte, trebuie să aC'opere chel· 

* L. Blanc. „Istoria revoluţiei franceze". - Nota red. 

** Liga comuniştilor. - Nota red. 

*** - dacă aceasta nu reuşeşte, renunţ la acest gen de propagandă. -
Nota trad. 

**** „Manifestul Partidului Comunist•. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p.  461-500. - Nota trad.). 
- Nota red. 
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tuielile pentru expedierea corespondenţei etc . * ; 3. Dacă mai tri
mite aici numere izolate **,  să nu trimită niciodată mai mult de 
maximum 10-15 exemplare * din fiecare număr, şi numai prin 

ocazii. Pachetele sosesc de obicei la * ministerul lui Duchâtel, 
unde, pentru a le primi *, trebuie să pierzi timp şi unde se per
cepe o taxă poştală uriaşă, cu scopul de a zădărnici întreaga 
afacere. Un astfel de pachet costă între 6 şi 8 franci, dar ce 
poţi să faci dacă trebuie ? Esseln, la Liege, intenţiona să găsească 
un garde de convoi ***,  care să ia asupra lui transportarea zia
relor ; scrie la Liege să se aranjeze acest lucru ; 4. Numerele 
care au mai rămas aici au fost trimise printr-o ocazie în Ger
mania de sud. Dacă se iveşte o ocazie, B [ornstedt] să mai trimită 
cîteva numere noi pentru a face propagandă prin cafenele etc. 

5. Zilele acestea, B [ornstedt] va primi un articol **** şi articolul 
despre finanţele Prusiei. . .  Dar tu trebuie să mai revezi partea 
care se referă la comisiile din 1 843 110 şi să faci modificările ne
cesare, întructt l-am scris pe baza unor date pe care mi le amin
tesc foarte vag. 

Dacă povestea cu Mosi se va desfăşura în aşa fel încît să 
fii nevoit să-l ataci în „Br[iisseler-] Z[eitung] ", m-aş bucura foarte 
mult. Nu înţeleg cum de mai rămîne individul ăsta la Bruxelles. 
En vohla encore une occasion pour l'exiler a Verviers *****·  De 
poviestea cu „Reforme " mă voi ocupa ******· 

Paris, 1 4  ianuarie 1 848 

Al tău 

E. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime �n : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. Dritte Abtei!ung, 
Bd. 1 ,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
** Din publicaţia „Deutsche-Briisseler-Zeitung " .  - Nota red. 

*** - însoţitor de vagoane. - Nota trad. 
**** F. Engels. „Mişcările din 1841". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

'VOI. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 501-510. - Nota trad.). 
- Nota red. 

li.O 

***** - Iată încă un prilej pentru a-l exila la Verviers. - Nota !rad. 
****** Vezi volumul de faţă, p. 1 12. - Nota red. 
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Dragă Marx, 

25. Engels către Marx. 21  ianuarie 1848 

25 
Engels către Marx 

la Bruxelles 

In sfîrşit am pătruns la L. Blanc şi, totodată, am aflat şi mo
tivul pentru care nu reuşeam niciodată să-l găsesc. Ecoute ,plutot. 
- ce petit grand-seigneur litteraire ne rec;:oit que Ies jeudis I et 
encore l'apres-midi seulement !* Lucru pe care nu mi l-a adus 
niciodată la cunoştinţă, nici direct şi nici prin portarul său. Bine
înţeles că la el erau o mulţime de măgari, printre care şi Ramon 
de La Sagra ; acesta mi-a dat o broşură pe care ţi-o trimit îm
preună cu scrisoarea aceasta 120• Eu n-am citit-o încă. Pînă la 
urmă am reuşit totuşi să vorbesc cîteva minute cu L. Blanc 
despre treburile noastre. A mărturisit, cu oarecare ezitări, că n-a 
avut încă timp să citească cartea ta **„. je l 'ai feuillete et j 'ai 
vu que M. Proudhon y est assez vivement attaque„. Eh bien, 
l-am întrebat eu, alors serez vous en mesure de faire l'article· 
pour la „Reforme " que vous m' aviez promis '? - Un article, ah. 
mon Dieu, non, je suis si obsede par mes editeurs - mais voila 
ce qu'il faut faire : faites l'article vous-meme et je le ferai passer 
a la „Reforme" ***· Şi aşa a rămas. Au fond **** tu nu p ierzi 
nimic. Cel puţin, eu voi expune concepţiile noastre mai corect 
deoît ar fi făcut-o el. Va fi o confruntare directă cu concepţiile 
lui - asta este tot 1ce se poate face, căci bineînţeles nu pot chiar· 
în „Reforme " să trag o concluzie împotriva lui „Reforme" .  Arti
colUJl îl voi scrie chiar aicum. 

De ce nu i-ai spus lui Bornst[edt] să nu scrie la „Reforme" 
în legătură cu cartea ta '? Articolul meu era gata cînd a apărut în' 

* - Ascultă şi tu - acest mic mare senior literar primeşte numai joia, 
şi  încă numai după-amiază ! - Nota lrad. 

** K. Marx. „Mizeri a filozofiei". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p.  65-179. - Nota trad.). -· 

Nota red. 
*** - am răsfoit-o şi am văzut că d-l Proudhon este atacat destul de, 

vehement în ea.„ Ei bine„„ veţi avea posibilitatea să scrieţi articolul pentru 
.,Reforme" pe care mi 1-ati promis ? - Un articol, ah, doamne, nu, editorii mei 
mă asaltează, dar uite ce s-ar putea face : scrieţi dv. articolul , şi eu voi aranj a.  
să f i e  publicat î n  1 1Reforme". - Nota trad. 

**** - ln fond. - Nota trad. 
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„Reforme " articolul lui B [orn] st[e]dt împreună cu cele referitoare la 
cartişti 121, a căror apariţie o aşteptam ca să trimit articolul meu . 
.A!oesta era mu1lt mai lung decît scurta notă în care, pe deasupr.a, 
numele tău mai este şi stNcit. I-am spus lui Fl[ocon] să îndrepte 

.gr·eş.eala de tipar, ieri n-a făcut-o, astăzi n-am văzut Z!i:arul. Dar 
asta nu e ;prea important. Cînd apare cuvîntare a ta *, trimite-mi de 
urgenţă 4-5 exemplare pentru „Reforme " ,  L. Bl[anc] ,  de La Sagra 
(pentru „Democratie p acifique ") etc. ; acum voi putea scrie un 
artiicol mai lung, fiindcă nota •apărută 1a fost jignitor de scurtă. 

Cit despre L. Bl [anc] , merită să primească o lecţie. Să scrii 
o critică a „Revoluţiei" sale pentru „D [eutsche-] B [riisseler-] 
Zeitung " şi să-i demonstrezi în mod practic cu cit sîntem mai pre
sus de el ; într-o formă prietenoasă, dar din .conţinrut să reiasă su
per.ioritaitea noastră categorică. On lui fera iparvenir cela **. Trebuie 
-să--0. speriem puţin pe acest mic 1sU11tan. Deocamdată, partea teoretică 
-este, din păcate, 1singura noastTă force * * *, dar asta contează foarte 
mult la aceşti campioni de la science ,sociale, de la loi de la pro
duction suffisante **** 1etc. Adorabili sînt domnii ăştia cu goana 
lor după aoeastă lege necunoscută. Vor să găsească o lege cu .aju
toru!l căreia să înzeceaJScă produGţia. Ei caută, ca şi căruţaş.ul din 
fabulă, un Bercule care să le scoată căruţa sociailă din noroi. Iar 
He11cule se aUă în .propriile lor braţe. La loi de la production suffi
'Sainte constă în necesitatea de a se produce suffisamment *****·  

Dacă nu pot face acest lumu, atunci mei o formulă magică nu-i 
.poaite aj'l.llta. Inventatorii bnevetaţi * * ** * *  fac mult mai mult pentru 
această production suffisante decît tot L. Blanc cu profunda lui 
aspiraţie spre ştiinţă. 

La ultima scrisoare a lui B[ernay] s i-am răspuns pe un ton 
foarte ironic, exprimîndu-mi regretul că imparţialitatea lui îmi 
răpeşte ultima consolare - aceea de a fi un suflet nobil neînţeles 
- a la Pr·aSlin. Ou o privire îndurerată, aţintită spre cer, îmi 

* K. Marx. „Discurs despre problema liber-schimbismului". (Vezi 
iK. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
.IP· 447-460. - Nota trad.). - Nota red. 

** - Vom face în aşa fel incit să-i parvină. - Nota trad. 
*** - forţă. - Nota trad. 

**"'* - ai ştiinţei sociale, ai legii producţiei suficiente. - Nota trad. 

***** - suficient. - Nota trad. 
****** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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restituie biletul, menţionînd că prin aceasta corespondenţa noas
tră ·a a.uat sfi;rşit. Sela *·  

Altceva nimic nou. Scrie cît  mai repede. 

Paris, vineri seara 
[21 ianuarie 1848] 

Al tău 
E. 

Publricat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  

Se tipăreşte dwpă manuscris 

Tradus din !iD1Jba gennan1il 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Marx, 

26 
Engels către Marx 122 

la Paris 

Sper că mîine voi primi o scrisoare de la tine. 
Pe atei e linişte. Dum.inkă seara la Association Deme>cratique **, 

Jottr [and] a povestit cele întîmplate cu tine şi cu soţia. ta 123• Eu 
am ajuns prea tîrziu şi n-am mai auzit decît cîteva observaţii fu
rioase în flamandă făcute de Pellering. Gigot a luat şi el cuvîntul 
şi a reluat chestiunea. Lubliner a publicat un articol în „:f:manci-· 
pation" în legătură cu aceasta. Avocaţii de aici tună şi fulgeră. 
Maynz vrea să aducă chestiunea în faţa justiţiei, şi tu să te con
stitui palltie civile *** pentru violare de domiciliu etc. Gig[ot] să1 
depună şi el o plîngere. Ar fi foarte bine, deşi guvernul a declarat 
că-l va destitui pe vinovat. Castiau a primit ieri actele necesare
de la Maynz şi cred c•ă mîine sau poimîine se va face interpelarea. 
Istoria asta a făcut mare senzaţie şi a contribuit hi, atenuarea uriÎI 
împotriva germanilor. 

Duminica trecută la ora 1 1  dimineaţa, Lupus C!J fost condus lai 
gară şi urcat în trenul spre Valenciennes, de unde· a. Ş.i scris şiJ 

* - Gata. - Nota !rad. 
** - Asociaţia democratică. - Nota !rad. 

*** - parte civilă. - Nota !rad. 
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unde probabil se mai află încă. N-a fost deferit justiţiei. Nu l-au 
lăsat nici măcar să treacă pe acasă ca să-şi ia lucrurile I 

De mine nu s-au atins. Judecind după unele vorbe pe care 
le-au scăpat indivizii ăştia, ei se feresc' să mă expulzeze, fiindcă 
mi-au dat cîndva un paşaport, şi acest lucru ar putea fi îndreptat 
împotriva lor. 

Povestea din Koln e neplăcută. Trei dintre cei mai buni oameni 
au fost închişi 124• Am vorbit cu un participant activ la evenimente. 
Ei au vrut să acţioneze, dar în loc să se aprovizioneze cu arme, 
pe care le puteau obţine cu uşurinţă, s-au dus neînarmaţi în faţa 
primăriei şi s-au lăsat împresuraţi. Se spune că cea mai mare parte 
a trupelor era de partea lor. Toată povestea a fost pornită neîn
chipuit de prosteşte ; dacă relatările omului ăsta sînt exacte, ar fi 
putut acţiona liniştiţi, şi în două ore ar fi terminat. Dar totul a 
fost organizat îngrozitor de prosteşte. 

Vechii noştri prieteni din Koln 125 s-au ţinut, se pare, cu totul 
deoparte, deşi mai înainte hotărîserăm în c omun să pornim la 
acţiUIIle. MioeuJ d'E[ster] , D [anieJ.s] , B [urge;rs] au fost o clipă la faţa 
locului, dar au plecat imediat, cu toate că, tocmai în acel moment, 
prezenţa micului doctor * la consiliul municipal ar fi fost necesară. 

In general, ştirile din Germania sînt foarte bune. La Nassau o 
revoluţie în toată regula, l a  M\inchen studenţii, pictorii şi munci
torii sînt în plină insurecţie, Kassel se află în prag de revoluţie, 
la Berlin domneşte o teamă nemărginită şi nehotărîre, în toată 
Germania de vest a fost proclamată libertatea presei şi a fost 
creată garda naţională ; deocamdată e suficient. 

De-ar continua F[riedrich] W[ilhelm] al !V-lea să se încăpă
ţîneze I Atunci totul ar fi cîştigat, şi în cîteva luni am avea revo
luţie în Germania. De-ar continua el să se cramponeze de formele 
sale feudale I Dar dracu ştie ce are de gînd să facă individul ăsta 
smintit şi capricios. 

La Koln toată mica burghezie este pentru alipirea la Republica 
Franceză ; în momentul de faţă precumpăneşte acolo amintirea eve
nimentelor din 1797 126• 

Tedesco este tot închis m. Nu se ştie cînd va fi judecat. 
In legătură cu povestea ta a fost trimis un ariticol * *  fulminant 

la „Northern Star " .  
Şedinţa d e  duminică seara a Asociaţiei democratice s-a des

făşurat surprinzător de calm. S-a hotărît să se trimită Camerelor 

* Karl Ludwig Johann d'Ester. - Nota red. 
** F. Engels. „Scrisoare către redactorul ziarului «Northern Star»" .  (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
p. 542-546. - Nota trad.). - Nota red. 
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o petiţie în care să se ceară dizolvarea lor neîntîrziată şi noi 
.alegeri în conformitate cu noul cenz electoral. Guvernul nu vrea 
să dizolve Camerele, dar va trebui s-o facă. Mîine-seară petiţia va 
fi aprobată şi, seaIJ1ce tenante *, semnată. - La petiţia către pri
mar şi consiliul municipal, Jottr[and] a primit un foarte politicos 
răspuns negativ. 

Nu poţi să-ţi închipui ce linişte domneşte aici. Ieri seară a fost 
carnaval, ca de obicei. Despre Republica Franceză abia dacă se 
mai vorbeşte. La cafenea poţi obţine ziarele franceze fără nici o 
greutate şi fără să trebuiască să aştepţi prea mult. Dacă n-am şti 
că ei trebuie, fie că vor, fie ră nu, s-ar putea crede că aici totul 
s-a sfîrşi t. 

Duminică, Jottr[and] , înfuriat din cauza prigonirii tale, a tinut 
-0 cuvîntare destul de bună ; samavolniciile lui Rogier l-au făcut 
să recunoască contradicţiile de clasă. I-a înjurat cit a putut pe 
marii burghezi şi s-a [lansat] * *  în detailii [destul de] * *  (plate şi 
iluzorii, dar totuşi economice, pentru a-i demonstra micii burghezii 
că, într-o J"epublkă, (o] ** !Clasă muncitoare bine plătită şi care con
sumă mult este pentru ea un client mult mai bun decît o curte şi 
o aristocraţie puţin numeroasă. Intru totul a la O'Connor. 

Nu mai am timp să pun scrisoarea la poştă - închei mîine. 

Joi 

Nimic nou - am văzut articolul * * *  tău în „Reforme" - şi în 
Anglia sînt frămîntări, tant m.ieux * * * * ·  

Dacă pînă la primirea acestei scrisori nu mi-ai scris încă, 
scrie-mi imediat. 

Tocmai am primit, ca o ironie, bagajele mele din Paris - mă 
.costă 50 fr. cu vamă etc. 

Adieu. 

{Bruxelles] 13,  rue Neuve Chaussee 
de Louvain, 9 martie [ 1 848] 

• - în timpul şedinţei - Nota trad. 
•• Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

Al tău 
Engels 

••• K. Marx. „Scrisoare către redactorul ziarului «La Reforme» " .  (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
p. 547--549. - Nota trad.). - Nota red. 

•••• - cu atît mai bine. - Nota trad. 
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Se spune că ajutorul de comisar de politie care a venit la tine 
a fost deja destituit. Povestea a stirnit aici mare indignare in 
rindurile micii burghezii. 

[Pe plic adresa/ 

Monsieur Charles Marx aux soins de Madame Gsell, 75, 
Boulevard Beaumarchais, Paris. 

Publricat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Rd. I, Stuttgart, 1 9 13 

27 

Se tipăreşte după manuscr;s 

Tradus din limba german.'! 

Marx către Engels 
la Bruxelles 

Dragă Engels I 

Paris [în jurul datei de 12 martie 1 848) 
1 0, rue neuve Menilmontanl 

(Boulevard Beaumarchais) 

Tu trebuie să primeşti de la Breyer 100 de franci, pe care s-a 
jurat să mi-i restituie în decurs de o săptămină, de la Gigot 30, 

de la Hess 10. Sper că în momentul de faţă B[reyer] îşi va ţine 
promisiunea. · 

Maynz va incasa la Cassel poliţa de 1 1 4 fr. şi-ţi va plăti. Stringe 
toate aceste sume şi foloseşte-le. La „Reforme" oamenii vorbeau 
cu multă prietenie despre tine. Flacon este bolnav, nu l-am văzut 
încă. Zvonul răspîndit de Seiler circulă foarte mult printre ger
mani. Allard n-a fost încă înlăturat de revoluţie. Te sfătuiesc să 
vii aici. 

Organul central a fost constituit aici 128, pentru că Jones, 
Harney, Schapper, Bauer *, Moll se află aici. Eu am fost numit 
preşedinte, iar Schapper secretar. Membrii sînt : Wallau, Lupusr 
Moll, Bauer * şi Engels. 

* Heinrich Bauer. - Nota red. 
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Jones a plecat ieri în Anglia ; Harnev este bolnav. 
Salut. 

Al tău 
K M. 

Publicat pentru prima oara Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  
B d .  I ,  Stuttgart, 1913 

iDragă Engels I 

28 

Marx către Engels 
la Bruxelles 

[Paris) ,  li martie 1 848 

Zilele acestea n-am mc1 o clipă liberă pentru a-ţi scrie mai 
pe larg. Mă voi rezuma la strictul necesar. 

Plocon are o părere foarte bună despre tine. 
Straubingerii de aici sînt toţi, mai mult sau mai puţin, porniţi 

împotriva ta (încăierarea cu Sch[erzer] etc.) . 
In ceea ce priveşte lucrurile mele, ia-le cu tine pînă la Valen

ciennes, iar acolo lasă-i să le sigileze. Ulterior le voi scoate. ln 
ceea ce priveşte argintul, a fost marcat încă aici, la Paris. La 
Valenciennes trebuie însă neapărat să treci pe la omul a cărui 
adresă ţi-o indie' alăturat. Soţia mea, urmînd sfatul lui Vogler, i-a 
trimis cheile geamantanelor (care sînt la Bruxelles), dar fără scri
soare de însoţire. Trebuie să iei aceste chei de la el ; altminteri la 
vama de aici vor fi forţate toate încuietorile. 

Cît despre b ani, spune-i lui Cassel să-ţi înapoieze poliţa dacă 
nu vrea s-o achite. Poate că atunci o va plăti Baillut. 

Gigot să facă socotelile şi să-ţi dea cel puţin restul. 
Jn ceea ce-l priveşte pe Br[eyer] , trebuie să mai treci o dată 

pe la el şi să-i spui că e josnic din partea lui să profite de situaţia 
dirficilă în care mă aflu, pentru a nu plăA:i. Să facă :rost cel puţin 
de o parte din b ani. Pe el revoluţia nu l-a costat nici o centimă. 



29. Engels către Marx. IB martie ! B4B ll9 

Aici burghezia devine din nou revoltător de insolentă şi reac· 
ţiom1.ră, mais elle verra * . 

Bornstedt şi Herwegh se comportă ca nişte mizerabili. Au în
fiinţat o asociaţie negru-roşu-aurie 129 contre nous * * . Pr1mul va fi 
exCll.us astăzi din Ligă. 

Al tău 
M. 

In momentul de faţă nu găsesc feuille de route * * *  şi trebuie 
să expediez scrisoarea. 

Concediază-l pe G [igot] dacă nu desfăşoară o activitate mai 
intensă. In momentul de faţă, individul ar trebui să fie mai ener
gic. Salutări cordiale lui Maynz din partea mea, de asemenea lui 
Jottrand. Ultimul număr din „Debat social" l-am primit. 

Salutări şi lui Vogler. 
Lui Maynz şi lui Jottrand le voi scrie mai pe larg. Cu bine. 

Publicat pentru prima oard. 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bel .  I, Stuttgart, 1913 

29 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Paris 

Dragă Marx, 
Mă voi îngriji de lucrurile tale. 
Scrie-i cîteva rînduri lui M. Victor Faider, avocat, ori lui 

direct, ori anexîndu-i cîteva rînduri la o scrisoare către Bloss, în 
care să-i mulţumeşti pentru diligenţele făcute în interesul tău şi 
al soţiei tale şi să-l autorizezi să continue. Faider, care s-a declarat 
pe neaşteptate un republican înfocat, şi-a asumat rolul de apără
tor al tău, şi în această calitate va răspunde lui „Moniteur Belge" 136 

şi se va ocupa de această problemă. Speră că tu nu-l vei dezavua ; 

* - dar o s-o mai păţească ea. - Nota trad. 
** - împotriva noastră. - Nota trad. 

*** - scmsoarea de însoţire. - Nota trad. 
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ar fi bine să primească o misivă din partea ta pentru a putea 
acţiona cu fermitate. E mai bine ca de această problemă să se 
ocupe un belgian, şi nu Maynz, şi cum el s-a oferit singur, desigur 
că va proceda cu toată conştiinciozitatea. 

Trimite neapărat feuille de route *· Este foarte necesară, Maynz 
mă întreabă în fiecare zi de ea. 

Tedesco a fost eliberat şi a plecat imediat la Liege, fără a se 
vedea cu nimeni. Esselen a fost cîteva zile aici, dar nu l-a văzut 
nici el. 

Aici domneşte o criză financiară, industrială, comercială şi de 
bursă fără precedent. Oamenii de afaceri stau fără nici o treabă 
la Cate Suisse şi se văicăresc, domnii Kauwerz, Lauffs et Co. 
Ullllhlă 1ca nişte cu11ci plouate. Muncitorii ţLn rasseunblements ** şi 
înaintează petiţii, pretutindeni lipsă de pîine. Nimeni nu di�pune 
de b ani gheaţă, şi pe deasupra mai e şi acest emprunt force *** de 
60 OOO OOO I Aici republica o să fie impusă de bursă. 

Cînd s-a întors, Liining a aflat că în Prusia i s-a intentat un 

proces ; intenţionează să-şi aducă soţia aici şi apoi să plece la 
Paris. 

D.ronke, înainte de a fugi, a fost primit în Ligă **** de ·Către 
Willich şi consorţii. L-am supus aici unei noi verificări, i-am expus 
concepţiile noastre şi, cum el s-a declarat de acord cu ele, l-am 
confirmat. Nu puteam proceda altfel, chiar dacă am fi avut, în 
măsură mai mare sau mai mică, unele rezerve. !n plus, băiatul este 
foarte modest, foarte tînăr şi pare foarte maleabil, aşa încît cred 
că, dacă va fi puţin supravegheat şi va studia, se poate scoate 
ceva din el. Mi-a declarat că-şi reneagă toate scrierile lui ante
rioare. Din păcate locuieşte la Moses, c are în timpul ăsta îl va 
prelucra, dar asta, se ştie, nu înseamnă încă nimic. ln privinţa lui 
Liining, de care a fost foarte ataşat, a fost suficient să-i spunem 
cîteva cuvinte ca să-şi schimbe părerile. 

Moses, de altfel, este mai amabil ca oricînd - cine poate să-l 
mai înţeleagă şi pe individul ăsta I 

Cu Cassel eu nu pot face nimic, fiindcă ordinul de plată este 
la Maynz, nu la mine. Breyer invocă criza financiară, imposibili
tatea dl;! a-şi prelungi acum vechile poliţe şi refuzul întregii sale 
clientele de a plăti. Spune chiar că are de gînd să-şi vîndă sin-

* - scrisoarea de însoţire. - Nota trad. 
** - adunări. - Nota trad. 

*** - împrumut forţat. - Nota trad. 
ir*** Liga comuniştilor. - Nota red. 
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gurul său cal. Dar am să încerc să obţin ceva, căci cu banii de 
la Maynz abia o pot scoate la capăt, iar cei de la Hess, care mi-a. 
plătit primul, s-au şi dus, aşa cum e soarta tuturor celor lumeşti. 
Gigot are şi el greutăţi mari. Astăzi voi mai trece o dată pe la. 
Breyer. 

1n „Debat social" va apărea mîine o dezminţire amănunţită, 
mat pour mot * ,  a lui „Moniteur" . 

Lui Faider să-i mai adaugi că, dacă are nevoie de o procură 
specială, i-o vei trimite. 

Scrie-i cîteva rînduri şi lui M. Bricourt, membre de la Chambre 
des Representants **, care în Cameră a vorbit foarte bine în fa
voarea ta şi, la rugăminte a lui Maynz, a făcut o interpelare ve
hementă ministrului, obţinînd ancheta în legătură cu această 
poveste. El este reprezentantul pentru Charleroi şi, după Castiau, 
cel mai bun. Castiau a fost de curînd la Paris. 

Aruncă-ţi ochii pe fleacul *** pe care ţi-l anexez şi trimite-l 
la „Reforme " .  Oamenii de aici trebuie în permanenţă întărîtaţi. 

Si c'est possible ****,  voi pleca luni 131• Dar problemele băneşti 
îmi stau întotdeauna în cale. 

Din Anglia nu mai primesc nici un fel de informaţii, nici prin 
scrisori şi nici prin „Star".  

In Germania lucrurile merg într-adevăr foarte bine, pretutin
deni răscoale, iar prusienii nu c'edează. Tant mieux *****·  Să 
sperăm că nu vom avea de stat multă vreme la Paris. 

Foarte bine faceţi că-l daţi afară pe Bornst[edt] ******.  In
tr-adevăr, omul ăsta nu e de nădej de, trebuie înlăturat din Ligă. 
El şi cu Weerth sînt acum tot [„.] *** ****, iar Weerth îşi dă aici 
aene de republk [an] * * ***** înfocat. 

Lamartine devine cu fiecare zi tot mai [dezJ gustător * * * * * * * .  
ln toate disoursuri!le, omUJl acesta se adresează numai b'llirghezilor 
şi se străduieşte să-i liniştească. Proclamaţia electorală a guvernu-

* - cuvînt cu c:uvint. - Nota trad. 
•• - membru în Camera reprezentanţilor. - Nota trad. 

*"" * F. Engels. „Situaţia din Belgia" ,  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 552-553. - Nota trad.}. -
Nota red. 

**** - dacă e posibil. - Nota trad. 
***** - Cu atît mai bine. - Nota trad. 

****** Vezi volumul de faţă, p. 1 1 8�1 19. - Nota red. 
******* Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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lui provizoriu este şi ea adresată în întregime burghezilor, ca să-i 
rassureze *· Nu-i de mirare că indivizii ăştia devin obraznici. 

Adios, au revoir. 
F. E. 

T.rim�te ,toate scrisorile pe adresa indicată ; en mon absence ** 
Bl[oss) le va transmite lui Gi [got]. 

(Bri.issel] , sîmbătă [ 18  martie 1 848] 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

30 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 132 

la Barmen 

Dragă Engels ! 

Koln [înainte de 25 arprilie 1848) 
Apostelnstrasse nr. 7 

Aici s-au abonat dej a destul de mulţi ş1 m curînd vom putea 
începe 133• Dar acum trebuie să-i prezinţi bătrînului tău pretenţiile 
taile şi, în general, să stabileşti definitiv ce trebuie făcut la Barmen 
şi Elberfeld. 

Lui Hecker din Elberfeld i s-a trimis de aici un prospect etc. 
(scris de Bi.irgers) 134, 

N-ai vreo adresă de-a lui Dronke ? Trebuie să-i scriem 
neapărat. 

Răspunde-mi urgent. Eu aş veni dacă la voi oamenii n-ar fi 
atît de sperioşi. 

Publicat pentru prima oară 
tn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* - liniştească (în original : rassurieren) . - Nota trad. 
** - în lipsa mea. - Nota trad. 
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31. Engels către Marx. 25 aprilie 1 848 

31  
Engels către Marx 

la Koln 
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Chiar acum am primit prospectul şi scrisoarea ta. Pe sub
scrierea de acţiuni aici, din păcate, nu prea putem conta. Blank, 
căruia încă dinainte i-am scris în această chestiune şi care este 
totuşi cel mai bun dintre toţi, în practică a devenit un burghez ; 
ceilalţi sînt şi mai burghezi de cînd au întreprinderi proprii şi au 
intrat în conflict cu muncitorii. Oamenii aceştia se feresc ca de 
ciumă de discutarea problemelor sociale ; ei numesc asta instigare. 
Mi-am pus în joc toate resursele oratorice, am apelat cit am putut 
l a  diplomaţie, dar am primit întotdeauna răspunsuri evazive. Mai 
fac acuan încă o ultimă încercare, dacă şi asta dă greş, totul s-a 
terminat. Peste 2-3 zile îţi voi comunica precis care este rezul
tatul. Au fond *,  problema este că aici pînă şi burghezii radicali 
văd în noi pe viitorii lor duşmani principali şi nu vor să ne dea 
pe mină o armă pe care am putea-o îndrepta foarte curînd îm
potriva lor. 

De la bătrînul nu pot obţine absolut nimic. Pentru el pînă şi 
„Kolnische Zeitung" este un exemplu de instigare, şi în loc să ne 
trimită 1 OOO de taleri, ne-ar blagoslovi bucuros cu 1 OOO de plumbi. 

Cei mai avansaţi burghezi de aici sînt pe deplin mulţumiţi de 
felul cum le reprezintă „Koln[ische] Zeitung" partidul. Que veux-tu 
qu'on fasse, alors 1 ** 

Agentul lui Moses, Schnaake, a fost săptămîna trecută aici, se 
pare că şi el ne-a bîrfit. 

In ceea ce-l priveşte pe Dronke, n-am decît următoarea adresă : 
negustorul Adolf Dominicus la Koblenz (unchiul lui) . Tatăl lui lo
cuieşte la Fulda, unde e, mi se pare, director de gimnaziu. Locali
tatea e mică, dacă scriem : dr. E. D [ronke] junior, la Fulda, scri
soarea i-ar parveni cu siguranţă, în cazul cînd e acolo. E prost că 
el nu scrie cel puţin unde se află. 

* - ln esenţă. - Nota !rad. 
"* - Şi atunci, ce vrei să facem ? - Nota !rad. 
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Ewerb[eck] mi-a scris şi întreabă dacă am primit de la el °' 
scrisoare, chipurile importantă, pe care a trimis-o la Mainz la 
adresa indicată. Dacă n-ai primit-o, scrie la Mainz (Institutor sta
giar Phil[ipp] Neubeck, Rentengasse (Heiliger Geist) Mainz) şi în
treabă de ea. 

Ew[erbeck] a dat la Paris „Manifestul " * pentru a fi tradus în 
limbile italiană şi spaniolă şi cere să i se trimită, în acest scop, 
60 fr. pe care se obligă să-i achite. Şi asta-i una din poveştile lui. 
Imi închipui cit de bune vor fi traducerile astea. Eu mă ocup de 
traducerea în engleză şi întîmpin mai multe greutăţi decît aş fi 
crezut. Dar mai mult de jumătate este gata, şi în curînd voi ter
mina totul. 

Dacă cineva ar pune în circulaţie aici fie şi numai un singur 
exemplar al celor 1 7  puncte ** ale noastre, pentru noi totul ar fii 
pierdut aici. Atitudinea burgheziei este într-adevăr josnică. Mun
citorii încep întrucîtva să se mişte ; mişcarea lor nu are încă un 
caracter matur, dar a luat amploare de masă. De la început au 
organizat coaliţii. Dar pe noi tocmai asta ne stînjeneşte. Clubul 
politic din Elberfeld trimite adrese către italieni, se pronunţă în 
favoarea votului direct, dar respinge categoric orice discuţie asu
pra problemelor sociale, deşi, între patru ochi, domnii recunosc 
că aceste probleme ar Ii acum la ordinea zilei, imediat după asta 
declară că nu trebuie să le punem înainte de vreme I 

Adios I Scrie-mi curînd mai amănunţit. Ai trimis scrisoarea la 
Paris ? A avut vreun rezultat ? 

[Barmen] , 25.4.48 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  
Bd.  I ,  Stuttgart, 1 91 3  

Al tău 
E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•. (Vezi K. MarA 
şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist" , Bucureşti, Editura politică, 1 962, 
ed. a VIII-a. - Nota !rad.) - Nota red. 

** K. Marx şi F. Enge1s. „Revendicările partidului comunist în Germania• -
(Vezi K. Marx şi F. Enge1s. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, �963, p. 3-5-. 
- Nota trad.}. - Nota red. 
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32 
Engels către Marx 
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Iţi trimit alăturat : 
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1 .  Lista acţiunilor care au fost subscrise pînă acum, în nu-
1măr de 14. 

2. O procură pentru tine 1as. 

3. Una pentru d'Ester (B[ohnstedt] este un cunoscut de-al lui) . 
4. Una pentru Biirgers. 
Bohnstedt şi Becker nu au putut fi împiedicaţi să dea procură 

unor cunoscuţi de-ai lor. 
Hiihnerbein va veni personal acolo şi va reprezenta şi pe alţi 

"�oi de aici. 
Lista n-a fost închisă încă. Pe Laverriere şi Blanc nu i-am 

.găsit, deşi i-am căutat de nenumărate ori. Zulauff şi-a asumat sar
cina de a se ocupa de primul. 

Pe alţi doi, de la care eu n-am obţinut nimic, îi va prelucra 
Hecker. 

Zul [auff) pleacă astăzi la Ronsdorf, unde are perspective mari. 
Cele două categorii de oameni care ne fac cele mai mari 

greutăţi sînt : în primul rînd, tinerii republicains en gants jaunes *I 
·-care tremură pentru averea lor şi se tem de comunism, şi, în al 
-doilea rînd, mărimile locale, care ne consideră concurenţii lor. 
Nici Nohl, nici Bracht n-au putut fi convinşi. Dintre jurişti, Bohn
stedt este singurul cu care se poate face ceva. In general am făcut 
destule eforturi, care n-au dat nici un rezultat. 

Mîine plec pentru două zile la Engelskirchen. Comunică-mi de 
îndată care a fost rezultatul adunării acţionarilor. - S-a pornit de 
asemenea la organizarea unei drcumsoripţii a Ligii **.  

[Barmen] , 9 mai 1 848 

.PubHcat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
!F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttg-art, 1913 

* - republicani cu mănuşi giace. - Nota !rad. 
** Li.!iJa comuniştilor. - Nota red. 

Al tău 
Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 



126 33. Marx către Engels. 26 octombr i e  1 848 

33 

Marx către Engels 136 

la Geneva 

[Koln, 26 octombrie I S48J 
Dragă Engels I 
Fiindcă scrisoarea ta a sosit abia acum seara, nu mai e timp 

să mă interesez de poliţe. Nu mai am timp nici să merg pînă la  
mine acasă. !ţi trimit alăturat banii pe c'are-i am şi un mandat de 
50 de taleri din partea lui Schulz către un cetăţean din Geneva, la 
care, de altfel, mai poţi găsi ajutor. 

1ncă de mult ţi-am trimis, ţie şi lui Dronke, 50 de taleri la  
Paris şi  totodată am expediat paşaportul tău la Bruxelles pe adresa 
lui Gigot. 

Ziarul apare din nou la 1 1  octombrie *, tale quale ** 137• Nu 
este momentul să-ţi scriu acum mai amănunţit despre acest lucru, 
căci trebuie să mă grăbesc. Să scrii, de îndată ce vei putea, cores
pondenţe şi articole mai lungi. Aicum, oind toţi, în afară de Weerth, 
au plecat, iar Freiligrath a început să lucreze numai de cîteva zile, 
sînt ocupat pînă peste cap şi nu mă pot consacra unor lucrări mai 
serioase, în plus, p arkett ***, de asemenea, face totul pentru a-mi 
răpi timpul. 

Să ştii că bătrînul tău i-a scris lui Gigot şi a întrebat unde 
eşti. După cum spune, vrea să-ţi trimită bani. I-am dat adresa ta. 

Al tău 
K. Marx 

Scrie urgent .  Să-ţi trimit lenjeria etc. ? Plasman eSlte dispus să 
facă imediat acest lucru. De altfel, tatăl tău l-a plătit. 

/Post-scriptum al lui Louis Schulz] 

P.S. Vă rog să fiţi bun să deschideţi scrisoarea anexată şi s-o predaţi lui 
Kohler („am See" sau rue de Rhone, la Geneva) . care vă va plăti 250 fr. în contul 
meu contra poliţă la vedere. Salutări prieteneşti. 

Publicat rpentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

* In original : septembrie. - Nota red. 
** - neschimbat. - Nota trad. 

*** - procuratura. - Nota trad. 

Louis Schulz : 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 
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[Koln, jumătatea lunii noiembrie 18481 

Dragă Engels I 
Sînt de-a dreptul surprins că n-ai primit încă banii trimişi de 

mine. Eu (nu biroul de expediţie) de foarte multă vreme ţi-am 
expediat printr-o scrisoare recomandată, la Geneva, adresa indi� 
cată, 61 de taleri, 1 1  în bancnote şi 50 pe o poliţă. Aşa că intere
sează-te şi scrie-mi imediat. Am o recipisă de la poştă şi pot 
reclama banii. 

Apoi am trimis pentru voi 20 de taleri lui Gigot şi, după un 
timp, 50 de taleri lui Dronke, tot din banii mei. Total aproximativ 
130 de taleri. 

Mîine am să-ţi mai trimit ceva. Dar interesează-te ce s-a în
tîmplat cu banii. La poliţă era anexată şi o scrisoare de recoman
daţie pentru tine către un filistin bogat din Lausanne. 

Sînt strîmtorat cu banii. M-am întors din călătorie cu 1 850 de 
taleri ; de la polonezi am primit 138 1 950, din care 100 am cheltuit 
cu drumul. 1 OOO de taleri am avansat pentru ziar * (socotind şi ce 
ţi-am trimis ţie şi celorlalţi refugiaţi) , 500 trebuie să plătesc încă 
săptămîna asta pentru maşină. Rămîn 350. Şi, în plus, de la ziar 
n-am primit încă nici o centimă. 

In ceea ce priveşte activitatea voastră în calitate de redac
tori : 1) am arătat chiar în primul număr că comitetul rămîne 
acelaşi, 2) am explicat stupizilor noştri acţionari reacţionari că sînt 
liberi să nu vă mai considere ca făcînd parte din personalul de 
redacţie, dar şi eu sînt liber să plătesc onorariile pe care le cred 
de cuviinţă, iar ei nu vor avea nimic de cîştigat sub raport pe
cuniar. 

Ar fi fost mai raţional dacă nu avansam o sumă atît de mare 
pentru ziar, căci am 3-4 procese de presă 139 pe cap,  în orice clipă 
pot fi închis şi pe urmă m-aş zbate ca peştele. pe uscat ca să 
găsesc bani. Dar important era să păstrăm cu orice chip acest 
avanpost şi să nu cedăm această poziţie politică. 

Cel mai bine ar fi ca, după ce-ţi rezolvi chestiunile băneşti la 
Lausanne, să pleci la Berna şi să-ţi realizezi planul pe care ţi l-ai 

* „Neue Rheinische Zeitung " .  - Nota red. 

11 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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propus. Afară de asta, poţi să scrii despre orice vrei. Scrisorile 
tale sosesc destul de repede. 

Cum ai putut să-ţi închipui că te-aş fi putut lăsa măcar o clipă 
în voia soartei. Tu răm.îi întotdeauna prietenul meu bun, aşa cum 
:;;per că sînt şi eu pentru tine. 

K. Marx 

Eătrînul tău este un porc de cîine şi o să-i scriem o scrisoare 
sa ne ţină minte. 

l'ublicat pentru prima oara 
in : „Der Briefwechsel zwiscben 
F. Engels urui K. Marx" „ 

Bd. l. Stuttgart, 1913 

35 

Se tipăreşte după manuscris 

T.radus din limba germană 

Marx către Engels 
la Berna 

Koln, 29 noiembrie 1848 

Dragă Engels. I 
Ziarele ţi-au iost trimise. Dacă s-a întîrziat cu trimiterea lor, 

vina o poartă numai măgarul de Korff, care, în timp ce eu eram 
s.upraaglomerat cu munca şi, în plus, trebuia să mă mai şi prezint 
mereu în faţa tribunalului, pînă acum nu a dus la îndeplinire ordi
nele mele. Deocamdată rămîi la Berna. Imediat ce venirea ta aici 
va _ fi cu putinţă, iţi v.oi scrie. Sigilează mai bine scrisorile. Una a 
fo5t deschisă, aşa cum am arătat şi în ziar * (natural, fără să po
menesc numele tău) 140, 

Scrie amănunţit despre Proudhon, şi .fiindcă eşti bun geograf 
scrie şi despre porcăria aia ungurească (acel stup de popoare). 
Cfud scrii despre Proudhon, nu uita de mine 141, mai ales că acum 
articolele noastre sînt reproduse în foarte multe ziare franceze. 

Scrie şi împotriva republicii federale, pentru asta Elveţia îţi 
oferă cel mai bun prilej 142, 

* „Neue Rheiniscbe Zeitung". - Nota red. 
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K. Heinzen a tipărit vechea lui maculatură împotriva noastră 14.1. 
Ziarul nostru se află tot timpul în stare „de răzvrătire", dar, 

în pofida tuturor citaţiilor de l a  tribunal, reuşeşte să ocolească 
codul 1penal. In prezent e foarte en vogue * .  De asemenea, lansăm 
zilinic ma'Ilifeste 144• La revolution marche **·  Dă-i zor cu scris1.1l. 

Am găsit un plan sigur pentru a stoarce bani de la bătrînul 
tău, căci acum nu avem de loc. Scrie-mi o scrisoare în care să-mi 
c'eri bani (pe un ton cît mai categoric) şi rîn care să povesteşti 
despre toate greutăţile pe care le-ai întîmpinat, dar în aşa fot, 
încît s-o pot arăta mamei tale. Bătrînul a început să se team:ă. 

Sper să te revăd în curînd. 

Publ�cat rpentru ·prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

36 

Al tău 
Marx 

Se tipăreşte duipă manuscri� 

Tradus din limba germaRă 

Engels către Marx 
la Koln 

Dragă Marx, 
Ce s-aude ? Acum, după achitarea lui G [ottschailk) şi a lui 

A [nneke) , nu m-aş putea întoarce mai curînd 145 ? Doar cîinilor de 
prusaci le va trece repede cheful să aibă de-a face cu juraţii. Aşa 
cum am mai spus, dacă n-am motive să mă tem de un arest pre
ventiv, vin imediat. După aceea, n-au decît să mă pună în faţa 
a 10  OOO de juraţi, dar în arestul preventiv fumatul este interzis 
şi, de aceea, acolo nu intru. 

Toată povestea din septembrie 146 a căzut baltă. Se întorc toţi, 
unul după altul. Aşadar, scrie-mi. 

* - la modă. - Nota trad. 
** - Revoluţia merge înainte, - Nota trad, 

11" 
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Apropo, aş dori foarte mult să-mi trimiteţi ceva bani pe la 
mijlocul lui ianuarie. Pînă atunci, voi o să primiţi o grămadă, 
de bani. 

Berna, 28 decembrie [ 1848] 

Publicat pentru prima oară 
în : „Dcr Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
li. 

Se tipăreşte du.pă manuscris 

Tradus din limba germană 
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Acum, cînd am reuşit, ducînd mai multe săptămîni o viaţă plină 
de păcate, să mă refac după toate peregrinările şi aventurile mele, 
simt, în primul rînd, nevoia de a mă apuc•a din nou de lucru (arti
colul despre maghiari şi slavi * pe care-l alăturez este o dovadă 
grăi.to are) , şi, în al doilea rînd, simt nevoia de bani. Această din 
urmă nevoie este cea mai stringentă, şi dacă pînă la primirea 
acestei scrisori n-aţi trimis încă nimic, trimiteţi imediat, căci de 
mai multe zile sînt sans le sou **, şi în oraşul ăsta păduchios n-ai 
de la cine împrumuta un ban. 

Dacă ar surveni şi în Elveţia asta păduchioasă ceva despre 
care să poţi scrie I Dar nu se petrec decît nişte potlogării locale 
dintre cele mai meschine. Am să trimit, totuşi, curînd cîteva arti
cole *** generale despre Elveţia. Dacă mai trebuie să rămîn mult 
în străinătabe, voi pleca la Lugano, mai ales daică, aşa cum se 
pare, va începe ceva în Italia. 

Dar continui să cred că în curînd voi putea să mă întorc. 
Statul ăsta degeaba în străinătate, unde nu poţi să faci nimic ca 
lumea şi trăieşti în afara mişcării, este de-a dreptul insuportabil . 
Aproape că-mi vine să spun că e mai bine să stai în arestul pre
ventiv din Kăln. decît să trăieşti în libera Elveţie. Scrie-mi, te ro�. 
dacă nu există vreo şansă să fiu şi eu tratat cu aceeaşi îngăduinţă 
ca şi Biirgers, Becker **** etc. 

* F. Engels. „Lupta din Ungaria" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 6, Bucureşti, .Editura politică, 1959, p. 1 81-193. - Nota trad.) - Nota red. 

** - fără o leţcaie. - Nota trad. 
*** F. Engels. „Presa elveţiană" ,  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, 

Bucureşti, Editura �olitică, 1959, p. 194-199. - Nota trad.). - Nota red. 
**** Hermann Becker. - Nota red. 
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Raveaux are dreptate : chiar şi în Prusia octroiată 147 eşti mai 
liber decît în libera Elveţie. Aici, fiecare filistin este în acelaşi 
timp un moucha11d şi un a:ssoonmeur *· Un exemplu IÎn acest sens 
am avut prilejul să văd în noaptea de Anul nou. 

Cine dracu a b ăgat în ziar plicticosul articol religios-morali
zator din Heidelberg cu privire la Uniunea din martie 148 ? Am avut, 
de asemenea, plăcerea să observ, după lamentaţiile în jurul circu
larei lui Ladenberg, care se întind pe două numere 149, că din cînd 
ful aînld Hen:riC'UIS ** îi dă dnllIIml la oîte un articol. 

Ziarul *** nostru este acum foarte des citat în Elveţi,a. Mai 
intîi de „Bemer Zeitung" şi „Nat[ional] Zeitung" şi aipoi pe rînd 
de toate celelalte ziare. Şi în ziarele franceze din Elveţia este mult 
citat, mai puţin decît „National" etc., dar mai mult decît „Kol
nische". 

Anunţul, desigur, l-aţi primit 150•  Anexez reproducerea anunţu
lui nostru din „Berner Zeitung" .  Salutări tuturor. 

Berna, 1 [-8] ianuarie 1849 

Al tău 
E. 

Ieri arm întîrziat icu expedierea 'Scrisorii. Astăzi adaug numai 
că de la 1 ianuarie nu am mai primit aici „Neue Rheinische Zei
tung" .  Verifică dacă e expediată regulat. Eu m-am interesat : cu 
abonamentul nu se poate face nimic. Ar trebui să mă abonez pen
tru şase luni, iar eu nu răm.în atîta timp aici şi nici nu am b ani. 
După cum ţi-am mai spus, ar fi bine ca ziarul să ajungă aici nu 
numai pentru mine, ci mai ales pentru că „Berner Zeitung" ,  care 
ne e faviorabi[ şi e redactat de un cOIIIlunisit ****, face tot posibilul 
pentru ca ziarul nostru să devină en vogue *****· 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwecbsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd. I,  Stuttgart, 1913 

* - un sticlete şi un asasin. - Nota trad. 
** Biirger. - Nota red. 

*** „Neue Rheinische Zeitung". - Nota red. 
**** Jakob Stampfli. - Nota red. 

***** - la modă. - Nota trad. 

Se bpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Hamburg, 23 aprilie 49 

Dragă Engels I 
Abia astăzi am primit scrisoarea ta, căci încă de miercuri 

dimineaţa am părăsit Bremenul. La Bremen n-am făcut nimic. 
Rosing .a dat faliment Cl!cum un an şi trăieşte numai din dooonzile la 
capitalul pe care-l mai are soţia lui. Aşadar, n-am făcut nimic. 

Aici însă voi obţine cu siguranţă bani. 
Cît despre semnătură, n-ar putea semna Werres ? 

In legătură cu fondurile băneşti pe perioada absenţei mele ţin 
să-ţi spun următoarele : Plasman mi-a promis solemn înainte de 
plecarea mea că va avansa orice sumă de care va fi nevoie. S-ar 
putea ·ca St. Naut, idin scrlliPu.lozitate, să nu recurgă Ila această 
sursă. Dacă trebuie, fă tu însuţi .acest lucru. 

Ziarul * din săptămîna asta este foarte anemic, ceea ce nu 
vine de loc în sprijinul misiunii mele. 

Calde salutări soţiei mele şi celorlalţi. 
In orice caz răspunde-mi curînd şi nu te da bătut. Les choses 

marcheront **. 

Al tău 

K. Marx 

[In interiorul plicului] 

Adresa : Kaufmann Rohde, Bleichenbriicke 

Publicat pentru prima oară 
î·n : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels urui K. Marx" ,  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 

„ „Neue Rheinische Zeitung" ,  - Nota red. 
„„ - Lucrurile ·se vor a·ranja. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels I 

39. Marx către Engels 

39 
Marx către Engels 

la Koln 

[A doua jumătate a lunii aprilie -
începutul lunii mai 1 849) 

Scoate articolul despre B. Dietz pînă cînd iaptul va ii dovedit. 
In acest scop vom scrie chiar noi la Bruxelles. 

Apropo, caută să afli numele ucenicului-zeţar c'are i-a raportat 
lui Dietz chestiunea asta fără să-l fi însărcinat nimeni. 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

40 

Al tău 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 1112 

la Kaiserslautern 

Scrie-mi pe adresa : 
M. Ramboz, 45, rue de Lille 

Dragă Engels I 

Paris, 1 iunie (1 849] 
45, rue de Lille 

In această scrisoare nu-ţi scriu prea amănunţit, aştept mai 
întîi să mă conving din răspunsul tău că a sosit intactă. Am im
presia că scrisorile sînt iarăşi deschise con amare *· 

Aici domneşte o reacţiune regalistă mai neruşinată decît pe 
vremea lui Guizot, nu se poate compara dectt cu perioada care a 
urmat după 1 8 15. Parisul e mohorît. In plus, holera face ravagii. 
Cu toate acestea, niciodată la Paris erupţia craterului revoluţiei 
nu a fost mai aproape. Amănunte despre asta, mai tîrziu. Am 

• - cu pasiune. - Nota !rad. 
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legături cu întregul partid revoluţionar şi peste citeva zile voi 
putea dispune de toate organele de presă revoluţionare. 

Cit despre trimişii din Baden şi Palatinat, Blind s-a speriat de 
un atac real sau imaginar de holeră şi a plecat la ţară, la o depăr
tam de cîteva ore de Pari's 153, 

Quant a *  Schi.itz , trebuie să spun următoarele : 
1 .  Guvernul provizoriu îl pune într-o situaţie falsă, întrucit 

nu-i trimite nici un fel de comunicări. Francezii cer des faits **, 
iar el de unde ar putea să le ia dacă nu-i sc'rie nici dracu ? Tre
buie să i se trimită depeşe cit mai des. Este clar că în momentul 
de faţă nu va reuşi să facă nimic. Singurul lucru care poate fi 
realizat este să se aruI11ce praf în ochii guv,ernu1ui prusian, dîn
du-i-se lui Sc'hutz posibilitatea de a 1se în1Jîilni frecv.ent cu şefii mon
tagnarzilor 154• 

2. A doua greşeală de neiertat pe care o face guvernul provi
zoriu al Palatinatului este aceea că, în spatele ambasadorului ofi
cial, însărcinează o grămadă de germani păduchioşi cu o misiune 
sau alta. Acest lucru trebuie să înceteze o dată pentru totdeauna 
dacă vor ca Schi.itz să-şi poată menţine în iaţa montagnarzilor <:el 
puţin prestigiul rangului său, şi aceasta este, în ceea ce priveşte 
Prusia, în momentul de faţă, însăşi raţiunea misiunii lui. 

In rest, se înţelege de la sine că el nu va afla mare lucru, 
întrucit nu vine în contact decit cu c'îţiva montagnarzi oficiali. De 
altfel, eu îl voi ţine mereu au courent ***·  

In ce mă priveşte, te rog să-mi scrii regulat cel puţin de două 
ori pe săptămînă şi, în plus, să-mi scrii imediat ori de cite ori 
intervine ceva important. 

In foiletonul din „Kolnische Zeitung " cu pnv1re la mişcarea 
din Palatinat, apărut sub semnătura Di.irkheim pe Hardt, se spune, 
printre altele : 

„Domnul Marx, redactorul de la « [Neue] Rheinische Zeitung» ,  
nu este văzut eu ochi buni. El ar  f i  declarat guvernului provizoriu 
că n-a sosit încă vremea lui şi că, deocamdată, se va retrage" .  
Cum vine asta ? Mizerabilii germani d e  aici, c u  care, de altfel, 
evit să mă întîlnesc, vor căuta să răspîndească ştirea asta în tot 
Parisul. De aceea socot că ar fi bine să publicaţi în „Karlsruher" 
sau „Mannheimer Abendzeitung" o corespondenţă în care să ară
taţi că am pleC'at la Paris în calitate de reprezentant al Comitetului 
central democrat 155• Socot acest lucru necesar, fiindcă aici nu se 
poate obţine pentru moment nici un fel de rezultat direct şi e 

* - In ceea ce-l priveşte pe. - Nota trad. 
** - fapte. - Nota trad. 

*** - la curent. - Nota trad. 
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bine sa-1 facem pe prusaci să creadă că se pun la cale intrigi 
nemaipomenite. Il faut faire peur aux aristocrates *· 

Aici Ruge este egal cu zero. 
Ce fac'e Dronke ? 
Trebuie să-mi faci de undeva rost de bani ; ştii prea bine că 

ultimele încasări curente le-am cheltuit pour faire honneur aux 
obligations de la „Nouvelle G (azette) Rhen[ane) " ** şi că în actua
lele circonstances *** nu pot să duc o viaţă retrasă şi cu atît mai 
puţin să mă aflu în jenă financiară. 

Trimite-mi, dacă poţi, un articol în limba franceză care să con
ţină un rezumat al întregii probleme ungare. 

Comunică-i şi lui d'Ester cuprinsul acestei scrisori. Transmite-i 
calde salutări din partea mea. Inştiinţează-mă dacă trebuie să-ţi 
scriu pe altă adresă. 

M. 

[Pe plic adresa] 

Dr. d'Ester pentru d-l Fr. Engels 

Publicat pentru prima oară lin întregime 
în : Mairx•Engels. Ges.amtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. I, 192.9 

Se tipăreşte după manuscri:; 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels I 

4 1  
Marx către Engels 156 

la Vevey 

[Paris, !În jurul lui 1 august 1849] 

Eram foarte neliniştit din pncrna ta şi m-am bucurat extrem 
de mult aînd am primit teri o SC·risoare ****·  L-am rugat rpe Dronke 

* - Trebuie să-i speriem pe aristocraţi. - Nota !rad. 
** - pentru a face faţă onorabil obligaţiilor „Noii gazete renane•.  -

Nota trad. 
*** - împrejurări. - Nota !rad. 

**** Vezi volumul de faţă, p. 471--47�. - Nota red. 
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(care e aici) să-i serile rcumnatullui * tău pentru a afla ceva de la 
el. Bineînţeles că nu stia nimic. 

Toată familia mea este aici. Guvernul a vrut să mă expulzeze 
în Morbihan, în mlaştinile pontice ale Bretaniei. Pînă acum am 
reuşit să evit punerea în aplicare a ordinului. Dac'ă vrei să-ţi scriu 
mai pe larg atît despre situaţia mea cît şi despre situaţia generală, 
trimite-mi o adresă sigură, pentru că starea de lucruri de aici este 
foarte îngrijorătoare. 

Ai acum o ocazie minunată să scrii o istorie sau un p amflet 
despre revoluţia din Baden şi Palatinat 157• Dacă tu nu luai direct 
p arte la lupte, nu am fi avut posibilitatea de a ne expune punctul 
de vedere cu privire la această farsă. Cu acest prilej poţi să 
exprimi admirabil şi poziţia lui „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] u 
faţă de partidul democrat. Sînt convins că o asemenea lucrare ar 
avea suc'ces şi-ţi va aduce şi b ani. 

Am început tratativele în vederea fondării unei reviste poli
U.ce..,eoon01111ke �unare la Berlin şi pe care ar trebui s-o scriem în 
cea mai mare rparte noi doi 158• 

LUipll.lls ** este şi 1e1l în E'lveţia, cred că la Berna. Weerth a fosit 
ieri pe aici. I:nfiin�ează o agenţie la Liverpool. Walff *** ceJ. roşu 
locuieşte la mine. Situaţia financiară este, bineînţeles, foarte 
încurcată. 

Freiligrath se află tot la Koln. Dacă soţia mea n-ar fi într-o 
.etart par trop interessan1 ****,  aş părăsi bwcuros Parisul de îndată 
1ce situaţia financiară mi-ar permite-o. 

Rămîi cu bine. Salută-l călduros pe W [illic]h şi scrie neîntîrziat 
pe adresa : M. Ramboz, rue de Lille 45. 

:PubLicat rpentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Enge1s und K. Marx " ,  
.Bd. I, Stuttgart, 1913 

* Emil Blank. - Nota red. 
** Wilhelm Wolff. - Nota red. 

*** Ferdinand Wolff. - Nota red. 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

**** - într-o poziţie interesantă (însărcinată). - Nota trad. 
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Dragă Engels ! 

42 
Marx către Engels 

la Vevey 

Paris, 17 august [1849} 

Nu ştiu dacă ai primit prima mea scrisoare, răspuns la prima 
scrisoare trimisă de tine soţiei mele, căci adresa ta era foarte 
neprecisă. Ţi-aş fi răspuns imediat şi la a doua scrisoare dacă 
toată familia mea, care se află aici, n-ar fi fost bolnavă şi eu n-aş 
fi fost atît de tracasat. Iţi repet că şi eu şi soţia mea am fost 
foarte îngrijoraţi din pricina ta şi ne-am bucurat extrem de mult 
cind am primit veşti precise de la tine. 

Aşa cum vezi după locul de expediere al acestei scrisori, 
Ministerul de Interne, în urma reclamaţiei mele, m-a lăsat deocam
dată să rămîn la Paris. In acest anotimp, departamentul Morbihan, 
unde aveau de gînd să mă trimită, este ucigător : mlaştinile pon
tice ale Bretaniei. ln momentul de faţă ar fi imprudent să-ţi scriu 
ceva despre evenimentele din 13 iunie 159, Nu cred sau, cel puţin, 
nu ştiu dacă secretul corespondenţei este respectat. 

In cîteva cuvinte îţi pot descrie situaţia de aici : descom
punerea majorităţii în elementele ei iniţiale, care se duşmănesc 
între ele, bonapartismul compromis pentru totdeauna, animozitate 
în rîndurile ţăranilor din cauza menţinerii celor 75 de centime, 
viticultorii furioşi fiindcă-i ameninţă menţinerea impozitelor pe 
băuturi, în opinia publică din nou conturarea unui curent anti
revoluţionar, în Camera prorogată 160 şi în guvern instaurarea 
dominaţiei exclusive a reacţiunii, ocupată cu înlăturarea din cabinet 
a clicii Barrot-Dufaure. De îndată ce acest lucru va fi făcut, vom 
putea spera într-o apropiată reînviere a revoluţiei. 

Nu ştiu dacă în Elveţia ai ocazia să urmăreşti mişcarea din 
Anglia. Englezii au reluat totul exact din punctul unde au rămas 
atunci cînd au fost întrerupţi de revoluţia din februarie. După cum 
ştii, partidul păcii nu este decît o nouă deghizare a partidului 
liberullui schimb. iDar de data aceasta burghezia industrială este 
mai revoluţionară decît în timpul agitaţiei desfăşurate de Liga 
pentru lupta împotriva legii cerealelor, manifestîndu-se în două 
feluri : 1 .  Aristocraţia, a cărei politică internă a primit o lovitură 
hotărîtoare prin desfiinţarea legii 'cerealelor şi a legi1lor cu priviJre 
la navigaţie, va fi zdrobită şi în politica ei externă, în impHcaţiile 
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ei europene. Este reversul politicii lui Vitt. Impotriva Rusiei, Aus
triei, Prusiei, cu un cuvint, pentru Italia şi Ungaria. Cobden i-a 
ameninţat formal cu expulzarea pe b ancherii care vor aoorda îm
prumuturi Rusi·ei şi a deschis o adevărată campanie împotriva fi
nanţelor ruseşti. 2. Agitaţie pentru sufragiul universail, cu scopul 
de a-i despărţi din punct de vedere politic pe arendaşi de nobilimea 
funciară, de a se da oraşelor maj oritatea absolută în parlament; 
de a reduc·e la zero roilul Camerei superioare. Reformă financiară, 
pentru a îngrădi biserica şi a tăia veniturile politice ale nobilimii. 

In amîndouă aceste forme de agitaţie cartiştii şi liber-schim
biştii sînt uniţi. Harney şi Palmerston par să se fi împrietenit. La 
ultimul miting ţinut la Londra, între O'Connor şi colonelul Thomp
son a domnit o deplină armonie. 

Această campanie economică împotriva feudalismului şi a 
Sfintei Alianţe poate avea urmări incalculabile. 

Ungaria e straşnică. Dar această păduchioasă Prusie ? Qu'en 
dis-tu ? * Canaliile palide ** se îmbuibă acum cît pot în Saxonia, 
Baden şi în Palatinat. 

Dacă le trimit austriecilor o armată în ajutor, rezultatul va fi 
.că vor rămîne ei înşişi în Boemia şi vor cere să fie întreţinuţi . 
Dar j alnica Prusie - mă tem doar că e mult prea laşă - este 
pierdută dacă se amesteC'ă în problema ungară, care oricum se va 
transforma într-un g·uerre universelle * * *. 

Maintenant, mon cher, que faire de notre part ? 11 faut nous 
lancer dans une entreprise litteraire et mercantile, j 'attends tes 
propositions * * * *. 

Lupus cel roşu * * * * *  locuieşte aici, în aceeaşi casă cu mine ; 
Dronke este şi el la Paris, mais c'est un lout petit homme de 
l'ecole de E. Meyen * * * * * *. Lupus se află la Ziirich, adresa lui : 
Dr. Liining. Nu trebuie să scrii în mod special lui M. Ramboz. 
C'est mon pseudonyme * * * * * * * . 

* - Ce părere ai ? - Nota trad. 
** H. Heine. „Germania. O poveste de iarnă• ,  cap. VIII. - Nota red. 

*** - război mondial. - Nota trad. 
**** - Acum, dragul meu, ce trebuie să facem noi 1 Va trebui să ne 

lansăm într-o antrepriză literară şi mercantilă, aştept propunerile tale . .  -. 
Nota trad. 

***** Ferdinand Wolff. - Nota red. 
****** - dar acesta este un omuleţ din şcoala lui E. Meyen. -

Nota trad. 
******* - Este pseudonimul meu. - Nota trad. 
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Deci adresa este, simplu : 
0-J. Ramboz, 45, rue de Ulle. 
Salut I 

Publicat pentru prima oara 
fn : „Der Briefwechsel zwischen 
f Eng:els 'Uild K. Marx", 
Bd. I. Stuttgart, 1913 

43 

Ch. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

l'xadus din limba germană 

Marx către Engels 
la Lausanne 

(Paris], 23 august [1849) 

Dragă Engels I 
Am fost exilat în departamentul Morbihan, mlaştinile pontice 

� Bretan.iei. lţi închipui că nu voi fi de aioord icu această tentativă 
deghizată de asasinat. Aşadar, părăsesc Franţa. 

Pentru Elveţia nu mi se dă paşaport, aşa că voi pleca chiar 
mîine la Londra. Oricum, în curînd Elveţia va fi închisă ermetic, 
şi toţi şoarecii vor fi prinşi în cursă dintr-o singură lovitură. 

In afară de asta CTa Londra am p erspective pozitive în ceea ce 
priveşte fondarea unei reviste germane *·  O parte din b ani sînt 
asiguraţi. 

In consecinţă trebuie să vii fără întîrziere la Londra. E şi în 
interesul securităţii laie. Prusacii te-ar împuşca pentru două lucruri : 
1) "  pentru Baden, 2) pentru Elberfeld 161• Şi la ce bun Elveţia asta, 

unde nu poţi să faci nimic ? 
Poţi să vii Ja Londra fără nid o greutate, fie sub numele 

Engels, fie sub numele Mayer. De îndată ce vei declara că vrei 
să. pleci în Anglia, vei primi de la legaţia franceză un paşaport 
pentru Londra. 

Contez pe acest l ucru, Nu poţi rămîne în Elveţia. La Londra 
vom avea de lucru. 

* „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonom.ische Revue". - Nota red. 
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Soţia mea rămîne deocamdată aici. P()ţi să-i scrii tot pe 
adresa : 45, rue de Lille, M. Ramboz. 

Şi, îţi repet încă o dată, sper că n-ai să mă părăseşti !a 
ananghie. 

Al tău 
K._M. 

Lupus este la Dr. Liining la Ziirich. Scrie-i şi lui despre 
planul meu. 

Publicat !pentru 'jlrima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1S ::; 

�o tipăreşte după manll.$'ci;is 

Tradus din limba germana 
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Dragă Enge1s I 

1 8 5 0  

44 
Marx către Engels 162 

la Manchester 

[Londra]. 19 noiembrie 1850 

Iti scriu numai cîteva rînduri. Azi-dimineaţă la ora zece a 
murit mkul nostru complotist Foxchen 163• S-a stins subit, în timpul 
unui aicces de convu1Lsii, cum avea deseori. Numai cu cîteva minute 
înainte irîdea şi se zbenguia. Lucrurile s-au petrecut cu totul pe ne
.aşteptate. �oţi să-ţi Î1nchipui ce-i aici. Tu rfii.nid absent, ne simţim, 
tocmai acum, rfoa:rte singuri. 

In scrisoarea viitoare îţi voi scrie cite ceva despre Harney. 
şi-ţi vei da seama în ce situaţie desperată se află. 

Al tău 
K. Marx 

Dacă ai dispoziţie, scrie-i cîteva rînduri soţiei mele. S-a 
pierdut de tot cu firea. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd.  I, Stuttgart, 1913 

45 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels164 
la Manchester 

Londra, 23 noiembrie 1850 

Dragă Engels I 
Scrisoarea ta a avut o influenţă binefăcătoare asupra soţiei 

mele, care se află într-o stare de nervozitate şi de extenuare 
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extremă. A alăptat ea singură copilul şi, în condiţiile cele mai 
grele, i-a salvat viaţa cu preţul unor foarte mari sacrificii. In 
.Plus, o chinuie gîndul că bietul copil a fost victima lipsurilor 
materiale, deşi el, în special, n-a fost lipsit de îngrijire. 

D-l Schramm * a căzut complet sub influenţa lui Seiler şi 
trece prin una dintre cele mai scîrboase perioade. Două zile, 
19 şi 20 noiembrie, nici nu s-a arătat pe la noi, apoi a venit pentru 

<> clipă şi a dispărut imediat după ce a debitat cîteva remarci 
stupide. In ziua înmormîntării a cerut să-l luăm cu noi, dar a 
venit cu un minut înainte de ora fixată şi nici n-a pomenit de 
înmormîntare, ci i-a spus soţiei mele că trebuie să se grăbească 
să nu întîrzie la masă la fratele său **.  Iţi dai seama cit de 
jignită s-a simţit soţia mea, în actuala ei stare de irascibilitate, 
de purtarea acestui om, căruia i s-a arătat atîta prietenie în 
casa noastră. 

Jones mi-a expus adevărata situaţie a lui Harney. El se află 
-sous le coup de la justice ***.  Potrivit conţinutului, revista sa 
ar trebui să fie supusă taxei pentru ştampilă 165• Guvernul nu 
aşteaptă decît difuzarea pe scară mai largă ca să pună mina pe el. 
Procesul împotriva lui Dickens a fost intentat numai pentru a servi 
de precedent în cazul lui Harney. Dacă va fi arestat, probabil că, 
în afară de condamnarea respectivă, ar urma să mai zacă 20 de ani 
în închisoare din pricina imposibilităţii de a-şi face rost de 
-securities ****.  

Bauer ***** şi  Pfănder au cîştigat procesul 166• Avocat'll!l lor a 
fost Roberts. 

Publicat .pentru prima oară 
în : Marx-Engels, Gesamtausgabe. 
Dritte .Abteilung. Bd. 1, 1929 

'* Konrad Schramm. - Nota red. 
'** Rudolf Schramm. - Nota red. 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

*** - sub ameninţarea de a fi deferit justiţiei. - Nota trad. 

**** - cauţiune. - Nota trad. 

***** Heinrich Bauer. - Nota red. 
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Dragă Marx, 

45. Engels către Marx. 25 noiembrie 1850 

46 
Engels către Marx 167 

l a  Londra 

Iţi scriu astăzi numai ca să te anunţ că, din păcate, nu pot 
încă să-ţi trimtt cele 2 1 .  st., pe care, în ultima mea scrisoare, ţi 
le-am promis pentru astăzi. Ermen este plecat pentru cîteva zile 
şi, cum nici unul dintre noi nu are procură pentru operaţii la 
bancă, nu putem emite cecuri şi trebuie să ne limităm la cele 
cîteva mici încasări întîmplătoare. Nu avem în casă decît 4 1 .  st., 
şi deci îţi dai seama că trebuie să mai aştept. De îndată ce se 
întoarce E[rmen] îţi voi trimite banii. Sper că primul mandat a 
ajuns la timp. 

Purtarea lui Schr[amm] este într-adevăr mîrşavă. 
Povestea cu Harney este, fără doar şi poate, extrem de tristă. 

Dacă si-au pus în gînd să-l aresteze, schimbarea numelui revistei * 
nu mai ajută Ia nimic. Nici să renunţe complet la ea nu poate, 
şi dacă această revistă intră în categoria celor care sînt supuse 
taxei de ştampilă, nu ştiu cum s-ar putea, în general, scoate un 
săptămînal politic fără a plăti această taxă. In orice caz, ar face 
mai bine dacă ar sc'oate cronica mişcării muncitoreşti de la 
pagina a 8-a, căci aceasta conţine news ** şi fără îndoială că este 
impusă la taxa de ştampHă. Dar din cele ce-mi scrii se pare că, după 
părerea lui Jones, işi comentaTiile lui, prin coillţinutul lor, sînt SlJiPUSe 
tax·ei ide 1ştampilă. Şi, în acest caz, illU mai este nimic de tfa!cut. 

Aşadar, se pare că indignatul Schramm, aşa cum reiese, de 
altfel, şi din scrisoarea cu privire la bani a d-lui Seiler, este din 
nou în cele mai bune relaţii cu fratele său şi chiar începe să 
aibă des egards *** faţă de el. 

Sper că soţia ta şi-a mai revenit. Calde salutări ei şi întregii 
tale familii de Ia al tău 
[Manchester] , 25 noiembrie 1850 F. E. 

In cursul acestei săptămîni îi voi trimite soţiei tale un pachet 
cu 1cotton thread **** ,  c'are sper că-i vor plăcea. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  
Bd.  I, Stuttgart, 1913 

* „Red Republican" .  - Nota red. 
** - ştiri. - Nota trad. 

*** - menaj amente. - Nota trad. 
**** - sculuri de bumbac. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 
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Dragă Engels I 

47 
Marx către Engels 168 

la Manchester 

2 decembrie ['1850) 
64, Dean Street, Soho, 

Londra 

Cîteva zile am fost serios bolnav şi de aceea primeşti ac·eastă 
scrisoare împreună cu recipisa de primire a celor două mandate 
poştale mai tîrziu decît aş fi vrut. I-am expediat lui Seiler 
cei 'P/2 şilingi. Cît priveşte ziarul „Independanceu ,  în momentul 
de faţă noi doi nu-i datorăm nimic lui Seiler, pentru că atunci 
cînd i-a venit lui bine a făcut în aşa fel încît proprietarul lui să-l 
dea afară, lăsîndu-i drept despăgubire pentru cele 10  1. st. pe care 
i le datora „Independanceu neachitat, avere mobilă în valoare 
de 18 pence şi 2 sau 3 c•ărţi împrumutate de la mine şi de la alţii. 
El are într-adevăr in a high degree * talentul de a lichida în stil 
american depăşirea veniturilor de către cheltuieli. 

Marele Heilberg a sosit aici cu soi-disant ** tînăra lui soţie. 
Incă n-am avut cinstea să-l văd pe legendarul Tuck, care a sosit 
aici, fireşte, mult mai important de cînd a traversat oceanul, deve
nind un concurent de temut pentru Seiler. L-a subjugat cu desă
vîrşire pe Bamberg, căruia îi spune „frăţioare" ,  iar bătrînei Ams
chel - „mătuşic•ău I 

Despre „Revueu a noastră n-am văzut şi n-am auzit încă nimic. 
Sînt în tratative cu Koln în vederea editării unei publicaţii tri
mestriale. 

In parte !fiindcă nu mă simt bine, in :parte intenţionat, nu mă 
duc la Pulteney stores să mă întîlnesc cu ceilalţi decît în zilele 
oficiale. Intrucît domnii ăştia au dezbătut atît de îndelung dacă 
această soc'ietate a lor este sau nu plictisitoare, îi las, desigur, să 
se înţeleagă între ei în ceea ce priveşte caracterul amuzant al 
modului lor de a-şi petrece vremea. Eu însă mă arăt rar pe 
acolo. Ne-am convins amîndoi din experienţă că cu cît te porţi 
mai liberal cu aceşti oameni, cu atît preţuieşti mai puţin în ochii 
lor. Şi, apoi, m-am săturat de ei şi vreau să-mi folosesc timpul 
cît mai productiv. Prietenul Sc'hramm, care timp de cîteva săptămîni 
a jucat rolul nemulţumitului şi care, în cele din urmă, s-a convins 

12* 

* - într-un înalt grad. - Nota trad. 
** - aşa-zisă. - Nota !rad. 
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că nimeni nu are de gînd să stingherească salturile lui de dispo
ziţie, încetul cu încetul se pătrunde de starea de spirit din 
Model-ilodging-house * .  

La Great Windmill 169 domneşte o mare iritare din pricinat 
celor 16 1. st. pierdute prin sentinţă judecătorească. Lehmann 
spumegă de furie. Şi furia lui nu se va potoli pînă cînd Bauer ** 
şi Pfănder nu vor f i  înfieraţi în mod public, în toate ziarele 
Europei, ca hoţi şi răufăcători. Micul Bauer susţine acum, bine
înţeles într-un acces de indignare morală, că, dacă s-ar plăti un 
singur pfenig, fie la Great Windmill, fie societăţilor filantropice, 
ar însemna o jignire de neiertat adusă justiţiei engleze, ip,recum şi 
o „recunomşte['e a burgheziei " .  

Intre timp marii bărbaţi din Great Windmill Street au repurtat 
un triumf, după cum reiese din cele ce urmează : 

„Către democraţii tuturor naţiunilor ! 

Cetăţeni I Proscrişi emigraţi în Anglia şi prin aceea în con
diţii mai bune, pentru a aprecia mişcările politice de pe continent" 
(observă ! In aceCl!slă singură frază, elipUcă de subiect, conjuncţie 
şi predicat, de-a dreptul o grosolană greşeală de limbă, ar Ii 
trebuit în orice caz să se spună : şi de aceea aflaţi în condiţii' 
mai bune decît voi ceilalţi, pentru) „noi am putut urmări şi supra
veghea în mod activ combinaţiile Puterilor coalizate, care se pre
gătesc pentru o nouă invazie a Franţei, în care" (foarte frumos I) 
„cazacii din nord sînt aşteptaţi de complicii lor, pentru ca" (încă 
o dată : aşteptaţi, pentru ca) „să stingă vulcanul revoluţiei mon
diale în însuşi focarul ei " (oraşele natale ale lui Barthelemy şi 
Pottier). - „Regii şi aristocraţii Europei au înţeles că a sosit 
momentul să ridice diguri pentru a stăvili mareea populară u (mai 
bine zis : marasmul popular) „care ameninţă să înghită tronurile 
lor, ce se clatină. - Numeroase trupe recrutate în Rusia, Austria, 
Prusia, Bavaria, Hanovra, Wiirtemberg, Saxonia şi, în sfîrşit, în 
toate statele Germaniei sînt deja reunite" .  (Trupe„. sînt deja 
reunite !) „In Italia 130 OOO de oameni ameninţă graniţa elveţiană. 
Vorarlberg este ocupat de 80 OOO de oameni. Rinua de sus este 
înţesat de 80 OOO de oameni din Wiirtemberg, Baden şi Prusia. 
Mainul este păzit de 80 OOO de bavarezi şi austrieci. In tilIIlp cie· 
310 OOO de oameni ocupă punctele arătate, Prusia a mobilizat. 
200 OOO de soldaţi, pe care-i ţine disponibilu (sic) „pentru a-i arunca• 
împotriva graniţelor Belgiei şi Franţei : sub presiunea coaliţiilor, 

* - pensiuni cu camere mobilate model. - Nota trad. 
** Heinrich Bauer. - Nota red. 
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Olanda şi Belgia vor sprijini mişcarea de invazie cu o forţă 
armată de 150 OOO de oameni. ln Boemia stau gata pregătiţi 
150 OOO de oameni şi nu aşteaptă decît un ordin pentru a se uni 
cu armata Mainului, care va număra atunci 230 OOO de oameni. 
ln jurul Vienei sînt concentraţi 80 OOO de oam�ni. 300 OOO de ruşi 
şi-au instalat tabăra în Polonia, iar 80 OOO în împrejurimile Peters
burgului : aceste armate formează la un loc o forţă armată de apro
ximativ 1 330 OOO de C'ombatanţi, care nu aşteaptă decît semnalul 
de pornire la atac. In spatele acestor trupe stau de asemenea 
gata (!) 180 OOO de austrieci, 200 OOO de prusaci, 100 OOO de soldaţi 
furnizaţi de principatele Germaniei şi 220 OOO de ruşi. Aceste 
armate formează împreună o trupă de rezervă alcătuită din 
700 OOO de oameni, fără a mai socoti nenumăratele hoarde" (sic) 
„barbare p.e care Artila moscovitul le va aduce din fundu1 Asiei 
pentru a le lansa, ca şi altădată ( ! ) , împotriva civilizaţiei europene. 
Din ziarele germane" (într-o notă este citată o propoziţie pădu
chioasă din „Neue Deutsche ZeLtung" ,  pentru flatarea lui Liining), 
„precum şi din informaţiile noastre particulare aflăm care sînt 
intenţiile secrete ale puterilor, ai căror împuterniciţi s-au adunat 
la 25 octombrie la Varşovia. ln ( ! )  conferinţă s-a hotărît ca un 
război simullat" (drnce, ce dirplom.aţi !) „între Prusia şi Austria să 
servească drept pretext pentru mişcările soldaţilor, pe care voinţa 
ţarului i-a transformat în nişte unelte oarbe şi sicari feroci împo
triva apărătorilor libertăţii " .  (Bravo !) „In faţa acestor fapte, nu 
mai încape nici o îndoială că în momentul de faţă se pune la cale 
măcelărirea (! ! ) ,  care a şi început (! ! ) ,  a republicanilor. Eveni
mentele din iunie 1848 au masacreie lor şi cu expulzările care 
le-au urmat - Unga:ria pustiită şi subjugată de către Austria, 
Italia lăsată pe mina papei şi a iezuiţilor după sugrumarea repu
blicii romane de către soldaţii guvernului francez -, toate acestea 
nu au putut potoli furia duşmanilor noştri, dimpotrivă, ei visează 
să subjuge toate popoarele care luptă pentru libertatea tuturor. 
Dacă democraţia nu va veghea, Polonia, Ungaria, Germania, Italia 
şi Franţa vor fi curînd lăsate pradă sălbaticilor soldăţoi ai lui 
Nicolaie, care, pentru a incita pe barbari la luptă, le promite 
pustiirea şi jefuirea Europei. 

In faţa acestei primejdii care ne ameninţă, la luptă ! . . .  la luptă, 
republicani francezi, germani, italieni, polonezi şi unguri, ieşiţi din 
inerţia"  (beţia lui Schapper şi Willich) „care slăbeşte forţele 
noastre şi pregăteşte asupritorilor noştri o victorie uşoairă ! La 

luptă ! ... Să facem ca zilelor de inactivitate şi de ruşine ale pre
zentului să le urmeze zile de trudă şi de glorie, pe care ni le 
pregăteşte războiul sfînt pentru libertate ! Dacă veţi examina. a.ceste 
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pericole, pe care vi le semnalăm, veţi înţelege, ca şi noi, că ar fi 
o nebunie să mai aşteptăm atacul duşmanului comun. Noi trebuie 
-să pregătim totul şi să preîntîmpinăm primejdia care ne încer
·cuieşte I "  (Poftim de încercaţi să preîntîmpinaţi ceva care vă în
cercuieşte !) „Cetăţeni democraţi-socialişti, salvarea o putem găsi 
numai în noi înşine : noi nu putem conta decît pe forţele noastre 
proprii şi, învăţînd din exemplele trecutului, trebuie să ne înar
măm împotriva trădărilor viitoare. Să evităm, să •evităm mai ales 
-capcana ipe carie ne-o întind şerpii (!) diiplomaţiei. Emulii Jui Met
ternich şi Talleyrand pun la cale în acest moment înăbuşirea 
.făcliei revoluţiei, dezlănţuind, prin invazia pe care o pregătesc în 
Franţa, un război naţional, în care popoarele se vor măcelări între 
ele în avantajul duşmanilor eliberării lor. Nu, cetăţeni I Nu mai 
trebuie să existe războaie naţionale. Barierele ridicate de despoţi 
între naţiunile pe care şi le-au împărţit între ei, pentru noi, de 
-acum înainte, au căzut, şi popoarele contopite" (chia:r aişa : con
topite) „nu mai au decît un singur drapel, pe care noi am scris cu 
:sîngele fecund al martirilor noştri : Republică universală demo
crată şi socială" .  

In numele uniunilor lor : „Membrii comitetului Asociaţiei emi
grooţilor democraţi-socialişti francezi la Londra : Adam (CamlbreUII") ,  
:Barthelemy (Emm[anuel]) ,  Caperon (Paulin) , Fanon, Goute, Thierry, 
Vidil (Jules) ; delegaţii comisiei permanente a secţiei democraţiei 
,poloneze la Londra : Sawaszkiewicz, Warskiroski ; membrii comi
tetului democrat socialist al emigranţilor germani 170 şi al Asocia
ţiei muncitorilor germani : Dietz (Oswald) , Gebert (A.) , Mayer 
(Adolphe) , Schărttner (A.) , Schapper (Ka:zil) , Whllich (August) . Dele

gaţii Ligii deunocratke maghia:re la Londra : Molik6y, Siim.onyi. 
Londra, ·16 noiembrie 1850 " * ·  

Wenn das nicht gut fiir die Wandlaus ist, dann weiss ich 
nicht, was besser tst **·  Oînd am citit man�fiestul .lui [Ledm-] Rohlin, 
Mazzini, Ruge etc . către germani 171, în care îi cheamă să cînte 
imnuri războinice şi le aminteşte că strămoşii lor se numeau 
„franci" ,  în care se spune că regele Prusiei a şi hotărît să· ..se lase 
nimicit de Austria, am c'rezut că ceva mai prost decît acesta nu 
poate exista. Mais non I ***· Urmea12ă man1festul F<mon-Cape
ron-Goute - cwm îi 1spune „La Patfi.e " ,  al acestor dii minorum gen
tillln **** - cu acelaşi conţinut, cum bine observă ziaru'!, dar 
fără şic, fără stil, cu acele jalnice floricele de oratorie despre 

* ln original tot textul manifestului e dat în limba franceză. - Nota red. 
** - Dacă asta nu-i bun pentru ploşniţe, nu ştiu ce-ar putea fi mai 

bun. - Proverb german răspîndit în Renania. - Nota trad. 
*** - Dar nu I - Nota trad. 

**** - zeii mai mici. - Nota lrad. 
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şerpi, sicari, măceluri. „Independanceu ,  după ce reproduce cîteva 
fraze din această C'apodoperă, arată că ea ar fi fost concepută de 
soMaţii Ies plus obscurs de la Democratie * şi că aceşti sărmani 
indivizi ar fi trimis-o la Londra corespondentului acestui ziar, deşi 
este conservator. Atît de mare era dorinţa lor de a o vedea tipă
rită. Drept pedeapsă, ziarul nu dă nici un nume, iar „La Patrie" 
nu le  dă decît pe cele 3 de mai sus. Şi  pentru a încununa mizeria 
ii dau unui straubinger de aici (chiar acest individ i-a povestit 
ieri lui Pfander lamentabila poveste) 50 de exemplare să le ducă 
in Franţa. Nu departe de Boulogne, el aruncă 49 de bucăţi în 
mare, iar la Boulogne fratele straubinger, neavînd paşaport, e 
trimis înapoi la Londra, unde spune că „acum pleacă lia Boston" .  

Toate bune ş i  răspunde-mi cît mai repede. 

Al tău 
K. Marx 

Apropo ! Scrie-i odată stimabilului Dronke să răspundă la 
scrisorile legate de problemele Uniunii şi nu să scrie numai ca să 
ne ceară bani. Domnii din Koln 112 n-au dat încă nici o veste. 
Weyde:tneyer pomeneşte de „Haudeu ,  •care a pătimit Cill.IIIlt în 
Germania şi se află din nou aici, considerîndu-1 „în general un 
tînăr cumsecadeu .  

Trebuie să te  gîndeşti serios ce ai  vrea să scrii. Anglia nu 
mai merge, căci s-au scris 2 lucrări pe această temă, cu cea a lui 
Eccarius poate chiar 3. Nici despre Franţa nu sînt prea multe de 
spus. N-ai putea, în legătură cu noile lucrări ale lui Mazzini, să-i 
scuturi puţin pe păduchioşii ăştia de italieni cu revoluţia lor cu 
tot ? („Republica şi monarhia etc. u lui alături de religia, papa etc. 
ale lui.) 

[Post-scriptumul doamnei Jenny Marx] 

Dragă domnule Enge!s, 
Simpatia arătată cu [prilejul dureroasei loviturii 'Pe care ne-a hărăzit-o soarta 

prin pierderea micuţului nostru drag, a bietului nostru copil **• a fost o mare 
mîngîiere pentru mine, mai ales că in aceste ulliime zile, atît de triste, am avut 
toate motivele să mă plîng de prietenul nostru S [chra=l · Soţului meu ş i  nouă 
tuturor ne-ai lipsit .fo arte mult şi adeseori ne-am gîndit cu dor Ia d-ta ; totuşi 
mă bucur că ai scăpat de aici şi că eşti pe drumul cel bun pentru a devend un 
mare cotton-lord ***· Caută însă să-ţi creezi o poziţie cit mai stabilă, situîndu-te 
între cei doi fraţi care se kl.uşmănesc. Lupta d1ntre ei va face cu siguranţă să-i 
deviii indispensabil stimatului d-tale tată, şi in mintea mea U şi văd pe Friedrich 
Engels junior asociat al lui J3nge1s senior. !Lucrul cel mai bun este, desigur, ca, 

* - cei mai obscuri ai democraţiei. - Nota trad. 
** Heinrich Guido (Făxchen) . - Nota red. 

*** - lord al bumbacului. - Nota trad. 
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în ciuda cotton-trade-ului * şi a tuturor celorlalte, să rămii vechiul Fritz şi, 
ca să folosesc limbajul celor trei arhidemocraţi Friedrich Wilhelm I, Kinkel şi 
Mazzini, „să nu abandonezi siinla cauză a libertăţii" .  Karl ţi-a scris cite ceva des
pre murdăriile care se petrec pe aici, eu mai adaug unele nova **· Polobocului de 

.osinză, Haude, i s-a topit toată grăsimea în turneul !de clevetire făcut 1Prin ţinu
turile Germaniei şi nu se simte de Ioc la largul lui oind dă cu ochii de careva. 
Dictatorul Hippopotam *** are, se spune, un mic hipopotCllI!l de provenienţă dubi

·oasă, şi cavalerul Hohenzollern de Great-Windmill, Willich, şi-a sporit garda de 
·onoare cu oîţtva golani şi tîlhari de drumul mare. Oamenii noştri o duc de pe 
o zi pe alta, tapind pe cine găsesc de ciţiva pence. Rings ciştigă acum cite ceva 

iîn ca1itate de claqueur la ducele de Braunschweig, care ţine din nou un logos 
în faţa justiţiei. 

La ultimul banchet al polonezilor, unde s-au adunat crapauds **** francezi, 
germani, unguri şi ipolonozi (Wiillich, Fieschi, Adam etc.). s-a ajuns la bătaie. 
Altceva n-am mai auzit despre banda asta. Ieri-seară am fost Ia prima conferinţă 
.a lu! Ernest Jones desipre istoria papală. EX'punerea sa a fost foarte frumoasă şi, 
pentru .englezi, destul de avansată, pentru noi, germanii, care am fost ml.l!Ştruluiţi 
de Hegel, Feuerbach etc„ nu a fost chiar a Ia hauteur *****· Bietul Harney a fost 
în p ericol de moarte din cau'.lla unui abces la trahee. Nici acum n-are încă voie 
să vorbească. Un medic englez I-a operat de două ori şi nu a nimerit locul dure
ros. „Red (Republican] " al său a devenit „Friend of the People" .  Dar destul pentru 
astăzi. Copiii vorbesc foarte mult des·pre unchiul Angels, şi micul Till ******• ur

·mind stimatele d-tale instrucţiuni, dragă domnule Engels, cîntă straşnic cintecul 
despre „blana cea j erpelită şi mătura cea sprintenă" . 

Sperăm să te vedem de crăciun. 

Publicat pentru prima oară 
'în întregime în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

48 

A d-tale 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
In ultimul timp, în mod excepţional, am fost foarte ocupat şi 

a.u mai intervenit şi alte chestiuni care m-au smuls din făgaşul 

* - comerţului cu bumbac. - Nota trad. 
** - noutăţi. - Nota trad. 

*** Karl Schapper. - Nota red. 
**** - filistini. - Nota trad. 

***** - la înălţime. - Nota trad. 
****** Edgar Marx. - Nota red. 
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obişnuit al vieţii mele şi m-au împiedicat să scriu. Aşa se explică 
întîrzierea răspunsului meu. 

Manifestul lui Fanon-Caperon-Goute este într-adevăr o capo
doperă ca formă şif ,conţinut. Fanfaronada şi-a găsit cea mai desă
vîrşită expresie, şi monsieur Barthelemy a dat, în sfîrşit, lumii un 
exemplu de ce que c'est que de parler carrement *· Calculele· 
militare ale acestui homme de marbre * *  sînt la fel de naive. 
Dumnealui a socotit dublu cele mai multe corpuri de armată 
austriece, după cum ne putem convinge din cea mai superficială 
confruntare cu ziarele. De altfel este prea mare neobrăzarea, după 
toate insuccesele de la 1848 încoace şi avînd în vedere actuala 
stare de spirit paşnică pe care o vădesc toate naţiunile, îndeosebi 
Jes crapauds, să vorbeşti despre o maree populaire qui menace 
d' engloutir des tr6nes *** ·  Colecţia de nume care se înşiră în josul 
manifestului este desigur cea mai frumoasă feature **** a întregu
lui manifest. Un asemenea congres european n-a mai fost văzul 
vreodată. Ledru-R[ollin] , Mazz[ini] et. Co. capătă efectiv, datorită 
acestei copilării, o oarecare importanţă. De altfel, aş vrea să ştiu 
prin ce se deoseibeş.te otreaJpa asta de Sawaszkiewiicz, caire sem
nează manifestul, de Darasz, polonezul lui Ledru-[Rollin] , şi în ce 
măsură cei doi unguri care semnează manifestul sînt de preferat 
lui Mazzini. Schapper şi Ruge fac tot atîtea parale şi unul şi celă
lalt, iar dacă gîndacul ăsta de Dietz nu va veni cu greutatea sa să 
aplece balanţa în favoarea noului comitet european, acestor domni 
le va veni greu să facă faţă concurenţei cu originalul lor. 

De curînd am fost la John Watts, se pare că omul se pricepe 
la învîrteli, acum ar.e un shop ***** mult mai mare, ceva mai sus. 
în Deansgate. A devenit un adevărat fiJistin radical, !Il.U-1 mai intere
sează nimic în afară de educational! movement ****** ,  se entuzias
mează pentru moral fo�ce 173 şi l-a acceptat pe domnul Proudhon 
ca domn şi stăpîn. A tradus „Contradictions economiques" ******* 
şi aHe lucrări şi a pierdut mulţi bani cu asta, pentru că munciitorii 
englezi nu au încă suficientă „educaţie" ca să înţeleagă aceste· 
cărţi minunate. El mi-a dat diferite exemple din care reiese că 
se pricepe foarte bine să-şi dezvolte întreprinderea sa de croitorier 

* - ce înseamnă să spui lucrurilor pe nume. - Nota trad. 
** - om de granit. - Nota trad. 

*** - maree populară care ameninţă să înghită tronurile. - Nota trad. 
**** - caracteristică. - Nota trad. 

***** - magazin. - Nota trad. 
****** - mişcarea de educaţie. - Nota trad. (Vezi volumul de faţă, p . 1 7?. 

- Nota red.) 
******* P. J. Proudhon. „Sysleme des contradictions economiques, ou la Pbi

losophie de la misere". - Nota red. 
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afişîrrdu-şi liberalismul burghez. ln Educational Coonmitt.ee.s * stă 
frăţeşte a;lături de foştii lui adversari furioşi, pI1eoţii dissenteri, 
şi din cînd în cînd primeşte declaraţii de recunoştinţă din partea 
lor for the very able address he delirvered on that evening **. 
Părerea mea e că după metamorfoza asta, individul nu mai are 
nici un haz ; de atunci n-am mai fost pe la el. Pentru oam enii care 
suferă asemenea transformări, devenind nişte burghezi solizi, 
Proudhon este, desigur, 'o hrană ideală ; în aparenţă merge foarte 
departe, mai departe decît Owen, şi rămîne totuşi fully res
pectaMe ***.  

N-am nimic împotrivă să scriu despre domnul Mazzini şi 
despre istoria italiană. Numai că, în afară de ceea ce a apărut în 
„Red [Republican] " ,  nu am nici una din scrierile lui Mazzini. Pînă 
la crăciun tot nu reuşesc să fac nimic, căci peste o săptămînă voi 
veni la Londra. Şi atunci voi lua materialul de care am nevoie. 
Poate că pînă atunci ne mai vine vreo idee. 

Multe mulţumiri soţiei tale pentru rînduri1e ei iIJrieteneşti * ***. 
ln ceea ce priveşte transformarea mea într-un cotton-lord, nici o 
teamă, bătrînul meu nu prea p are dispus să mă ţină aici mai mult 
deoît este strict necesar. Cependa:nt nous verrons * ****.  Peter Er
men se învîrteşte pe ailci ca o VUilpe c ă11eiia i s-a p;rins coada într-o 
cursă şi caută să-mi facă tot felul de şicane - sărmanul prost îşi 
închipuie că ceva venit de la el ar putea să mă supere ! 

Lui Dronke i-am scris. 
Salutări soţiei şi copiilor tăi. 

Manchester, 17 decembrie 1850 

Al tău 
F. E. 

l>ubldcat !Pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx- , 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

* - Comitetul pentru educaţie. - Nota trad. 
** - pentru excepţionala conferinţă pe care a ţinut-o în seara aceea. 

- Nota trad. 
*** - cit se poate de respectabil. - Nota trad. 

**** Vezi volumul de faţă, p .  142-143. - Nota red. 
***** - Dar vom vedea. - Nota trad. 
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49 
Marx către Engels 

la Manchester 

fLondra], 6 ianuarie (1851] 

Dragă Engels ! 
M-ai îndatora foarte mult, s'il est p ossible * , i dacă mi-ai trimite 

neîntîrziat b ani. Gazda mea este very poor **, de două săptămîni 
n-am plătit-o, şi mă atacă cu o energie înspăimîntătoare. 

Ieri la şedinţa cercului şi-a făcut apariţia Wolff ***,  dar 
Liebknecht şi Schramm n-au venit. După c'e s-a adoptat noul 
statut 174, am amînat porcăria asta pe un timp nelimitat. 

Al tău 

K. M. 

„Revue" a noastră, probabil, 
Aşa că scrie ceva, pentru ca, la 
ready ****· 

va apărea din nou în Elveţia. 
nevoie, să am manuscrisul tău 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I. Stuttgart, 1913 

„ - dacă este posibil. - Nota trad. 
„„ - foarte săracă. - Nota trad. 

o� Ferdinand Wolff. - Nota red. 
„„„„ - pregătit. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 
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Dragă Engels I 

50 
Marx către Engels 

Ia Manchester 

Londra, 7 ianuarie 1851 

Iţi scriu astăzi ca să-ţi SUipUn o questiuncula theoretica *, fi
reşte, de naturae politico-economicae **· 

Tu ştii, ca s-o luăm ah ovo ***, că, după teoria lui Ricardo, 
renta nu este altceva dec'ît diferenţa dintre cheltuielile de producţie 
şi preţul produsului pămîntului, sau, cum se mai exprimă el, di
ferenţa dintre preţul la care trebuie vîndut cel mai prost teren 
pentru a recupera cheltuielile (în calculul cheltuielilor trebuie să 
fie întotdeauna cuprinse profitul arendaşului şi dobinzile pe care 
le plăteşte el) şi preţul la care se poate vinde cel mai bun teren. 

Potrivit teoriei lui, aşa cum şi-o expune el însuşi, creşterea 
rentei dovedeşte următoarele : 

1 .  Se recurge la pămînt de calitate tot mai proastă, sau aceeaşi 
cantitate de capital investită succesiv în acelaşi pămînt nu aduce 
acelaşi produs. Intr-un cuvînt : pămîntul devine mai prost în 
aceeaşi măsură în care populaţia este nevoită să-i ceară tot mai 
multe produse. El devine relativ tot mai puţin fertil. Aici a găsit 
Ma:lthus o hază reală pentru tewia lui despre popul,aţie şi tot 
aici caută acum discipolii lui să-şi arunce ultima ancoră pentru 
a ise salva. 

2. Creşterea rentei (legitimă, ceil puţin din punct de vedere 
economic) poate avea loc numai dacă c'reşte preţul cerealelor ; 
ea trebuie să .scadă 10 dată cu scăderea lui. 

3. Dacă creşte renta totală a unei ţări întregi, aceasta se 
poate ex.plk a numai prin faptul că a .fost cultivată o masă foarte 
mare de pămint relativ mai prost. 

Istoria însă contrazice pretutindeni aceste trei teze. 
1. Nu încape nici o îndoială că o dată cu progresul civili

'Zaţiei se cultivă terenuri de calitate tot mai proastă. Dar tot atît 
de neîndoielnic este că, în urma progresului ştiinţei şi industriei, 
aceste terenuri de ca:litate mai proastă sînt relativ bune în comp a -
raţie cu cele c are înainte erau considerate bune. 

* - mică chestiune teoretică. - Nota trad. 
„ * - cu caracter economic-politic. - Nota trad. 

* u - de la început. - Nota trad. 
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2. Incepînd din 1815, preţul cerealelor a scăzut de la 90 la 
50 de şilingi ,şi mai j os - 1înainte de abrogarea legilor cerealelor 
el scădea neregullat, dar pemnanent. Renta însă a crescut în perma
nenţă. Aşa s-a întimp1at �n Anglia. Mrut:atts mutandis *, acelaşi 
lucTu s-a întîmpLat pr,etuti.n!deni pe continent. 

3. In toate ţările, cum a remarcat încă Petty, constatăm că, 
atunci cînd preţul cerealelor scade, renta totală a ţării creşte. 

Principalul în toate acestea rămîne faptul că legea rentei 
trebuie să fie pusă în concmdanţă cu progresul productivităţii 
agriculturii în general, numai în felul acesta pot fi, pe de o parte, 
explicate faptele istorice, pe de altă parte infirmată teoria lui 
Malthus cu privire la degradarea nu numai a braţelor de muncă, 
dar şi a pămîntului. 

Cred că problema ar putea fi simplu explicată în felul ur
mător : 

Să presupunem că într-o stare dată a agriculturii, preţul 
cvarterului de griu ar fi 1 şilingi şi că un acru de teren de cea 
mai bună calitate, care aduce o rentă de 10  şilingi, ar produC'e 
20 de buşeli. Venitul de pe un acru este deci egal cu 20 X 7= 140 de 
şilingi. Cheltuielile de producţie reprezintă în acest caz 130 de 
şilingi. Aşadar, 1 30 de şilingi este preţul produsului celui mai 
prost teren culti<vat. 

Să presupunem acum că intervine o îmbunătăţire generală a 
agriculturii. Dacă presupunem acest lucru, trebuie să admitem 
şi că ştiinţa şi industria sînt 1în progres, iar populaţia în C'reştere. 
Creşterea generală a fertilităţii solului în urma îmbunătăţirii agri
culturii presupune aceste condiţii, spre deosebire de fertilitatea 
survenită întîmplător în urma unui anotimp favorabil. 

Să zicem că preţul griului ar scădea de la 1 la 5 şilingi per 
cvarter. Cel mai bun teren, nr. 1 ,  care mai înainte producea 20 de 
buşeli, ar produce acum, să zicem, 30 de buşeli. Aşadar, el aduce 
acum - în loc de 20 X 7  sau 140 de şilingi - 30 X 5  sau 150 de 
şilingi. Adică o rentă de 20 de şilingi, în loc de 10 şilingi, cit 
era mai înainte. Cel mai prost te:rien, care nu aiduce nici o rentă, 
trebuie să producă 26 de buşeli, căci, după ipoteza noastră de 
mai sus, preţul necesar al produselor lui este de 1 30 de şilingi, 
şi 26 X5= 130. Dacă îmbunătăţirea agriculturii, cu alte cuvinte 
dacă progresul general al ştiinţei, care merge mină în mină cu 
progresul general al societăţii, al populaţiei etc., nu este atît de 
general, incit terenul cel mai prost care trebuie cultivat să poată 

* - cu modificările cuvenite. - Nola trad. 
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prodruce 26 ,de buşeli, preţul cerealelor nu poate scădea la 5 şHingi 
per cvarteL 

Renta de 20 de şilingi exprimă, ca şi mai înainte, diferenţa 
dintre cheltuielile de producţie şi preţul cerealelor produse pe cel 
mai bun teren, sau diferenţa dintre cheltuielile de producţie ne
cesitate de cel mai prost teren şi cheltuielile de producţie nece
sitate de cel mai bun teren. Unul dintre terenuri, în comp araţie 
cu celălalt, rămîne mereu, relativ, la fel de nefertil ca şi pînă 
acum. Dar fertilitatea generală a crescut. 

Presupunem numai că, dacă preţul cerealelor scade de la 
7 la 5 şilingi, consumul, adică cererea, creşte în aceeaşi măsură, 
sau că productivitatea nu depăşeşte cererea pe care se poate 
conta la preţul de 5 şilingi. Pe cit de greşită ar fi această pre
supunere dacă preţul ar fi scăzut de la 7 la 5 şilingi datorită 
unei toamne excepţional de îmbelşugate, pe atît de necesară este 
ea în cazul unei creşteri treptate a fertilităţii datorate chiar pro
ducătorilor. In toate cazurile aici e vorba numai de probabilitatea 
economică a acestei ipoteze. 

De aici rezultă c;ă : 
1 .  Renta poate să crească, deşi preţul produsului agricol 

scade ; şi totuşi legea lui R[icardo/ rămîne adevărată. 

2. Legea rentei, formulată de R[icardo] sub forma unei teze 
foarte simple, dacă facem abstracţie de concluziile lui, nu pre
supune fertilitatea descrescindă a pămîntului, ci numai faptui 
că, deşi fertilitatea pămîntului creşte în general o dată cu dez
voltarea societăJii, fertilitatea diferitelor terenuri este totuşi di� 
ferită, sau că, prin investirea succesivă a capitalului, în unul şi: 
acelaşi teren se obţin rezultate diferite. 

3. Cu cit ameliorarea solului este mai generală, cu atît va 
cuprinde mai multe categorii de terenuri, iar renta totală a în
tregii ţări poate să crească, cu toate că preţul cerealelor în ge
neral scade. Dacă luăm ca exemplu cazul de mai sus, atunci 
totul depinde numai de numărul terenurilor care produe' mai mult. 
decît 26 de buşeli a 5 şilingi, fără să fie neapărat necesar c a  ele 
să producă 30 de buşeli ; cu alte cuvinte, totul depinde de măsura 
în care variază calitatea terenurilor care ocupă o poziţie inter
mediară între cel mai bun şi cel mai prost teren. Aici nu are im
portanţă ratio * rentei la cel mai bun teren. In general, aceasta 
nu se referă direct la ratio a rentei. 

Tu ştii că în problema rentei cheia problemei constă în aceea 
că renta este produsă prin egalizarea preţurilor la produse care 

" - mărimea. - Nola trad. 
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au necesitat cheltuieli de producţie diferite, dar că această lege 
a preţului de piaţă nu este altceva decît legea concurenţei hur
gheze. Totuşi, chiar şi după desfiinţarea producţiei burgheze ar 
mai rămîne dificultatea că pămîntul devine relativ mai puţin fer
til, că o cantitate egală de muncă aplicată succesiv ar da rezultate 
mai slabe, deşi atunci produsul terenului cel mai bun n-ar mai fi 
tot atît de scump ca şi cel al terenului cel mai prost, aşa cum 
se întîmplă în regimul burghez. Dar această temere cade, ca ur
mare a celor arătate mai sus. 

Te rog să-mi comunici părerea ta în această problemă. 
Fiindcă te-am plictisit c'U porcăria asta, îţi trimit, ca să te 

amuzi, un p achet de scrisori din partea dr. Magnus Gross (dublu 
Gross, cel mai mare Gross *) din Cincinnati 175• Vei putea să vezi 
că, dacă monsieur Gross nu este grand **, în schimb este gros ***. 
Tellering II, in nuce ****· De altfel, toţi tipii ăştia din Koblenz 
seamănă unul cu altul 176• Trimite-mi p achetul înapoi şi, dacă vrei 
sau dacă ai timp şi chef, scrie-i şi lui Dronke două rînduri. 

Publicat pentru prima oară 
fn : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  
Bd.  I, Stuttgart, 1913 

5 1  

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Anexez un Post Office Order * * * * *  pentru 1 I. st., p articu

�ars ****** rămîn aceleaşi. Cumpărătorul meu - un funcţiona� de 

* Joc de cuvinte. In limba germană „gross• înseamnă „mare•, ca şi 
„magnus • în limba latină. - Nota trad. 

** - mare. - Nota trad. 
*** - greoi. - Nota trad. 

**** - în germene. - Nota trad. 
***** - mandat poştal. - Nota trad. 

****** - amănuntele. - Nota trad. 

13 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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la noi - a avut, se pare, cheiltuieli mari în ultima vreme şi nu vrea 
să scoată dintr-o dată pr.ea l!Ilu'l.ţi bani de la fimnă. Nu e de acord 
cu asta, şi eu, c�la se corn;:oirt *, nu-.1 presez prea l!IlUlt. In ceed ce 
mă priveşte, am avut che'ltui<eli mari în legătură cu călătoria mea 
la Londra 177, altfel ţi-aş trian�te bucuros întreaga sumă ; aşa că 
astăzi trebuie să mă mulţumesc cu îndeplinirea funcţiei de con
signee ** obişnuit şi să-ţi trimit jumătate din valoaDe ca avans. 
Cea:laltă jlliIIlătate urmează să ţi-o trimit - cel mai tîrziu - în pri
mele zile din februarie, poate şi mai devireme, şi anume deîndată 
ce firma va e:x;pedia bătrînului meu o scrisoare în care să-i comu
nice toaite sume.Ie ce mi-au fost rplătite. 

Jones a fost aici şi şi-a înfruntat adversarii într-un public 
meerting ***,  în propriul lor loc'al 178• Ca oponenţi i-a avut pe Leach 
şi Donovan. Dezbaterille nu au fost chiar aşa cum mă aşbeptam. 
Mici stratageme de ambele părţi ; multă chronique scandaleuse****,  
care te  consola de lipsa unora dintre plăceri1le londoneze. Jones are 
de partea lui superioritatea talentului declamator, Leach, dimpo
trivă, absoQut imperturbabil, dar uneori teribil de absurd. Donovan 
- un intrigant ordinar de dil!Ilensiuni locale. j)e afttfeJ, din pricina 
lui „Neue Rheinische Zeitung" ***** şi a prezenţei mele, Jones a 
fost silit să se dealaDe :red republican ****** şi adept al unei natio
nalization of landed pmrperty *******.  Leach, dimpotrivă, s-a com
portat ca un reprezentant hotărît al c'o-operative societies ******** 
printre altele ş i  pentru că acestea resping agitaţia politică. De alt
fel, se p are că aiceste societăţi sînt acum în număr foarte ma3:"e în 
Lancaishire, iar Jones şi prietenii săi se tem că, dacă s-ar ajunge 
la o aJianţă între eJe şi cartişti, ar putea rpune stăpîinire pe mişcarea 
cartistă. Aşa se e:x;rplică unele dintre concesiile pe care Harney a 
găsit de cuviinţă să le facă. 

Succesul activităţii desfăşurate de Jones aici a fost maximul 
la care ne puteam aştepta ; ca punct hotărîtor în disputa dintre 
el şi Chartist Council ********* din Manchester, el a pus problema 
recunoaşterii Comitetului executiv din Londra. Voturile au fost 
împărţite în mod egal, deşi Leach et Co. au avut circa 3 ore 
pentru a-şi aduce oamenii la miting şi erau în număr conside-

* - se înţelege. - Nota trad. 
** - depozitar - Nota trad. 

*** - adunare publică. - Nota trad. 
**** - jstorii scandaloase. - Nota trad. 

***** „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". -

Nota red. 
****** - republican roşu. - Nola trad. 

******* - naţionalizării proprietăţii funciare. - Nota trad. 
******** - cooperativelor. - Nota trad. 

********* - consiliul cartist. - Nota trad. 
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rabil. La început, cînd asistenţa era pur întîmplătoare (Leach a 
socotit că J [ones] nu va putea fi aici înainte de ora 9, dar a venit 
încă de la ora 8, ceea ce lui L[each] nu i-a plăcut de fel) , J [one] s 
a fost întîmpinat cu entuziasm. 

In societatea cartiştilor, pe care vrea să-i cîştige sau pe care 
vrea să şi-i ataşeze cît mai mult, Jones nu este nicidecum atît 
de naiv ca atunci cînd se află în mijlocul nostru. E foarte şiret. 
Poate chiar prea mult - noi, cel puţin, „îi cunoaştem intenţia" *· 

In ceea ce priveşte prietenii de aici ai lui H[arney) , unul este 
un scoţian plicticos, extrem de sentimental şi, de aceea, insupor
tabil de limbut, al doilea este un băiat tînăr, hotărît şi foarte 
aprins, despre ale cărui facultăţi intelectuale nu mi-am făcut încă 
o idee precisă ; al treilea, Robertson, despre care Harney nu mi-a 
vorbit, mi se pare a fi cel mai înţelept dintre toţi. Am să încerc 
să organizez cu băieţii ăştia un mic club sau nişte întîlniri regu
late şi să discut cu ei „ManifestuJ " * * ·  Harney şi Jones au aid o 
sumedenie de prieteni, iar O'C[onnor] - o sumedenie de duşmani 
ascunşi, dar, pînă nu va face o faptă care să-l compromită publie', 
nu va putea fi răsturnat oficial aici. De altfel, la miting J[ones] 
a vorbit despre el şi despre Reynolds cu cea mai mare lipsă de 
respect posibilă. 

Cumnatul * * *  meu mi-a dat zilele astea o veste bună în ce mă 
priveşte : americanul care urma să fie asociatul meu a fost la 
Londra, şi după ce au stat amîndoi de vorbă au ajuns la con
cluzia că eu nu sînt omul de care are nevoie în afacerea pe c are 
o conduce el. Aşadar, povestea cu America a fost amînată pe un 
timp nelimitat, întrucît acum nu mai pot face nici un proiect 
fără consimţămîntul meu. 

Calde salutări soţiei şi copiilor tăi. 

M [anchester] , 8 ianuarie 1851 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscr!s 

Tradus din limba germanii 

* Parafrazare a unor cuvinte din drama lui Goethe „Torquato Tas so•. 
Actul al doilea. Scena întîi. - Nota red. 

„. K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist• . (Vezi K. Marx 
şi P. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•, Bucur�ti, Editura politică, 1962, 
ed. a VIII-a. - Nota trad.). - Nota red. 

u • Emil Blank. - Nota red. 

13• 
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Dragă Engels I 

52 

Marx către Engels 179 
la Manchester 

[Londra], 22 ianuarie 1851 

Eşti taciturne comme la mort *.  Iţi trimit alăturat : 1) decla
raţia lui Oswald Dietz împotriva lui Pfănder şi Bauer **,  apărută 
în „National-Zeitung " 180 din Basel, 2) un artic'ol de bîrfeală, p e  
care domnul A .  Ruge l-a confecţionat împreună cu Struve şi 
Willich împotriva noastră 181 • Cel tîrziu peste două zile trebuie 
să-mi trimiţi înapoi rahatul ăsta şi să-mi spui ce eşti de părere să 
facem împotriva nr. 2. Dacă vrei să întocmeşti un fel de decla
raţie, trimite-mi-o. 

K. Schramm îşi va publica singur declaraţia. 
Ce zid de această coup ide maître *** a lui Atta Troll **** şi 

a celor care se ascund în spatele lui : „eminentul, hotărîtul bărbat 
Struve" ,  precum şi „viteazul Willich" .  C'est un peu fort *****.  
Ziarul mi-a căzut întîmplător în mînă la Bamberg. Căci altfel, cine 
citeşte şi cine ştie de existenţa lui „Bremer Tages-Chronik, Organ 
der Demokratie" ? 

Bineînţeles că Bauer şi Pfănder nu vor răspunde şi se pare 
că în momentul de faţă tăcerea este pentru ei lucrul cel mai re
comandabil. 

Nu am încă nici o veste, nici de la Schabelitz, ·care voia să-şi 
asume editarea în continuare a „Revue" a noastră, nici de la 
Becker, care voia să se îngrijească de editarea lucrărilor mele 182• 
Pînă acum toate încercările pe care le-am făcut pe  lîngă domnul 
Schuberth au fost zadarnice. Dacă Haupt ar găsi un avocat care 
să preia această afacere, ar putea să-i intenteze un proces 183• 

Ce fac Mary şi Lizzy ****** ? Şi, în primul rînd, ce faci tu ? 
Hamey a fost într-<o seară pe  la mine împreună ou Pieper, Eccarius 

* - tăcut ca moartea. - Nota trad. 
** Heinrich Bauer. - Nota red. 

*** - lovitură de maestru. - Nota trad. 
**** Porecla lui Arnold Ruge după poezia cu acelaşi nume de Heine. -

Nota red. 
***** - asta e puţin cam tare. - Nota trad. 

****** Mary şi Lizzy Burns. - Nota red. 
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etc. şi a fost foarte bine dispus pînă cînd „scumpa lui soţie" l-a 
(;ărat de aici aproape cu forţa, „pe jumătate ea-l trăgea, p e  ju
mătate el cădea" *·  

Publ1icat pentru prima oară 
in întregime în : Marx-Engels.  Gesamtausgabe. 
Oritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

53 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Je te trouve joli en me disant que se suis taciturne comme 

J.a mort **,  dar mă voi abţine de a-ţi face aceeaşi imputare. 
Perfidia grosolană a pomeranului Ruge depăşeşte într-adevăr 

orice limite. Cel mai simplu ar fi să întocmeşti tu o declaraţie pe 
care s-o semnăm amîndoi. Dacă e neapărat nevoie de unele ob
servaţii personale, le putem adăuga sub formă de note, şi fiecare 
dintre noi le va semna separat. Nu ştiu dacă este necesar să 
adaug ceva în mod personal, poate numai pentru a arăta că în 
situaţia mea de comerciant mi-am păstrat deplina independenţă, 
şi „stăpînii" mei nu-mi pot comanda să semnez apelurile lor miş
cătoare adresate lui bon Dieu ***,  aşa cum îi c·omandă domnului 
Ruge, cu toată lăudăroşenia lui ateistă din trecut, superiorul său 
Mazzini 184 ; şi că mi-am a1es această cale, pentru a nu fi nevoit să 
trăiesc din cerşetorie democrată, situaţie în care se complac di
\Te1Tşii filistini pe care ni-i opune domm.l!l R[uge), sau ceva de felul 
acesta. Spune-mi dacă socoţi că este necesar. 

De altfel, articolul, cu indignarea lui morală şi minciunile 
lui colosale, oferă un material straşnic pentru persiflare. Tot
odată te pune pe urmele intrigilor lui Ruge. Faptul că domnul 

* Goethe. „Pescarul". - Nota red. 
** - E drăguţ din partea ta să spui că aş fi tăcut ca moartea. - Nota trad. 

*** - bunul dumnezeu. - Nota trad. 
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R[uge] şi  comitetul european al lui Mazzini 185 l-au impresionat 
foarte puternic pe bunul reverend Dulon şi că numai printre 
aceşti democraţi plîngăreţi din Germania de nord şi din Saxonia 
inferioară, preparaţi cu un sos beletristic bremenez foarte diluat, 
îşi puteau găsi un teren potrivit în Germania sublimele manifeste 
ale lui Mazzini este cit se poate de firesc. Era firesc ca aceşti 
domni, „Amici ai luminii" 186, să găsească în Ronge-Mazzini şi în. 
Ruge, reîntors Ia dumnezeu, aliaţii doriţi, iar cinstea de a fi în 
corespondenţă oficială cu cei mai mari oameni ai democraţiei 
europene onorabile, în calitate de „comitet german" ,  trebuia, de
sigur, să-l determine pe molîul popă Dulon să se arate îngăduitor 
faţă de cele mai josnice calomnii împotriva domnilor „frivoli" şi 
atei de la „Neue Rheinische Zeitung" .  R[uge] a devenit curajos 
abia atunci cînd şi-a băgat în cap că „Revue " este moartă. fa1 
cred însă că se înşală şi că nu va dura mult şi asupra căpăţînei! 
lui caraghioase se va abate o furtună de toată frumuseţea. 

N-ar fi bine - de vreme ce ne este impqs.ipil să facem prea; 
mare zarvă în jurul acestui articol şi nu-i putem răspunde decît 
în „Tages-Chronik" - să-l prelucrăm pe ascuns pe P. P. Dulon, 
prin intermediul prietenului său, Becker cel roşu * ? După por
căria asta de articol nu avem nici siguranţa că răspunsul nostru 
ar fi admis. 

Dar e limpede ca lumina zilei că maniera neroadă a lui 
Schramm şi, judecind după acest articol, lăudăroşenia lui necuge
tată din timpul cînd se afla la fratele său ** au dat acestor mă
gari curajul să ne atace cu atîta josnicie, pe noi, care sîntem 
„singuri şi părăsiţi de toată lumea".  Omul ăsta îşi va da acum 
singur seama că a devenit unealta unei ticăloşii şi va înţelege, 
desigur, că, prin prostia lui, îşi face mai mult rău lui însuşi decît 
altora. Marele R[uge] nici măcar nu-i face curte, aşa cum îi face, 
într-un fel, lui Tellering. „K. Schr[amm] să nu fie confundat ! "  197 

Ce face individul acum ? Cette affaire est de peu d'importance ***� 
Bîrfeli mincinoase prost înţelese, insinuări grosolane şi ininteligi
bi'le şi moralizare arogantă - nous avions soutenu, Dieu men;:i, de 
bien autres charges I **** Singurul lucru neplăcut este că poves
tea asta o va supăra foarte mult pe soţia ta, ceea 1ce, în actualele. 
împrejurări, nu ar fi de loe' de dorit. 

* Hermann Becker. - Nota red. 
** Rudolf Schramm. - Nota red. 

*** - Chestiunea aceasta nu are prea mare importanţă. - Nota trad. 
**** - Am suportat noi, slavă domnului, atacuri de cu totul alt gen. 

Nota trad. 
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Săptămîna viitoare mă voi lua serios de Comitetul european 
în „F[rien]d of the P[eo]ple" 188 ; l-am şi anunţat pe H[arney] . Şi 
acum trebuie să termin, e ora cînd biroul se închide şi imediat 
după aceea pleacă şi poşta. Data viitoare voi scrie mai mult. 

Al tău 
F E. 

{Manchester], sîmbătă [25 ianuarie 1851] 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1 929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels l 

54 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra], 27 ianuarie 1351 

Alăturat primeşti şi declaraţia ca s-o semnezi. Lui Dulon nu-i 
poate fi în nici un caz trimisă, pentru că. Ruge a devenit copro

prietar al ziauului „Bremer-Chronik" .  Trebuie s-o trimitem ziaru
lui conservator „Weser-Zeitungu 189 din Bremen. Cînd trimiţi de
claraţia, scrie şi redacţiei ; spune-le să ne trimită două copii la 
Londra, pe adresa mea : 28, Dean Street, şi să ne anunţe, totodată , 
cît costă publicarea declaraţiei şi în ce fel poate fi plătită. Nu uita, 
totodată, să franchezi scrisoarea. 

Fiindcă nu mai am timp pînă la ridicarea poştei, îţi mai pun 
numai următoarele întrebări : 

1 .  I-ai expediat lui Weerth scrisoarea pe care ţi-a trimis-o 
soţia mea, însoţită de cîteva rînduri pentru tine ? * 

2. Ai primit scrisoarea în care îţi trimiteam şi mîzgăliturile 
Dr-ului Magnus Gross etc. în legătură cu care aş fi vrut să-mi 
.răspunzi ? ** În cazul cînd nu ai primit-o, reclamă, te rog, ime-

* Vezi volumul de faţă, p. 568-569. - Nota red, 
** Vezi volumul de faţă, p. 153-159. - Nota red. 
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diat la poştă. Ţi-1am exped1at-o a dema zi după ce am prillllilt scri

soarea ta, deci acum vreo două săptămîni. 

Răspunde cît mai curînd şi scrie dacă eşti de acord cu de
claraţia. 

Al td.u 
K. M 

Socot că ar fi inutil să adăugăm note la declaraţie. 
P.S. Nu uita, de asemenea, să scrn redacţiei din Bremen, 

adică redacţiei lui „Weser-Zeitung" ,  să respecte ordinea cuvenită 
şi să publice declaraţia lui Schramm după a noastră, nu înainleO! 

ei. Apropo I Dacă într-adevăr n-ai primit .cele două scrisori ale 
mele, scrie-mi în englezeşte, după ce te vei fi interesat tu însuti 
la Manchester, cum aş putea scrie directoruiui geneiral al poştelor. 
!n scrisoarea pe care ţi-am trimis-o acum două săptămîni îţi expu
neam noua mea concepţie despre renta funciară *,  în legătură cu 
care trebuie să cunosc părerea ta. 

[Post·scriptumul Iul Wilhelm Pieper] 

Al tău 
K. M. 

Dragă E.t1gels, trebuie să-ţi comunic în grabă că M[ar]x este foarte suplirat 
că nu-i scrii 111ici un cuvînt în legătură cu noua lui teorie despre renta funciară, 
despre care ţi-a scris nu demult * *· Mjar]x duce o viaţă foarte retrasă, singurii 
lui prieteni sînt John Stuart Mill şi Loyd. Cînd vine cineva 'la el, în loc d� 
bună ziua e întimpinat cu categorii economice. 

On ne peut •pas vivre qu·avec toi, a.pres tout •••,  şi cine vrea să trd.iasc� 
fără teorii economice, a!}a cum îmi rplace mie, trebuie să se dedea pe ascuns la 
extravaganţe, căci nu mai e nici o persoană sociabilă 1Pe aici. Incerc, printre 
altele, să traduc cite ceva, uneori fac chiar unele exerciţii de stil personale, 
dar am î<11doieli serioase .că aş putea ajunge la ceva ca lumea. Mă bucur să auu 
că ieşti 1bine 1şi data viitoare \!mi voi face ti!lD.p să-ţi scriu ceva lm.ai .coerent. 

Publicat pentru prjma oar"l. 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

Calde salutări 
W. Pieper 

Se tipăreşte I.lupă manuscris. 

Tradus din limba germană: 

* Vezi volumul de faţ;i, p. 1 53-159. - Nota red. 
** lbid. 

*** - In ultimli instanţă, nu se poate trăi dec i t  cu line. - Nota lrad. 
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Cu totul pe neaşteptate am descoperit cauza tăcerii tale, pre
cum şi a mirării tale în legătură cu tăcerea mea, astăzi, cînd, 
after some sharp cross-examination *, bătrîna mea scorpie de me·· 
najeră a se'os de sub un teanc de cărţi aflate în camera mea scri
soarea ta din 7 a.c. ** ,  care zace acolo liniştită din 8 ianuarie. In 
noaptea aceea n-am dormit acasă, şi dumneaei a pus scrisoarea 
peste cărţi ; apoi, cînd a făcut curăţenie, în grabă, a pus altă 
carte deasupra, şi, cum în tot acest timp nu m-am atins de vraful 
respectiv de cărţi, dacă nu mă anunţai tu, scrisoarea ar fi putut 
zace acolo pînă la judecata de apoi. Dacă luna asta m-aş fi ocupat 
de limba rusă în loc să mă ocup de fiziologie, lucrul acesta nu 
s-ar fi întîmplat. 

Noile tale consideraţii asupra rentei funciare sînt, desigur, 
absolut juste. Afirmaţia lui Ricardo că o dată cu creşterea popu
laţiei scade necontenit fertilitatea solului nu mi s-a părut nici
odată convingătoare, aşa cum niciodată n-am putut găsi argu
mente în favoarea tezei lui cu privire Ia creşterea C'ontinuă a 
preţului cerealelor, dar, avînd în vedere cunoscuta mea indolenţă 
en fait de theorie ***,  m-am mulţumit cu protestele lăuntrice ale 
eului meu mai bun şi niciodată n-am încercat să pătrund în fon
dul problemei. Nu încape îndoială că soluţia dată de tine pro
blemei este cea justă, şi astfel ai mai cîştigat un drept asupra 
titlului de economist în problemele de rentă funciară. Dacă ar 
exista dreptate pe pămînt, întreaga rentă funciară, cel puţin pe 
un an, ar trebui să-ţi revină ţie şi asta ar fi minimul din C'e ai 
putea pretinde. 

Niciodată nu mi-a intrat în cap teza simplă a lui Ricardo, 
care prezintă renta funciară ca o diferenţă între productivitatea 
diferitelor tipuri de sol şi, în plus, în demonstrarea acestei teze 
1 .  nu aduce alt argument decît trecerea la cultivarea unor tere
nuri din ce în ce mai proaste, 2. nu ţine de loc seama de progre
sele agriculturii şi 3.  pînă la urmă lasă aproape cu totul la o parte 
trecerea la cultivarea unor terenuri mai proaste. In sC'himb, ope-

* - după un faterogatoriu sever. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, p. 153-159. - Nota red. 

*** - in materie de teorie. - Nota !rad. 
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reaza m permanenţă cu afirmaţia că capitalul investit succesiv 
într-un anumit teren contribuie din ce în ce mai puţin la creşterea 
venitului. Pe cit de evidentă era teza care urma să fie demonstrată, 
pe atît de străine de această teză erau argumentele aduse în 
sprij inul ei, şi-ţi aminteşti, desigur, că încă în „Deutsch-Franzosi
sche Jahrbiicher" 190 am orpus teoriei fortilităţii descrescînde pro
gresele ştiinţei în agricultură - e drept, foarte rudimentar şi fără 
o sistematizare coerentă. Tu ai lămurit acum problema şi ai un 
motiv în plus să te grăbeşti să termini şi să dai publicităţii lu
crarea de economie politică. Dacă ai putea publica într-o revistă 
engleză un articol despre renta funciară, ar produce o senzaţie 
extraordinară. Reflectează asupra acestui lucru, je me charge de 
la traduction *. 

Alăturat îţi trimit înapoi scrisoarea marelui Gross. Data vii
toare îţi voi trimite şi cîteva rînduri pentru prea drăguţul Dronke. 
în seara asta mi-e prea somn ca să mai fiu în stare să fac ceva. 
Frumoasă bandă aceşti .golani, Gross, Wilhelm şi pamfletarul pro
gresist din Cincinnati ! ** Indivizii ăştia cred într-adevăr, pare-se, 
că, sub raport fizic, moral şi intelectual, sîntem pe ducă dacă 
îndrăznesc să ne facă o astfel de propunere 191• Cest amusant. 
C1epeI11dant ***, şi am rîs din iniJlll.ă de aceşti salvatori provinciali ai 
societăţii şi de ofertele lor, cu onorar pentru Dronke. Acel „as
cuţit şi sărat" al dr-lui Siegfried Weiss 192 este outdone **** de 
1 1roşu, picant, sarcastic şi multilateral" al lui „Adonis al unei 
frumoase de mult uitate".  Que D1eu Jc benisse l ***** 

Declaraţiile, precum şi instrucţiunile necesare vor fi trimise 
mîine la Bremen. D-l Schramm ar fi putut măcar să-şi transcrie 
declaraţia, scrisul neglijent via da probabil naştere la confuzii. 

Conferinţa o'connor1stă de aici a fost pînă la urmă o şada
tanie 193• Participanţii - pretinşii reprezentanţi ai întregului car
tism englez - sînt în număr de 8, şi reprezintă 4 oraşe : Man
chester, Bradford, Warrington şi Sowerby. Dintre acestea, Warring
ton şi Bradford sînt :în opoziţie şi de acord ·CU Comitetul executiv. 
Mantle, care reprezintă Warringtonul, îşi bate în mod vădit 
joc de majoriitate, deschide proceedings ****** cu o moţiune în 
care ·cere conferinţei, seeing their utter insignificance and contem
ptibility ******* ,  să hotărasc'ă dizolvairea ei imediată ; mîine le va 

* Traducerea mi-o asum eu. - Nota trad. 
** L. A. Hine. - Nota red. 

*** - Totuşi, e amuzant. - Nota trad. 
**** - depăşit. - Nota trad. 

***** - D-zeu să-l aibă-n pază. - Nota trad. 
****** - dezbaterile. - Nota trad. 

******* - avînd în vedere totala ei lipsă de însemnătate şi de autoritate. 
- Nota trad. 
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smulge un vot de încredere pentru Comitetul executiv, deci pentru 
Harney şi Jones, pentru care va trebui să voteze şi O'Connor. La 
întrebarea : trebuie să ne alăturăm adepţilor reformei finan
ciare 194 ?, trei au votat pentru, doi împotrivă şi trei s-au abţinut, 
printre care şi O'Connor, pe care, din păcate, Mantle l-a intimidat 
prin ieşirea sa insolentă ; altminteri individul ar fi votat pentru şi 
s-ar fi compromis în mod colosal şi iremediabil. Majoritatea confe
rinţei este alcătuită din O'C(onnor] , Leach, McGrath, Clark şi un 
oarecare Hurst. Luni, la un dineu oferit în cinstea lui O'C[onnor] , 
d-l Thomas Clark a rostit următorul toast : The queen : her rights 
and no more ; the people : their rights and no less *. Mantle, un om 
aprins, impulsiv şi de loc diplomat, l-a împiedicat şi de data asta 
pe O'C[onnor] să se scoale în picioare şi să închine pentru acest 
toast. 

Scrisoarea către Weerth a fost expediată şi în cîteva zile va 
ajunge la el dacă n-a plecat într-o regiune prea îndepărtată din 
Maroc. 

„Atît pentru astăzi" .  
Al  tău 

F. E. 
{Manchester] , miercuri seara, 29 ianuarie (185 1] 

Publicat ipentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels urui K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] . 3 februarie 1 851 

Dragă Engels I 
Te ocupi cu studiul fiziologiei pe Mary * *  sau altfel ? In pri

mul caz înţeleg că aista n'est pas de l'hebreux ***  şi nici măcar 
rusa. 

* - reginei : drepturile ei şi nimic mai mult ; poporului : drepturile lui 
:şi nimic mai puţin. - Nota trad. 

** Mary Burns. - Nota red. 
*** - nu este ebraica. - Nota trad. 
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Noua mea teorie despre rentă nu mi-a dat, deocamdată, decît 
acea conştiinţă împăcată la care năzuieşte în mod necesar orice 
om de treabă. ln orice caz, sînt bucuros că pe tine te-a mulţumit. 
Era firesc ca raportul invers proporţional dintre fertilitatea solului 
şi fertilitatea omului să afecteze profund pe un prolific tată de 
familie ca mine, cu atît mai mult cu cît mon mariage est plus 
productif que mon industTie * ·  

AcUIIIl îţi ofer numai o exemplificare la 
a cărei studiere de către mine hegelienii ar 
studiu al 1 1fiinţării în altul", al 1 1 alienării " ,  
„sacrului" .  

currencytheorie * * ,  
caracteriza-o drept 
într-un cuvînt al 

T1eor�a elaborată de domnruil Loyd şi tutti frutti *** ,  începînd 
cu Ricardo, coTuStă în urrrnătoalfe[e : 

Să presupunem că am avea o currency pur metalică. Dacă 
aici c'antitatea de bani aflaţi în circulaţie ar fi prea mare, preţu
rile ar creşte şi deci exportul de mărfuri s-ar reduce. In schimb, 
importul din străinătate ar creşte. Aşadar, importul ar depăşi ex
portul. Ar rezulta o balanţă comercială nefavorabilă, un curs al 
schimbului nefavorabil. S-ar exporta monedă, cantitatea de bani 
aflaţi în circulaţie s-ar reduce, preţurile mărfurilor ar scădea, 
importurile s-ar reduce, exporturile ar creşte, banii ar intra din 
nou ; într-un cuvint, s-ar restabili echilibrul de mai înainte. 

ln cazul invers, situaţia, mutatis mutandis * ***,  ar fi aceeaşi. 
Morala : întrucît banii de hîrtie trebuie să reproducă miip

carea banilor de metal şi, în acest caz, o reglare artificială trebuie 
să ia locul fenomenului care în celălalt caz este o lege naturală, 
atunci C'ind există o afluenţă de metal nobil (de exemplu, prin 
cumpărarea de government securities *****,  Exchequer bills****** 
etc.) , Banca Angliei trebuie să-şi sporească em1siunea de b ani de 
hîrtie, iar atunci cînd rezerva metalică sC'ade, S""O micşoreze prin r.e
ducerea operaţiilor de scont sau prin vînzarea de titluri de stat. Eu 
afirm insă că banca trebuie să procedeze toomai invers, adică să-şi 
sporească operaţiile de scont cînd rezerva metalică scade şi să le 
lase să-şi urmeze cursul normal cînd rezerva creşte ; aceasta pentru 
a nu agrava în mod inutil criza comercială care se apropie. D ar 
despre asta voi vorbi altă dată. 

* - căsătoria mea este mai productivă decît meseria mea. -

Nota trad. 
** - teoria circulaţiei banilor. - Nota /rad. 

*** - toţi ceilalţi. - Nota !rad. 
**** - cu schimbările corespunzătoare. - Nota !rad. 

***** - titluri de stat. - Nota trad. 
****** - bonuri de tezaur. - Nota !rad. 
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Ideea pe care vreau s-o expun aici se referă la laturile ele
mentare ale problem.ei. Şi anume, eu afirm : chiar şi în cazul unei 
currency pur metalice, cuantumul acesteia, creşterea şi contractarea 
ei nu are nimic de-a face cu refluxul sau cu afluxul de metale 
nobile, cu balanţa comercială favorabilă sau nefavorabilă, cu cursul 
favorabil sau nefavorabil al schimbului, exceptînd unele cazuri 
extreme, care nu se întîlnesc niciodată în practică, dar care pot fi 
concepute teoretic. Acelaşi lucru îl afirma şi Tooke, dar n-am 
găsit nici o dovadă în lucrarea sa „History of prices" pe 1843-1847. 

După cum vezi, problema este importantă. In primul rînd, prin 
aceasta e negat însuşi principiul de bază al întregii teorii a circu
laţiei. In al doilea rînd, se demonstrează că desfăşurarea crizelor, 
deşi sistemul de credit este una dintre condiţiile lor, n-are de-a 
fac'e cu circulaţia banilor decît în măsura în care intervenţia smin
tită a puterii de stat în reglarea ei poate agrava criza existentă, 
cum a fost în 1847. 

Trebuie să se ţină seama că în exemplele de mai J OS eu am 
pornit de la presupunerea că afluxul de metal nobil este legat de 
afacerile prospere, de preţuri nu încă mari, dar în creştere, de un 
su11pil.us de capita!l, de un e�cedent al exportului asupra iimrportului. 
Viceversa, mutatis mutandis, în ceea ce priveşte refluxul de aur. 
De la această premisă pornesc oamenii pe care îi vizează polemica 
mea. Ei nu pot obiecta nimic. In realitate pot să intervină 
1 001 c'azuri cînd aurul se scurge, deşi în ţara care-l exportă 
preţurile celorlalte mărfuri sînt mult mai scăzute decît în ţările 
care importă aur. Acesta este, de exemplu, cazul Angliei din 1809 
pînă în 18 1 1  şi 1812 etc. etc. Totuşi premisa generală, în primul 
rînd, este in abstracto * justă, iar în al doilea rînd admisă de 
indivizii care fac parte din şcoala currency. Deci, în această pri
vinţă nu ar fi deocamdată nimic de discutat. 

Să presupunem, aşadar, C'ă în Anglia domină currency pur 

metalică. Aceasta nu înseamnă însă că sistemul de credit ar înceta 
să existe. Mai mult, Banca Angliei s-ar transforma într-o bancă de 
depozit şi totodată de împrumut. Numai că împrumuturile ei s-ar 
efectua doar în numerar. Dacă nu acceptăm această premisă, ceea 
ce apare aici ca depozite ale Băncii Angliei ar apărea ca hoards ** 
ale particularilor, şi  împrumuturile acordate de această bancă ar  
apărea ca împrumuturi acordate de particulari. Aşadar, ceea ce se 
va spune aici despre depozitele Băncii Angliei nu este decît o 

* - din punct de vedere abstract. - Nota trad. 
** - tezaure. - Nota trad. 
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schemă pentru a prezenta procesul nu fărîmiţat, ci concentrat 
într-un singur focus * ·  

Cazul I.  Aflux de metale nobile. In cazul acesta chestiunea e 
foarte simplă. Mult capital nefolosit, deci o creştere a depozitelor. 
Pentru a le folosi, banca şi-ar reduce dobînda. Aceasta ar face ca 
în ţară afacerile să ia amploare. Circulaţia banilor ar creşte numm 
în cazul cînd afacerile ar lua o asemenea extindere, incit pentru 
efectuarea lor ar fi nevoie de mai multe mijloace de circulaţie. 
Altfel, prisosul de bani puşi în circulaţie s-ar reîntoarce la bancă, 
la scadenţa poliţelor etc. ,  ca depozite etc. Aşadar, circulaţia banilor 
nu acţionează aici ca o cauză. Creşterea ei este, în ultimă instanţă, 
o consecinţă a creşiterii capitalului pus în funcţiune, şi nu invers. 
(ln cazul menţionat, rezultatul imediat ar fi, aşadar, creştere(J. 
depozitelor, adică a c'apitalului nefolosit, şi nu a circulaţiei banilor.) 

Cazul al Il-lea. Aici intrăm propriu-zis în fondul chestiunii. Să 
presupunem că se exportă metale nobile. Incepe o perioadă de 
pressure ** ·  Cursul schimbului este nefavorabil. Pe lingă aceasta, 
recolta proastă etc. (sau scumpirea materiilor prime pentru in
dustrie) ar face necesar un import tot mai mare de mărfuri. Să 
presupunem că la începutul unei astfel de perioade bilanţul Băncii 
Angliei ar fi următorul : 

a) Capital . 
Rezervă 
Depozite 

14 500 OOO I.st. 
3 500 OOO I.st. 

12 OOO OOO I.st. 

30 OOO OOO l.st. 

Titluri de stat . . . 10 OOO OOO I.st. 
Poliţe . . . . . . 12  OOO OOO I.st. 
Lingouri sau monedă . 8 OOO OOO I.st. 

30 OOO OOO li.st. 

Datoria băncii, în ipoteza ca m ţară nu există bancnote, o 
constituie numai depozitele în valoare de 12 OOO OOO 1. st. Conform 
principiului ei (comun băncilor de depozit cit şi celor de emi
siune şi potrivit căruia sînt ţinute să aibă, în numerar, pentru 
acoperire, numai o treime din obligaţiile lor de plată) , rezerva ei 
metalică de 8 OOO OOO este de două ori mai mare decît trebuie. 
Pentru a realiza un cîştig mai mare, banca reduce nivelul dobînzii 
şi-şi sporeşte operaţiile de soont, de exemplu, ou 4 OOO OOO, care sînt 
exportate pentru plata cerealelor etc. In cazul acesta bilanţul băncii 
se prezintă astfel : 

b) Capital . 
Rezervă 
Depozite 

14 500 OOO l.st. 
3 500 OOO I.st. 

12 OOO OOO I.st. 

30 OOO OOO I.st. 

* - focar. - Nota trad. 
** - depresiune. - Nota trad. 

Titluri de stat . . . 1 O OOO 000 I.st. 
Poliţe . . . . . . 16 OOO OOO I.st. 
L1ngouri sau monedă . 4 OOO OOO I.st. 

30 OOO OOO !.st. 
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Din acest tabel reiese : 
Negustorii, atunci cînd exportă aur, influenţează mai întîi 

rezerva metalică a băncii. Acest aur exportat reduce rezerv.a băncii, 
fără să influenţeze dtuşi de puţin circulaţia banilor. Din punctul 
de vedere al circulaţiei banilor, este totuna dacă cele 4 OOO OOO zac 
în subsolurile băncii sau într-un vapor care se îndreaptă spre 
Hamburg. In ultimă instanţă reiese că se poate produce o impor
tantă reducere a rezervei metalice, în cazul de faţă de 4 OOO OOO 1. st,. 
fără să fie afectate cîtuşi de puţin nic'i circulaţia banilor, nici afa
cerile ţării în general. Şi anume, aceasta are loc în timpul întregii 
perioade în care rezerva metalică este prea mare în raport cu 
obligaţiile de plată şi  este redusă în raport cu aceste obligaţii. 

c) Dar să presupunem că împrejurările care au făcut necesară 
reducerea rezervei metalice a băncii cu 4 OOO OOO, şi anume : lipsa 
de cereale, creşterea preţului bumbacului brut etc., continuă să 
existe. Banca începe să se îngrijoreze că nu va putea face faţă 
necesităţilor de acoperire. Ea ridică nivelul dobînzii şi-şi limitează 
operaţiile de sconl. Aceasta duce la o pressure * în lumea comer
cială. Care e efectul acestei pressure ? Depunătorii îşi retrag depo
zitele de la bancă, iar rezerva metalică a băncii scade proporţional. 
Dacă depozitele sc'ad la 9 OOO OOO, adică se micşorează cu 3 OOO OOO, 
atunci ar trebui să scadă şi rezerva metalică a băncii cu 3 OOO OOO. 

Aceasta va scădea, aşadar, la 1 OOO OOO (4 OOO OOO minus 3 OOO OOO) 
faţă de depozitele de 9 OOO OOO, proporţie care ar fi periculoasă 
pentru bancă. Aşadar, dacă banca vrea să-şi menţină rezerva meta
lică la nivelul unei treimi din depozite, atunci îşi va reduce opera
ţiile de scont cu 2 OOO OOO 1. st. 

In acest c•az, bilanţul va fi următorul : 

Capita! . 
Rezervă . 
Depozite 

14 500 OOO I.st. 
3 500 OOO 1 .  st. 
9 OOO OOO I.st. 

27 OOO OOO I.st. 

Titluri de stat . , , 10 OOO OOO I.st. 
Poliţe scontate . . , 14  OOO OOO I.st. 
Lingouri sau monedă . 3 OOO OOO J .st. 

-------

27 OOO OOO 1. st. 

Rezultă de aici că, de îndată ce 1reducerea numerarului metalic 
ajunge la asemenea proporţii încît rezerva metalică nu depăşeşte 
proporţia cuvenită faţă de depozite, banca va ridica nivelul dobînzii 
şi va reduce operaţiile de scont. Dar atunci acest lucru începe să 
se repercuteze asupra depozitelor, şi, ca urmare a reducerii lor, se 
reduce şi rezerva metalică, dar într-o măsură şi mai mare se reduce 
scontul poliţelor. Dar circula/ia banilor nu va fi cîtuşi de puţin 
afectată. O parte din numerarul metalic şi din depozitele retrase 

* - depresiune. - Nota irad. 
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umple golul pe care-l produce în circulaţia internă restrîngerea 
operaţiilor bancare, cealaltă parte emigrează în străinătate. 

d) Presupunîndu-se că importul de griu ar continua, că depo
zitele ar scădea la 4 500 OOO, banca, pentru a-şi menţine rezerva 
metalică în proporţia necesară faţă de liabilities * ei, ar reduce 
cu încă 3 OOO OOO discounts * *  ale ei, şi bilanţul ar fi următorul : 

Capital • 

Rezervă . 
Depozite 

14 500 OOO l.st. 
3 500 OOO l.st. 
4 500 OOO l.st. 

22 500 OOO 1. st. 

Titluri de stat . . 10 OOO OOO Lst. 
Poliţe scontate . . 1 1  OOO OOO I.st. 
Lingouri sau monedă . 1 500 OOO l.st. 

--------

22 500 OOO l.st. 

rn această ipoteză, banca şi-ar fi redus operaţiile de scont 
de 1a 16 OOO OOO la 1 1  OOO OOO, adică cu 5 OOO OOO. Nevoile circulaţiei 
ar fi acoperite prin depozitele retrase. Dar în acelaşi timp ar rezulta 
o lipsă de capital, un preţ ridicat la materiile prime, o restrîngere 
a cererii şi deci a afacerilor şi, în cele din urmă, reducerea circula
ţiei banilor însăşi, adică a mijloacelor de circulaţie necesare. Partea 
excedentară a acestora ar merge, sub formă de lingouri, în străină
tate pentru plata importului. Aşadar, cantitatea banilor .aflaţi în 
circulaţie ar fi afectată numai în ultimul rînd, şi ea ar scădea sub 
cantitatea necesară numai atunci cînd rezerva metalică ar scădea 
sub proporţia necesară în raport cu depozitele. 

La cele de mai sus ar mai fi de adăugat următoarele : 
1 .  In loc să-şi reducă operaţiile de scont, banca ar putea să 

vîndă titlurile ei de stat, ceea ce, în condiţiile date, ar fi neavan
tajos. Totuşi, rezultatul ar fi acelaşi. In loc să-şi reducă propria ei 
rezervă şi operaţiile ei de scont, ea ar reduce pe acelea ale per
soanelor particulare care-şi plasează banii în titluri de stat. 

2. Eu am presupus aici o reducere a numerarului metalic al 
băncii cu 6 500 OOO. In 1839 a avut loc o reducere cu 9 OOO 000-
10 OOO OOO. 

3 .  Procesul presupus, în cazul unei currency pur metalice a 
banilor, poate să ducă, ca şi în cazul circulaţiei banilor de hârtie, 
la încetarea plăţilor, cum s�a întîmplat de două ori în secolul 
al XVllI-lea la Hamburg. 

Scrie-mi cit mai curînd. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Ed.  I ,  Stuttgart, 1 913 

* - obligaţiile. - Nota trad. 
** - operaţiile de scont. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 
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Alăturat îţi trimit restul de 1 1. st. pentru atlas, pe care, din 
păe'ate, nu ţi l-am putut trimite mai devreme. 

Dacă îl vezi pe Harney spune-i că la sfîrşitul acestei săptămîni 
va primi de la mine cel puţin prima jumătate dintr-o serie de arti
cole despre Continental Democracy 195• - Articolele sînt astfel 
împărţite, incit fiecare v.a ocupa cel mult 2-21/2 coloane în 
„F[rien]d of the Peopleu al său. Sub acest pretext voi răsturna 
întreaga democraţie oficială şi o voi compromite în ochii prole
tariatului englez, punînd-o, inclusiv pe Mazzini, L[edru]-Rollin etc., 
pe aceeaşi treaptă cu adepţii reformei financiare 196 • Comitetul 
european will catch it nicely *· Ii voi lua pe domnii ăştia la rînd, 
unul cite unul : scrierile lui Mazz [ini] , strălucitele fapte eroice ale 
lui L[edru]-Rollin din februarie-iunie 1848 ; d-l Ruge, bineînţeles, 
nu v-a fi nici el dat uitării. Italienilor, polonezilor şi ungurilor le 
voi spune cit se poate de limpede că în toate problemele moderne 
trebuie să-şi ţină gura. Comportarea reprobabilă a lui H[arney] în 
legătură cu scrisor�le de oerşetorie a:le 111.1i Mazz[ini] & Co. devine 
mult prea supărătoare, şi, cum altfel Harney nu poate fi îndreptat, 
voi fi nevoit să demasc nerozia şi josnicia acestor indivizi chiar în 
ziarul lui şi să dezvălui în faţa cartiştilor englezi misterele demo
craţiei continentale. Un articol polemic amănunţit are întotdeauna 
asUJpra lui H[airney] mai mult efect decit orice disC1Uţie. Din păcate, 
am al dracului de puţin material aici. 

Acum am la mine lucrarea „Lafayette et la revolution de Juillet " 
a lui Sarrans j eune ** ·  Dacă aş reuşi să găsesc şi alte izvoare, aş 
putea scrie pentru „Revue u a noastră un articol despre revoluţia din 
iulie şi perioada care a urmat pînă la revoluţia din februarie şi să 
fac cu această ocazie o critică prietenească la cartea ,,Histoire des 
dix ansu  m, Acestor „ 1 0  aniu nu lLi s-a făcut încă o critică dintr-un 
punct de vedere mai radical şi rămîn în Germania, ca şi în Franţa, 
un foarte important element în educarea întregului partid revolu
ţionar. Cred că n-ar strica de loc să se îngrădească influenţa aces-

14 

* - va incasa frumuşel. - Nota trad. 
** - tinărul. - Nota trad. 
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tei cărţi la graniţele cuvenite ; pînă acum autoritatea ei a fost în 
afara oricărei discuţii.  

D-l Russell, cîinele ăsta laş, s-a făcut din nou de rîs în mod 
spectaculos. Mai întîi tună şi fulgeră împotriva agresiunii papale 198, 

apoi însă îşi dă seama că cei din Manchester nu vor să se ames
tece de loc în această murdărie şi atunci hotărăşte să ia măsura 
eroică de a interzice episcopilor catolici să poarte titluri engleze. 
Şi, pe urmă, frumoasa aluzie, pe care o face prin intermediul d-lui 
Peto, că, deşi ar fi fost foarte de dorit ca dreptul de V'ot să fie 
extins încă în această sesiune, întrucît însă acum se înfăptuieşte 
reforma justiţiei, problema .dreptului de vot trebuie amînată .pentru 
anul viitor I Un adevărat model de logică whigistă. De altfel mem
brii parlamentului au o atitudine foarte critică şi nesigmă, alege
rile bat la uşă, ei trebuie să-şi pună găteli liberale sau protecţio
niste şi, dacă expoziţia 199 nu ar coincide cu perioada cea mai 
animată a sesiunii de grande politique *, s-ar fi putut ca omule
ţului ** ăsta să nu-i meargă bine de [oe. Dar chiar şi aşa, qui 
sait *** I 

De altfel punea politică cea de toate zilele devine tot mai 
uscată. Frumoasa poziţie în care se complace la be1le France **** 
este de asemenea îmbucurătoare. De a!tfel nu se poate tăgădui că 
domnii burggravi 200 .încetează din ce în ce mai 1II1Ult de a fi ['epre
zentanţii fracţiunii burgheze, sau, mai bine zis, că burghezia se 
depărtează tot mai mult de vechii ei şefi legitimişti şi orleanişti. In 
primul rînd, pentru Baroche s-a pronunţat o minoritate importantă 
în şedinţa în care a fost răsturnat de coaliţie, formată şi din foarte 
mulţi nebonapartişti, foşti orleanişti etc. ; aipoi starea de spirit a 
burgheziei conservatoare en masse *****  e vădit mai favo!'abi:lă lui 
Napoleon decît înainte. Majoritatea acestor indivizi nu vor acum, 
în mod neîndoios, nici intrigile restauraţiei orleaniste, lllici ale celei 
legitimiste ; Ies solutioills Ies embetelllt ******,  şi ceea ce vor ei este 
să continue rutina actualei conduceri prezidenţiale. Indivizii nu sînt 
nici adepţii regalităţii, nici ai republicii, nici ai imperiului, ei sînt 
pentru preşedinţie ; frumuseţea este însă că această dulce impre
cizie este posibilă numai pentru mase ; oricine vrea să treacă drept 
repreze!Iltant oficiai! al acestei orientări se vede nevoit să renunţe 
după cel tîrziu 6 luni la neutralitate şi să intre într-o fracţiune 
precisă, ori în favoarea regalităţii, ori a imperiului. De altfel, dintre 

* - înaltă politică. - Nota trad. 
** John Russell. - Nota red. 

*** - cine ştie. - Nota trad. 
**** - frumoasa Franţă. - Nota trad. 

***** - în masă. - Nota trad. 
****** - rezolvarea definitivă le repugnă. - Nota trad. 
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ziarele franceze nu dispun ·aici decît de „Debats" şi de „Charivari " ,  
care, clin păcate, între timp a înc'eput s ă  fie din nou considerat 
spiritual de către unii, grâce a l'esprit exquis du peuple dans ces 
parages *· 

De la un prostănac de emigrant ungur, peste care am dat în una 
din zilele trecute, am aflat că această nobilă specie pune la cale noi 
planuri complotiste de atentate şi răscoale cu ocazia marii expoziţii. 
Aveam impresia că în zarva asta disting vocea eroică a scandala
.giilor din Londra - Willich şi Barthelemy. De altfel, de gaşca asta 
nu poţi să scapi : nu de mult m-a acostat un tip pe stradă şi, ce să 
vezi, era un emigrant din Great Windmill Street 201 care ocupă un 
post la Liverpool. „Şi de-aş lua aripile aurorei şi m-aş sălăşlui la 
cea mai îndepărtată margine a mării" ** nu aş scăpa de banda asta. 

Free-trader-ii *** de aici se folosesc de prosperitate sau semi
prosperitate pentru a corupe proletariatul, iar în treaba asta John 
Watts serveşte de mijlocitor. Cunoşti noul plan al lui Cobden : 
Asociaţie naţională de şcoli libere pentru a aplica o lege, prin 
intermediul căreia autorităţile comunale ar fi împuternicite să 
impună populaţia locală la plata unor impozite pentru construirea 
<le şcoli. Chestiunea este accelerată cu toată energia. Afară de 
.aceasta, în Salford au fost amenajate o bibliotecă publică şi un 
muzeu, cu o bibliotecă de împrumut şi o sală de lectură gratuite. 
La Manchester, din banii adunaţi prin colectă publică (vreo 
7 OOO 1. st.) un comitet a cumpărat Hall of Science **** - şi aici, 
<lupă cum are amabilitatea să recunoască d-l primar al Manches
terului, Watts a fost cu adevărat mijlocitorul -, care va fi şi ea 
transformată în bibUotecă publică. La sfîrşitul lunii iulie urnnează 
să fie deschisă, avfa1d 14 OOO de volume to begin wiith *****·  La 
toate mitingurile şi adunările întrunite în acest scop nu mai înce
tează laudele la adresa muncitorilor şi mai ales a cinstitului, mo
destului, utilului Watts, care este acum în cele mai bune relaţii cu 
episcopul de Manchester. Mă bucur de pe acum la gîndul exploziei 
de indignare împotriva nerecunoştinţei muncitorilor, care la prima 
shock ****** va izbucni din toate părţile. 

Bătrînul mi-a scris zilele astea o scrisoare agreabilă, în care 
îşi exprimă dorinţa să rămîn aici un timp nelimitat, adică atît cît 
va dura povestea cu Ermenii (şi asta poate dura pînă în 1854) . Mie, 

* - graţie spiritului subtil al poporului de prin aceste locuri. -

Nota trad. 

14.* 

** Biblia. Psaltirea, psalmul 139, versetul 9. - Nota red. 
*** - adepţii liberului schimb. - Nota trad. 

**** - Casa ştiinţei. - Nota trad. 
***** - pentru început. - Nota trad. 

****** - ciocnire. - Nota trad. 
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bineînţeles, Il!Ill convine de minune, s'ill me ipaie bien mon ennui *. 
Dar, desigur, nu las să se vadă acest lucru, fac un „sacrificiu" în 
interesul „afacerii" şi mă declar gata „să aştept la faţa locului evo
luţia evenimentelor" .  Vara viitoare va veni aici şi atunci mă voi 
strădui să-i devin în aşa măsură indispensabil, încît să fie nevoit 
să accepte totul. 

Calde salutări soţiei şi copiilor tăi. 

Al tău 
F. E. 

M[anchester] , 5 februarie 1 851 

Formalităţile la primirea banilor prin mandat poştal rămîn 
aceleaşi. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I. Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 202 

la Manchester 

Dragă Engels I 

!Londra] , 10 ifebruaiiie 185? 
28, Dean Street, Sohe> 

Cînd ai scris că în curînd va sosi momentul să luăm atitudine 
împotriva lui Louis Blanc, ai �ost oel puţin un clairvoyant **· 

Ascultă următoarea poveste : 
Acum cîteva zile, aproximativ o săptămînă, l-am întîlnit p e  

Landolphe, ş i  din felul jenat î n  care m-a salutat pe mine ş i  p e  
soţia mea mi-am dat seama c ă  este ceva „putred" c u  acest ami 
chevaleresque *** al nostru, cu acest Bayard din partidul Montagne. 
Eh bien I **** Landolphe şi Louis Blanc s-au unit cu comitetul Wil
lich-Schapper, din care s-a retras d-l Adam I Or, nu sînt nici două 

* - dacă îmi plăteşte bine plictiseala. - Nota trad. 
** - clarvăzător. - Nota trad. 

*** - prieten cavaleresc. - Nota trad. 
**** - Ei bine I - Nota trad. 
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săptămîni de cînd Landolphe îl ocăra cît putea pe Barthelemy, iar 
eu i-am vorbit despre afacerea domnilor W[illich] şi S [chapper] . 
Qu'en dis-tu ? * Filistinii ăştia n-au suflat o vorbă ca să m.ă 
prevină. 

Lucrurile stau astfel. 
Church Street organizează la 24 februarie un banchet 203, la 

care au fost invitaţi Blanc şi Ledru-Rollin şi, printre alţii, şi Lan
dolphe. Louis Blanc, pentru a-i arăta lui L[edru]-R[ollin] că şi în 
spatele lui se află un comitet cosmopolit şi pentru a pedepsi Church 
Street că l-a tratat pe el şi pe Ledru ca „oameni de egală impor
tanţă u, îşi recrutează armata din Great Windmill Street şi din crîşma. 
polonezilor detracaţi. 

Enoore un coup I Qu'en dis-tu ? * * 
Acuan cîteva zile Church Street a primit o invitaţie tipărită (şi 

manifest în acelaşi timp) rpenb.u un banchet-monstru ce urmează 
să aibă loc pe data de 24 februarie, semnată primo *** de Lan
dolphe şi imediat după Schapper de L. Blaillc. Mare indignare in 
Churoh Street I Mare entuziasm 1în Great Windmill Street I 

In circulara-manifest Louis Blanc nu vorbeşte în numele unei 
naţiuni, ci în numele şi pe baza eternei formule : liberte, egalite, 
fraternite I Singurul lucru neplăcut pentru mine este că îi mai dato
rez lui Landolphe 1 1/2 1. st. , pe •care acum ar trebui 1să-i trimit ne
întîrz1art prin Wolff. 

Nu e greu să-ţi închipui cît de mult au crescut Willich şi 
Schapper. în propriii lor ochi ; pe noi ne şi consideră înfrînţi. 

Dar îi vom birui altfel. Noi dispunem de mijlocul cel mai sigur 
ca să�l înnebunim, liternliter **** să-l înnebunim pe subofiţerul şi· 
dulgherul Willich 2o4. 

Iţi aminteşti de scrisoarea pe care Schramm i-a scris-o lui Wil
lich în m.lllll.ele lui Becker *****  şi în care îi propunea dictatura 
militară, desfiinţa presa şi arunca o uşoară umbră asupra morali
tăţii lui Schapper. 

Eh bien I Willich, aoest incult, acest măgar ou patru rînduri 
de coarne, a căzut în cursă. L-a bombardat pe Becker cu scrisori, 
are şi un emisar pregătit pentru a fi trimis, pe Schapper îl tratează 
de haut en bas ******, unelteşte împotriva lui, îl ignorează, îl jig
neşte în fel şi chip pe acest filistin, şi-a însuşit de pe acum manie
rele autoritare ale unui Cromwell II, a devenit irascibi[, nu mai su-

* - Ce spt.U de asta ? - Nota trad. 
** - Incă o lovitură I Ce spui de asta ? - Nota trad. 

*** - în primul rînd. - Nota trad. 
**** - literalmente. - Nota trad. 

***** Hermann Becker. - Nota red. 
****** - de sus în jos.  - Nota trad. 
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portă de loc să fie oontrazis şi i-a dat lui Becker însăTicinarea de a 
face o revoluţie la Koln, declarîndu-se gata să preia conducerea 
supremă. 

Nu de mult, în timpul unei şedinţe, a sărit ca ars, a început să 
strige că scrisorile lui din Paris şi Koln n-au sosit încă - asta s-a 
întîmplat cu prilejul ultimei crize ministeriale din Franţa -, să se 
vaite că în capul lui (de bou) totul este încîlcit, încîlcit, încîlcit, 
s-a repezit pînă în Bond Sbreet şi acolo i s-a turnat o găleată cu 
apă în cap. Eu i-am pregătit aCU!IIl o baie de tuş, care va avea asu
pra lui un efect contrar. In cîteva zile voi primi de la Becker scri
sorile lui Willich şi atunci voi fac1e să explodeze mina. 

Aici a sosit o bandă întreagă de noi vagabonzi democraţi, 
francezi alungaţi din Bruxelles, Heise din Kassel, Oppenheim din 
Bruxelles, Gi.inther din Frankfurt etc. Dar, din fericire, nu i-am 
văzut pe nici unul dintre ei. 

Ai primit, cred, ultima mea scrisoare. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime ÎJl1 : Marx-Engels. Gesa.mtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte duipă manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 
Iterum Crispinus I * 

[Londra]. 1 1  februarie 1851 

Chiar acum am aflat că astă-seară a avut loc un miting la 
Tottenham Court Road cu ocazia morţii lui Bem. La tribună au luat 
loc : preşedinte Schapper etc., Louis Blanc şi ceilalţi membri ai 
noului comitet al Uniunii popoarelor. In primele rînduri ale audi-

* - Ecce iterum Criispinus - iată•! din nou pe Crispinus (începutul 
satirei a IV-a a lui Juvenal) ; în sens figurat : „din nou acelaşi personaj • sau 
„din nou acelaşi lucru". - Nota trad. 
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toriului se afla Harney cu soţia. Restul auditoriului era format din 
Great Windmill Street. Sch apper şi-a ţinut în limba engleză inevi
tabilul său discurs : war to the knife ! *  şi a fost aplaudat. Louis 
Blanc nu a vorbit nici el mai bine. Vive la guerre ! **  Tausenau, 
care de asemenea era de faţă, a vorbit despre Bem. Harney a ţinut 
o predică lungă, şi, după cum se spune, reuşită, în încheierea că
reia i-a slăvit pe Blanqui, Barbes şi în cele din urmă pe Louis Blanc 
ca pe nişte Messia socialişti. 

Qu'en dis-tu ? ***  
Dacă tu a i  veni la  un miting prezidat de  Th. Clark Esq, miting 

care numai prin prezenţa ta şi prin discursul rostit de tine ar că
păta, de fapt, importanţă, prietenul Harney ar considera loial acest 
lucru ? 

Aşadar, nu este suficient că în „Friend of the People " al său 
îl protejează pe Ruge, mai trebuie să-i protejeze indirect şi pe 
Schapiper-Willich. 

Duminka trecută m-a chemat să vin la el. Scopul era să-l în
demn pe Jones să accepte titlul „Friend of the People" .  Nu m-am 
dus. N-are decît să-i ceară acest lucru lui L. Blanc, Landolphe, 
Schapper sau Willich. M-am săturat de această tămîiere publică, 
pe care o practică neobosit Harney faţă de Ies petits grands 
hommes ****.  

Abstracţie făcînd de acest incident, că şi tu, Brutus (Harney) , 
chiar dacă nu iei poziţie împotriva noastră, dar faci pe nepartinicul, 
în timp ce Engels acţionează în interesul tău la Manchester, Ecca
rius *****  scrie la ziar.ul tău, iar eu, cînd am prilejul, îl prelucrez 
pe Jones în fav.oarea ta - abstracţie făcînd de asta îmi place gro
zav autentica izolare pub�ică în care ne găsim acum noi doi, tu şi 
cu mine. Ea corespunde întru totu� poziţiei şi principiilor noastre. 
Acum s-a terminat cu sistemul de concesii reciproce şi cu jUIIIlătăţile 
de măsuri pe care trebuie să le suporţi din bună-cuviinţă, precum 
şi cu obligaţia de a-ţi asuma în faţa publkului o parte din ridicolul 
acţiunilor acestor măgari. 

Te rog să-mi răspunzi curînd şi la aceste rînduri. Aici mă întîl
nesc aproape numai cu Pieper şi duc o viaţă complet retrasă. Aşa 
că înţelegi ce mult îmi lipseşti şi cit de mult simt nevoia de a sta 
de vorbă cu tine. 

* - război pînă la cuţit I - Nota trad. 
** - Trăiască războiul I - Nota trad. 

*** - Ce spui de asta ? - Nota trad. 
**** - micii oameni mari. - Neta trad. 

***** Johann Georg Eccarius. - Nota red. 
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Vei afla mîine din ziare că dotaţia a fost respinsă cu o majori
tate de 102 voturi 2os. 

Al tău 
K. M. 

Publicat <pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

lld. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Marx, 

60 
Engels către Marx 206 

la Londra 

Chiar acum am găsit acasă scrisoarea ta şi mă grăbesc să prind 
poşta de astăzi pentru a-ţi scrie că voi face tot posibilul ca pînă la 
sfîrşitul acestei săptămîni sau, cel mai tîrziu, începutul săptămînii 
viitoare să-ţi trimit 1 . 10 l.st. pentru Landolphe, şi astfel să se termine 
cu aceaslă poveste care acum nu se mai poate prelungi. Natre ami * 
Landolphe s-a purtat iarăşi ca o babă, iar neghioaba vanitate de 
pigmeu a supradeşteptului L. Bl [anc] ia o formă care pune asupra 
sublimei stîrpituri pecetea de prost veritabil. C'est bien **· Devine 
tot mai limpede că emigraţia este o asemenea instituţie, încît oricine 
nu o rupe definitiv cu ea şi nu se mulţumeşte cu o situaţie de publi
cist independent, care nu are nimic de-a face cu aşa-zisul partid 
revoluţionar, este inevitabil un prost, un măgar sau un escroc ordi
nar. Este o adevărată school of scandal and of meanness ***, în care 
>Cel din urmă măgar devine primul salvator al patriei. ln orice caz 
micul vînător de popularitate va trebui să plătească pentru aceasta 
de îndată ce vom avea din nou un ziar al nostru. După cum ştii, nu 
am aici toate hîrtiile mele, de aceea te rog să-mi indici cîteva iz
voare cu privire la istoria Franţei din 1830 pînă în 1848, pe care le 
-cunoşti, iar eu voi căuta, măcar prin mijloace literare, sa-1 pun 
-domnului pretendent cîţiva cărbuni aprinşi sub fund. De altfel în 

* - prietenul nostru. - Nota trad. 
** - Asta e bine. - Nota trad. 

*** - şcoală a scandalului şi a josniciei. - Nota trad 
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articolele mele din „F[rien]d of the People " îl voi provoca - dacă. 
nu ai nimic împotrivă, întrucît ţie ţi-a povestit Blanc istoria asta -
să publice comunicările pe care i le-a făcut d-l Mazzini cu privire 
la caracterul Comitetului central european şi la poziţia lui faţă de 
socialişti şi comunişti, şi voi face totodată aluziile necesare, pentru 
ca toată lumea să înţeleagă. Pourquoi nous generions-nous ? * 

Harney primeşte azi trei articole în chip de introducere, ceva 
cam ample, presărate ici şi colo cu cite o vagă aluzie. Neplăcut în 
toată aracerea asta este că în faţa proletariatului englez şi a publi
cului lui Harney e greu să-l atac'i pe Ledru[-Rollin] & Co. fără să te 
identifici, cel puţin în parte, cu clica Willich-Barth[elemy] . Pînă la 
urmă nu ne rămîne altă ieşire decît să consacrăm acestei clici citeva 
articole speciale. Aceste trei articole nu conţin încă nimic deosebit. 
ele sînt scrise mai mult pentru Harney, to put him in the right 
track ** ,  decit în alt scop. Dar în nr. 4-9 loviturile împotriva lui 
Ledru, Maz[zini] , Ruge etc. vor urma una după alta şi într-o formă 
cit mai directă şi personală. 

Istoria cu Willich este impayable ***·  Ai numai grijă să pri
meşti scrisorile ****. Mi-ar plăcea să văd indignarea lor morală cind 
v-a exploda bomba. Se pare că de citva timp aveţi din nou spioni 
buni în Gr[eat] W[indmill) Street, cela ne fait pas de mal ***** 
şi ,  cel puţin, vă oferă o distracţie. Mărturisesc că nu l-am crezut 
chiar atît de prost. De altfel, el trece acum, desigur, printr-o stare de 
mare agitaţie, de cind ziarele prusace guvernamentale vorbesc de
spre perspectiva unui război împotriva Elveţiei, iar rezervele gărzii 
sînt tocmai de aceea, după cum li s-a comunicat la paradă, ţinute 
sub iilrme. Guvernele Sfintei Alianţe, în mod cu totul lipsit de răs
pundere, fac jocul acestor măgari plini de fantezie şi, dacă n-ar fi 
Palmerston, viitoarea „emancipare a prostiei generale" ar putea. 
într-adevăr să vină pe lwne cu şase luni prea devreme. 

Noua ta descoperire economică formează acum obiectul celor 
mai serioase reflecţii ale mele. Azi nu am timp să insist mai pe larg 
asupra acestei chestiuni, dar mi se pare că e absolut justă. Cu cifrele 
însă nu-i de glumit şi de aceea voi reflecta mai adînc asupra acestui 
lucru. 

Quelle bete que ce Louis-Napoleon I ****** Işi vinde îndoielile 
în legătură cu legea e1ectorală adunării şi pe sine îrusuşi lui Monta
lembert pentru 1 800 OOO fr., pe care pînă la urmă nici măcar nu-i 

* - De ce ne-am jena ? - Nota trad. 
** - pentru a-l aduce pe drumul cel bun. - Nota trad. 

*** - de nepreţuit. - Nota trad. 
**** Vezi volumul de faţă, p. 178-180. - Nota red. 

***** - aceasta nu strică. - Nota trad. 
****** - Ce prost şi Ludovic-Napoleon ăsta I - Nota trad. 
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capătă 207• Cu un astfel de aventurier nu-i nimic de făcut. Dacă 
timp de patru săptămîni se lasă condus de intriganţi abili, cu sigu
ranţă că în a cincea săptămînă va compromite din nou în modul 
cel mai idiot tot ce s-a realizat. Aut Caesar aut CHchy I * 

De curînd am întemeiat aici o nouă chartist locality **.  !n 
limitele formelor democratice, aceşti englezi sînt mult mai lipsiţi de 
scrupule decît noi, oneştii şi timizii germani. Eram cu totul treispre
zece şi imediat s-a hotărît să fie ales un council *** format din 
treisprezece membri, adică din cei prezenţi. Apoi fiecare a propus 
pe unul dintre cei de faţă, şi cum eu, bineînţeles, am refuzat, cineva 
a propus în locul meu o persoană absentă, şi în mai puţin de cinci 
minute aceşti p1 ivate gentlemen **** s-au transformat într-un 
council. Şi totuşi fiec'are a fost ales şi această amuzantă rproceeding 
passed off very seriously and as a matter of course *****· Ce se 
va alege din istoria asta, voi vedea mai tîrziu. Pentru astăzi, noroc ! 

[Manchester] , Miercuri [12 februarie 1851] 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung. Bd. 1 .  1 929 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Eram aproape sigur că se va întîmpla o asemenea istorie cu 

Harney. Anunţul cu privire la mitingul în memoria lui Bem l-am 
găsit în „F[rien]d of the People " ,  în care se spunea că la miting 

* - Sau Cezar sau Clichy (Clichy - închisoarea pentru datornici drn 
Paris) . Parafrazare a cunoscutei maxime : Aut Caesar, aut nihil - Sau Cezar, 
5au nimic. - Nota trad. 

** - organizaţie cartistă locală. - Nota trad. 
*** - consiliu. - Nota trad. 

**** - domni particulari. - Nota trad. 
***** - procedura s-a desfăşurat în modul cel mai serios şi ca un lucru 

de la sine înţeles. - Nota trad. 
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vor participa germani, francezi, polonezi şi unguri, precum şi Fra
t [ernal] Dem[ocrats] 2os, şi era limpede că aceasta trebuie să fie 
opera lui G [rea]t W[indmill] Str[eet] & Co. Am uitat să-ţi atrag mai 
de mult atenţia asupra acestui anunţ. Astăzi nu mai pot între
prinde nimic în această chestiune. Dar mîine îi voi scrie lui Harney 
o scrisoare în care îi voi cere să nu tipărească manuscrisul pe care 
i l-am trimis, căci n-am de gînd să-l continui 209, şi, totodată, îi 
voi expune pe larg toată istoria. Dacă această scrisoare nu ajută, 
va trebui să lăsăm baltă tot capitolul ăsta, pînă cînd d-l Harney se 
va întoarce el singur, lucru care se va întîmpla foarte curînd. Am 
toate motivele să cred că nu va trece mult timp şi va veni aici, 
atunci îl voi lua la rost cum se cuvine. Să-şi dea seama, în sfîrşit, 
că şi faţă de el putem fi severi. In orice caz, ca să economisim timp 
şi ca să nu scriu de două ori, îţi voi trimite ţie scrisoarea, şi, după 
ce o citeşti, expediază-i-o cît mai repede cu putinţă. 

Pe mine personal această prostie şi lipsă de tact a lui Harney 
mă înfurie cum nu se poate mai mult. Au fond * nici asta nu are 
prea mare importanţă. 

In sfîrşit, ni se oferă acum din nou ocazia - pentru prima oară 
după mult timp - să arătăm că nu avem nevoie de popularitate, 
nici de sprijinul vreunui partid din vreo ţară oarecare şi că poziţia 
noastră nu este nicidecum în funcţie de asemenea mărunţişuri. De 
acum înainte nu răspundem decît pentru noi înşine, şi în momentul 
cînd aceşti domni vor avea nevoie de noi, vom fi în situaţia să 
putem dicta condiţiile noastre. Pînă atunci avem barem linişte. 
Fireşte, şi o .anumită singurătate, mon Dieu **, asta am gustat-o de 
3 luni, de cînd sînt aici, la Manchester, şi m-am obişnuit cu ea ; în 
plus am trăit ca un adevărat bachelor ***, ceea ce, în orke caz, în 
condiţiile de aici e foarte plictisitor. De altfel, în fond nici nu 
avem dreptul să ne plîngem prea mult de faptul că Ies petits grands 
hommes **** se tem de noi ; oare de atîţia amar de ani nu ne-am 
purtat noi ca şi cînd X şi Y ar forma partidul nostru, în timp ce 
noi nu aveam nici un partid, iar oamenii pe care, cel puţin oficial, 
îi consideram ca făcînd parte din partidul nostru, sous reserve de 
Ies appeler des betes incorrigib1es entre nous *****, nu înţelegeau 
nici măcar principiile elementare ale cauzei noastre ? Cum şi-ar 
găsi locul într-un „partidu oameni ca noi, care fug de posturile ofi
ciale ca de ciumă. Ce importanţă ar avea pentru noi, care scuipăm 

* - tn fond. - Nota trad. 
** - Dumnezeul meu ! - Nota trad. 

*** - burlac. - Nota trad. 
**** - micii oameni mari. - Nota trad. 

***** - Cu rezerva de a-i numi între noi proşti incorigibili. - Nota trad. 
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pe popularitate, care nu ne-am mai recunoaşte nici noi singuri, 
<iacă am începe să devenim populari, un „partid" ,  adică o bandă de 
măgari care cred orbeşte în noi, pentru că ne consideră de-o teapă 
cu ei ? lntr-adevăr, nu-i nici o pagubă dacă nu vom mai fi consi
deraţi „expresia adevărată şi adecvată" a acestor bieţi nerozi, cu 
.care viaţa ne-a adunat laolaltă în ultimii ani. 

O revoluţie este un pur fenomen al naturii care se săvîrşeşte 
mai curînd sub influenţa unor legi fizice, decît pe baza unor reguli 
·Care determină dezvoltarea societăţii în vremuri obişnuite. Sau, 
mai exact, în timpul revoluţiei aceste reguli capătă în mai mare 
măsură un caracter fizic. forţa materială a necesităţii se afirmă 
unai puternic. Şi, de îndată •ce apari ca reprezentant al unui parrtid, 
vei fi prins în acest vîrtej de nestăvilit al necesităţii naturale. 
Numai menţinîndu-te independent, fiind în fond mult mai revoJ.u
ţionar decît ceilalţi, poţi să rămîi, cel puţin o perioadă de timp, 
departe de acest vîrtej, cu toate că pînă la urmă tot vei fi atras în el. 

Pe această poziţie putem şi trebuie să ne situăm faţă de eveni
mentele următoare. Nu numai că nu avem nevoie de nici o func
ţie oficială în stat, dar, atîta timp cit se poate, de nici o funcţie ofi
cială în partid, de nici un loc în comitet etc. ,  de nici o răspundere 
pentru măgari, avem nevoie de posibilitatea de a-i critica fără cru
ţare pe boţi şi, în plus, de acel !Simţ al umorului pe care toate con
spiraţiile acestor capete de oaie nu ni-l poate răpi. Şi acest lucru îl 
putem face. In fond, noi putem oricînd să fim mai revoluţionari 
decît aceşti panglicari, pentru că noi am învăţat ceva, iar ei nu, 
pentru că noi ştim ce vrem, iar ei nu ştiu, şi because, after what we 
have seen for the last three years, we shall take it a reat deal more 
coolly than any one who has an interest in the business *· 

Pentru moment, lucrul cel mai important este posibilitatea de 
.a ne tipări luorările ; într-o pubiicaţie trimestrială în oare să 
putem ataca direct şi să ne apărăm poziţia noastră, luînd atitudine 
împotriva unor anumite persoane ; sau în nişte cărţi groase, 1n care 
să tacem acelaşi lucru, fără să fie nevoie nici măcar să p omenim 
pe vreunUJl dintre aceşti păianjeni. Mie îmi oonvine şi una şi alta ; 
pe o perioadă mai lungă şi în condiţiile intensificării reacţiunii cred 
că prima posibilitate devine tot mai slabă, pe cînd cea de-a doua 
devine singura resursă la care trebuie să recurgem. Ce se va alege 
din toate cîrtelile şi bîrfelile pe care le lansează pe socoteala ta 

* - pentru că noi, după ceea ce am văzut în ultim.li trei ani, o vom primi 
cu mult mai mult sînge rece <lecit oricare altul care este direct foteresat in treaba 
asta. - Nota trad. 



62. Marx către Engels. 23 februarie 1 851 187 

toată gloata asta de emigranţi cînd le vei răspunde prin economie 
politică ? 

Mîine scrisoarea pentru Harney. En attendant, salut *· 

[Manchester] , (joi) 13  februarie 1851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
illd. I, Stuttgart, 1 913 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manusr.ris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 210 

la Manchester 

Londra, 23 februarie [1351] 

Dragă Engels I 
O săptămînă întreagă n-ai primit nici o veste de la mine, în 

primul rînd, pentru că am aşteptat documentele de la Koln al că
rnr conţinut voiam să ţi-l fac cunoscut, şi, în al doilea rînd, pen
tru că am aşteptat unele amănunte cu privire la „exfriend" ** al 
nostru. Primele încă n-au sosit. In ceea ce priveşte acestea din 
urmă acum m-am lămurit mai bine. 

Harney a primit la timp scrisoarea ta. 
După cum mi-a relatat Tessier du Mothay, care se află acum 

aici, iniţial povestea cu Louis Blanc a fost aşa : 
Societatea din Church Street se dădea drept o societate filan

tropică pentru sprijinirea refugiaţilor politici francezi. Sub acest 
pretext, Ledru-Rollin, L. Blanc, Adam, într-un cuvînt toţi, făceau 
parte din ea. Politica, potrivit statutului, era exclusă. Dar iată c'ă 
se apropia 24 februarcie. Ştii că un 1asemenea prilej de a-şi da im
portanţă este discutat de francezi tot atît de solemn şi tot cu atîta 
vreme înainte cum vorbeşte o femeie gravidă despre naştere. 
Chiar dacă societatea nu are decît un caracter filantropic, se spu-

* - Pînă atunci, se.lut. - Nota trad. 
** - exprietooul. - Nota trad. 
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nea acolo, membrii ei, în calitate de francezi, trebuie să sărbă
torească ziua de 24 februarie. A fost fixată o seară anumită pen
tru discutarea acestui important eveniment. In seara respectivă 
şi Ledru[-Rollin) şi Blanc au fost prezenţi. Acesta din urmă a 
rostit o cuvîntare iezuită, îndelung pregătită şi întocmită cu multă 
iscusinţă, în care caută să demonstreze că un banchet politic ar 
contraveni statutelor societăţii, că n-ax face deaît să arate Fran
ţei divergenţele care ex�stă în cadrul acestei societăţi et,c. Şi 
printre suspinele în jurul lui fraternite * .  pigmeul corsican îşi des
cărcă supărarea pricinuită de faptul că Ledru[-Rollin) şi Mazzini 
nu l-au cooptat în guvernul provizoriu 211• I s-a răspuns. In po
fida cuvîntării sale, pe care el a admirat-o cel mai sincer, s-a 
hotărît ca banchetul să aibă loc. 

Şi ce face atunci la blanche Louise ** ? Scrie că, prin această 
hotăirîre, societatea s-a di:mlvat, fiecare şi-a recăpătat libertatea 
sa individuală şi că el se va folosi de această recăpătare a „liber
tăţii sale de voinţă" şi va organiza un banchet la care să nu 
existe spirit fracţionist, ci o adevărată fraternite şi alte lucru
şoare frumoase. 

Desigur, privirile şi le-a îndreptat spre Barthelemy, fiindcă 
ştia că el formează împreună cu germanii, polonezii etc. ,  o masă 
compactă. Pe de altă parte, Landolphe, le bel homme *** ,  a fost 
însărcinat să pună mîna pe Dear * * * *  Harney. L. Blane' a fost 
chiar atît de generos, încît l-a invitat la masă pe Harney, de care 
timp de o jumătate de an nu s-au interesat de loc, nici el şi nici 
Landolphe. Ce mărinimie I 

Pe de altă parte, L. Blanc a elaborat un manifest, care, cum 
ar spune Dear al nostru, este out and out ***** ·  L-ai citit pro
babil în „Friend of the People" .  El respinge pînă şi „aristocraţia 
spirituluiu,  ceea ce, pe de o parte, trebuie să motiveze faptul că 
se coboară pînă la  dii minorum gentium ****** ,  iar pe de altă parte 
să le ofere lui Schapper & Co. perspectiva îmbucurătoare a unei 
„aristocraţii a prostiei" .  Dar acest manifest - o frazeologie plată, 
desigur - este considerat de L. B [lanc] ca „o culme a înţelep
ciunii" pe care o poate atinge natura omenească în mast happy 
circumstances * * * * * * *· Manifestul tr,ebuia nu numai să stîrnească 
uimirea întregii Europe, ci şi să-i dea o lovitură lui Ledru-Rollin, 

* - fraternitate. - Nota trad. 
** - alba Luiză (se referă la Louis Blanc) . - Nota trad. 

*** - bărbatul cel frumos.  - Nota trad. 
**** - scumpul. - Nota trad. 

***** - extraordinar. - Nota trad. 
****** - (aici) mărimile de rangul al doilea. - Nota trad. 

******* - cele mai fericite condiţii. - Nota trad. 
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iar blanquiştilor din Franţa să le creeze impresia că incorruptible 
little man * s-a despărţit de Churich Street numai din principialitate 
neînfricată. 

Şi astfel, bunul Harney a devenit instrumentul unei intrigi 
obişnuite, şi anume al unei intrigi împotriva lui Ledru-Rollin, la 
care el de asemenea aleargă şi al cărui banchet de asemenea îl 
va onora mîine cu prezenţa lui. Pentru a-l face să-i sară şi mai 
mult muştarul acestui plebeu, care, în ciuda unor qualites tres 
aimables şi respectables ** ,  este din cale-afară de impresio
nabil - mai ales cînd e vorba de nume celebre, de a căror umbră 
se simte onorat şi mişcat - şi, în acelaşi timp, pentru a le arăta 
lui Ledru-Mazzini că nu te poţi opune unui Napoleon al socia
lismului fără a fi pedepsit, micuţul primeşte felicitări din partea 
muncitorilor parizieni. Aceşti „muncitori parizieni" - şi lui De ar 
al nostru numai la gîndul de a-i vedea apărînd i se suie sîngele 
la cap - nu sînt, desigur, alţii decît faimoşii 25 de delegues de 
Luxembourg * **, pe care nu i-a delegat nimeni niciodată şi care 
la Paris au de suportat fie ura, fie la risee **** din partea celor
lalţi muncitori, indivizi caire au aceeaşi importanţă ca şi membrii 
preparlamentului şi ai .comisiei celor 50 din Germania212• Ei au nevoie 
de un petit bon dieu quelconque***** ,  de un fetiş, iar micuţll!l are în 
înfăţişarea sa ceva de monstru, ceva iCare-1 face foarte potrivit pentru 
a deveni un obiect al .cultului. La rîndul lui, el îi asigură că sînt 
cei mai mari oameni şi cei mai adevăraţi socialişti din lume. Nu 
i-a şi ridicat el la rangul de pairi ai viitoarei republici muncito
reşti ? E destul să le facă un semn cu degetul, şi ei îl felicită, şi de 
cîte ori îl felkită, el, mişoat, le exprimă în public mulţumiri. Şi de 
da1ta asta le-a făcut semn, iar Harney vede în aceşti felicitatori de 
profesie Piar1sul, întregul Paris. 

înainte de a termina cu piticul, încă două lucruri pe care 
le-am aflat de la Tessier şi care sînt amîndouă foarte caracte
ristice pentru această fausse pleureuse ****** ·  

LouiJse *******  nioiodată nu improvizează. El îşi aşterne dis· 
cursurile cuvînt cu cuvînt pe hîrtie şi apoi le învaţă pe dinafară în 
faţa oglinzii. Cît despre Ledru[-Rollin] , acesta întotdeauna impro
vizează şi numai în cazurile mai importante îşi notează cîteva 

* - micul om incoruptibil. - Nota trad. 
"" - calităţi foarte simpatice şi respectabile. - Nota trad. 

*** - delegaţii comisiei din Luxemburg. - Nota trad. 
**** - batjocura. - Nota trad. 

***** - o mică zeitate oarecare. - Nota trad. 
****** - falsă bocitoare. - Nota trad. 

******* Louis Blanc. - Nota red. 
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matter of fact *. Chiar şi numai din aoest motiv, cu totull. inde
pe!lldent de diferenţa dintre ei în ceea ce priveşte aspectul, Loui
sei îi este absolut imposibil să producă vreun efect cînd e pus 
alături de Ledru[-Rollin] . Era deci firesc ca orice pretext care-i 
permitea să se sustragă comparaţiei cu un rival atît de periculos 
să fie binevenit I 

Cit priv;eşte lucrărifo sal.e istork'e, şi le face aşa cum iş1 
scria Alexandre Dumas foiletoanele. Studiază întotdeauna numai 
materialul pentru capitolul următor. In felul acesta apar cărţi ca 
„Histoire des dix ans" .  Pe de o parte, aceasta conferă relatărilor 
sale o oarecare prospeţime, fiindcă ceea ce comunică este şi pen
tru el însuşi tot atît de nou ca şi pentru cititor, dar, pe de altă 
parte, lucrarea în ansamblu e slabă. 

Asta despre L. Blanc. Să trecem acum la Dear al nostru I 
Nu s-a mulţumit numai să participe la mitingul acestor oa

meni. Nu. El a transformat banchetul lor din 24 februarie, de care, 
fără el, nu s-ar fi ales nimic, într-un eveniment londonez. S-au 
şi vîndut mii de bilete pentru banchetul care va avea loc în City. 
Cea mai mare parte a biletelor a plasat-o Harney, după cum mi-a 
spus ailaltăieri Jones. Participă O'Connor, Reynolds, sute de car
tişti. Harney i-a adunat. Toată ziua este en route **,  pentru a în
deplini dispoziţiile lui L. Blanc, după cum mi-a spus tot Jones. 

Harney a comis chiar o mică perfidie faţă de Jones : l-a pus 
să traducă manifestul lui L. Blanc:' et Co. şi apoi l-a întrebat dacă 
are ceva împotrivă ca tmducerea să fie semnată de el. .AJsta s-a 
întîimplat mie:rcUJri. Deci primise deja scrisoarea ta, despre oare lui 
Jones nu i-'a pomenit nici un cuv:înt. Jones n-a văzut în intrebared 
lui deoît un apel la propr-ia lui oonştiinţă de „socialist" - şi a ră:s
puills, bineînţeles, că nu are nimic împotrivă. 

Jones mi-a declarat că, în urma explicaţiilor mele, probabil 
- nu poate spune sigur - nu se va duce la banchet. Motivele 
pentru care şovăie sînt foarte întemeiate. Dacă nu se duce, îşi va 
pierde în parte popularitatea, întrucît, datorită lui Dear, banche
tul acesta a devenit o acţiune a cartiştilor. Se teme, de asemenea, 
ca Reynolds să nu uneltească pe la spatele lui. 

Jones dezaprobă purtarea lui Dear, pe care nu l-am „revăzut" ,  
dar caută să-l scuze, spunînd că, dacă nu ar participa l a  nici 
unul dintre cele două banchete, cartiştii ar putea fi acuzaţi de 
apatie politică sau de antipatie faţă de revoluţionarii din cele
lalte ţări. I-am răspuns : Harney şi ceilalţi ar fi trebuit să orga
nizeze pur şi simplu un miting cartist pentru a sărbători j alnicul 

* - date cu caracter faptic. - Nota lrad. 
** - pe drum. - Nota trad. 
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+4 februarie, şi nu să se transforme într-un piedestal p entru un 
pitic şi o jumătate de duzină de prostănaci ; pentru un pitic care 
nu l-a numit pe Harney niciodată altfel decît „un brave garc;on" *" 
şi care, dacă mîine s-ar dezlănţui o mişcare la Londra, sau peste
un an, sau peste 20 de ani, după aceea ar demonstra pe bază de
acte că el i-a călăuzit p e  aceşti p auvres .Anglais dans la route du. 
progres * *  şi că acest lucru s-a întîmplat între 1688 şi 24 fe
bruarie 1851 ,  cînd întreaga Londră l-a salutat p e  Louis Blancr 
aşa cum, la timpul lor, l-au salutat cei 50 OOO de muncitori în. 
curtea lui „Reforme " ,  în care abia dacă încap 50 de oaJID.eni. Şi 
cite lacTimi de crocodil va vărsa pe hîrtie în legătură cu acest 
eveniment fără precedent I 

Harney s-a ambalat în această poveste, în primul rînd, din 
acel sentiment de admiraţie pe care i-'l inspiră marile personali
tăţi, admiraţie de care şi pînă a cum am -rîs noi adeseori. Pe de 
altă p arte, îi plac efectele teatrale. Este mare amator de succes, 
ca să nu spun vaniteux ***· El însuşi este, 'În mod incontestabil, 
înclinat spre frazeologie şi emană din abundenţă gaze p atetice. 
E mult mai adînc împotmolit în noroiul democratic decît ar vrea 
el să arate. Are un spirit **** dublu, unul pe care i l-a tomnat 
Friedrich Engels, şi unul al lui propriu. Primul este pentru el un 
fel de cămaşă de forţă. Al doilea este el însuşi in puris naturali
bus *****· Dar la acestea se mai adaugă şi un al treilea, un spi
ritll!S fami'Haris ******, ş1 acesta este res.peobabila lui soţie. Ea are o 
mare slăbiciune pentru gants j aunes******* a la Landolphe şi Louis 
Blanc. Pe mine, de exemplu, mă urăşte ca fiind un frivol, care ar 
putea deveni periculos pentru a ei „property to be watched 
upon" *** *****· Am dovezi sigure că ·aici sînt aJID.estecate m:îinile 
lungi plebeene ale aoestei .temei. In ce măsură se află iHarney sub 
stăpînirea acestui spiritus familiaris şi ce abilitate meschină vădeşte 
această femeie în intrigile pe care le ţese, îţi poţi da seama din 
următoarele : Iţi aminteşti, desigur, că, în seara de Anul nou, ea 
a insultat-o pe Macfarlane în prezenţa soţiei mele. Mai tîrziu i-a 
povestit zimbind soţiei mele că Harney n-a văzut-o pe M[ac
farlane] :toată seara aceea. Iar lui i-a spus că a declined * *** ***** 

* - „băiat bun". - Nota trad. 
** - sărmani englezi pe drumul progresului. - Nota trad. 

*** - vanitos. - Nota trad. 
**** - caracter. - Nota trad. 

***** - în stare naturală pură. - Nota trad. 
****** - spirit de familie. - Nota trad. 

******* - oameni cu mănuşi giace. - Nota trad. 
******** - proprietate ce trebuie păzită. - Nota trad. 

********* - refuzat. - Nota trad. 

1:5 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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să facă cunoştinţă cu aceasta fiindcă toată societatea, şi ândeosebi 
soţia mea, s-a îngrozit şi a rîs de ac'eastă femeie dragon. Harney 
a fost destul de măgar şi de laş oa să nu-i dea satisfacţie acestei 
Maofarlane pentru insultă şi să rupă într-un mod nedemn legătu
rile cu singurul dintre colaboratorii fiţuicii sale care avea într-ade
văr idei. Rara av1s * J.a publicaţia lui. 

Ceea ce dă o deosebită greutate acestui miting este agitaţia 
care domneşte la Londra în UIIIIlla dem�siei lui little Johnny * *  şi a 
avenement *** a lui Stan1ey-d'Israeli 213 . 

Frenohmen **** de nimic nu .se tem mai mult decît de o am
nistie generală. Asta ar face ca toţi eDOii de bîki de aici să-şi piardă 
aureola. 

A. Ruge a încercat, împreună cu Struve, Kinkel, Schramm, 
Bucher etc., să organizeze editarea unui „Volksfreund" sau, cum 
voia Gustav ***** al nostru, a unrui „Deutischer Zuschau�" .  Lu
crurile au căzut baltă, în parte pentru că ceilalţi n-au vrut să ac
cepte protectoratwl. lui Winkelried ******,  în parte pentru că unii, 
ca, de exeanipllu, „naivul" Kinkel, .cereau plaba p e  loc, ce qui ne faic 
pas le oompte de Mr. Ruge ******* ·  Pri.n.cilpalull lui sdop era să 
stoarcă bani de la societatea literară pe oare o cunoşti. Jru1ius a 
îmrpiedicat acest lucru, fiindcă şi e1 vrea să scoată un ziar aid. 

K. Heinzen este redaicteur en chef ******** al falimentarului 
„Schnellpost" din New York şi a început o p olemică îngrozitoare 
cu Weitling. 

Ai face foarte bine dacă i-ai scrie cit mai curînd lui Roter 
Becker ********* la New York, pentru a-J. informa sur l'etat aduel 
des choses **********·  

Alăturat îţi trimit 
imediat ; dacă vrei 
mieux ***********·  

o scrisoare a lui Dronke. Inapoiază-mi-o 
să adaugi şi tu citeva rînduri, tant 

* - pasăre rară. - Nota trad. 
** - micul John (Russel!). - Nota trad. 

*** - venirii la putere. - Nota trad. 
**** - Francezii. - Nota trad. 

***** Gustav Struve. - Nota red. 
****** Arnold Ruge (poreclit Winkelried, după numele oşteanului e!va

ţian semilegendar pe care-l chema tot Arnold) . - Nota red. 
******* - ceea ce nu se potrivea de loc cu calculele d-lui Ruge. -

Nota trad. 
' 

******** - redactor-şef. - Nota trad. 
********* probabil Max Joseph Becker. - Nota red. 

********** - asupra actualei stări de lucruri. - Nota !rad. 
*********** - cu atit mai bine. - Nota !rad. 
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Trimiţîndu-mi banii, mi-ai făcut un mare serviciu, fiindcă nu 
mai puteam să-i rămîn dator lui bel homme * nici măcar un 
farthing **. 

1n scrisoarea următoare îţi voi scrie cite ceva în legătură cu 
literatura franceză dintre anii 1 830 şi 1 848. 

Scrie-mi şi dacă socoteala făcută de mine e în regulă. 

Al tău 
K. M. 

De altfel, acum, fiindcă Dear va căuta să se întoarcă de în
dată ce va sfîrşi cu această importantă acţiune de stat, va trebui 
să adoptăm faţă de el o atitudine foarte distinsă şi să-l facem 
să simtă că „a pierdut". 

Apropo I Harney a aranjat în aşa fel încît să fie ales într-o 
delegaţie cartistă la Church Street, unde vrea deocamdată să-şi 
facă intrarea, pentru ca apoi să ajungă în City, unde ar dori să 
se instaleze. 

Că toate acestea nu le-a făcut din naivitate reiese pînă şi 
din faptul că a aranj at totul cu „bel" homme în spatele meu şi 
că nici ţie nu ţi-a comunicat nimic. 

Publicat pentru prima oară 
in : Marx-Engels ,  Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

63 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra], 24 februarie 1851 
28, Dean Street, Soho 

Este ora 1 noaptea. Acum vreo oră Pieper s-a năpustit în 
camera mea, fără pălărie, cu hainele rupte, cu părul vîlvoi. Iată 
ce s-a întîmplat. 

15"' 

* - frumosului (Landolphe) . - Nota trad. 
** - o !!Jara. - Nota trad. 
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Astă-seară a avut loc mitingul sau banchetul în City. Willich 
prezida. Jones, aşa cum a promis, nu s-a dus. Dear * al nostru 
purta o panglicuţă roşie. Erau de faţă vreo 700 de oameni, dintre 
care cam vreo 150 de francezi, 250 de germani, 200 de cartişti, 
şi restul polonezi şi unguri. Blanc a dat citire saluturilor primite 
de la confraţii lui din Paris. WiQlk'h unui salut sosit din La Chaux
de-Fonds. Din Germania n-aveau nici unul. In plus, s-a mai dat 
citire unei adrese din partea polonezilor din Paris. 

Cuvîntările, după cum se spune, au fost ridicol de proaste, 
şi, în general, în pofida fraternităţii, plictiseala îşi pusese pecetea 
pe feţele celor de faţă şi le lega limbile. 

Schramm şi Pieper şi-au cumpărat bilete, ca să asiste şi ei 
la comedia asta. De cum au intrat, cei din sală au început să se 
lege de ei. Schramm s-a dus la unul dintre supraveghetorii ordinii, 
blîndul, cavalerescul Landolphe, şi i-a cerut ca pentru banii lor 
să le asigure cel puţin liniştea. Bunul om a răspuns că nu este 
locul potrivit pentru a da explicaţii. 

Cei din Great Windmill Street 214 n-au mai putut .răbda muJt 
timp. Au început să strige : „spy, spy" * *, Haynau, Haynau, iar 
Schramm şi Pieper au fost scoşi din sală cu lovituri, pălăriile le-au 
fost smulse din cap, şi în curtea din faţa sălii au fost călcaţi în 
picioare, înghiontiţi, pălmuiţi, s;ffril:eicaţi apmape în bucăţi, li s-au 
rupt smocuri de păr din cap ş .a.m.d. Barthelemy s-a apropiat şi 
a spus despre Schramm : 1 1C.eistt un infâme I II faut l'eica:-tl!ser * **·  
Schramm i-a răspuns : Votl!S etes un fon;at libere ****·  La bătaia 
asta au luat parte vreo 200 de persoane, germani, francezi şi 
domni fraternali 215, toţi la fel de „viteji" în lupta împotriva a doi 
oameni neînarmaţi. 

· 

Post festum a avut şi Dear bunăvoinţa să se arate şi, în loc 
să intervină energic, aşa cum s-ar fi cuv·enit, a faoeput să se bîlbîie 
că el îi cunoaşte pe aceşti oameni şi a vrut să se lanseze în 
Lungi explicaţii. Desigur, un mijloc gpozav 1într�un moment 
ca ăsta. 

Ai noştri s-au apărat ca nişte lei. 
Domnii din Windmill strigau : ăsta a furat 1 9  sh. din casa 

noastră de bani. 

* - scumpul - este vorba de Harney. - Nota trad. 
** - spioni, spioni. - Nota trad. 

*** - E un ticălos I Trebuie zdrobit. - Nota trad. 
**** - D·ta eşti un ocnaş eliberat. - Nota trad. 
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Atît pentru astăzi. Qu'en dis-tu, mon cher ? * Dacă mune 
izbucneşte o revoluţie în Londra, Willich-Barthelemy vor ajunge 
negreşit la putere. 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru !Prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 

Se tipăreşte după manuscriis 

Tradus din limba germană 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Marx, 

64 
Engels către Marx 

la Londra 

Ieri a fost o săptămînă de cînd ţi-am trimis o scrisoare pen
tru Harney şi de atunci n-am primit nici un răspuns de la tine ; 
acest lucru ar putea să mă pună oarecum în încurcătură în c azul 
cînd aş primi din partea lui H[arney] o scrisoare, care poate veni 
[n orice zi şi ar necesita un răspuns urgent, sau dacă tratativele 
noii clici cartiste de aici cu privire la o vizită a lui Harney ar 
avea rezultatul scontat de ei şi într-o bună zi m-aş trezi cu el 
pe cap. Sper că ai primit totul şi că nu starea sănătăţii tale te-a 
împiedicat să scrii. Poate că scrisoarea nu te mulţumeşte sau că 
nu eşti de acord că am acţionat pe cont propriu, fără să mă sfă
tuiesc mai întîi cu tine. Dar eu tocmai de aceea ţi-am trimis scri
:Soarea, şi dacă aveai ceva de obiectat împotriva ei, nu era nimic 
.mai simplu decît să-i spui direct lui Harney să nu tipărească 
deocamdată articolele me1e ** şi să-mi trimiţi înapoi sicri'SOarea 
impreună cu observaţiile, which you know would have had all 
due attention ***· 

fo orice caz, îţi sînt de mult dator un răspuns cu privire la 
!Problema ciocu1aţiei b anHor ****· După p ărerea mea, chestiunea 

* - Ce spui de asta, dragul meu 1 - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, p. 164---Jl?S. - Nota red. 

*** - care, după cum ştii, s-ar fi bucurat de atenţia cuvenită. - Nota trad. 
**** Vezi volumul de faţă, p. 169-174. - Nota red. 
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în esenţă este cit se poate de justii şi va contribui în mare mă
sură pentru ca teoria confuză a circulaţiei să fie redusă la fapte 
fundamentale simple şi limpezi. In legătură cu expunerea proble
mei în scrisoarea ta, nu am de făcut decit următoarele observaţii. 

1 .  Să presupunem că la începutul perioadei de pressure * 
bilanţul Băncii Angliei ar fi, potrivit ipotezei tale, următorul : 
12 OOO OOO 1. st. depozite şi 8 OOO OOO în lingouri sau monedă. Pen
tru a scăpa de cele 4 OOO OOO 1. st. excedentare în metal, tu pui 
banca să scadă taxa de scont. Eu cred că nu este nevoie să facă. 
acest lucru, şi, după cite îmi amintesc, pînă acum niciodată la 
începutul depresiunii nu s-a produs o scădere a taxei de scont. 
După părerea mea, depresiunea ar influenţa imediat asupra de
pozitelor .şi nu numai că ar restabili foarte curînd echilibrul din
tre rezerva metalică şi depozite, dar ar sili banca să mărească taxa 
de scont pentru ca rezerva metalică să nu scadă sub o treime din 
volumul depozitelor. In aceeaşi măsură în care se accentuează 
depresiunea, stagnează şi circulaţia capitalului, circulaţia mărfu
rilor. Poliţele trase la vremea lor ajung la scadenţă şi trebuie săi 
fie plătite. De aceea trebuie pus în circolaţie capitalul de re
zervă - depozitele -, înţelegi, nu în calitate de mijloace de 
circulaţie, ci în calitate de capital. Şi, astfel, simpla scurgere a 
metalului, împreună cu depresiunea, va fi suficientă pentru a 
elibera banca de excedentul de rezervă metalică. Pentru aceasta 
nu este necesar ca banca să reducă nivelul dobînzii ei în con
diţii care duc concomitent la creşterea nivelului general al do
bînzii în întreaga ţară. 

2. Intr-o perioadă de depresiune crescindă, banca va trebui, 
după părerea mea (pentru a nu ajunge în impas), să mărească 
proporţia dintre rezerva metalică şi depozite în aceeaşi măsură 
în care creşte depresiunea. Oele 4 OOO OOO exicedentare vor fi pen
tru ea cea mai bună rezolvare şi le va cheltui cit mai încet po
s�bil. In ccmdiţiile accentuării depresiunii, raportul de 2/s : 1, 1/2 : 1 
şi ·chiar ide 3/s : 1 între rezerva metalică şi depozite nu ar fi de 
loc - dacă luăm premisele tale - exagerat şi ar fi cu atît mai 
uşor de realizat cu cit, o dată cu scăderea depozitelor, scade în 
mod absolut şi rezerva metalică, chiar dacă în mod relativ ea ar 
creşte. In acest caz, retragerea în masă a depozitelor din bancă 
este tot atît de posibilă ca şi în cazul banilor de hîrtie, şi poate 
fi provocată de relaţii comerciale din cele mai obişnuite, fără 
ca creditul bănc.ii să fie zdruncinat. 

• - depresiune. - Nota trad. 
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3. „Cantitatea banilor aflaţi în circulaţie ar fi afectată numai 
in ultimul rînd0, spui tu. Propriile tale presupuneri că ea va fi 
afectată ca urmare a stagnării afacerilor, cînd, în mod firesc, va 
fi nevoie de mai puţine mijloace de circulaţie, duc la concluzia 
că mijloacele de circulaţie se reduc o dată cu reducerea activi
tăţii comerciale şi că o parte din ele devin excedentare pe măs�ră 
ce creşte depresiunea. In cazul unei depresiuni puternice, această 
reducexe devine sensibilă, desigur, abia 1a slirşit, .dar, în ansamblul 
său, acest praces se desfăşoară de la ÎD1ceputul de;p.resiunii, chiar 
dacă, practic, nu poate fi exemplificat în fiecaire amănunt. Dar, în 
măsura în care aiceastă înlătuirare a unei părţi din mijloacele de 
circtulaţie este consecinţa turturor ce10!111ailte relaţii comericieile, a de
presiunii, care nu depinde de ciirculaţia banilor, iar toate cele1alte 
mă11furi şi relaţii comerciiale sînt afectate de depresiune înaintea 
sferei ciroulaţiei banilor, şi întl'ucît în orÎICe caz această reducere 
a cantităţii mijloacelor de ci11culaţie va fi simţită în mod practic 
abia la urmă, desigur că circulaţia banHor este afectată de criză 
în UJl.timul rînd. 

Aceste observaţii, după cl.1Ill vezi, se referă numai la modus 
illustrandi * al tău. ln esenţă însă, totul e perfect just. 

(Manchester], marţi 25 februarie [1851] 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , 
Bd. I, Stuttgart, 1 913 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscns 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Azi dimineaţă am primit scTisoarea. ta din 23, purtînd ştam

pila din 25. Pe viitor scrie-mi întotdeauna pe adresa Messrs. 
Ermen & Engels, Manchester. Aşa scrisorile îmi parvin mai sigur 

* - felul de a exemplifica. - Nota trad. 
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�d mai repede, căci funcţionarii de la poştă, fiindcă adeseori nu 
mă găsesc acasă, îmi trimit oricum scrisorile adresate la locuinţa 
mea, la birou, pe unde trec, în orice caz, o dată pe zi. Foloseşte, 
pe cit posibil, prima poştă de seară de la Londra - pînă aa 6 
Chacing Cross, sau iPÎnă la 5 şi jUIIIlătate .oficiile poştale mid, atund 
sorisor.He sosesc sigur a doua zi la ora 10 dimineaţa [a birou. 

Ai uitat să-mi anexezi scrisoarea de la Dronke. Trimite-mi-o 
cit mai curînd, căci aş vrea să-i scriu, mai ales ca să reiau co
respondenţa cu Lupus, despre care nici nu ştiu unde se află, toate 
scrisorile mele rămînînd fără răspuns. Daică preferi să nu plăteşti 
taxele poştale şi francarea scrisorilor expediate în străinătate, 
trimite-mi-le mie, sau spune să-mi fie adresate mie,

· 
iar eu le 

voi trece în 1contul firmei. 
In „Constitutionnel u se spune că d'Ester a fost expulzat din 

Elveţia şi că a şi părăsit ţara - en sais-1.u quelque chose ? * 
Atlasul tău este salvat. In cele din urmă am renunţat să-l 

mai vînd şi deocamdată l-am oprit aici, căci am foarte mare nevoie 
de el, dtesc acum istoria consu1atului şi imperiului în expunerea. 
istoricilor francezi şi englezi, mai ales sub raport militar. Ceai 
mai bună pe care am găsit-o pînă acum 1în această direcţie este 
„Hi:story of the War in the Peninsulau a lui W. P. iNapie[' (actual
mente general) .  Indiv.idul îşi are marotele lui, ca toţi Naipierii, 
dar în plus, o mare doză de common sense ** şi, ceea ce este 
mai important, un punct de vedere extrem de just în apre
cierea geniului militar şi admini:strativ al lui Napoleon. Un fran
cez ar fi fost pur şi simplu incapabil să iScrie o astfel de carte. 
In privinţa autenticităţii istorice şi chiar a aprecierii juste. 
Thiers nu stă cu nimic mai presus de jalnicul tory Southey, ră
posatul poet ·laureate ***, care a scris şi el o istorie a ră2lboiului 
spaniol 218, plină de injurii şi de lăudăroşenie. Numai că Napier 
îl împinge prea mult pe primul plan pe comandantul lui suprem. 
Wellington, dar cum n-am ajuns prea depar.te în citirea cărţii lui. 
nu pot face o apreciere definitivă. 

Gomun�cările tale despre citoyens **** Blanc şi Harney le voii 
pune ad-notam *****. Desp:r.e acesta din urmă nu am mai auz� 

* - ştii ceva despre aceasta 1 - Nota trad. 
** - bun-simţ. - Nota trad. 

*** - poet laureat. - Nota trad. 
**** - cetăţeni. - Nota trad. 

***** - la inimă. - Nota trad. 
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nimic. Mi-am închipuit că în această poveste a intervenit spiritus 
famili!aris * al său. Ea are o conside:mţie nemărginită faţă de 
marii băribaţi şi, in general, devine din ce :în ce mai anti
patică. In orice caz, cînd el o să-şi facă din nou apariţia pe la 
noi, itrebuie să-i dăm să înţeleagă acest lucru. Cit despre micul 
Blanc, n-ar strica dacă la proxima ocazie i-am analiza o dată 
oeuvres oompletes ** ale sale - tu : „Organisartion du tiiavail" 
şi „Histoire de la revolution" ,  eu : „Dix ans" ; pe lingă aceasta 
am critioa amîndoi asociaţia muncii, pusă în prnctică după fe
bruaJifo, precum şi „Pages d'histoire" .  De ;paşti vin la Londra şi 
atun'Ci. am putea face ceva. Iar lucrările acestea le-am putea găsi 
ieftin aici într ... o ediţie beilgiană. Intrnoît intriga pusă la cale 
de mine în legătură cu bătrînul mi-a reuşit perfect, ce1 puţin 
pînă acum, >"Oi putea să mă instalez aici definitiv şi, în afară 
de aceasta, voi scrie să mi se trimită cărţile din Bruxelles. 
Da:că vrei să ţi se trimită şi ţie ceva din Koln, aillUllţă-mă, eu îi 
scriu zilele acestea lui Daniels în legătură cu lucrurile mele şi 
îi putem cere să facă un singur pachet. N. B. Totul, numai nu 
cărţi engleze retipărite pe continent. Continuarea povestei cu 
bătrînUJl şi noua intrigă pe care a trebuit s-o urzesc, pe de o parte, 
pentru a prelungi şederea mea aici, sub pretext că sînt indis
pensabil, şi, pe de altă parte, pentru a nu fi împovărat cu multă 
treabă la birou, ţi-o voi povesti prin viu grai. Oricum peste 
6 săptămîni vine paştele, şi chestiunea asta trebuie expusă în 
amănunţime. ln orice caz, un lucru este sigur : bătrînul v'a trebui 
să-mi plătească scump pentru toate astea, şi încă în bani peşin, 
în special cînd va mai da pe aici am să�l vîr şi mai adînc în 
toată povestea asta. Greutatea constă în următoarele : să primesc 
-0 funcţie oficială ca reprezentant al .bătrînului faţă de E[rmen] 
şi totuşi în cadrul firmei de aici să nu am nici o funcţie oficială 
şi n�ci obligaţia de a îndeplini anumH:e munci cu salariu de la 
firmă. Sper însă să reuşesc, scrisorile mele de afaceri l-au înc'intat 
pe bătrîn, iar faptul că sînt gata să rămîn aici îl consideră un mare 
sacrificiu. Aceasta îmi aduce, sau îmi va ·aduce în curînd, 5 1. st. 
în plus pe lună, ·fără să mai socotesc sporurile ulterioare. 

* - spirit familiar (aluzie la soţia lui Harney). - Nota !rad. 
** - opere complete. - Nota !rad. 

Al tău 
F.E. 
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Nu uita să-mi trimiţi, ca să mă mai amuz în singurătatea 
mea, anecdotele din Koln, imediat după ce le vei fi primit şi citit. 

[Manchester] , miel'curi 26 februarie [1851)  

Publicat pentru prima oară 
ÎIIl : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" , 
Bd. I, Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte du�ă ma:Iluscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, 26 februarie 1851/ 

Dragă Engels I 
Din scrisorile lui Pieper şi Schramm, pe care ţi le trimit, vei 

afla faptele prin relatarea participanţilor înşişi. In felul acesta îti 
vei putea forma mai bine o părere proprie. Lâchete * de necon
ceput a celor 200 de fraternal 217, bandiţi care şi-au manifestat 
setea de fapte eroice revoluţionare faţă de cei doi oameni ne
înal'maţi, iâchete de neconceput a lui Dear **, a lui Landolphe, a 
lui Louis Blanc etc., care au asistat liniştiţi şi au repetat frazele 
lor învăţate pe dinafară despre frăţie. 

Să-ţi mai spun un amănunt din discuţia lui Schramm cu Har
ney : H[arney] a subliniat că Schapper este un „vechi cunoscut." 
de-al său şi că, în timp ce noi ne aflam la Bruxelles, ei au fost 
în relaţii foarte strînse. 

Apropo I D-l L. Blanc şi consorţii au trimis unui ziar parizian 
întregul raport despre miting cu o zi mai înainte 1ca el să aibă loc. 

Un proces l-ar ruina pe L. Blanc. Iţi închipui ce pleaşcă ar 
fi pentru „Times" ,  mai ales că Barthelemy, acest galerien ***, 
acest meurtrier **** etc. ar apărea ca acuzat şi ca provocateur 
â l'assassinat *****·  Căci, chiar în timpul bătăii, Barthelemy a 

* - Laşitate. - Nota trad. 
** Scumpului (Harney). - Nota red. 

*** - ocnas la galere. - Nota trad. 
**** - ucigaş. - Nota trad. 

***** - instigator Ia crimă. - Nota trad. 
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spus, arătîndu-1 pe Schramm : „C'est un infâme, il faut 
l'ecraser" *· 

Procesul ar avea numai un efect negativ : ziarul proiectat de 
Harney şi Jones s-ar duce dracului, la fel Harney şi fraternals, 
„Times" ar jubila, Pieper şi-ar pierde slujba (el este destul de 
nobil ca să nu întrebe nimic în legătură cu aceasta) , iar lui 
Schramm şi celorlalţi, toţi cartiştii la un loc, pînă la urmă, tot 
le-ar frînge gîtul. Que faire ** ? Mîi'ne voi sta de vo11bă cu Jones 
despre aceasta. Se pare că prietenul Harney şi cu Schapper îşi 
fac socoteala că afacerea asta va trece fără urmări. Harney nici 
n-a conside11at că merită osteneala să tiacă steps *** necesari spre 
noi şi să consimtă la concesiile corespunzătoare. In felul ăsta, 
măgarul ne complică situaţia. Nu putem lăsa tot rahatul ăsta, 
făcîndu-ne că nu l-am observat. 

Dacă îţi scrie Harney, fereşte-te de un lucru. In scrisoarea 
ta ai insistat prea mult asupra criticii teoretice a lui Ledru-[Rollin] 
şi a lui Blanc. H[arney) expune acum lucrurile în aşa fel ca şi 
cum noi i-am fi 'Cerut să meargă în coada noastră. In primul 
rînd trebuie să i se precizeze : 

1 .  că este vorba numai de relaţiile lui cu Schaprper şi <:u 
Willioh, pentru ,că 1el ia devenit adeptul duşmanilor noştri perso
nali categorici, al acestor oameni josnici, iar în faţa Germaniei 
a aruncat în balanţă întreaga lui greutate în favoarea Jar şi îm
potriva noastră. Şi oare el nu a rupt, împreună cu noi, printr-o 
scrisoare, legătura cu Vidil, cu Barthelemy şi cu Willich ? 218 Cum 
a putut el să reia relaţiile fără noi, în spatele nostru şi împo

triva voinţei noastre I Dacă aceasta este fair, atunci eu nu mai 
înţeleg nimic. 

2. El s-a dezis de noi, pentru că după incidentul cu Schramm 
şi Pieper, atunci la adunare, nu a dat imediat o ripostă în public 
şi nu a plecat imediat după aceea. In '1oc de aceasta face tot ce 
poate pentru a prezenta prietenilor săi această chestiune ca pe 
un incident neînsemnat. 

Iţi alăturez scrisoarea de la Dronke. Scrie-i amănunţit despre 
toată murdăria asta, inclusiv ultima ispravă. Am de scris o gră
madă la Koln, Hamburg etc. 

* - „E un ticălos, trebuie zdrobit". - Nota trad. 

** - Ce-i de făcut 1 - Nota trad. 

*** - paşii. - Nota trad. 
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Scuză-mă dacă scrisoarea nu este francată astăzi. Este prea 
tî:rziu isă mă duc după stamps *, şi scrisoarea trebuie să ajungă 
încă în seara asta la poştă. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 
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Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte dlllpă manuscris 

Tradus din limba germană-

Engels către Marx 219 

la Londra 

Dragă Marx, 
Chiar acum am găsit cea de-a doua scrisoare a ta. Imediat i-am 

scris lui H[arney] una ; dacă eşti de acord, trimite-i-o fără înrtiirziere. 
Porcăria asta a mers prea departe şi trebuie să fie făcut să simtă 
acest lucru. Dacă se aliază cu ceilalţi, tant pis pour lui, I care the 
devil **·  

Iţi anexez o scrisoare, care mi se pare foarte ·comică 220, Cum 
yine asta ? Nu ştiu în ce măsură Wolff .cel roşu *** a acţionat din 
proprie iniţiativă. Şi apoi în scrisoarea aceasta sînt atîtea inepţii, 
incit nu pot să răspund fără a avea unele informaţii amănunţite. 
De aceea, te rog să-mi comunici imediat, despre ce fel de 
dodge **** mai e voilba şi aid şi trimite-mi prostia asta înapoi_ 
Ora 1 noaptea. 

Al tău 
F. E-

[Manchester] , miercuri [26 februarie 1851] 

Nu am mă!ici şi, cum duc chiar acum scrisoarea la poştă, nu 
o pot flianica. 

Publicat pentru prima oară 
in tntregime in : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

* - timbre. - Nota trad. 

Se Upăreşte după manuscris. 

Tradus din aimba germană-

** - cu atit mai rău pentru el, mie puţin îmi pasă. - Nota trad. 
*** Ferdinand Wolff. - Nota red. 

**** - escrocherie. - Nota trad. 
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68 
Engels către Ma;rx 

la Londra 

203 

Ieri seară la ora 12, dnd m-am întors acasă şi am găsit scri
soarea ta în C'are-mi relatai ticăloşia săvîrşită împotriva lui 
Schr[amm] şi P[ieper], ţi-am 1expediat imediat o scrisoare pentru 
H[arney). Desigur, după oaligrafia nesigură, după eXiplozia de in
dignare patetică, după înlănţuirea dezordonată şi poticnită a idei
lor şi după nu prea marea armonie a întregii scrisori, ţi-ai putut 
da seama că a fost concepută sub influenţa cîtorva pahare de punci 
tare pe care, în mod excepţional, le-am băut aseară şi, în conse
cinţă, n-ai mai transmis-o. In fact *, eram atîrt de furios, încît n-am 
putut să mă culc înainte de a o expedia şi la ora 1 am alergat la 
poştă, mai mult c'a să mă liniştesc pe mine decît cu intenţia de a-i 
spune cît mai repede lui H[arney] părerea mea. Probabil că ai 
primit scrisoarea astăzi pe '1a p11înz şi pentru că astăzi nu este poştă 
decît seara, nu am avut posibilitatea să-ţi trimit mai devreme o a 
doua scrisoare. lţi anexez la aceasta o scrisoare corectată către 
H[arney] , pe care te rog să i-o trimiţi, dacă, aşa cum sper, nu i-ai 
expediat-o încă pe prima. 

Pe viitor adresează-mi scrisorile după cum urmează : 
1. Toate scrisorile pe care le dUJci înainte de ora 6 seara lct 

Char·ing Gmss Office sau înainte de 51/2 la oficiile poştale din 
apropiere .trimite-le ·la birou (E[rmen] & E[ngels]) .  Le primesc a 
doua zi dimineaţă la 10. 

2. Toate scrisoirile pe care le predai după or.a 6 seara trimi
te-le pe adresa Great Ducie Street. Le primesc în seara următoare 
la or.a 6, pe cînd la birou le-aş primi abia a doua zi dimineaţa. 

Hiihnerb[ein] mi-a scris zilele acestea. Mirbach a reuşit s-o 
şteargă şi pleacă din Paris la Atena după soţia sa. 

[Manchester] , joi 27 februarie 1851 

Publicat pentru !Prima oară 
lin : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  
Bd. I ,  Stuttgart, 1 913 

* - In realitate. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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Dragă Marx, 

69. Engels către Marx. 28 februarie 1851 

69 
Engels către Marx 221 

la Londra 

Abia azi dimineaţă a sosit scrisoarea ta de alaltăieri. Dacă aş 
fi avut de ieri toate aceste amănunte, i-aş fi scris cu totul altfel 
lui dear * H[arney] . Dar o să�mi cadă el odată în mînă şi atunci 
am să-i arăt eu. 

Ca să pornim în mod serios o urmărire în justiţie a acestei 
istorii nu cred că ,ar fi de prea mult folos. Independent de Harney 
şi Jones şi de cartişti, toată povestea ar degenera în calomnii şi 
învinuiri reciproce. Cu ajutorul primilor avocaţi mai buni pe care 
i-ar găsi, partea adversă i-ar pune lui Schr[amm] şi lui P[ieper] 
cele mai neruşinate întrebări ; de pildă pe Schr[amm] l-ar întreba 
dacă n-a furat bani din casa celor din G[reat] W[indmill Street] 
etc. Intrebările astea ar fi suficiente ca să strice tot efectul, oricît 
de energică ar fi riposta. Martorii părţii adverse ar jura că 
Schr[amm] a spus cutare şi cutare lucru, ar  aminti de unele scene 
de-ale lui Schr[amm] Ja G[rea]t W[in]d[mill] Str[eet], exagerîndu-le 
colosal, ca să-l prezinte pe Schr[amm] ca disturber of public 
meetings ** etc., iar magistrate ***, foarte bucuros să-i v.adă pe 
demagogi tratîndu-se unul pe altul de ticăloşi, ar îngădui orice 
poate arunca o lumină compromiţătoare asupra ambelor p artide. 
Dar ca ameninţare, Schr[amm] trebuie să folosească ideea pro
cesului. 

Oricum el este considerat a care-the�devil, reckless sort of 
character ****, şi îl vo1r crede în stare să meargă pînă acolo. Ar 
trebui să-l pălmuiască pe Landolphe şi apoi să facă exerciţii de tra
gere cu arma ; omul ăsta nimereşte mereu în 1încurcături de soiul 
acesta şi i-ar fi mai necesar decît oricui altcuiva să ştie să tragă 
cu arma. 

Procesul :s-ar termina în <:ele din urmă prin aceea că magistra
tul ar respinge cu grosolănie acţiunea, şi atîta tot - mai ales că 
prociesul s-ar judeca sus în Islington, unde dumnezeu ştie peste ce 
măgari bătrîni de magistraţi ar  da. Şi dacă Landolphe, representant 

* - scumpul. - Nota trad. 
** - tulburător al adunărilor publice. - Nota trad. 

*** - judecător. - Nota trad. 
**** - om gata de orice şi lipsit de scrupule. - Nota trad. 
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du peuple * , declară că Schr[.amm.] nu putea veni 1acolo decît cu 
intenţia de a provoca scandal etc., nu orezi că, în cele din urmă, 
publicul i-ar da mai curînd lui crezare decît declaraţiei lui 
Schr[amm] şi P[ieper] ? Am putea face mare scandal în jurul isto
riei acesteia, dar s-ar putea ca o parte din scandal, ca urmare a 
diferitelor insinuări, să se răsfrîngă asupra lui Schr[amm] .  

Şi, apoi, rezultatul neîndoios al unui astfel de scandal ar fi 
introducerea unei noi legi cu privire la străini, în scopul ocrotirii 
reacţionarilor oneşti care vin 1a expoziţie 222 de pe continent. 

Dar de ce naiba Schr[amm] , cînd l-a refuzat Landolphe, nu s-a 
dus imediat la Harney, pour le 1II1ettre en icause ** ? 

E tocmai ora cînd trebuie să mă duc la poştă. Adio. 

Al tău 
F. E. 

[Manchester] , vineri [28 februarie 1851]  

Publicat pentru prima oară 
in �ntregime in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels I 

70 
Marx către Engels 228 

la Manchester 

[Londra] , sîmbătă 1 martie 1851 

Probabil la tine la poştă sînt nişte gloabe speciale, din moment 
ce toate scrisorile mele sosesc prea tîrziu. 

Ştii foarte bine, dacă ai citit cum se cuvine scrisorile primite, 
că -tot ice ne sfătuieşti tu să facem s-a ş.i făcut, 1în afară de pălmuirea 
lui Landolphe, pe care nu o găsesc necesară. Dacă trebuie să fie 
cineva insultat, acela este micul scoţian hiphiphiphurra George 
Julian Harney şi nimeni altul, şi atunci exerciţii de tir va trebui 
să facă Harney. 

* - reprezentant al poporului. - Nota trad. 
** - pentru a-l trage la răspundere. - Nota trad. 
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Am primit în acelaşi timp amîndouă scrisorile tale pentru 
Harney ; am trimis-o pe prima, pentru că, !după părerea mea, eta 
mai bine scrisă şi mai potrivită decît ediţia a doua, corectată. 

Harney, ca şi Landolphe au fost destul de ameninţaţi cu darea 
in judecată. Teama ta că Landolphe va depune mărturie împotriva 
lui Schramm nu este întemeiată. Mai degrabă va jura că înainte 
de scandal Schramm i-a cerut lui, ca membru al comitetului, să 
menţină ordinea în mulţime. 

Aşadar, dacă „ameninţarea" cu darea în judecată n-a folosit 
la nimic, que faire * dacă nu vrei să înghiţim liniştiţi bătaia, învi
nuirile de spionaj şi triumful lui Schapper-Willich I 

Toate temerile tale în legătură cu scandalul sînt juste. :bar 
vom găsi şi noi un avocat sharp **· Lui Schramm îi este absolut 
indiferent dacă reputaţia lui va avea mai mult sau mai puţin de 
suferit. Dar, dacă va lăsa totul baltă, acum, după ce s-au amestecat 
şi foancezii din Chuoch Strnet 224, este iperdu *** ; iel trebuie isau să 
obţină o satisfacţie în public din partea cartiştilor, sau să dea ches
tiunea pe mîna justiţiei. Una din două. 

Jones, după cum ţi-am mai scris, nu a fost la mitingul de luni. 
Am stabilit o întrevedere cu el la mine acasă, dar marţi m-am mai 
repezit pe acolo, nu l-am întîlnit, i-am lăsat un bilet, rugîndu-1 să 
vină miercuri. N-a venit. M-am dus joi la el. Mi s-a spus că nu-i 
acolo. I-am lăsat un bilet prin care îl invitam la mine. N-a venit. 
Joi seara i-am scris o scrisoare amănunţită, în care i-am expus 
calm, simplu, limpede de la început toată porcăria asta, i-am arătat 
ce urmări scîrboase poate avea, am cerut să ni se dea satisfacţie 
în public şi, în încheiere, i-am propus să vină pe la mine ca să stăm 
de vorbă. N-a venit, deşi era în oraş, şi nici nu mi-a trimis vreun 
răspuns în scris. Este deci evident că Jones a fost prelucrat de 
mi:cul intrigant 1scoţian ****, care se teme să-l !ruse să se îintîlnească 
cu mine. Aşadar, vezi, nu există nici o şansă să primim satisfacţie 
în public din partea cartiştilor. Nu ne rămîne decît acţiunea în jus
tiţie. Adviendra que pour·rra *****· Singurul 'l'llc'm neplăcut este că 
Pieper îşi va pierde postul din cauza asta, iar noi probabil că ne 
VOIIIl ridica p'lus ou moins * ***** toată adunătura cartistă în cap. 

Introducerea legii cu privire la străini ar fi cel mai plăcut eve
niment pentru noi. Ce reprezintă măgarii ăia fără demonstraţii pu
blice zilnice ? 

* - ce-i de făcut. Nota trad. 
** - iscusit. - Nota trad. 

*** - pierdut. - Nota trad. 
**** Harney. - Nota red. 

***** - ·Fie ce-o fi. - Nota trd.d. 
****** - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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Mai există un singur mijloc să aranjăm lucrurile fără a ajunge 
la un scandal nemaipomenit, şi acesta este să vii tu imediat aici 225, 
dar fără întîrziere. Ai putea să tragi la mine, căci acum am închiriat 
încă două icamere. Iţi spun ·Categoric, altă posibilitate nu există. 
Sorisorile IÎ'll!cun::ă, tărăgănează, nu-şi ajung 1scopul. 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru prima oară 
fn IÎntregime în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dragă Engels I 

71 
Marx către Engels 

la Manchester 

Astăzi numai cîteva rînduri matter of fact **· 

(Londra] , 8 martie * 5 1  

După cum ai văzut, „Times" n-a publicat rahatul ăla 226• Mais c;a 
ne nous regarde plus ***· 

Hamey, încă de alaltăieri dimineaţă, i-a scris lui Schramm. Dar 
neghiobul şi vîntură-lume ăsta a plecat la 9 dimineaţa şi s-a întors 
la 1 noaptea acasă. Aşa că abia ieri a găsit scrisoarea. 

Hamey îi publică declaraţia 227, la oare .a scris o introducere 
sat-isfăcătoare. li scrie lui Schramm „dear **** Schramm" şi îi amin
teşte că acum trebuie să-şi facă şi el datoria şi să nu se adreseze la 
police court ***** - acesta este un document în faţa francezilor. 

Ieri „Patrie" (astăzi „Constitutionnel") a publicat o declaraţie a 
domnilor Blanc, Barthelemy, Schapper, Willich şi a tuturor celorlalţi 
din comitet, în care aceşti domni afirmă că Blanqui nu a trimis toas
tul său nici unuia dintre membrii comitetului. In legătură cu aceasta 
„Patrie" relevă · că nu a vrut să publice această declaraţie fără a 

16 

* ln original : februarie. - Nota red. 
** - cu caracter concret. - Nota trad. 

*** - Dar aceasta nu ne mai interesează. - Nota trad. 
**** - scumpe. - Nota trad. 

***** - poliţia judiciară. - Nota trad. 
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culege în prealabil informaţii. Şi d-l Antoine, cumnatul lui Blanqui, 
i�a trimis următoarea comunicare : toastul i-a fost trimis lui Barthe
lemy, a icărui semnătură figurează de asemenea rpe declaraţiJe şi 
care a confirmat primirea toastului. Iţi dai 1seama ce văk'ăreli se 
aud în aioest lagăr I 

Mais ce n'est pas tout *· 
Wolff l-a trimis ieri dimineaţă pe Wdloff cu un englez pur sînge 

la Lando[phe. Individul s-a purtat ca un Grec deconcerte ** ,  mai 
întîi a urlat, a declamat, a aruncat vorbe goale, s-a grozăvit, a dat 
din mîini, a bătut din picioare şi, apoi, laşitatea lui de neînfrînt a: 
pus din nou stăpînire pe el. Astă-seară va fi redactat procesul-verbal 
în prezenţa jalnicilor crapauds *** din Church Street 228• 

In sfîrşit : veşti proaste de la bătrîna ****·  Ea nu face nimic fără 
BommeJ *****·  Va trebui, probabil, să mă hazardez la 1acest coup 
de idesesrpoir ****** ·  

Al tău 
K. Marx 

Am obţinut de la Becker ******* scrisorile lui 'Nillich. Le pri
meşti marţi. 

Publicat pentru !Prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels urul K. Marx",  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte d�ă manuscris. 

Tradus din limba germane. 

Engels către Marx 
la Londra 

D. M., 
Azi-dimineaţă a sosit alăturata scrisoare de la Weerth, pe care 

ţi-o trimit imediat. Aşadar, istoria dintre Schr[amm] şi Harney este 

* - Dar aceasta nu-i totul. - Nata trad. 
** - escroc scos din fire. - Nota trad. 

*** - filistini. - Nota !rad. 
**** Henriette Marx. - Nota red. 

***** Probabil Lion Philips din Zalt-Bommel. - Nota red. 
****** - act desperat. - Nota !rad. 

******* Hermann Becker. - Nota red. 
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acum lichidată. Dacă poţi, convinge-l pe vîntură-lume ăsta sa-1 tri
mită lui H[arney) o copie după traducerea toastului lui Blanqui, 
cela fera son effet * ·  De altfel ar fi bine dacă el, care se găseşte 
acum din nou în cele mai bune relaţii cu H[arney) , ar menţine 
această legătură - Harney, orice ar fi, are totuşi un ziar. O copie 
după articolul trimis la „Times " ar putea fi trimisă şi lui Blanqui 
la Belle-Isle 229• Schr[amm[ n-ar trebui să se arate prea nepăsător 
faţă de această chestiune - în felul acesta şi-ar asigura poziţia din 
mai multe părţi. Mîine bani. 

!{Manchester] , luni 10 martie 1851 

Al tău 
F. E. 

Barthelemy este compromis zdravăn - asta este o consolare. 
Pune-I pe Schr[amm] să-i comunice lui Harney toată istoria 

.asta în scris. Astfel noi i-am avertiza, şi faptul acesta ar putea avea 
importanţă mai tîrziu. 

Publicat pentru prima oară 
1n : „Der Briefwechsel zwischen 
.F. Engels und K. Marx", 
Bd. J:,  Stutigart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Am avut o gripă teribil de plicticoasă, care m-a tăcut inapt 

pentru toate lucrurile raţionale şi iraţionale ; aşa se explică şi tă
cerea mea. Săptămîna trecută n-am reuşit decît să-ţi trimit Post 
OffiJCe 000.er * *-ul, pe care 'Cred 1că [-ai :primit. Cei 5 şiilingi sînt 
pentru Lenchen ***,  care a lipsit toamai în momentul 1cînd am 
plec1at ·eu de la voi. Dacă am să pot, ·am să-ţi trimit să,ptămîna asta 
sau, cel tîrziu, 1săptăJruîna viitoare 2 I.st. pentru Hiphtphurra **** ,  

16* 

* - aceasta îşi va face efectul. - Nota trad. 
** - mandatul poştal. - Nota trad. 

*** Helene Demuth. - Nota red. 
**** Harney. - Nota red. 
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!Pe icare va putea să i ile ducă Schramni. Cum - de 1aînd ţi-am 
trimis iscrisoarea J.ui Weerth - n„am !Primit ipînă acum mei un 
J.'iînd ide la .tine, bineînţeles 1că nu mai ştiu nimic şi aştept mereu 
nobilele sorisori ·a1e '1ui Wtl.Uch. Nu am văzut „Fr[iend) of the 
P[eople] 0 cu decLara�ia lui Schr[amm] , ziarnl ăsta vine foarte ne
regulat aici ; spune-i ·lui Schr[aimm.) să-mi .trimită un exempla:r sous 
bande *, desigur ,el va iputea face ['Ost de unul d�ă nu •are cumva 
un exemplar disponibil. Mă bucur !foarte mult •să .aflu că, în cele 
din urmă, iLando1iphe 1s�a purtat 1ca run ilaş veritabil ; eu tot mai 
aştept :fai.moasa 1scriisoare de li.a el. 

Mă înfurie la culme rînduielile tîmpite de aici, care mă împie
dică aproape cu desăvîrşire să fac o muncă regulată şi fără între
ruperi. La una dintre biblioteci nu am acces, la cealaltă, publică, 
numai arareori găsesc lucrurile care mă interesează acum în pri
mul rînd, şi nici orele nu-mi convin ; aşa că nu-mi !ămîne deoît 
lamentabilul Atheneu, unde nu poţi găsi niciodată nimic şi unde 
biblioteca este într-o dezordine îngrozitoare. Aşa, de exemplu, acum 
alerg din nou tîn zadar după Napier ** şi de fiecare dată trec 2-
3 săptămîni pînă cînd poţi foce rost de volumul următor. Din despe
rare m-am apucat de „Scrisorile" lui Cicero şi cu ajutorul lor stu
diez 11.e regne de *** Louis-Philippe şi icorupţia Directoratului. Este 
o chronique 1scan1daleuse **** foarte amuzantă. Cicero este în
tr-adevăT de nepreţuit - profesorul Krug şi Sebastian Seiler în
tr-un singur om. De •la facerea .lumii şi pînă ·aioum n-a •exi·stat iprintre 
toţi fil�stinii o ·oanalie mai josnică deoît aiciest individ. Voi conspecta 
cum ise ,cuvine această 0cărtkkil incîntătoare. .A:tît pentru astăzi. 

[Manchester] , 17  martie 1851 

Publicat pentru prima oară 
Îill : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

* - sub banderolă. - Nota !rad. 

Al tău 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ger.mană 

** W. P. Napier. „Istoria răzbqiului pin Peninsula Pirineică". - Nota red. 

*** - domnia lui. - Nota trad. 

**** - istorie scandaloasă. - Nota !rad. 
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Londra, 17 martie 1851 

Toată săptămîna nu ţi-am scris. In primul rînd am avut şi eu 
gripă, datorită afinităţii noastre elective. Şi, pe urmă, am fost crible 
de petites miseres *, care s-au năpustit toate asupra mea în această 
săptămînă funestă. 

Alăturat îţi trimit amuzantele scrisori ale cavalerului Willich. 
In fiţuica murdară ** a lui Heinzen a apărut o pretinsă cores

pondenţă din Paris, fabricată aici, la Londra, în care, se înţelege de 
la sine, în primul rînd sîntem atacaţi noi doi, apoi Rudolf Schramm, 
deputatul, „pentru că cheltuieşte fără nici o ezitare banii soţiei sale",  
apoi 11semioamenii Tausenau, Julius şi Bucheru ; şi ,  în cele din urmă, 
cu mult venin, marele Kinkel. Heinzen nu-i iartă niciodată şi pentru 
nimic în lume că-i face concurenţă la cerşetorie. Numai marele 
Ruge şi Struve sînt lăudaţi. Despre Ruge, în această scrisoare din 
Paris scrie că a plecat pentru o zi din Brighton la Londra. Heinzen a 
creat acest articol de cleveteală, adunînd laolaltă şi tipărind bîrfe
Hle 'dintr-o 1scrisoare parUculară a �ui Ruge şi dintr-o scrilsoare 
particulară a Jui Baimberger, adică acuzaţii 1care se bat cap IÎn ciap. 

La marele banchet, unde Ruge a apărut în chip de „prost fără 
margini" - Wolff şi Liebknecht au fost martori oculari -, nu a 
venit nici un deputat din Berlin sau din Frankfurt 230• Ei nu vor e> 
hegemonie Ruge-Struve . .Clica R. Schramm, contele Reichenbach *** 
(cel din ·Frankfurt, nu veteranul partidului ****, Oppenheim şi 
Bucher) şi,  :în sfîrşit, Julius, pe icont prQpriu, ţes din nou icu toţii' 
intrigi împotriva zeilor prostiei. Bineînţeles, tot din motive înalte. 
Je vous dis, de la merde, la merde tout pure, toute cete canail
le-la *****. 

La banchet, Kinkel, care publică tot felul de calomnii împotriva 
noastră, a rostit în stilul său superelegant o cuvîntare plină de duio-

* - copleşit de grijile cotidiene. - Nota trad. 
** „Deutsche Schne!lpost". - Nota red. 

*** Oscar Reichenbach. - Nota red. 
**** Eduard Reichenbach. - Nota red. 

***** - Iţi spun, un rahat, nimic a.ltcevp. decît un rahat, asta sînt toate 
e.Ci!ste canalii. � Nota trad. 
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şie desipre împăcarea tuturor „începînd de la simplii llllptători pen
tru constituţie pînă la republicanii roşii" .  

Toţi aceşti neghiobi susipină după reipublică, şi Kinkel, întîm
plător, chiar după republica rroşie, şi 1în acelaşi timp pupă servil în 
fund constituţia eng,leză, ,contradicţie asupra căreia pînă şi inocentul 
„Morning Chronicle" ·a binevoit să le atragă ratenţia, arătînd oom
pleta J0rr 11psă de Jogică. 

Despre Landolphe nimic nou. Cu demnitatea unui „homme 
d'honnoor" * îşi 1poartă conştiinţa de escroc demasoa:t. 

Comedia cu Blanqui încă nu s-a terminat. Fostul căpitan Vidil 
a trimis la „Patrie" o declaraţie în care spune că sentimentul lui de 
onoare şi dragostea de adevăr îl silesc să declare că L. Blanc, toţi 
ceilalţi şi chiar el au minţit în declaraţia iniţială. Comitetul era aJ
cătuit

-
din 1 3, şi nu din 6 persoane. Lor, tuturor, le-a fost arătat 

toastul lui Blanqui şi toţi l-au discutat. El, Vidil, a fost dintre cei 
6 231• Nobilul Barthelemy, care nu a citit această scrisoare, după 
dtev·a zile a trimis J•a rîllldul lui o dedlar.aţie la „Patrie" [n care 
arrată rC'ă el a primit toastul, idar nu ·l-a [ăcut cunoscut celor1aJţi, 
dovedinid prin aceasta că e un triiplu mincinos. „Patrie" ,  care a 
publicat rscrisoarea lui şi în încheiere a .declar.at că nu va mai 
aocepta nimic din ipartea acestor măgari, a dat, totodată, urmă
toarea notă introductivă : 

„Adeseori ne-am pus întrebarea, la care este greu de dat un 
răspuns, ce este specific la demagogi : lăudăroşenia sau prostia ? 
O a patra scrisoare sosită de la Lqndra a făcut ca răspunsul la 
această întrebare să fie şi mai greu de dat. Cîte făpturi nefericite 
sînt pînă-ntr-atît roase de patima scrisului şi de dorinţa de a-şi 
vedea numele tipărit în gazetele reacţionare, încît nici cea mai 
mare umilire şi nici autoînjosirea nu le face să dea înapoi I Ce le 
pasă lor de batjocura şi de indignarea publicului ? «Journal des 
Debats»,  «Assemblee Nationale» şi «Patrie» vor publica exerciţiile 
lor stilistice. Pentru a avea parte de această fericire, democraţiei 
cosmopolite nici un preţ nu i se pare prea mare etc. ln numele 
mizericordiei publicistice inserăm deci în coloanele ziarului nostru 
scrisoarea de mai jos a «cetăţeanului» Barthelemy ; ea este o nouă 
şi, sperăm, ultimă dovadă a autenticităţii faimosului toast al lui 
Blanqui, a cărui existenţă au contestat-o cu toţii, iar acum sint 
gata ,să se ia de (păr 1care s�o JCertifke mrai ântîi " **· 

Nu-i aşa că e straşnic ? 

* - om de onoare. - Nota trad. 
** ln limba franceză în original. Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8, 

Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 323. - Nota trad. 
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Am primit Post Offioe Order *-ul tău. Dacă şi în comerţul tău 
plăteşti asemenea dobînzi, înseamnă că sau profiturile, sau pier
derile tale sînt enorme. 

Nu uita să-i scrii lui Dronke. Galeer a murit. Aşa că pune 
scrisoarea într-un plic către Th. Schuster din Frankfurt. 

Publicat pentru prima oară 
Î!Il : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1 91 3  
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Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană. 
şi franceză 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Istoria cu toastul lui Blanqui evoluează, într-adevăr, peste mă

sură de frumos. Declaraţia lui Vidil este de nepreţuit în ceea ce-l 
priveşte pe Louis Blanc - individul este prezentat în faţa Franţei 
şi Angliei ca un mincinos ordinar. Barthelemy a încurcat-o cum 
nu se poate mai bine. - Există un pasaj în scrisoarea ta pe care 
nu-l înţeleg : Vidil declară : 1 1Comitetul era alcătuit din 13, şi nu 
din 6 persoane . . .  El, Vidil, a fost dintre cei 6" .  Cine sînt cei 6 ?  
Semnatarii primei declaraţii sau, poate, fracţiunea, care a hotărît 
ca toastul lui Blanqui să fie dat publicităţii ? 

Că s-a iscat o zarvă printre germani, de asemenea, nu-i rău. 
Am văzrut IÎn 11Daily News" o [leilatare despre banchet. Intrucît ban
chetul a fost respectabil, de data •aista nici d-l Mazzini nu ·s-a jenat 
să ia parte. 11Generallul Haug in the chair ** I "  Individul ăsta pro
mite ·Să derv:ină o caricatură a generaQului Dubourg de la 1830. Dacă 
juJdecăm. ldupă anun�ul clin 1 1Times" ,  taverna 11Golden Star" a lui 
Gohringer a devenit ,acum foarte respectabilă. Intrrucît trebuie să 
viedem tot materialul IÎn legătură cu bîrfeli1le 0astea, n-ar fi rău să 
trimitem ,a;c�lo o patrulă ode recunoaştere - il s'en trouvera bien 

* - mandatul poştal. - Nota trad. 
** - ca preşedinte. - Nota trad. 
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un qui voudr.a 1mettre son nez ,dans 1cette merde-1a, meme au risque 
d' etre mis a la IPOrte *. 

l.Jaist - but not Jeast ** -, datorită epopeii iui WHlich ***, 
m-am 1aimuzat copios astăzi �a micul dejun. Oe imbecil l Nu 1înţeleg 
cum ·a putut să ia scrisoarea lui Schr[amm] drept un ·răspuns Ila 
prima ·lui scrisoare. Dar ·perspectiiv:a unei id�ctaturi militare in iP110-
vincia renană, !fără presă, care i-ar putea faice şicane, isapristi ****, 
i-a sucit, desigur, capul ·acestui dobitoc \Încuiat. Un adevărat capi
taine d'armes ***** 1şi iplutoni.er l Rev;oluţia socială cu ajutorul unei 
.„supe a ·sărncilior" pentru ifamiliHe La:ndwehrului ; statistica ["edusă 
la un registru de „provizii, vite, mijloaice ide tran!sport şi 1oaimeni" I 
A:cest plan de :rev;oluţie .e mai �va decît primul p�an, icu 5 OOO de 
oameni să 1cucereşti Germania, ·este complet tîmpit. iDacă Land
wehrul nu acceiptă acest lUJcru, înseamnă că nu mai poţi .avea .în
credere în omenire. „Pe unii oameni i-aş aduce <:u mine, iar pe 
alţii i-aş chema• - ştii l a  •ce is-a gîndit individul ? ,,Cetăţeanul 
J<:arl Marx este ichemat să ·se prezinte \În 48 Ide •ore la Koln şi să 
preia con.ducerea finanţelor şi a reformelor 1sociale sub surprave
ghevea şi controlul ·cetăţeanu[ui Gebert. Nesupunerea faţă ,de acest 
ordin şi oriice !Împotrivi.re sau reflecţie pe :marginea lui, ca ş.i o.riC'e 

glume necuviincioase vor fi pedepsite icu moartea. Cetăţeanului 
Marx i se va da pentru pază un isubofiţer .şi şase oameni " .  - Şi 

-ce spune individul ăsta despre •Scharpper l „Nous ne voulons plus 
de j ouisseurs ! "  ****** Va să ziică chiar şi :spartana pot half and 
haU ******* şi guduratul umH al 'a!Cestui porc gras pe lîngă femei 
ieste considerat sibaritiism ide feldwebel111l 1care ibea pe gratis şi este 
satisfăcut de el •însuşi. De altfel, 1cine ştie dacă acest porc gr.as, la 

un asediu al Kolnului, nu ar proceda aşa icum a procedat nobilul 
Palafox Ja Saragossa ; acest nobil în timpu1 ·celui de-al doilea asediu 
(asediul propr1u-zis) de la Saragossa 232 nu IS-'a arătat ni.ciodată •la 
faţă, pentru •că, împreună cu 3-4 idetraioaţi şi o grămadă de prosti

tuate, petrecea într-o pivniţă ide mănăstire, foarte rezistentă [a 
bombe, printre butoaie de vin, şi nu şi-a fă!cut .apariţia dedt atunci 
cînd a trebuit să semneze condiţiile ide capitulare. 

* - se va găsi cu siguranţă cineva care să vrea să-şi vîre nasul ln 
rahatul ăsta, chiar cu riscul de a fi dat pe uşă afară. - Nota trad. 

** - Ultimul - dar nu de ultimă importanţă. - Nota trad. 
*** Vezi volumul de faţă, p. 179�180. - Nota red. 

**** - la dracu. - Nota trad. 
***** - maestru de arme. - Nota trad. 

****** - „Nu mai vrem oameni care să alerge după plăceri" • 

.Nota trad. 
******* - o halbă jumate bere - j umate porter. - Nota trad. 
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Dar la ce răspunde Willich în a treia scrisoare a sa, plină de 
entuziasm, în care se arată sigur de victorie şi în care singurul lucru 
de care se jeluieşte este lipsa de bani ? I-a mai trimis Schr[amm] o 
scrisoare sau a răspuns Becker * la cea de-a doua scrisoare a lui 
W[illi<:h] ? Explique-moi cela ** şi spune-mi dacă ai nevoie acum 
să-ţi trimit scrisorile înapoi ; eu le-aş mai reţine bucuros un timp, 
pentru 1ca, J.a nevoie, să fac unele extrase. 

Speculaţia icu căile forate este din nou ·în floare - de la 
1 ianuarie cursul majorităţii acţiunilor a crescut cu 40°/o, cel mai 
mult crescînd cursul celor mai proaste. <;a promet I *** 

[Manchester] , miercuri 19 martie 1851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der BriefwechseJ zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 
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Al tău 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 233 
la Manchester 

[Londra, 22 martie 1851} 

Dragă Engels I 
L-am rugat pe Pieper să copieze pentru tine faimosul document. 

Ruge, sub pretextul că a garantat împrumutul lui Mazzini, cere bani, 
pentru a-i preschimba în „opinie publicău.  In rîndurile „prusacilor" 
de aici - Bucher, Elsner, Zimmermann etc. - domneşte o mare 
indignare stârnită de acest „guvern [p110Vizoriu !P'llternic", 

Cîit !despre cei „şaseu care ţi-au produs un �enea trou
ble ****, ei ·au fost : Landolphe şi B-Ianc, Wtllioh şi Schapper, Bart
helemy şi Vidil, cu un cuviînt cei şase matadori ; ungurii, polo
nezii etc., gtloată Jăisată deoparte, nu au figurat. 

* Hermann Becker. - Nota red. 
** - Explică-mi asta. - Nota trad. 

*** - Este foarte promiţător I Nota trad. 
**** - nedumerire. - Nota trad. 
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In cea de-a treia scrisoare, Willich dă un răspuns numai pro
priilor sale gînduri. N'a re<;u ni lettre ni rien de la part des Becker 
-et des Schramm *· Astăzi filăcăul va avea o zi plăe'Ută . .Aicum vreo 
două săiptămîni, pe la o:ra 2 noaptea, Wolif ** �-a 1ntîlnit îutr-o 
cafenea frecventată de prostituate şi i-a strigat în gura mare : Ah I 
virtuosul Willich aici I După care virtuosul a şters-o . 

.Adevăratul oontriver *** ·al CentraLdodge **** germane 234 
-este neobositul, delicatul ierbivor şi operator de bătături, Struve. 
Individul se ocupă acum cu vechea lui meserie de a atrage atenţia 
asupra sa cu ajutorul cranioscopiei, moralei şi a altor neghiobii de 
felul ăsta. Un şarlatan care strigă prin bîlciuri şi mai are şi o voce 
nazală dogită. Măgarul a întocmit în ultimii 25 de ani un „dicţionar 
democrat al ştiinţelor politiceu şi o „istorie democrată a lumii" 235 ; 
nici una din aceste lucrări nu reprezintă nimic : una este o simplă 
.traducere a lui Welcker-Rotteck 236 în limba lui Struve, cealaltă -
Rotteck 237 parafrazat în stil democratic. Şi Ruge a decăzut atît de 
jos, incit numai milostiva poliţie l-a oprit să nu publice această tîm
penie în Germania. 

Prostul Kinkel se pricepe de minune să risipească iluziile filis
tinilor. Nimic nu-l demască mai categoric pe acest măgar decît 
iaptul că a nimerit în mîinile unor asemenea arlechini cu experienţă 

ca Struve şi Ruge. In orice caz, în compania asta o să-şi piardă pie
lea de leu. 

Al tău 
K. Marx 

Jones a fost acum cîteva zile la mine şi - mai ales în urma 
noilor demascări - se felicită că l-am salvat, sfătuindu-l să nu parti
cipe la banchet. 

Publicat pentru prima oară 
i111 : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd.  I, Stuttgart, 1 913 

Se tipăreşte du!!Jă manuscris 

Tradus din limba germană 

* - Nu a primit nici scrisoare şi nici altceva de Ia alde Becker şi 
Schramm. - Nota trad. 

** Ferdinand Wolff. - Nota. red. 

*** - creator. - Nota trad. 

**** - escrocheriei centrale. - Nota trad. 
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Dragă Engels I 

77 
Marx către Engels 238 

la Manchester 

[Londra), 31 martie 185f 
28, Dean Street, Soho 

In timp ce tu te ocupi de istoria războiului, eu duc un mic război: 
în care sînt ameninţat să fiu by and by * învins şi din care nici 
Napoleon şi nici chiar Willich - Cromwellul comunist - nu ar 
găsi o ieşire. 

Tu ştii că la 23 martie trebuia să plătesc 31 I.st. şi 10 şilingi: 
bătrînului Bamberger, iar la 16, 10 1. st. evreului Stiebel, totul pe 
nişte poliţe puse în circulaţie. Prima căreia m-am adresat a fost 
soacra mea **, prin intermediul lui Jenny. Aceasta a răspuns căr 
d-l Edgar *** a fost din nou expediat în Mexic cu restul care a 
rămas din banii lui Jenny, şi eu n-am putut stoarce nici o centimă. 

Atunci i-am scris mamei mele, ameninţînd-o că voi trage o poliţii 
pe numele ei, iar în cazul cînd n-o va achita voi pleca în Prusia şi 
mă voi lăsa arestat. Aveam chiar de gînd să fac acest lucru, la ne
voie, dar, bineînţeles, nu mai pot uza de acest mijloc acum, după. 
ce măgarii au început să urle în ziare că muncitorii s-au îndepăr
tat de mine, că mi-a scăzut popularitatea şi altele. De altfel, totul 
ar fi arătat ca o abilă manevră politică, ca o pastişare mai mult sau 
mai puţin gîndită a lui Iisus Hristos-Kinkel. I-am comunicat bătrî
nei că ultimul termen este 20 martie. 

La 10 martie mi-a comunicat că vrea să scrie rudelor ; la 18 mar
tie m-a anunţat că rudele nu au răspuns, ceea ce însemna că afa
cerea e clasată. Eu i-am răspuns imediat că rămîne în vigoare ceea 
ce i-am scris în prima mea scrisoare. 

Cu ajutorul lui Pieper i-am plătit lui Stiebel la 16 martie cele 
10 I.st. La 23 martie, după ce am făcut o serie de demersuri infruc
tuoase, poliţa pentru bătrînul Bamberg a trebuit, bineînţeles, să fie 
protestată. Bătrînul mi-a făcut o scenă oribilă şi, în plus, m-a făcut 
de două parale faţă de respectabilul Seiler. Măgarul, prin bancherul 
lui din Trier, a cerut referinţe despre mine de la bancherul Lautz. 
Ăsta, b [ancherul] bătrînei şi duşmanul meu personal, i-a scris, de-

„ - treptat. - Nota trad. 
** Karo!ine von Westphalen. - Nota red. 

*** Edgar von Westphalen. - Nota red. 
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sigur, tot felul de nerozii despre mine şi, în plus, a mai şi stîrnit-o 
pe bătrînă împotriva mea. 

Cit despre bătrînul Bamberger n-am avut altă soluţie decît să-i 
dau două poliţe, una pe numele lui la Londra, pe termen de o lună 
începînd de la 24 martie, cealaltă pe trei săptămîni la Trier, pe nu
mele bătrînei, pentru acoperirea primei poliţe. Imediat am infor
mat-o pe bătrînă. Astăzi, o dată cu scrisoarea ta, am primit una de 
la bătrînă, în care cu cea mai mare impertinenţă şi, în plus, plină de 
indignare morală mă înfruntă şi îmi declară direct că va protesta 
orice poliţă trasă de mine pe numele ei. 

Aşadar, la 21 aprilie mă pot aştepta la ce-i mai rău de la bă
trînul Simon Bamberger, ajuns în culmea furiei. 

Soţia mea a născut la 28 martie. Naşterea a fost uşoară, dar 
acuma e grav bolnavă, şi cauzele sînt mai mult de ordin material 
decît fiziologic. In afară de asta, în casă nu am verbalement * nici 
un farthing **, în schimb am o sumedenie de note de plată de la 
micul commerce ***, măcelar, brutar and so forth ****· 

Din Scoţia voi primi o copie după testament peste 1-8 zile. 
Dacă se poate face ceva, micul Bamberger o va face, în propriul său 
interes. Dar nu pot să contez pe asta. 

Trebuie să recunoşti că toată această porcărie nu este prea 
plăcută şi că sînt înglodat pînă peste cap în murdăria asta mic-bur
gheză. Şi, pe deasupr,a, .se mai ·spune ,că i-.am exp1oatat pe munci
tori I şi năzuiesc la dictatură I Quelle horireur *****· 

Mais 1ce n'est ipas tout ******· Fabricantul care mi-a trimiis bani 
de Ja Trier Ja Bruxelles se ţine de capul meu, ce11îndu-mi ·să-i res
titui suma, pentru că uzina [ui 1siderurgică merge prost. Tant pis 
pour lui *******. Nu ipot 1să-i lfac pe !Plac. 

Şi, în sfîrşit, pentru ca povestea să aibă un sfîrşit tragicomic, 
mai apare şi un mister, pe care ţi-l voi dezvălui acum en tres peu 
de imots ********· Dar a1Cum am tf.o.st deranjat, trebuie 1Să mă duc 
s-o !Îngrijesc !Pe soţ.ia mea. Aşa 1că cea1altă chestiune, în car,e ai şi 
tu un rol, rămîne pentru data viitoare. 

* - literalmente. - Nota trad. 
** - leţcaie. - Nota trad. 

*** - comerţ. - Nota trad. 
**** - şi aşa mai departe. - Nota trad. 

••-• - Ce oroare. - Nota trad. 
****** - Dar asta nu-i încă tot. - Nota trad. 

******* - Cu atît mai rău pentru el. - Nota trad. 
******** - în foarte puţine cuvinte. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 
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Apropo. Cum socotesc comercianţii, fabricanţii etc. acea parte 
din profit folosită pentru întreţinerea lor ? Banii ăştia îi iau tot de 
la bancher, sau cum se procedează ? Te rog răspunde-mi. 

Publicat pentru prima oară 
in întregime IÎlll : Marx-Engels. 
Gesamtausgaibe. 

Se Hpăreşte dwpă manuscris 

Tradus din limba germană 

Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

Dragă Engels I 

78 
Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra] . 2 aprme * 1851 

Alăturat îţi trimit plicul scrisorii pe care am primit-o astăzi de 
fa tine. Nu cumva Pitt Ermen ţi-a deschis scrisoarea ? Trebuie să 
clarifici această problemă. 

Postordreoffice ** al tău mi-a sosit foarte la timp. Şi de data 
.aceasta rapiditatea a înzecit capitalul, ca profiturile căilor ferate la 
signore *** Proudhon 239. 

Poţi fi sigur că nu stau cu mîinile încrucişate. Şi în afară de 
avances **** ale tale, �er să stnîng din diverse colţuri ale lumii 
banii care-mi mai lipsesc. 

Despre mystere ***** nu-ţi scriu nimic, fiindcă, în orice caz, la 
sfîrşitul lunii aprilie vin la tine, cotite que cotite ******. Trebuie să 
plec pentru vreo săptămînă de aici 24o. 

Ceea ce-i mai prost pentru mine este că, în momentul de faţă, 
am fost nevoit să întrerup brusc cercetările la bibliotecă. Am îna
intat atît de mult, încît peste vreo cinci săptămîni o să termin cu 
toate fleacurile astea economice. Et cela fait *******, voi elabora 
acasă economia, iar la Museum mă apuc de altă ştiinţă. c;::a corn-

* !n original : martie. - Nota red. 
** - Mandatul poştal. - Nota trad. 

*** - domnul. - Nota trad. 
**** - avansurile. - Nota trad. 

***** - mister. - Nota trad. 
*•**** - cu orice preţ. - Nota trad. 

******* - Şi după ce voi face asta. - Nota trad. 
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mence a m'ennuyer *. In fond, de la A. Smith şi D. Ricardo încoace 
această ştiinţă nu a mai făcut nici un pas înainte, deşi cercetările
izolate, adeseori ultrasubtile, au dus la unele .reZUJl.tate. 

Răspunde-mi la întrebarea pe care ţi-am pus-o în ultima mea 
scrisoare. 

Intrucît tu te ocupi acum cu ştiinţa militară, n-ai putea să pre
lucrezi într-o formă nouă, cu ajutorul lui „Neue Rheinische Zeitung";  
b1ue book .a [ui Palmerston 241 etc. istoria caimpaniilor maghiare ? 
c;a serait tres utile **. Mai devreme sau mai tîrziu voi publica două 
volume de cîte 60 de coli, şi acolo materialul acesta ar fi grozav 
de potrivit. Dacă vrei să cunoşti amănunte cu privire la intrigi, bă
tălii, personalităţi, nu trebuie decît să-mi trimiţi scrisorile - des
chise - în legătură cu aceasta pe ·adresa : către d-na baroană von 
Beck. Am luat legătura cu ea. A fost spioana lui Kossuth şi este o 
adevărată cronică a porcăriei maghiare. Il faut l'exploiter ***. E 
prea proastă ca să se priceapă să ascundă adevărul. Am făcut expe
rienţe în această privinţă. 

Soţia mea a născut, din păcate, o fetiţă ****, şi nu un gar-
9on *****. Dar ,ceea ce e şi mai prost e că nu se simte bine. 

Anexez o scrisoare de la Daniels, căruia i-am scris pe larg de
spre „Fiziologia"  242 sa. Ceea ce e pe jumătate raţional în scrisoarea 
sa este ecoul spuselor mele. !n orice caz, trimite-mi înapoi această 
mîzgălitură şi scrie-mi ce părere ai despre ea. 

Al tău 
K. Marx 

M-ai îndatora foarte mult dacă, dans Ies circonstances actuel
les ******, mi-ai scrie cît mai des. Ştii că societatea mea aici se 
reduce (p•lus ou moins ******* la nişte tineri prostănaci. 

Publicat ;pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* - Asta începe să mă plictisească. - Nota trad. 
** - Asta ar fi foarte util. - Nota lrad. 

*** - Trebuie să ne folosim de ea. - Nota trad. 
**** Franziska. - Nota red. 

***** - băiat. - Nota trad. 
****** - în împrejurările de faţă. - Nola trad. 

******* - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
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79 
Engels către Marx 

la Londra 

221 

Povestea cu scrisoarea pe care ai primit-o de la mine şi care 
era deschisă e foarte ciudată. La birou n-ar fi putut-o deschide decît 
funcţionarul nostru, şi nu-l cred capabil de asemenea îndrăzneală ; 
în plus, n-ar fi putut face asta decît în absenţa bătrînl,llui Hill, şi nu 
<:red ,că acesta să fi lipsit vreun 1II1oment din bimu. Nici unul dintre 
Ermeni nu era în oraş. Chestiunea asta nu poate fi, bineînţeles, lămu
rită, fiindcă - vu * interpelările din parlament cu privire la emi
granţi - există şi posibilitatea să fi fost deschisă chiar la poştă. Am 
observat încă mai de mult că funcţionarul nostru mă cam suspec
tează şi pare mai cunînd să fie angajatul lui „Enmen Bmthers" decît 
al firmei „E[rmen] and E[ngels] " ; dar de aici şi pînă la a-mi des
chide scrisorile ii y a loin encore **· In orice caz, pe viitor voi şti 
să preîntîmpin acest lucru. Chiar dacă prostul ăsta ar fi citit scri
soarea, tot nu i�ar .fi de mare folos ; căci dacă indiv1dului ăsta i-ar 
trece vreodată prin cap, de pildă cînd ar veni bătrînul aici, să se 
folosească de cele aflate, s-ar compromite într-atît, încît ar fi ime
diat dat afară. Dar, după cum ţi-am spus, nu-l bănuiesc capabil de 
un asemenea curaj. 

Intrebarea pe care mi-o pui în penultima ta scrisoare nu este 
prea limpede. Cred, totuşi, că cele ce urmează te vor satisface. 

Negustorul ca firmă, ca persoană care realizează profit, şi ace
laşi negustor în calitate de consumator sînt în comerţ două persoane 
cu totul diferite, care se opun una alteia ca adversari. Negustorul 
ca firmă se numeşte contul capital, respectiv contul profit şi pier
dere. Negustorul ca om care se îndoapă, bea, plăteşte chirie, face 
copii se numeşte contul cheltuieli personale. Contul capital debi
tează deci contul cheltuieli personale cu fiecare centimă care trece 
din buzunarul negustorului în buzunarul particularului şi, deoarece 
contul cheltuieli personale are numai debit, şi nu şi credit, este deci 
unul dintre cei mai răi debitori ai firmei, iar la sfîrşitul anului în
treaga sumă cu care este debitat contul cheltuieli personale consti
tuie o pierdere netă şi va fi scăzută din profit. La încheierea bilan
ţului şi la calcularea procentului de profit, în mod obişnuit, suma 

* - avind în vedere. - Nota trad. 
** - mai este încă mult. - Nota trad. 
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folosită pentru cheltuielile personale figurează totuşi, ca şi cînd ar 
mai exista, ca parte a profitului ; de exemplu, dacă la un capital de 
100 OOO de taleri s-au cîştigat 10 OOO de taleri, dar 5 OOO s-au cheltuit 
în scopuri personale, se socoteşte că s-a realizat un profit de 1 0°/o, 
şi, după ce totul a fost corect înregistrat, în anul următor contul 
capital figurează cu suma de 105 OOO de taleri. Procedura în sine 
este ceva mai complicată decît ţi-am expus-o eu aici, deoarece con
tul capital şi contul cheltuieli personale vin în atingere rareori, sau 
numai la încheierea bilanţului, şi contul cheltuieli personale figu
rează în mod obişnuit ca debitor al contului casa, care are rolul de 
intermediar ; dar pînă la urmă totul se reduce la acest lucru. 

Cînd sînt mai mulţi asociaţi, chestiunea e foarte simplă. De 
exemplu, A a investit în afacere 50 OOO de taleri şi B tot 50 OOO ; ei 
realizează un profit de 10 OOO de taleri şi cheltuiesc fiecare 2 500 de 
taleri. Conturile se prezintă la sfîrşitul anului - în contabilitatea 
simplă, fără conturi imaginare - astfel : 

A. ln creditul conturilor A & B - capital vărsat„. 50 OOO de taleri 

A. " „ „ „ - partea de profit 5 OOO „ 

55 OOO de taleri 

ln debitul conturilor A & B - numerar„„„„„„„„„. 2 500 de �aleri 

A. ln creditul contului pentru anul următor„„„„„„. 52 500 de taleri 

Acelaşi lucru şi în ceea ce-l priveşte pe B.  Dar firma consideră 
totuşi întotdeauna că a realizat un profit de 100/o. Intr-un cuvînt, cînd 
calculează procentul de profit, negustorii ignorează cheltuielile per
sonale ale asociaţilor ; în timp ce, dimpotrivă, cînd calculează spo
rirea capitalului datorită profitului, ţin seama de aceste conturi. 

Despre campania maghiară - sau, şi mai bine, dacă s-ar putea, 
despre toate campaniile dintre 1848 şi 1850 - mi-ar plăcea să scriu, 
cu condiţia să-mi pot face rost de materiailuil informativ necesar, 
„Neue Rheinische Zeitungu mi-ar putea servi doar pentru a-l com
para cu buletinele austriece, şi ştii cit de incomplete sînt acestea. 
Numai în legătură cu această campanie aş avea nevoie de cel puţin 
10-12 lucrări, şi chiar şi în acest caz tot mi-ar lipsi esenţialul : 
„Kâzlăny" („Monirteur")  ial lui Kossuth. In nici un •ailt domeniu nu 
este atît de uşor să te faci de rîs ca în istoria războaielor dacă în
cerci să emiţi aprecieri fără a dispune de toate datele cu privire 
la forţe, aprovizionare, muniţii etc. Toate astea ar merge pentru 
un ziar, fiindcă toate ziarele sînt la fel de prost informate, şi în 
acest caz trebuie numai să tragi concluziile juste din cele cîteva 
date de care dispui. Dar pentru ca referitor la toate momentele 
hotărîtoare să poţi spune post festum : în cazul acesta ar fi trebuit 
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să se procedeze aşa şi aşa, în cazul acesta s-a procedat bine, deşi 
rezultatul pare să dovedească contrariul, pentru aceasta, după păre
rea mea, nu s-au publicat suficiente materiale cu privire la războiul 
maghiar. De exemplu, cine o să-mi furnizeze datele despre situaţia 
armatelor austriece şi maghiare şi a diferitelor corpuri de armată 
în ajunul fiecărei bătălii şi al fiecărei mişcări importante '? Pentru 
aceasta ar fi trebuit să fi fost mai întîi publicate memoriile lui Kos
suth şi ale lui Gorgey şi să existe planurile de bătălii şi campanii, 
propuse de Dembinski, în forma lor originală. Totuşi, şi pe baza 
materialului existent, unele probleme ar putea fi lămurite şi s-ar 
putea, pare-se, scrie un articol interesant. Un lucru e clar chiar de 
pe a.cum : insurecţia maghiară la începutul anului 1849, ca şi răs
coala din P olonia din 1830, ica şi Imperiu� :rus din 1812, a fost sal� 
vată numai datorită iernii. Ungaria, Polonia şi Rusia sînt singurele 
ţări din Europa în care o invazie a inamicului pe timp de iarnă nu 
e cu putinţă. Totuşi, cînd o insurecţie nu-i salvată decît de mizeria 
adîncă de care e înconjurată, este fatal. Dacă povestea dintre 
Austria şi Ungaria ar fi izbucnit în mai în loc să izbucnească în 
decembrie, nu s-ar fi organizat niciodată o armată maghiară, şi 
toată istoria asta s-ar fi sfîrşit ca la Baden, ni plus ni moins *· Cu 
cît studiez mai mult războaiele, cu atît creşte dispreţul meu pentru 
faptele de eroism - faptele de eroism sînt o vorbă goală, pe care
un soldat serios nu o foloseşte niciodată. Napoleon, cînd nu scria 
proclamaţii şi nu rostea tirade, ci vorbea coolly **, nu folosea 
niciodată asemenea cuvinte ca glorieux courage indomptable *** 
etc., ci spunea cel mult : il s'est bien battu ****· 

De altfel, nu încape îndoială că, dacă la anul izbucneşte o revo• 
luţie în Franţa, Sfînta Alianţă va ajunge cel puţin pînă la zidurile 
Parisului. Şi, cu toate admirabilele cunoştinţe şi rara energie pe 
care le vădesc revoluţionarii noştri francezi, este foarte îndoielnic 
că forturile şi valul de fortificaţii ce înconjură Parisul vor fi sufi
cient aprovizionate cu arme şi ·alimente. Iar dacă vor fi cucerite 
două fmturi, de exemplu St. Deniis şi cel mai apI10piat spre răsărit, 
Parisul şi Revoluţia, jusqu'a nouvel ordre *****, se vor duce pe 
copcă. Data viitoare am să-ţi expun ideea asta ceva mai amănunţit 

* - nici mai mult, nici mal puţin. - !Vota trad. 
** - cu sînge rece, rezonabil. - Nota trad. 

*** - curaj glorios, de neclintit. - Nota trad. 
**** - a luptat bine. - Nota trad. 

ii**** - p!nă la noi ordine. - Nota trad. 

17 - Marx-Engels - Opere, vei. �7 



224 79. Engels către Marx. 3 aprilie 1851 

din punct de vedere militar şi, totodată, îţi voi arăta car.e este 
singura măsură ce poate ifi luată pentru a slăbi rrnăcar ofensiva : 
ocuparea de către kancezi a fortăreţelor belgiene şi a celor de pe  
Rin printr-un coup de main * insurecţional foarte dubios. 

Cred c-o să te amuze următoarea anecdotă care caracterizează 
rutina militară prusiană şi explică înfrîngerea de mai tîrziu de la 
Jena etic. : loviturile, în •aiparenţă îndrăzneţe, au fond ** însă 
foarte sigure, ale lui Napoleon în campania de la Marengo l-au 
făcut pe generalul prusian Biilow, din şcoala bătrînului Fritz, tatăl 
sau unchiul lui Biilow de mai tîrziill, din 1 8 13 ,  să ajungă la urmă
toarea convingere : 1) trebuie să se introducă un sistem de ducere 
a războiului bazat pe absurd, adică adversarul să fie mereu 11pus 
în încurcătură" prin mereu alte nebunii ; şi 2) infanteria să fie în
zestrată cu lănci, în loc de baionete, ca în războiul de 30 de ani ! 
Pentru a-l înfrînge pe Napoleon, trebuie să desfiinţeze praful de 
puşcă, qu'en dis-tu *** ? 

Sînt foarte bucuros că, totuşi, la sfîrşitul lunii vei veni la 
mine. Dar cu ocazia asta trebuie să-mi aduci colecţia completă a 
lui 1 1Neue Rheinische Zeitung" ,  pe baza căreia îmi voi întocmi 
un dosar cu toţi măgarii democraţi germani, precum şi cu cei fran
cezi - treaba asta trebuie făcută, în orice caz, înainte de a fi din 
nou tîrîţi de ei în cine ştie ce murdărie. N-ar fi rău dacă, în acest 
soop, onorabilul Liebknecht, qui est Cl!�sez bon pour cela ****, s-ar 
duce la Museum ***** să citească despre ,rezultatul votărilor în 
Adunările din Berlin, Frankfurt şi Viena, oare se găsesc precis 
acolo (sub formă de dări de seamă stenografiate) , şi să facă extrase 
cu privire la toţi cei de 1Stînga. 

Ştii că n-am citit sfîrşitul lucrării lui Daniels ******. Faptul că 
tipul ăsta se cramponează de ideea că „noţiunile" ar fi factorul 
intermediar între .oameni etc. este e�licabil ; niciodată nu-i vei 
putea sooate asta din •cap unuia care scrie despre fiziologie. întot
deauna va recurge în ultimă instanţă la argumentul <:ă orice fapt 
real care acţionează asupra omului îi detemnină noţiuni şi că 
reacţia lui la •aceste fapte este numai 'În al doilea rînd o urmare 

* - lovitură. - Nota trad. 
** - în fond. - Nota trad. 

*** - ce spui de asta ? - Nota lrad. 
**** - care e destul de bun pentru aşa ceva. - Nota trad. 

***** - biblioteca Muzeului Britanic. - Nota red. 
****** Vezi volumul de faţă, p. 220. - Nota red. 
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a acestor fapte, ân primul rînd însă constituie o urmare a noţiuni
lm. Impotriva acestei logki follIIlale nu poţi obiecta, bineînţeles, 
nimic, şi totul depinde de modul în care e:iopune eil acest lucru în 
manuscris, eu nu-l cunosc. Cred că cel mai bun ,lucru ar fi să i se 
scrie, arăbîndu-i-se ,că, întrucît el ştie acum la ce interipretări greşite 
poate da naştere cutare sau •cutare parte a lucrării sale, s�o :schimbe 
în aşa fel înoît să 1rei.asă limpede „adevăratele" lui concepţii. Asta 
e tot. ce ai putea să f.aci, altfel ar trebui să prelucrezi tu pasajele 
îndoielnice din manuscr1s, ceea ce iar nu se ii.iace. 

Scrie-mi 'Cum H merge soţiei ta[e şi transmite-i calde s alutări 
din partea mea. 

Sînt bucuros că ai terminat, în fine, cu economia politică. In
tr-adevăr, povestea asta s-a tărăgănat prea mult, or, tu, atîta timp 
cit mai există o singură carte pe care o consideri importantă şi 
pe care n-ai citit-o, nu te apuci să scrii. 

Ce se aude cu editorul pentru cele două volume de cite 60 de 
coli pe care intenţionezi să le publici ? Dacă totul este all right *, 
editorul ar putea fi convins să procure materialul necesar pentru 
articolul maghiar, i-aş indica eu ce anume şi, au besoin **, i-am 
oferi ulterior o compensaţie din onorar. Ne-ar mai trebui apoi o 
hartă specială foarte bună ia Ungariei şi Transilvaniei ; în măsura 
posibilului, planuri de luptă, care, după cite ştiu, nu sînt cuprinse 
în lucrările de pînă acum ; numai harta ar putea reveni la circa 
15-20 de taleri. Aş procura-o eventual prin Weydemeyer. Apropo, 
ai adresa lui ? Aş vrea să mă sfătuiesc cu el în legătură cu cărţile 
militare elementare despre organizare şi tactică ; aici tocmai de 
fleacurile astea nu pot face rost. Interesează-te, de asemenea, ce 
cărţi cu privire l·a Ungaria se pot găsi la d-na Beck sau prin ea. Am 
nevoie şi de Decker 243, care mai este la tine. 

[Manchester] , 3 aprilie [1851] 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel :.i:wischen 
F. Engels lllld K. Manc•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

* - da repiă. - Nota trad. 
** - dacă e •ecesar. - Nola trad. 

17* 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte dup! manuscris 

Tradus din limba germa;1 ă  
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Dragă Marx, 

80. Engels către Marx. 1 1  aprilie 1851 

80 
Engels către Marx 

la Londra 

Am crezut că astăzi, în sfîrşit, voi termina grandiosul meu 
tratat de strategie *· ln parte, fiindcă am fost reţinut cu altele, în 
parte, fiindcă am fost nevoit să caut în cărţi tot felul de amănunte, 
în parte, pentru că lucrarea a ieşit mult mai amplă decît m-am 
gîndit, voi fi cu greu gata astă-seară tîrziu. De altfel este complet 
unfit ** pentru tipar, este bună nWilrai pentru informare particu
lară, iar pentru mine, un fel de exerciţiu. 

Incetul cu încetul începe să mi se clarifice şi personalitatea 
lui Wellington. Este un englez încăpăţînat, tenace, îndărătnic, cu 
tot bon sens *** şi cu tot talentul, specific naţiunii sale, de folosire 
a resurselor ; lent în luarea unei hotărîri, prudent, deşi a avut un 
noroc colosal, nu s-a bizuit niciodată pe o întîmplare norocoasă ; 
el ar fi un geniu dacă bunul-simţ nu ar fi incapabil să se ridice 
pînă la genialitate. Toate acţiunile lui sînt exemplare, dar nici 
una nu-i măiastră ****· Un general ca el este parcă făcut pentru 
armata engleză, în care fiecare soldat, fiecare sublocotenent, în 
sfera sa, este un mic Wellington. Şi el îşi cunoaşte armata, tenaci
tatea îndărătnică în defensivă, pe care fiecare englez o aduce cu 
sine de pe ringul de box şi datorită căreia e în stare, după o 
defensivă încordată de opt ore, care ar frînge orice altă armată, 
să pornească la un at�c impresionant, în care lipsa de vioiciune 
este compensată prin coordonarea acţiunilor şi prin fermitate. Nici 
o armată care n-ar fi avut un nucleu de 35 OOO de englezi nu ar 
fi rezistat, pînă la venirea prusacilor, în defensiva de la Waterloo. 

De altfel, în timpul războiului din Spania, Wellington a do
vedit că înţelege mai bine arta militară a lui Napoleon decît 

, . * F. Engels. „Posibilităţile şi perspectivele unui . r.ăzboi al Sfiniei Ali�ţe 
lmporriva Franţei în 1852" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. , 7, . B.ucilreşti, 
Editura politică, 1960, p. 509-540. - Nota trad.). - Nota red. 

" · · . '. " 
0 - nepotrivită. - Nota trad. 

· · · 

.„ - bunul-simţ. - Nota trad. 
**** Jo.c de cuvinte : „musterhaft" 

lastră• - Nota trad. 
„exemplată • ;  ,,meisterhaft• ft,, :r· . :;. • • ' 

,,mă-
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naţiunile pe spinarea cărora Napoleon a înscris superioritatea 
.ac'estei arte militare. In timp ce austriecii s-au pierdut complet, 
.iar prusacii, pentru că mintea lor n'y voY'ait que du feu *, au 
declarat tîmpenia şi genialitatea ca fiind identice, Wellington a 
ştiut să se poarte cu multă abilitate şi să se ferească de gafele pe 
care le-aru făcut austriecii şi prusacii. El nu a imitat nici una dintre 
manevrele napoleoniene, dar a făcut în aşa fel incit francezilor să 
le fie extrem de greu să recurgă la miil.nevrele lor faţă de el. Nu 
a făcut nici o singură greşeală dacă nu a fost silit din considerente 
politice ; în schimb, nu am descoperit încă la el nici cel mai 
neîrtsemnat lucru care să vădească măcar o scinteie de geniu. 
Chiar Napier ** relevă cazuri în care el ar fi putut da lovituri 
geniale cu urmări hotărîtoare, dar nu s-a gîndit Ja asta. Din cite 
am putut să mă conving, el nu s-a priceput niciodată să folosească 
<> astfel de ocazie. El este mare în felul lui, şi anume atît de mare 
cum poate fi cinev;a, fără 1a înceta să fie mediocru. Are toate calită
ţile unui soldat, toate proporţionate şi remarcabil de armonios 
dezvoltate ; dar tocmai această armonie împiedică fiecare dintre 
aceste calităţi în parte să ajungă la o adevărată împlinire genială. 
Tel soldat, tel politique ***· Prietenul lui politic apropiat, Peel, este, 
în oarecare măsură, copia lui. Amîndoi reprezintă partidul tory, 
care are suficient bun-simţ c'a să-şi cedeze cu decenţă, una după 
ailta, poziţiile şi să se dizolve în burghezi.e. .Aiceasta este retra
gerea spre Torres Vedras 244• Voila Wellington ****· 

{Manchester] , 1 1  aprilie 51 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 

* - nu vedea decît foc. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tLpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

' .  
'
. 

' 
** W. P. Napier." „Istoria războiului din Peninsula Pirineică". -- Noţa red. 

. . 
*** - Cmq. e soldatul, aşa e şi OI\lul poÎitic . . - Nota trad. 

**** - Acesta. este Wellingtp� . .:.._ Notq trad, . 
· , .  ' · 



228 8 1 .  Marx către Engels. 15 aprilie 1 851  

Dragă Engels I 

81  
Marx către Engels 245 

la Manchester 

[Londra] , 15 aprilie 1851'  

Nu ai primit nici o scrisoare de la mine, iar acum primeşti 
numai aceste rînduri, pentru că from day to day * aştept scrisoarea· 
pe care mi-ai anunţat-o. Iţi anexez o scrisoare de la Lupus. I-am 
scris deja de 4 zile, dar nu i„am răspuns la înt:Pebă!lile care-ţii 
erau adresate. 

Iţi trimit o scrisoare de la un oarecare Fischer din Americar 
pe •care nu-l cunosc. Pînă una-alta l-am rugat pe Liebknecht să-i 
scrie. 

Data viitoare îţi trimit o scrisoare de la Rothacker. Şi măgaruL 
acesta e redactor în America. Din scrisoarea lui un lucru reiese
limpede, că, din far west ** şi pînă în est, pretutindeni sîntem 
înjuraţi, diverşi indivizi urlă şi scriu articole împotriva noastră. 
Weitling a tipărit în fiţuica lui *** un articol din Parts (aşa se 
pretinde, în realitate, de la Willich) împotriva ta şi a mea 246• Pe· 
de altă parte, Schnauffer l-a atacat pe marele Willich. 

Struve, după ce ·a garantat un împrumut de 10 OOO OOO, a pus. 
imediat în circulaţie o listă de subs•cripţie în City, prin care voia 
să stoaocă bani ca să se mute •Cl:l Amalia **** în America. I-a 
.reuşit. Vinerea trecută a şters-o, tot icu Amalia. 

Willich se pare că se dedă la tot felul de pungăşii, sub îndru· 
marea lui G ăhringer. De altfel, timp de 14 zile ·a avut o criză biliară 
după primirea ultimului răspuns de la pseudo-Becker şi a toastului 
care era anexat. Timp de 14  zile n-a părăsit capela, adică ·c:iza.r:ma. 
Iar cînd s-a întors în Windmill, a pus în discuţie toastul, precum. 
şi cuvântul înainte *****, prohabil pentru a i se da un testimonium. 
paupertaţis ******. 

* - în fiecare zi. - Nota trad. 
** - vestul îndepărtat. - No ta trad. 

*** „Die Republik der Arbeiter" .  - Nota red. 
**** Amalia Struve, soţia lui Gustav. - Nota red. 

"'**** K. Marx şi F. Engels. „Cuvînt înainte la traducerea germ ană a. 
toastului lui A. Blanqui" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti,. 
Editura politică, 1960, p. 584-586. - Nota lrad.). - Nota red. 

****** - certificat de paupertate. - Nota lrad. 
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Schapper a elaborat o constituţie pentru Anglia, întrucît în 
acelaşi Windm.ill Street, după o matură chibzuinţă şi după ample 
discuţii, s-a ajuns la concluzia că Anglia nu are o constituţie 
scrisă şi că trebuie să i se dea una. Şi i-o vor da Schapper-Gebert. 
Este deja scrisă. 

Schimmelpfennig a călătorit prin toată Germania şi pretutindeni 
a ţesut intrigi împotriva noastră, în interesul comun al lui Wil
Iich-Schapper, Ruge-Kinkel, Becker *-Sigel. Se cleVleteşte enorm 
de mult pe seama noastră, mai ales în locurile unde lumea este 
foarte entuziasmată de Kinkel şi, în mod deosebit, în Westfalia, 
Osnabriick, Bielefeld etc., unde nu ne-am bucurat niciodată de 
simpatie. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dmgă Marx, 
Anexez Post Offiice Order ** cu 5 1. st. 
Dacă starea sănătăţii soţiei tale, precum şi celelalte împrejurări 

iţi permrit, vino poimîine, joi, aici 247• Ai trei trenuri, dintre care 
poţi să alegi : 1) la şase jumătate dimineaţa, 'Care ajunge aici la 
ora două (are clasa a doua) ; 2) Parliamentary Train 248, la ora şapte 
dimineaţa (clasa a doua şi a treia) , soseşte aici la şase jumătate 
seara ; 3) ·la ora 12 la p!iînz, soseşte la ora 9 seara (clasa a doua). 
Am putea atunci, de vineri pînă luni, să colindăm puţin prin 
împrejurimi. 

ln orice caz, scrie-mi fără întîrziere dacă vii şi C'U ce tren, ca 
.să te aştept la gară. Dacă nu poţi să vii joi, deşi sous beaucoup de 

* Johann Philipp Becker. - Nota red. 
** - mandat poştal. - Noîa trad. 
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raipports * ar fi rle preferat, atunci vino vineri. In orice •Caz, anun
ţă-mă imediat unde şi cum. 

Despre toate celelalte vom vorbi cînd ne vom vedea, iar acum 
mă duc mai bine la poştă ca să dau mandatul. Salutări soţiei tale 
şi Copiilor. 

Al tău 
F. E. 

Mf anchester] , 15 aprilie f1851] , marţi 

Biroul poştei era iarăşi supraaglomerat - alăturat îţi trimit 
jumătatea unei bancnote de cinci 1. st., cealaltă jumătate cu poşta 
următoare. 

Publicat pentru prima oară 
in Operele lui K. Marx şi F. Engels, 
ed. I, vol. XXII, 1929, în limba rusă 

83 

Se tipăreşte <lupă manuscris. 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 249 
la Londra 

Dragă Marx, 
Peste cîteva zile, cel mai tîrziu peste o săptămînă, vei pnmi 

alte 5 1. st., ţi le-aş fi trimis chiar astăzi dacă n-ar fi trebuit să 
plătesc acum 10 1. st. dintr-o lovitură. 

De cîteva zile caut zadarnic scrisoarea de la Lupus *"" şi cea 
de la Dronke. Probabil că le-ai luat pe amîndouă cu tine. Dacă. 
le găseşti, trimite-mi-le neîntîrziat, şi atunci voi scrie imediat. N'u 

găsesc nici scrisoarea lui Fischer din New Orleans. 
Ne oous plaignons .pas trop de [a mauvaise queue ***· Am 

tocmai la mine memoriile lui Savary 250• Napoleon şi-a avut şi el 
urmaşii lui - şi încă ce urmaşi I Acest Savary este un străÎucit 
exemplu în acest sens. Ceva mai mediocru decît acest individ nu 
există. Dacă unii oameni îşi închiiiuie că sînt up 

-
to the mark * * * *  

* - din multe privinţe. - Nota !rad. 
** Wilhelm Wolff. - Nota red. 

*** - Să nu ne plîngern prea mult că avem urmaşi proşti. - Nttla !raci. 
"*** - la înălţime. - Nota trad. 
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şi nu înţeleg mc1 măcar „Manifestul Comunist• ,  Savary ăsta îşi 
închipuie că-l are pe Napoleon în buzunar, că el este unul dintre 
puţinii aleşi care pot aprecia întreaga măreţie a acestui om, dar, 
în fond, n-a înţeles nici o singură campanie sau plan de bătălie. 
Pe vremea cînd şi-a sc'ris el memoriile nu exista aproape nici o 
relatare ca lumea a acestor campanii, de aceea în memoriile lui, 
care reprezentau o apologie atît a lui Napoleon cit şi a autorului 
însuşi, el a vrut, desigur, să dea, în această privinţă, maximum de 
_c:e este capabil ; în loc de aceasta găsim numai cîteva fraze comune 
şi o sumedenie de amănunte incoerente şi încîlcirte, prezentate de 
un martor ocular secundar. De exemplu, despre Austerlitz, omul 
nostru nu ştie dec'it că duşmanul a fost luat prin surprindere în 
urma unui marş de flanc şi împărţit în atitea părţi cite erau coloa
nele ·franceze care înaintau - copiat cuvînt cu cuvînt din buletinul 
lui Napoleon. Dar cum s-a întîmplat acest lucru, habar n-are. In 
rest, foarte multe bîrfeli din perioada Imperiului şi a Consulatului ; 
un adevărat Mustercrapaud *, lăudăros, mincinos, servil, care se 
consacră cu o adevărată pasiune nobilei activităţi poliţieneşti, savu
rîndu-şi puterea c'U prilejul arestărilor şi ocupîndu-se buouros de 
spionaj ; totodată este foarte util în tot felul de fleacuri şi de 
intrigi, vădind în toate atita mediocritate, un zel allit de exagerat 
şi un orizont atît de redus, incit întotdeauna trebuia să fie ţinut 
din scurt şi să i se dea ordine precise. Enfin **, un tip de loc 
remarcabil, au fond *** nici mai bun şi nici mai rău, mei mai util 
şi nici mai compromiţator decît anumiţi amici, din care, totuşi, 
Napoleon a făcut, cu timpul, o unealtă pasabilă, un duce de 
Rovigo şi un curtean, care nu l-a compromis în faţa ţarului 
Rusiei ****· Dar, bineînţeles, pe asemenea tipi trebuie să-i poţi 
cumpăra, şi pentru asta este nevoie în primul rînd de bani �i 
de putere. 

De altfel, nobilul Thiers şi-a 'copiat fără jenă lucrarea sa 251 
după Savary, ale cărui memorii erau doar destul de cunoscute 
în Franţa, fără a rărnîne cu nimic mai prejos de economiştii 
englezi în arta plagiatului ; şi l-a folosit pe domnul Savary ca 
principală sursă de inspiraţie nu numai pentru bîrfeli, dar şi în 
probleme de administraţie etc. 

Dacă ar fi să judecăm după „Times" ,  Londra trebuie să aibă 
acum un aspect îngrozitor, întrucît tătarii, francezii, ruşii şi alţi 
barbari au pus complet stăpînire pe ea. In plus, perspectiva brigăzi-

* - model de filistin. - Nota trad. 
** - în sfirşit. - Nota trad. 

*** - în fond. - Nota tra<il. 
**** Alexandru I. - Nota red. 
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lor de spioni, care vor sosi din toate părţile lumii, chiar ş1 J an
darmi prusaci, ca să nu-i mai punem la socoteailă pe prietenii 
democraţi germani a la Otterberg, care vor veni în iunie, ca să 
vadă marea expoziţie 252 şi pe marii bărbaţi. O să fie grozav. Bagă 
de seamă, ţi se vor trimite pe cap oameni, cu sau fără scrisori de 
recomandaţie, care îţi vor cere să li-1 arăţi pe Ledru, pe Mazzin!, 
L. Blanc şi Caussidiere şi care pe urmă te vor bîrfi cît vor putea 
în Germania că nu le-ai făcut rost de o invitaţie la masă la Feargus 
O'Connor. Vor veni unii c'are vor spune : D-l Marx ? - încîntat, 
cred 1C'ă mă cunoaşteţi, eu sînt Neuhaus, şefuil mişcării din Turingia. 

Ai citit, desigur, despre scandalul care a izbucnit în cadrul 
Consiliului municipal al oraşului Koln în legătură cu cuvîntarea 
rostită de ajutorul de primar Schenk în cinstea prinţului de 
Prusia *, precum şi cu cuvîntarea neruşinată a acestuia din urmă. 
„Presa este proastă, presa din Koln trebuie să se îmbunătă
ţească I "  253 Ce pauvre ** Briiggemann profită, bineînţeles, de ocazie 
ca să publice o vorbărie infectă, aşa cum îşi iau unii libertatea să 
scrie în condiţiile cenzurii, păstrînd o extremă modestie şi cele mai 
bune intenţii. In schimb , acum este şi „Stupp al nostruu primar 
şi omul cel mai important din Koln, iar cumnatul tău *** se ocupă> 
de confiscarea cărţilor cu un zel demn de laudă. Mă tem numai 
că en Brutus prusso�bureaucrate **** se va lega ·curînd şi de Ju
crările tale, şi acest lucru ar putea avea consecinţe neplăcute 
as111pJ.'a plăţii onorariilor. Iar cumnatllll acestui nobil domn, Floren
court, tambour b attant et meche allumee *****,  a trecut, după cum 
anunţă ziarele germane, în sînul bisericii catoliC'e. Cel puţin, familia 
ta este interesantă, în a mea eu sînt cel care trebuie să fac poznele 
cele mai năstruşnice. 

Apropo I Mi-ai face un mare serviciu dacă mi-ai procura cît 
mai curînd de la Daniels sau de la altcineva din Koln, pe care 
tu�l consideri indicat, o scrisoare (expediată direct aici, adică să 
aibă ştampila poştei. din Koln} în care să-mi confirme primirea a 
două bancnote de 5 1. st., precum şi a unei bancnote expediate· 
mai demult, deci în total 15 1. st. , totodată să adauge că, potrivit 
instrucţiunilor mele, a dat aceşti bani persoanelor respective, lichi
dînd astfel complet socoteala mea cu diferiţi oameni din Koln. Mai: 
poate adăuga unele lucruri indiferente, salutări etc., pentru ca 
scrisoarea să nu pară făcută. Am nevoie de o hîrtie prin 1care săi. 

* Wilhelm I. - Nota red. 
** - Acest biet. - Nota trad. 

*** Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 
**** - ln chip de Brutus pruso-birocratic. - NDta trad. 

***** - cu surle şi trîmbiţe. - Nota trad. 
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pot dovedi, la inevoie, că am plătit datorii la Koln, cac1 prevăd o 
-discuţie în legătură cu banii pe care i-am ridicat. Cu cît voi primi 
mai repede scrisoarea, cu atît e mai bine. Las complet în seama ta 
:rezolvarea acestei chestiuni şi prefer să-mi procuri tu documentul, 
!Pentru că nu priveşte pe nimeni ce afaceri facem noi doi. Din 
partea mea, n-ai decît să ser.ii că m-am înglodat în datorii din 
cauza femeilor, sau că mai demult am împrumutat această sumă 
pentru nevoi·le Ligii, sau orke vrei tu - n'importe *. De altfel, 
scrisoarea o voi înapoia autorului imediat, în luna iunie. Esenţialul 
este să aibă şrtampila poştei din Koln şi să fie datată din prima 
jumătate a lunii mai. 

Ce mai e nou pe acasă ? Salutări soţiei şi copiilor şi scrie-mi 
cît mai curînd. 

Al tău 
F. E. 

(Manchester] , 1 mai 1851 

Chiar ·acum am găsit scrisorile de la Lupus şi Fischer, pe cea 
de la Dronke înisă n-o găsesc. Lui Lupus îi scriu încă astăzi **· 
Dacă scrii 1Ia Kăln, ar fi bine să-i ocărăşti pentru banii de călătorie 
ai lui Lupus. Ii •Cunoşti doar 1pe cei din Koln ***· 

!Publicat :pentru prima oară 
!n întregime iîn : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Dritte Abteilung, 
8d. 1, 1929 

Dragă Engels I 

84 
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra), 3 mai 1 851 

Lupus, după cum im1 scrie chiar el, a obţinut la Koln un 
paşaport pentru Anglia şi bani de drum pentm el şi pentru Dronke. 

* - nu are importanţă. - Nota lrad. 
** Vezi volumul de faţă, p. 512-51 4 .  - Nota red. 

*** Membrii Comitetului Central al Ligii comuniştilor din Koln. -

Nota red. 
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Dronke le-a trimis celor de la Koln şi un articol despre revoluţia 
din Italia. 

Mais ce qu'il y a de drole *, pe o adresă către comitetul din. 
acea vreme pentru organizarea festivităţii consacrate aniversării 
revoluţiei din februarie - publicată la Louis Blanc - figurează
foarte limpede iscălitura lui Dronke. Nous Jui demanderons des 
eolaircissemen1Js sur ce fait etrange. Dans le meilleur cas, ce n'est 
pas un trait d'esprit de 1la part de C'e gnome **· 

Becker *** şi-a mutat tipografia Ja Verviers şi se pare căi 
prigoana din partea guvernului nu i-a dăunat de loc. O parte din 
fleacul acela al meu 254 a ajuns aici, dar numai un exemplar. 

Comitetul central democrat german 255 de aici s-a dizolv.a\ 
chiar în momentul în care marele Karl Heinzen îi declara „supu
nere militară".  Drăguţul Kinkel, din pricina dramaticelor saJe pre
legeri pentru oamenii respectabili din City - 12 prelegeri pentru 
1 guinea ; drăguţul ăsta împarte aceste bilete în stînga şi în 
dreapta printr-un comitet (din care face parte şi Oppenheim din 
Berlin) , auditoriul lui numărînd aproximativ 300 de persoane -
nu-şi poate permite, bineînţeles, să se compromită şi de aceea s-a> 
retras. Haug de asemenea s-a certat cu toţi. Ruge, ale cărui finanţe 
par a fi foarte zdruncinate, avea de gînd să-şi cumpere un daghe
rotip şi să cutreiere ţara în •calitate de dagherotipist. 

Weerth îmi scrie astăzi pe un ton cît ise poate de malcon
tent **** : s-a să1Jurat de l!IlUtre pleoştite şi carne afumată. In afară 
de aceasta, spune el, î1l ameninţă o „situaţie strălucită".  - ·  Căsă
torie ? Dar pretinde că e prea bătrîn ca să devină filistin. Il cu� 
noşti doar pe prietenul nostru Weerth. Se plictiseşte repede, mar 
ales cind ·se aiflă iîntr-o situaţie bună în sens burghez. Arăbînd în
-ciudat spre maculatură, prietenul său Campe i-a spus : „Toa1Je stîr
nesc interescl, dar nimic nu se impune" .  Şi •cam asta ar fi situaţia· 
gener.ală în Germania *****· 

Aici mişună people ****** de tot felul. Nu cred că asta mă vai 
deranja [n any way *******· Căici orice liberal, radical sau chiar 
numai icurios dintre ind'lllstriaşii care vin este acaparat [cu multă 
gri]jă ******** de Gohringer şi de clica lui Kinkel şi imediat i se 

* - Dar ceea ce e ciudat. - Nota trad. 
** - Ii vom cere explicaţii în legătură cu acest fapt ciudat. In cek 

mai bun caz, nu prea e o probă de inteligenţă din partea acestui pitic. -

Nota lrad. 
*** Hermann Becker. - Nota red. 

**** - nemulţumit. - Nota trad. 
***** - In original „Teutschland".  - Nota traa. 

****** - oameni. - Nota trad. 
******* - în vreun fel. - Nota trad. 

******** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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toarnă informaţii scandaloase desp11e noi doi. Tant mieux pour 
nous l *  

Toată săptămîna asta biblioteca a fost închisă. Despre smin
titul cel roşu ** nu •se mai aude nimic. 

Daniels îmi scrie că nicăieri nu sînt mai bine reprezentaţi oa 
la Be11lin şi că acolo au la dispoziţie două 1 1talenteu şi 1 1gen1Jlemen°,  
care sîirut foarte activi. 

Tl\.llpman *** e bolnav de gonoree. După o ,scenă violentă C'U 
madame la ba110nesse ****, lucrurile s-au potolit din nou, în parte, 
dar, din pricina firii lui uşuratice, are acum o situaţie şii mai sub
ordonată. 

Experimentul lui Foucault cu pendula poate fi văzut aici la In
stitutul politehnic. 

Scrisoarea către Daniels pe care ai cerut-o, o voi scrie mîine. 
Schnmmn a reuşit să obţină mirabile diictu ***** un season tic
ket ******· 

In porcăda lui de publicaţie *******, acest malheu
reux ******** de Heinzen m-a împroşcat din nou cu toată mur
dăr,ia lui 1 1native" *********· Individul este atît de prost, încît 
Schramm îi trimite corespondenţe rplătite, sub numele de 1 1Miilleru ,  
şi strecoară i n  ziarul lui mizerabil tot soiul d e  inepţii, ca, d e  pildă, 
toastul lui Blanqui etc. ,  care n-au ce căuta acolo. 

Willich s-a întîlnit zilele trecute cu omul acela din Bamberg cu 
care s-a mai văzut o dată înainte. S-a apropiat de el, i-a strîns mîna : 
1 1Trei săptămîni am fost foarte bolnav. N-am putut ieşi din casă. 
Revoluţia înaintează minunat. Mai ales aici, la Londra, sîntem foarte 
activi. Au fost înfiinţate două noi filiale ale Uniunii. Schapper este 
de o energie nemaipomenită u ,  

Data viitoare îţi voi scrie mai mult. Săptămîna care vine mă 
voi interesa serios la bibliotecă de materialele de •care ai nevoie 
pentru C'ritica lucrării lui L. Blanc. 

Al tău 
K. M. 

So[ţia mea îţi trimite) ******'**** salutări. A fost indignată 
că Pi[eper ne-a] ********** căzut pe cap icu atîta lipsă de jenă. 

* - Cu atît mai bine pentru noi I - Nota trad. 
** Hermann Becker. - Nota red. 

*** Wilhelm Pieper. - Nota red. 
**** Baroana Rothschild. - Nota red. 

***** - în mod miraculos. - Nota trad. 
****** - permis. - Nota trad. 

******* „Deutsche Schnellpost•. - Nota red. 
******** - nenorocit. - Nota trad. 

********* - „înnăscută".  - Nota trad. 
********** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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Ţin să-ţi spun că întotdeauna faci cadou poştei un timbru în 
plus. One will do *· 

Publicat rpentru !Prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 

Se tipăreşte după JlllHIIJScris 
Tradus din limba germanii. 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

85 
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra), 5 mai [1Ş51) 

Dragă Engels I 
Iţi trimit aici alăturat o copie după articolul despre folosirea 

electricităţii în agricultură, pe care îl reproduc cuvînt cu cuvînt în 
limba engleză. Fii atît de bun şi răspunde-mi neîntîrziat : 

1 .  ce părere ai despre acest articol, 
2. ·explică"'1ll.i 1chestia asta în plain German **, căci nu rprea am 

priceput-o 256, 

Nord E 

A G D 

.N .... cil ..... 
Q) 

"O 

şaptezeci şi şase ..... de iarz i 
o Q) "' 
;:s .... ...., cil 
p.. 

B H c 

Sud F 

Un teren este împărţit în dreptunghiuri cu o lungime de 76 de 
iarzi şi o lăţime de 40 de iarzi, astfel incit fiecare dreptunghi are o 
suprafaţă de un acru. Schiţa de mai sus reprezintă planul unui ast
fel de dreptunghi. 

* - Unul este de ajuns. - Nota trad. 
** - germană curată. - Nota trad. 
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La fiecare din punctele A, B, C şi D sînt îngropaţi ţăruşi în 
pămînt ; liniile exterioare reprezintă sîrme groase de fier, care trec 
prin cei 4 ţăruşi şi sînt fixate de ei şi legate între ele, astfel incit 
formează un dreptunghi din sîrmă îngropat în pămînt la o adîncime 
de trei ţoli. In punctele E şi F sînt fixaţi în pămînt pari de 15 pi
cioare înălţime ; în punctul E de sîrma transversală subterană este 
legată o altă sîrmă care se întinde de-a lungul parului pînă sus, 
iar apoi trece prin mijlocul dreptunghiului pînă în vîrful parului din 
punctul F, de aici se lasă în jos pînă la sîrma transversală subterană 
şi este fixată în punctul F. Totodată, patrulaterul trebuie astfel con
struit, incit să se întindă de la nord la sud, sîrma trasă din punctul 
E la punctul F să formeze un unghi drept cu ecuatorul. Se ştie că 
în atmosferă se produce o cantitate însemnată de electricitate, care, 
o dată cu mişcarea pămîntului, înaintează în permanenţă de la est 
la vest. Această electricitate va fi captată cu ajutorul sîrmei trase 
între punctele E şi F şi va fi transmisă dreptunghiului de sîrmă sub
teran A, B, C, D„. Cantitatea de electricitate necesară se poate obţine 
plasîndu-se sub pămînt, în punctul G, un sac cu cărbuni de lemn, 
iar în punctul H plăci de zinc care sînt unite cu cărbunii printr-o 
sîrmă ce trece peste doi pari la fel cu cei aflaţi în punctele E şi F. 
Această sîrmă se încrucişează cu sîrma longitudinală care trece 
prin punctele E şi F. Cheltuielile pentru această instalaţie sînt de 
1 I.st. per acru şi este calculată să reziste 10-15 ani dacă în fiecare 
an sîrmele sînt scoase cu grijă şi puse din nou la loc. 

Parii vor fi făcuţi din lemn uscat. Cu cit suprafaţa de teren este 
mai mare, cu atît cheltuielile vor fi mai reduse„. Terenul va fi ame
najat după cum urmează : locul ţăruşilor de lemn va fi stabilit cu 
ajutorul busolei şi cu bucăţi de sfoară de o anumită dimensiune, de 
aceşti ţăruşi va fi fixată sîrma subterană (care trece prin nişte cir
lige înguste) . Trebuie să se urmărească ca sîrma subterană să treacă 
exact, după busolă, în direcţie longitudinală de la nord la sud, iar 
în direcţie transversală exact de la est Qa vest . .Această sîI1I11ă tre
buie să fie îngropată în pămînt la o adîncime de 2-3 ţoli. Cu asta, 
liniile pentru sîrma subterană sînt gata. Sîrma suspendată trebuie 
să fie legată la ambele capete de sîrma subterană. In acest scop, 
ţăruşul de lemn prevăzut cu un cirlig trebuie înfipt în pămînt, şi 
ambii pari (unul de 14, celălalt de 15 picioare) vor fi plasaţi cu pre
cizie cu ajutorul busolei în direcţia nord-sud, peste ei va îi trasă 
sîrma ale cărei capete vor fi fixate de ţăruşul de lemn şi care, în 
acelaşi timp, va trebui să atingă în aceste puncte sîrma subterană. 
Sîrma suspendată [nu] trebuie să fie foarte întinsă, ca să n-o rupă 
vîntul *. 

* In original în engleză. - Nota red. 
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Voila l'aiffaire *· 
„Bărbaţii centrali" germani s-au întîlnit din nou, pentru a nu 

ştiu cîta oară, şi apoi a apărut un anunţ al generalului Haug, cu 
privire la apariţia, începînd din 10 mai, a revistei sale „Cosmosu ,  
cu colaborarea domnilor Ruge, Kinkel, Ronge etc. V a  fi grozav. 

Tupman ** a adus chiar acum o scrisoare de la Miquel, din 
care reiese că democraţii germani - precum şi unii comunişti -, 
în ,frunte cu acel .rahat de ziar din Bremen *** a•l lui Ruge, nu con
tenesc să mă ponegrească, şi asemenea lUJcruri sînt, desigur, înghiţite 
pe nerăsuflate de filistinii şi straubingerii germani. Probabil că indi
vizilor ăstora le inspir o frică de moarte dacă încă de pe acum folo
sesc orice mijloace pentru a-mi face imposibilă şederea în Germania. 

Al tău 
K. M. 

Jones a ţinut ieri o conferinţă cu adevărat remarcabilă împo
triva cooperative movement ****, în care a ataicat făţiş propriul său 
public. Mi-a spus că din proiectul de a edita un ziar cu Harney pro
babil că nu va ieşi nimic, întrucît cu soţia acestuia nu se poate în
cheia o afacere. Deocamdată va scoate o revistă cu forţe proprii 257• 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd.  I,  Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limbile germană 

şi engleză 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 6 sau ; mai 1 851) 

Dragă Marx, 
Mîine sau poimîine primeşti un Post Office Order. Astăzi, con

tabil� nostru iar nu are cash *****· 

* - Asta e povestea. - Nota trad. 
** Wilhelm Pieper. - Nota red. 

*** „Bremer Tages-Chronik".  - Nota red. 
**** - mişcării cooperatiste. - Nota trad. 

***** - bani peşin. - Nota trad. 
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De cînd foloseşti pentru scrisorile tale sigiliul ăsta frumos, pe 
care ţi-l trimit alăturat - sau s-a întîmplat ceva ? 

Il paraît donc * că !În vara aceasta toată redacţia lui „Neue 
Rheiniische Zeitungu va Iii în ipăr la Londra, probabil minus Freilig
rath şi honorarius ** Biirgers. Faiptull 1că Lupus vine precis mă 
bucură foarte mult. De altfel ştiu sigur că aici la graniţă Alien-of
fices *** sînt aicu� mult mai puţin 1severe deoît înainte, ia.şa că tot 
scandalul în legătură cu interzicerea de a trimite aici refugiaţii este 
o pură nă-'Ycocire. 

Cum nu se poate mai ciudată semnătura piciului **** pe adresa 
din Geneva ***** - unde bevue inconcevable ******, o nouă do
vadă c'ă e nevoie de a sharp look-out after these young men******* 
şi că trebuie ţinuţi din scurt. Nu poate fi de.cit o bevue ********, 
scrisorile acestui �lăcăiandru vădeau exces de zel şi ,  probabil, şi-a 
închiipuit că rpJ"in asta dă o grozavă lovitură de maestru. Trebuie 
interogat icu toată severitatea, să i se tragă un perdaf şi 1Să i se re
comande : surtout pas de zele *********· 

In curînd am să-ţi expun conţinutul unui studiu economic al lui 
Wellington din anul 1 8 1 1 ,  despre free-trade ********** şi monopol 
în cadrul comerţului colonialist. Este o lucrare interesantă, şi, pentru 
că este vorba de coloniile spaniole, nu de cele engleze, el îşi poate 
aroga rolul de free-triader, deşi chiar de la început îi ocărăşte pe 
comercianţi cu fanatismul specific aristocraţiei militare. Pe atunci nu 
s-a gîndit că mai tîrziu va trebui să contribuie la aplicarea acestor 
principii în coloniile engleze. Dar tocmai aici este hazul. Pentru că 
bătiînul irlandez l-a învins, în mod nemeritat, pe Napoleon, mai 
tîrziu a fost şi el învins de Cobden, iar în economia politică a fost 
nevoit să treacă pe sub !furcile .caudine ale liberului sc'him.b 258• Is
toria mond�ailă iţi oferă, trebuie să recunoşti, rprilej rpentru foarte 
multe reflecţii plăcute I 

Dizolvarea guvernului democratic provizoriu pentru Germania, 
care se afla la Londra, m-a întristat foarte mult. Prea curînd nu se 
va mai ivi o ocazie atît de minunată pentru aceşti măgari ca să se 

* - Se pare deci. - Nota trad. 
** - onorabilul. - Nota trad. 

*** - birourile pentru viza de intrare a străinilor. - Nota trad. 
**** - Ernst Dronke. - Nota red. 

***** Vezi volumul de faţă, p. 233-234. - Nota red. 
****** - o gafă de neconceput. - Nota trad. 

******* - o supraveghere severă a acestor tineri. - Nota trad. 
******** - gafă. - Nota trad. 

********* - mai ales - nu prea mult zel I (cuvinte atribuite lui Talley•· 
rand). - Nota trad. 

********** - liberul schimb. - Nota trad. 
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facă de rîsul tuturor. In schimb, marele Franz Raveaux deschide din 
nou în „Kălnische Zeitung" polemica lui sectară cu d-l Paul Franck 
şi cu alţi măgari. El este din nou copt ca să fie ales într-o casă de 
nebuni naţională şi să spună : „Domnii mei, oraşul Kăln trăieşte 
astăzi o zi mare I " * Vita asta rse află .acum la Bruxelles. Prietenul 
nostru - comandantul Engels - a ajuns general şi prim-comandant, 
iar filistinii au dat în cinstea lui o masă, la care „Stupp al nostru" 
a b ăut în sănătatea lui. După cum vezi, poţi să ajungi cineva, chiar 
dacă te cheamă Engels. Şi bătrînul porc gras, fost locotenent sub 
Napoleon, în cuvîntul său de mulţumire, şi-a exprimat bucuria în 
legătură cu spiritul specific prusac care domneşte la această sărbă
toare şi în oraşul K6ln. 

De altfel, în sinea mea sînt convins că Willich et Co. clocesc un 
plan măreţ de revoluţionare a Angliei în timpul expoziţiei, deşi este 
tot atît de sigur că nu vor mişca nici un deget. Nu o dată se va în
tîmpla aşa I 

M 2-lea staimp ** de ;pe scriso.rHe mele îl pun pentru că rpredau 
scrisorile tîrziu. Datorită acestui timbru scrisoarea pleacă cu acelaşi 
tren, chiar daică o predau cu o oră şi jUIIllătate după ridicarea 
poştei obişnuite. Iar de plătit, plăteşte firma. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. &"'lgels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 
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Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemnană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Cu prima poştă de astăzi ţi-am trimis un Post Otfice Order 

de 5 1. st., pe care sper că l-ai primit. 

* In original fraza aceasta e scrisă în dialect local. - Nota red. 
** - timbru. - Nota trad. 
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Decidement * cu poşta engleză s-a întîmplat ceva. In :primul 
rînd, scrisoarea, care ţi-a sosit deschisă. Apoi, alaltăimi scrisoarea ta 

primită cu sigiliul şters, pe care ţi l-am trimis înapoi. Acum scrisoarea 
ta din 5, deci de luni, aceea în legătură ou electriciJtatea, soseşte as
tăzi, joi, în 8, la ora 7 seara. Pe rplic sînt trei ştampile ale poştei din 
Londra cu data de 6 (marţi) , dintre care două dovedesc că ea a 
fost predată de marţi dimineaţa înainte de ora 10. Apoi o ştam
pilă din Manchester, cu data de 7 (ieri) şi, în sfîrşit, alte două, la 
fel, cu data de astăzi. Pe lingă asta, un sigiliu pe care nu-l cu
nosc, şteris, prost ,corectat şi pe care ţi•l trimit cu scrisoarea asta, 
ca să-l verifici. Chiar astăzi am să trimit plicul dirigintelui poştei 
de aici şi am să-i cer să-mi explice de ce scrisoarea a fost pre
dată abia astă-seară, în loc' de ieri-dimineaţă. Scrie-mi fără în
tîrziere cînd a fost predată exact şi dacă sigiliul este în ordine. 
Vom face acestor cîini un scandal să-l ţină minte cît or trăi. Că 
indivizii ăştia se pretează Ja tot felul de josnicii, se vede din 
„Daily News" de astăzi, care declară deschis că Palmerston a 
cerut spioni de la Viena şi Berlin pentru a-i supraveghea pe re
fugiaţi şi face pentru publicul englez caracterizarea cuvenită a 
domnilor Stieber şi Goldheim din Berlin. Ar fi straşnic dacă am 
putea şi noi să-l ţintuim la stîlpuil infamiei pe Grey, aşa cum l-a 
ţintuit altă dată Mazzini pe Graham 259• 

Că s-a întîmplat ceva deosebit cu scrisoarea o dovedeşte şi 
semnllil care a fost făcut pe ea. Pe adresă, înainte şi după cuvîn
tul Manchester, este un semn în formă de cruce, aşa : 

X Manchester X 

şi mai vizibil decît îl fac eu. 
Păstrează sigiliul pe care ţi-l trimit înaipoi ; poate vom avea 

nevoie de el. 
Mîine îţi scriu despre celelalte lucruri care ne interesează ; 

acum mă duc să predau imediat această scrisoare, precum şi 
scri:soarea către dirigintele poştei. Calde salutări soţiei tale. 

Al tău 
F. E. 

(Manchester] , joi 8 mai ** [1851] ora 10 seara 

Scrisoarea este deschisă cu atîta neîndemînare, încît se mai 
vede dar marginea primului sigiliu, care e11a mai mare. Nki o ceară 
roşie nu ajută la n[mic dacă nu are dedesubt un bulin, ca:re să ţină 

* - hotărît. - Nota trad. 
** ln original : iunie. - Nota red. 
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bine lirpite ieeU.e 4 laburi a>le plicului. Eu tocmai acum nu am ceară 
roşie la mine şi, pentru .că vreau ca această scrisoare să-ţi parvină 
nedeschisă, nu pot face alkeva deoîit s..,o trimit lui Schr[ammJ„ .�are. 
locuieşte 1IDai aproape de tine deoît Pieper şi prin care ai ceil P,Uţin 
şansa s-o primeşti rnpede. 

Le tout considere *, este, poate, totuşi mai bine s-o trimit 
prin Pieper, ceea ce şi fac. 

Publicat pentru prima oară 
in Marx-Engels Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 
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Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană-

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester] , vineri 9 mai 5b 

Dragă Marx, 
Ţi-am trimis ieri două scrisori, una nu cuprindea decît un 

Post Office Order, cealaltă p.rin Tupman **· Sper că Je..,ai primit 
pe amîndouă. 

Instalaţia aceea electrică este simplă în ceea ce priveşte con
strucţia. In cele patru colţuri A, B, C şi D - presupun că ai de
senul la îndemînă - vor fi bătuţi ţăruşi în pămînt, şi la o adîn
cime de 3 ţoli sub pămînt va fi trasă o sîrmă rezistentă de la un 
ţăruş la celălalt, astfel incit să cuprindă pe sub pămînt tot cîmpul. 
In punctele E şi F, nord şi sud, vor fi bătuţi doi pari, ale cărnr 
vîrfuri, la 15 picioare deasupra pămîntului, vor fi de asemenea 
legate printr-o sîrmă. Cele două capete ale acestei sîrme vor 
coborî de-a lungul parilor şi vor fi legate sub pămînt cu sirmă 
subterană A, B. C, D. De asemenea, între punctul G şi punctul 
H va fi trasă o sîrmă transversală între doi pari, care se încru
cişează la mijloc' cu sîrma EF. Cît despre sacul cu cărbuni de 
lemn şi plăcile de zinc, nu-mi este prea limpede, pentru că am 
uitat proprietăţile electrice ale cărbunelui de lemn, dar presu
pun că, cu ajutorul acestui •cărbune de lemn în G şi al zincului 

* - Luînd totul în consideraţie. - Nota trad. 
** Wilhelm Pieper. - Nota red. 
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în H, care de asemenea sînt îngropate în pămînt şi sînt în le
gătură •c'U sîrma 1cea groasă subterană, individul vrea să polari
zeze electricitatea, să creeze un pol pozitiv (zincul) şi unul nega
tiv (cărbunele) . 

Restul se referă la chestiuni tehnice - izolarea sîrmelor etc. 
Pentru că alte amănunte nu-mi dai, presupun că povestea. 

asta se referă �a vreun experiment oarecare. Tu spuneai că ar fi 
apărut în „Economist" sau nu ştiu unde. Mă cam îndoiesc de· 
succesul ches'iiunii ăsteia, totuşi s-ar putea realiza ceva dacă 
lucrul acesta ar fi extins şi îmbunătăţit. Dar se pune întrebarea : 
1 .  cită electricitate se poate capita în felul acesta din aer şi 
2. cum influenţează această electricitate asupra încolţirii şi creş-· 
terii plantelor. In orice caz, informează-mă şi pe mine dacă ex
perimentul a şi fost făcut şi cu ce rezultate, şi unde s-a publicat: 
acest lucru. 

Chestiunea prezintă, in orice caz, două dificultăţi : 
1 .  Individw vrea ca sîrma, care trebuie să capteze electrici

tatea, să fie aşezată exact între nord şi sud, dar scrie fermierilor 
să o aşeze după busolă. Despre devierea busolei, care aici, în 
Anglia, este de circa 20-23 de grade, nu pomeneşte ; or, el ar 
trebui să spună dacă a fost sau nu luată în consideraţie. In orice· 
caz, . fermierii nu ştiu nimic despre deviere şi ei ar aşeza sîrma 
după acul magneti�, şi atunci n-ar fi de la nord la sud, ci de la 
nolid-nord-vest [a sud-sud-est. 

2. Dacă electricitatea are o acţiune stimulatoare asupra în-· 
colţirii şi creşterii plantelor, primăvara ar determina încolţirea 
prea timpurie a plantelor, expunîndu-le îngheţului din timpul 
nopţii etc. Acest iucru ar trebui în orice caz să fie arătat, şi sin
gurul remediu ar fi 1ca, în timpul iernii, să se întrerupă c'ontactul 
între sîrmele suspendate şi cele îngropate. Nici despre acest lucru 
omul nostru nu spune nimic. Blectricitatea captată în felul acesta 
sau nu exercită nici o acţiune stimulatoare, sau determină o în
colţire prea timpurie. Şi asta ar trebui lămurit. 

De altfel, asupra acestei chestiuni nu te poţi pronunţa pînă 
cînd nu a fost experimentată şi nu se cunosc rezultatele, de aceea te 
rog să-mi spui unde mai pot găsi amănunte în legătură cu această 
problemă. 

· 
Mulţumesc celui de sus că măgarii centrali 260 s-au regăsit 

şi nici măcar nu-i invidiez pentru „Cosmosul • lor. In curînd, dacă< 
vom avea nevoie, vom putea dispune din nou de un ·organ de 
presă, în care isă respingem toate atacurile, fără să pară că por
neşte de la noi. Acesta este avantajul pe care-l prezintă revista. 
lunară proiectată să apară la Koln faţă de „Revue• a noastră 261-
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Vom ·pune totul pe .seama bunwlui Biirgers, trebuie doar să-l ·răs
plătim şi pe el cumva pentru gîndirea lui profundă. 

Nici nu era de aşteptat ca în Germania ocările la adres3. 
noast1ră să fie mai puţin răspîndite dedt în America şi Londra. 
Tu te găseşti acum în situaţia de invidiat de a fi atacat concomi
tent de două continente, ceea ce lui Napoleon nu i s-a întîmplat 
niciodată. De altfel, prietenii noştri din Germania sînt nişte mă
gari. Faptul că nu iau în consideraţie nişte simple ocări şi numai 
o dată la trei luni ne comunică despre starea acestui trade * mur
dar este foarte firesc. Dar cînd se ajunge la calomnii, cînd filis
tinul democrat nu se mai mulţumeşte cu simpla lui convingere că 
noi sîntem 1cei mai îngrozitori monştri, ci începe să răspîndească 
<lespre noi date denaturate şi născocite, atunci, într-adevăr, n-ar 
fi inutil dacă domnii aceştia ne-ar trimite documentele respective 
pentru a putea lua măsuri. Dar germanul crede că a făcut destul 
dacă simplement ** nu dă crezare unor asemenea absurdităţi. 
Roagă-l pe Tupm[an] să-i sc.rie lui M[iquel] in legătură cu aceasta ; 
de altfel nici nu este măcar nevoie să ne răspundă imediat, ci cînd 
se string cîteva duzini ide exemplare rdin aicest material, putem să 
pornim în mod serios şi  d'un seul coup de pied *** să strivim 
aceste ploşniţe. Cît despre faptllll că vor să ne facă imposibilă 
şederea în Gemnania - laissons-leur ce rplaisir **** I Ei nu rpot să 
şteargă rdin istorie „Neue Rheinische Zeitung" ,  „Manifestu[" şi 
tutte quante *****,  iar toate urletele 'lor nu [e vor folosi �a nimic. 
Singurii oameni care ar putea deveni periculoşi pentru noi în Ger
mania sînt ucigaşii. Or, de cînd a murit Gottschalk, în Germania 
nu mai are nimeni curajul să ne trimită astfel de oameni pe cap. 
Et rpuis ******,  pa:rcă tin 1848 nu a trebuit mai 'intîi să ne cucerim 
poziţia la Koln ? Iar de iubit, plebea democrată, roşie sau chiar 
comunistă oricum nu ne va iubi niciodată. 

Mă bucur că, pînă acum, cei veniţi la expoziţie te-au lăsat 
în pace. Mie mi-au şi sosit pe cap. Ieri au fost aici doi comer
cianţi din Lecco, unul dintre ei este un vechi cunoscut din 184 1 .  
Austriecii îşi fac straşnic de cap î n  Lombardia. După toate con
tribuţiile, după repetate împrumuturi forţate, după impozite per
cepute de trei ori pe an, este introdus un oarecare sistem. Negus-

* - comerţ. - Nota trad. 
** - pur şi simplu. - Nota trad. 

*** - cu o singură lovitură de picior. - Nota trad. 
**** - să le lăsăm această plăcere I - Nota trad. 

***** - toate celelalte. - Nota trad. 
•·***** - Şi apoi. - Nota trad. 
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torii de categorie mijlocie din Lecco trebuie să plătească anual 
10 000-24 OOO de zwanzigeri (350-700 1. st.) impozite directe 
rngulate, totu[ în hard cash *. Intrucît, începînd din anul viitor, 
vor fi introduse şi acolo bancnotele austriece, guvernul vrea ca 
mai întîi să scoată toţi banii de metal. înalta aristocraţie - i gran 
ricchi ** - şi, relativ, ţăranii fiind foarte mult cruţaţi, toată po
vara impozitelor cade pe il medio liberale ***, clasa mijlocie libe
rală de la oraşe. Vezi şi tu care este politica indivizilor ăstora. 
Este foarte de înţeles de ce, fiind astfel oprimaţi, cei din Lecco 
au semnat o declaraţie şi au trimis-o guvernului, arătînd că nu 
vor mai plăti, n-au decît să le pună sechestru, şi dacă acest 'Sistem 
nu încetează vor emigra cu toţii. ; multora li s-a şi pus sechestru. 
De asemenea, este de înţeles de ce indivizii îl aşteaptă pe Mazzini 
şi spun că ar trebui să se pornească, fiindcă nu mai pot îndura 
per·C'he rovinati siamo e rovinati .saremo in ogni caso ****. 
Aceasta explică în mare măsură furia italieniilor de a porni la 
acţiune. Toţi cei care se află aici sînt republicani, deşi sînt numai 
burghezi de -vază - unul dintre ei este cel mai mare come�iant 
din Leoco şi plăteşte lunar 2 OOO de zwanzigeri impozit. El voia 
să ştie exact cînd va începe acţiunea şi la Lecco - singurul loc 
unde .mă bucur de ipopularitate - au decis între ei că eu ar trebui 
să ştiu precis acest lucru. 

Mîine mă voi ocupa de Wellington, de la care m-au sustras 
tipii ăştia. 

Al tău 
F. E. 

Scrisoarea este sigilată cu ceară roşie şi poartă sigiliul fir
mei noastre E & E. Aşa vei putea să-ţi dai seama dacă a fost 
deschisă. 

Publicat pentru pdma oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels urui K. Marx",  
Bd.  I ,  Stuttgart, 1913 

* - monede sunătoare. - Nota trad. 

** - cei foarte bogaţi. - Nota trad. 

*** - cercurile liberale. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

**** - pentru că sîntem ruinaţi şi vom fi ruinaţi în orice caz. - Nota lrad-
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Dragă Marx, 

89. Engels către Marx. 15 mai 1851 

89 
Engels către Marx 

la Londra 

Săptămîna trecută ţi-am trimis o întreagă ship-load * cu 
scrisori, printre care una cu bani şi una prin Pieper. Şi apoi încă 
.una, marţea trecută, la care aşteptam neapărat astăzi un răspuns. 
Pas une ligne **· Trebuie să presupun că nici una n-a ajuns la 
destinaţie, întrucît la cea trimisă prin Pieper aşteptam neapărat 
un răspuns, şi faptul că nu l-am primit mă pune într-o situaţie 
neplăcută faţă de dirigintele poştei de aici. Sau poate ai avu! 
vreun necaz, dar şi în acest caz ar fi fost de dorit să primesc 
·deux mots *** ; povestea asta mă nelinişteşte considerable
ment ****, şi dacă nic'i mîine sau, cel mai tîrziu, poimîine nu 

.• primesc nimic de la tine, atunci nu ştiu ce s-a întîmplat şi cum 
să fac ca să-ţi expediez în aşa fel scrisorile, încît să nu se piardă 
nici una. 

Dirigintele poştei de aici doreşte ca pe viitor să nu 1II1ai scrii 
adresa aşa cum ai scris-o pî.nă acum, ci în felul următor : sus -
•numele, dedesubt - numărul şi strada şi j os de tot - Man
chester. Aşa motivează el faptul C'ă de curînd o scrisoare a ta 
:-s-a plimbat de aici înapoi la Londra şi iarăşi aici. Aşadar, aştept 
răspuns neîntîrziat. 

[Manchester] , joi [ 15 mai 1 851]  

Publicat pentru prima oară 
in Operele lui K. Marx şi F. Engels, 
.ed. I, vol. XXH, 1 929, în limba rusă 

* - încărcătură de vas . - Nota trad. 

** - Nici un rind. - Nota trad. 

*** - două cuvinte. - Nota trad. 

**** - serios. - Nota trad. 

Al tău 
. F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Londra, 16 mal 1851' 

Scrisoarea ta, care a sosit alaltăieri, am primit-o prea tîrziu 
ca să mai pot răspunde în aceeaşi zi. Plecasem la Museum * 
înainte de sosirea poştaşului şi m-am întors acasă abia la ora 7 
seara. Iar ieri, oricîtă bunăvoinţă aş fi avut, n-aş fi putut să-ţi 
scriu, căci am avut asemenea dureri de stomac, încît aproape 
că-mi plesnea capul, ca toba negrului lui Freiligrath **. 

Incurcătura intervenită se datoreşte pur şi simplu faptului că 
răspunsul la prima ta scrisoare l-am dat unuia dintre cei doi 
vîntură-1Iume (�ui S [chraimm] ) ,  ca să ţi-l e�edieze funediat. El a. 
uitat, bineînţeles, şi cele cîteva rînduri se mai găseau şi ieri 
în portmoneul lui. 

Cît despre electricitate, notiţa referitoare a apărut în 11Eco
nomist" din 1845. De altfel, nu conţine altceva decît ce ţi-am 
scris, precum şi menţiunea că experienţa aceasta a fost făcută cu 
mult suC'ces în Scoţia. Se dă chiar numele fermierului. 

Freiligrath vine aici zilele astea. 
Acum despre povestea cu poşta. Cred că poşta nu are nici 

o vină. Cel puţin pentru forma urîtă a sigiliului eu sînt singurul 
răspunzător. Singurul lucru ciudat mi se pare acel : X Man
chester X ***· 

Ai văzut în 1 1K6lnische Zeitung" că neruşinatul de Kinkel, 
prin intermediul soţiei sale, neagă orice participare la întocmirea 
manifestului puternicului 1 1Provisorium " 263 ? Şi că îşi născoceşte 
„o boală grea" ca să facă să crească interesul filistinilor germani 
faţă de el ? 

Datorită intervenţiei stimatului meu cumnat-ministru ****, ti
părirea lucrărilor mele 264 s-a împotmolit, aşa cum s-a întîmplat şi 
cu „Revue" .  Se pare că Becker ***** a iîntîmpinat greutăti la 
Vervters; 

· l:n Franţa Cavaignac pare să aibă o ascensiune vertiginoasă. 
Alegerea sa ar fi o soluţie raţională, dar ar amina revoluţia CU• 

* -- Brilish Museum. - Nota !rad. 
** 'Aluzie la poezia lui Freiligrath „Căpetenia negrilor•. - Nota red<.. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 241 .  - Nota red. 
**** Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 

***** Hermann Becker. - Nota red. 
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ani de zile. Congresul lui Nicolaie, Friedrich Wilhelm şi Habs
burg 26" are cam aceeaşi importanţă ca şi congresul generalului 
Haug, Ruge şi Ronge. Pentru momentul respectiv, impozitul pe 
venit a fost, de altfel, lucrul c·el mai înţelept pe care-l puteau 
face prusacii. 

Acurm cîteva cuvinte despre ·emigraţia de aici. 
Sub conducerea unui oarecare (un german) al cărui nume 

nu-l cunosc sau, mai cuvînd, împreună cu acesta, nemuritorul 
Faucher, inevitabilul E. Meyen, care de asemenea se află aoum 
aici etc., au format o redacţie în limba germană a lui „Illustrated 
News" (cotidian) . Intrucît nici unul dintre ei nu cunoaşte limba 
engleză, au cerut să se creeze o superredacţie germano-engleză. 
Ca şef li s-a dat o femeie bătrînă, care a fost acum 20 de ani în 
Germania şi vorbeşte o germană stîlcită. Ea taie materialul ca şi 
bătrînul Dolleschall, şi anume a tăiat profundul articol al lui 
E. Meyen despre „sculptură" .  Idiotul ăsta a reprodus aici, la 
Londra, prostiile despre artă pe care le-a mîzgălit în urmă cu 
1 0  ani pentru revista literară bulevardieră * din Berlin. Faucher 
a fost şi el cenzurat fără milă. Şi iată că, acum cîteva zile, edi
torul i-a chemat la el pe golanii ăştia, care suportă, deşi în silă, 
dar totuşi supuşi, domnia bătrînei femei, le-a declarat că nu are 
nevoie de mîzgăliturile lor originale şi că ei trebuie să se limi
teze la traducerea articolelor scrise în limba engleză. Or, cum 
nenorociţii ăştia nu înţeleg engle�a, asta a însemnat o conC'ediere 
în toată regula. Şi şi-au luat ziua bună. Iar Meyen va trebui iar 
să aibă răbdare şi să aştepte zece ani în speranţa că va reuşi să-şi 
realizeze „Sculptura" lui. 

Ba mai muH, încă în urmă cu cîteva săptămîni, „Kolnische 
Zeitung" l-a dat afară fără nici un fel de menajamente pe d-l Fau
cher, sub motivul că articolele lui plictisesc publicul cititor. 

Ce spui de revoluţia portugheză ? 266 
D-l A. Goegg se află aici ; Willich et Co. l-au agăţat imediat 

şi ţine conferinţe în Windmill Street. Noroc bun I 
Maintenant, mon cher **, rămâi cu bine. De aicum înainte, 

corespondenţa va merge din nou ca pe roate. 

Publicat pentru pnma oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

* „Athenaeum". - Nota trad. 
** - Acum, dragul meu. - Nota trad. 

A1I tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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91 
Engels către Marx 

la Londra 

Sînt bucuros că nu s-a întîmplat nimic cu scrisorile, oricum, e 
mai bine aşa. Şi dirigintele poştei de aioi mi-a dat o explicaţie satis
făcătoare în legătură cu scrisoarea care a întîrziat. Pe viitor la 
adresă să scrii strada şi numărul deasupra oraşului, astfel încît 
jos să figureze cuvîntll!l Manchester. Aşa sînt obişnuiţi funcţio
narii de la poştă şi, fiindcă la una dintre scrisori strada se afla 
în partea de jos a adresei, n-au observat localitatea „Manchester" 
şi au trimis-o înapoi la Londra, convinşi că este o scrisoare locală 
din Londra. 

IBtima noutate este că ai fost complet distrus. Iţi închipui că 
ai desc•operit teoria justă a rel1Jtei funciare ? lţi închipui că eşti 
primul care a răsturnat teoria lui Ricardo ? Malheureux que tu 
es *, ai fost depăşit, distrus, nimicit, zdrobit, întregul fundament 
al lui monumentum aere perennius * *  al tău s-a prăbuşit. As
cultă : D-<l Rodbertus a scos chiar acum al treilea volum din ale 
sale „Socialen Briefe an v. Kirchmann" 18 coli. Acest volum 
conţine o „infirmare totală a teoriei lui Ricardo despre renta 
funciară şi expunerea unei noi teorii despre rentă• .  Vezi „Illus
trierte Zeitung" de săptămîna trecută din Leipzig. Acum s-a sfîrşit 
cu tine. 

Eforturile pe care le face marele Kinkel de a ieşi din puţin 
respectabila societate numită Comitet european fără să lase un 
miros urît în urma lui sînt foarte amuzante. Ai citit, desigur, în 
„Sun" de sîmbătă că un număr de democraţi gălăgioşi au pus 
la 1cale llîngă Elbel'lfeld o adunare şi nişte mie'i riobs *** şi, totodată. 
au împărţit proclamaţii, lucru pe care au reuşit să-l facă datorită 
legăturilor germano-catolice ale lui Ronge. Nici Kinkel şi nici 
altcineva din .corul lor nu ar fi realizat ceva acolo. 

Povestea cu Cavaignac este o poveste funestă în toate pri
vinţele ; dacă Girardin spune despre el că are cele mai multe 
şanse, înseamnă că aşa trebuie să fie. In afară de aceasta, indi-

* - Nefericitule. - Notg trarl. 
** - monument mai durabil clecît metalul (Horaţiu. „Ode", cartea a treia. 

-0da a treisprezecea). - Nota red. 

*** - scandaluri. - Nola trad. 
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v1z11 se conving tot mai mulit că pe cale legală revizuirea consti
tuţiei 267 nu este posibilă. Iar calea ilegală este Jovitura de stat, 
dar cine recurge primul la lovitura de stat va fi nimicit, spune 
ziarul „Debats " .  Napoleon 1începe să devină horriblement * de 
uzat. Chang·arnier este distrus, ieşit definitiv la pensie, fuziunea 
nu are nici o consecinţă directă din punct de vedere practic, oricît 
de splendidă este ea, il n'y a que Gavaignac **· Dacă individul 
amină revoluţia, nici nu este, pînă la urmă, chiar atît de grav ; 
cîţiva ani de dezvoltare industrială hotărîtă, trecerea printr-o 
criză şi o nouă perioadă de prosperitate n-ar putea în nici un caz 
să strice, mai ales dacă ar fi însoţite de reforme burgheze în 
Franţa etc. Dar Cavaignac şi reforma burgheză înseamnă în Franţa 
reforma sistemului vamal şi alianţa cu Anglia, iar la prima oc•azie 
război împotriva Sfintei Alianţe cu ajutorul Angliei, după 
�scurgerea timpului necesar pentru înarmare şi pregătirea minu
ţioasă a unei invazii împotriva Germaniei. Asta ne-ar putea costa 
graniţa Rinului, ceea ce ar fi, fără îndoială, cel mai bun mijloc 
de a reduce la tăcere socialismul filistin, acordîndu-i-se un acont 
de glorie. 

De altfel, „Debats" a decăzut atît de mult, încît consideră că 
numai menţinerea noii legi electorale poate salva societatea. 

Istoria cu Faucher şi Meyen este splendidă. Eu am văzut în
tr-o Shopfenster *** nurrnai prima p agină a primu[ui număr din 
ediţia germană a [ui „l [llustrated] L[ondon] News" şi eram 
rather **** curios să ştiu cine sînt aceşti „scriitori germani de 
prima mină• care scriu această prostie pOIIIlpoasă. 

Intr-o corespondenţă din Koln apărută în „Frankfurter Jour-
111al • se spune că refugiaţilor din Londra le merge acum binişor, 
cu excepţia celor din cazarmă, printre care se afilă şi Willich. 
„Allgemeine Zeitung" din Ausburg CTede într-adevăr că billul cu 
·privire la străini !OS este încă în vigoare şi şi-i închipuie pe refu
·giaţi - aceşti eterni evrei ai secolului al XIX-lea - strecurîn
·du-se tremurînd pe străzile Londrei, îngălbeniţi de spaimă în faţa 
acestui bill. 

Despre revoluţia portugheză nu pot spune nimic. De relevat 
este doar că atîta timp cit Saldanha a a<:ţionat ca simplu. insur
.gent personal, după principillil : ote-toi de la, Costa Cabral, gue 

* - îngrozitor. - Nota trad. 

** - nu rămîne decît Cavaignac. - Nota rrad. 

*** - vitrină. - Nota trad. 

**** - destul de. - Nota trad. 
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je  m'y mette *, nu a realizat absolut nimic, dar, din momentul 
in care a fost silit să se ralieze cu burghezii liberali din Oporto 
-şi să ac:icepte, în persoana lui Manuel Passos **, un reprezentant 
atotputernic al acestei forţe burgheze, întreaga armată a trecut 
de partea lui. Funcţia pe care o va primi Passos şi dezvoltarea în 
viitorul apropiat a evenimentelor vor arăta dacă Saldanha şi re
.gina *** nu vor căuta de la început să înşele din nou burghezia. 
Lisabona nu reprezintă nimic, Oporto este centrul burgheziei con
stituţionale, şcoaila manchesteriană a Portugaliei. 

Poţi fi bucuros că d-l Goegg nu a venit la tine. Le diable 
emporte toutes ces mediocrites gonflees ****· 

Manchester, luni 19 mai 51 

.Publicat ;pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zw ischen 
i'. Engels und K. Marx" , 
d3d. I, Stuttgart, 1913 

92 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

Marx către Engels 
la Manchester 

Londra, 21 mai 1851 

Dragă Engels I 
Freiligrath este aici şi-ţi trimite salutări. A venit să-şi caute 

'° slujbă. Dacă nu găseşte nimic, vrea să plece în .America. 
1 A adus veşti extrem de bune din Germania. Cei din Kăln ***** 

sînt foarte activi. Agenţii lor au pornit la drnm începînd din sep
tembrie. La Berlin ei au doi reprezentan� foarte buni şi,  Cllllil de
�ocra,ţii vin mereu 

. 
la Kăln după sfaturi, cei din Kăln parali-

1 1 '  • * - ridică-te, Costa Cabrai, ca să mă aşez eu în locul tău (Saint-Simon. 

11Catehismul industriaşilor " ,  caietul I). - Nota red. 
** In original : Jose. - Nota red. 

*** Maria II da' Gloria. ' ...:.... Nota red. 
**** - Dracul să ia toate aceste mediocrităţi umflate. - No1a trad. 

***** Membrii Comitetului Central din ' Koln al Ligii 'comuniştîlor. 
Nota red. 
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zează de obicei acţiunHe celorlalţi domni. Astfel, cei din Braun
schweig erau dispuşi să-i dea [ui Schimmelpfennig 2 OOO de taleri 
pentru COIOlitetul (soc'ial) din Londra. Dar, mai întîi, l-au trimis pe 
dr. Lucius la Koln şi •aJstfel a căzut totul baHă. 

Kinkel este foarte discreditat în Provincia renană, mai ales 
la Bonn. Comitetul de aicolo i-a trimis Johannei * 200 1.  st., dar 
n-au trecut nici două săptămîni şi ea a cerut să i se mai trimită. 
Acest lucru a displăcut foarte mult filistinilor. 

Cei din Koln vor organiza peste cîteva săptămîni un con„ 
gres comunist. 

Obergeneralul Sigel este aici şi a intrat în şocietatea din 
Windm�ll Street. 

A apărut şi un număr din revista „Cosmos" a generalului 
Haug. Li se face reclamă lui Willich, Kinkel şi Gohringer. Diver
sele bande încep să se apropie tot mai mult între ele. Niciodată 
nu am văzut şi nu am auzit ceva de un prost gust mai umfilat şi 
mai suficient. Printre altele a apărut acolo şi o bufonerie a lui 
Arno1d Winkelried Ruge. Această vită simulează că a primit o 
scrisoare de la un „oaspete" german care îşi arată mirarea în 
faţa a tot ce citeşte în ziare despre „ospitalitatea engleză• , pre
cum şi teama că „supraaglomerarea cu afaceri de stat• a lui Ruge 
ar putea să-l împiedice să-şi primească partea ce i se cuvine 
din acest „sibaritism al ospitalităţii• şi îl întreabă : 

„Nu trădătorul Radowitz, ci Mazzini, Ledru-Rollin, cetăţeanul 
Willich, Kinkel şi d-voastră înşivă aţi fost, de bună seamă, invi
taţi la Windsor ?" 

Ruge îi arată apoi prietenului său că greşeşte şi-i spune, 
drept consolare, că ospitalitatea engleză nu-i va împiedica să se 
reîntoarcă în Germania cu torţele aprinse. L'imbedle ! ** 

Totul este sc'ris într-o formă beletristico-savanto-idioată şi cu 
o automulţumire prostească, fără precedent în analele istoriei 
mondiale. Şi, în plus, cu o lipsă de talent :nemaipomenită. Tre
buie totuşi să caut să-ţi fac rost de un exemplar din această 
porcărie. 

Ploşniţa asta de Meyen se învî[te, cu un aer foarte ocupat, 
de colo pînă colo, şi spune în secret, oricui vrea să.J asculte, 
că Marx şi Enge1s şi�au rpierdut toţi adepţii şi toată fofluenţa de care 
se buourau în Germania. Inspăimîntătorul Meyen I 

* Johanna Kinkel. - Not1J red. 
** - Imbecilul. - Nota tuul. 
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De altfel, ca să-ţi dau un exemplu de pisălogeala neruşinată 
a acestor ticăloşi şi de cerşetoria murdară a acestor derbedei. 
ascultă : 

Duminica trecută am fost în John Street, unde bătrînul Owen, 
cu ocazia aniversam celor 80 de ani ai săi, a ţinut o conferinţă. 
Cu toate ideile sale fixe, bătrînUJl a fost ironic şi simpatic. După 
ce a terminat, unul dintre sateliţii revistei „Cosmos" şi-a făcut 
loc pînă la el şi i-a vîrît în mină revista „Cosmos" ,  spunîndu-i 
că această publicaţie susţine principiile lui. Şi, într-adevăr, bătrî
nul a recomandat-o publicului. C'est par trnp drole I*  

In searia aceea, de altfel, n-<am putut evita o convorbire cu 
Harney, care a venit spre mine uşor ameţit şi foarte insinuant s-a 
interesat de tine. 

Cerşetoria lui WiHich merge foarte bine. Cînd au venit aici 
refugiaţii din Schleswig-Holstein, el a cerşit „pentru ei" ( !) peste 
200 I. st. de la oamenii de afaceri din City. 

Deşi Girardin spune că în momentul de faţă Cavaignac ar 
fi singurul candidat serios al partidului ordinii 209, prindpala masă 
a burgheziei, totuşi chiar el îi atacă cu furie pe Cavaignac şi pe 
Changarnier, iar polemica lui aminteşte din nou vremurile cele 
mai bune ale luptei sale împotriva ziarului „National" .  Omul 
acesta desfăşoară în Franţa o mai mare agitaţie decît întreaga 
bandă a montagnarzilor şi a roşilor luaţi laolaltă. Bonaparte 
pare să fie hors de question **. Or, dacă majoritatea regalistă a 
Adunării naţionale va încălca din nou constituţia şi cu majoritate 
simplă va [ua hotărîrea de a revizui constituţia, pînă la urună va 
fi totuşi obligată - fiindcă atunci pierde orice bază legală - să 
încheie un compromis cu Bonaparte, ca e:xiponent al puterii execu
tive. In acest caz s-ar putea ajunge la ciocniri serioase, căci Ca
vaignac va lăsa cu greu să-i scape din nou prada din mină. 

Curînd va fi aici întreaga redacţie a lui „Neue Rheinische 
Zeitung" .  Mă sm1prinde că Lupus n-a venit încă. Numai de n-ar 
fi avut vreun ghinion. 

Acum stau în fiecare zi la bibliotecă de la ora 1 0  dimineaţa 
pînă la 1 seara şi îmi rezerv să văd expoziţia industrială oind 
vei veni tu. 

Ai citit în „Debats • scrisoarea falsă şi cea originală a lui 
Mazzini '? 

* - E prea caraghios I - Nota trad. 
** - in afara discuţiei. - Nota trad. 

Al tău 
K. M. 
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Musch îi trimite salutări lui „Friedrich Engels" .  
Apropo I Willich şi Schimm[el]rpfennig au lansat inevitabilul 

apel către „fraţii lor din armata prusiană" .  

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd.  I, Stuttgart, 1913 

!-};I 

Se tipăreşte d�ă manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 210 

la Londra 

Dragă Marx, 
Mi-a făcut plăcere să aflu din ziare că „Neue Rheinische 

Zeitung" a fost reprezentat prin persoana ta la simpozionul pre
sei mondiale de la Soyer. Sper că ţi-au plăcut homards a la 
Washington * şi champagne frappe**· Dar pentru mine este un 
mister cum a descoperit M. Soyer adresa ta. 

Ştii ce s-a întîmplat cu beţivul Laroche din Great Windmill 
Street ? După cum anunţă ziarele germane, a fost prins şi con
damnat, la Berlin, la moarte prin spînzurătoare. După cum a re
ieşit, acest pretins fost locotenent de husari prusac nu este altul 
deoît cizmarul August Friedrich Gottlieb Lehmann din Tiriebel lîngă 
Sorau *** din Silezia superioară poloneză, ostaş în prima recru
tare, condCllIIlnat prin sentinţa din 23 martie 1 842 pentru dezertare 
în timp de pace, pentru falsuri şi datorii nepermise, la pierderea 
distiI11cţiilor militare şi 1încorporarea pe timp de 16 luni într-un bata
lion disciplinar. Noi fapte care vin să ne lămurească asupra eroi
lor noştri germani ai revolu.ţiei. 

Este foarte bine că apropierea dintre marii războ}nici Willich, 
Schimmelpfennig şi Sigel creşte tot mai mult. Această adunătură 
de soldăţoi se distinge printr-un esprit de corps **** de o mur
dărie inimaginabilă. Se urăsc a mort ***** unul pe altul, se în-

* - homarii a Ja Washington. - Nota !rad. 
** - şampania frapată. - Nota !rad. 

*** Denumirea poloneză : Trzebel lingă Zary. - Nota red. 
*'li ** - spirit de clan. - Nota frad. 

• **** - de moarte. - Nota trad. 
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vidiază ca nişte şcolari pentru cea mai mică distincţie, dar sînt 
uniţi, toţi ca unul, împotriva oamenilor în „civil" I întocmai ca 
în primele armate franceze din 1 792-1793, dar în proporţii minia
tural-caricaturale. Societatea din Windmill Street 11 consideră 
pe toţi un batalion care va porni în marş, gata de luptă, în rîn
duri unite ; e tot ce a rămas după ce emigranţii au fost zdrobiţi 
şi alungaţi din Elveţia. De aceea nu e de mirare că toţi se agaţă 
de acest nobil detaşament. Este foarte bine că se remarc'ă de pe 
acum spiritul de clan al ofiţerilor din vechile cazărmi şi de la 
popota ofiţerească şi că de pe acum toată lumea vede că printre 
ofiţerii emigr·aţi spiritul de clică domneşte la fel oa şi în rîndu
rile „eroicei armate" 271• O să le arătăm noi acestor domni, cînd 
o sosi momentul, cine sînt „civilii". Toate poveştile de felul ăsta 
mă conving că nu pot face ceva mai bun decît să-mi continui 
studiile militare, pentru ca cel puţin unul dintre „civili" să-şi 
poată măsura forţele cu ei în ceea ce priveşte teoria. ln 
orice caz, vreau să ajung în situaţia ca măgarii de acest fel să 
nu mă poată zăpăd cu vorbăria lor. Sînt foarte bucuros că au 
fost totuşi jefuiţi de 2 OOO de taleri. Veştile din Koln sînt foarte 
plăcute, numai că oamenii de acolo trebuie să fie cu ochii în patru. 

In ceea ce priveşte cerşetoria, nobila Johanna * depăşeşte, în
tr-adevăr, tot ce a existat pînă acum. Heinzen poate să se spînzure, 
el n-a ajuns niciodată la impertinenţa acestei femei, care, pe deasu
pra, mai e şi urîtă ca noaptea. 

Că Gira1<din nu-l sprijină pe Cavaignac, se vedea şi din ziarele 
engleze. Dar dacă el constată că şansele lui Cav[aignac) sînt destul 
de mari, asta este suficient pentru a caracteriza situaţia. Dacă 
se realizează posibilitatea de care vmbeşti tu, şi anume ca majori
tatea să încheie un acord cu Bonaparte şi să încerce să efectueze 
revizuirea ilegală a constituţiei, n-o să iasă, dwpă părerea mea, nimic 
bun. Ei nu vor reuşi niciodată acest lucru atîta timp cît Thiers, 
Changarnier şi „Debats" ,  împreună cu acoliţii lor, sînt împotrivă. 
In cazul acesta, perspectiva lui Cavaignae' ar fi prea frumoasă şi 
atunci cred că s-ar putea bizui pe arnnată. 

Dacă la anul se dezlănţuie furtuna, Germania va fi într-o si
tuaţie afurisită. Franţa, Italia şi Polonia sînt interesate în fărîmi
ţarea ei. Mazzini, după cum ai văzut, a şi promis cehilor refacerea 
statului lor. In afară de Ungaria, Germa,nia ar avea un singur aliat 
posibil, Rusi.a, presupunînd că acolo ar avea loc o revoluţie ţără
nească. Altf.el vom avea guerre a mort ** cu nobilii noştri prieteni 

* Johanna Kinkel. - Nola red. 

** - un război pe viaţă şi pe moarte. - Nola trad. 

19 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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din toate c olţurile p ămîntuJui, şi cum se va sfîrşi această p oveste 
este o mare problemă. 

Ou cîrt reflectez mai mult asupra istoriei, cu atît este mai 
limpede pentru mine că polonezii sînt une nabion foutue *, care 
trebuie folosită ca mijloc numai pină cînd Rusia însăşi va fi an
trenată într-o revoluţie agrară. Din acel moment Polonia nu �a mai 
avea absolut nici o raison id'etre **· Polonezii n�au făcut nici
odată altceva în istorie decît nişte îndrăzneţe prostii b ătăioase. 
Nu se p oate indica nici un moment în care Polonia să fi repre
:zentat cu succes progresul, nici măC'ar în comparaţie cu Rusia, 
sau să fi săvîrşit ceva de impo:ntanţă istorică. Diimpotrivă, Rusia 
are într�adevăr un rol p.rogresist în ceea •Ce priveşte Răsăritull. Cu 
toată ticăloşia •ei şi cu toată murdăria ei •slavă, lstăpînirea rusă are 
un rol dvilizator în Marea Neagră şi Marea Caspică, în Asia cen
trală, pentru başkiri şi rtătari, iar Rusia şi-a însuşit mult mai 
multe elemente de cultură şi, mai ales, elemente de dezvolrtare 
industrială decît Polonia cavaleresc-somnolentă prin însăşi natu:ria 
ei. �ai})tul că aristocraţia TUsă, începînd cu ţarul * * *  şi cu pxinţul 
Demiidov şi terminînd cu cel mai p ăduchios boier de clasa a 14-a, 
care n..,are altceva decît originea rrui nobilă * * * * ,  1se ocll[lă cu p ro
ducţia de fabrică, face învîrteli, se lasă coruptă, înşailă şi face tot 
felul de afaceri creştineşrti şi evreieşti este deja o superioritate. 
Polonia nu a reuşit niciodată să asimileze elementele străine -
germanii de la oraşe sînt şi rămîn germani. Orice german-rus din 
a doua generaţie este un exemplu grăitor de felul cum ştie Rusia 
să-i rusifice pe germani şi pe evrei. Acolo chiar şi evreii capătă 
pomeţi slavi. 

Războaiele lui Napoleon din 1807 şi 1812 constituie un exem
p lu pregnant în ceea ce priveşte 11nemurirea" Poloniei. Nemuritor 
este la polonezi numai arţagul lor lipsit de orice temei. ln plus, 
cea mai mare p ante a Poloniei, aşa-numita Rusie apuseană, adică 
Bielostok, Grodno, Vilna, Smolensk, Minsk, Moghilev, Volînia şi 
Podolia, din 1772 au rămas, cu mici excepţii, foMte liniştite în 
stăpînkea Rusiei, ils n'·ont pas bouge *****, •cu rara excepţie a 
cîtorva orăşeni şi nobili ici�colo. 1/4 din poJ.onezi vorbesc limba 
lituană, l/4 limba ruteană, o mic'ă p arte vorbesc o limbă rUISă stîl-

* - o naţiune s fîrşită. - Nota trad. 
** - raţiune de a exista. - Nota trad. 

*** Nicolaie I. - Nota red. 
**** In original, pe Iîngă cuvîntul german, este şi cuvîntul în limba rusă, 

scris cu litere latine : blahorodno. - Nota red. 
***** - ei n-au crîcnit. - Nota trad. 
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cită, iar din partea poloneză propriu-zisă o bună treime este 
germanizată. 

Din feridre, în „Neue Rheinische Zeitung" noi nu ne-am luat 
nici un fel de obligaţii precise fiaţă de p olonezi, afară de obligaţia 
neapărată de a restabili graniţele suitables * - şi chiar şi aceasta 
cu ·Condiţia unei revoluţii agrare. Eu sînt .sigur că această revo
luţie va fi mai degrabă dusă pînă .}a capăt în Rusia decît în Pdlonia, 
datorită abît caracterului naţional al ruşilor, cit şi lfiaptului că în 
Rusia elementele burgheze 1sînt mai dezvdltate. Ce sînt Varşovia 
şi Cracovia rpe lingă Petersburg, Moscovia, Odesa iet•C'. ! 

Concluzia : Sub pretextul apărării, să i se ia Poloniei în vest 
tot ce i se poate lua, fortificaţiile, în special Posnan, să fie ocupate 
de germani, p olonezii să fie lăsaţi să se descurce singuri, să fie 
trimişi în foc, să le fie devastată ţara, să li se făgăduiască Riga 
şi Odesa şi, în oaz că reuşim să-i punem pe ruşi în mişoare, să ne 
aliem cu ei, iar pe polonezi îi vom sili să facă concesii. Fiecare 
palmă de ipămînt cedată polonezilor la gr.aniţa de la Memel ** pînăi. 
la Craicov-ia va duce complet la ruină, din punct de vedere militar, 
această graniţă, ca·re şi aşa este cum nu se poate mai slabă şi va 
lăsa !fără apărare întreaga coastă a Mării Baltice pînă Qa Stettin * * * ·  

De altfel, e u  sînt convins că la viitoarele tulburări întreaga 
insurecţie poloneză se va limita la p articiparea nobililor din Posnan 
şi din Galiţia, împreună cu cîţiva fugari din Regatll!l polonez, pen
tru că Regaitul p olonez este abît de îngrozitor de vlăguit, incit 
nu mai este bun de nimic, iar pretenţiile acestor cavaleri, dacă 
nu vor fi sprijiniţi de francezi, italieni, scandinavi etc. şi dacă ei 
nu vor fi susţinuţi printr-o răscoală cehoslovacă, vor suferi Ulh 
eşec din pricina caracterului lamentabil al eforturilor lor. O na
ţiune care poate mobiliza cel mult 20 000-30 OOO ide oameni nu-şi! 
poate 1spune cuv;întutl. Iar Polonia, desigur, nu poate mobiliza 
mai mult. 

Salutări lui Freiligrath, dacă îl vezi, şi familiei tale, nu cumva 
să-l uiţi pe cetăţeanul Musch. Eu voi veni la Londra, cu vreo 
săptămînă mai tîrziu decît am crezut ; chestiunea depinde de o 
sumedenie de mărunţişuri. 

Apropo, n-am primit încă nici un rînd din Koln. Ai scris ? 
Dacă nu primesc curînd scrisoarea, nu mai îmi este de nici un 
folos * * * * ·  Nu ştiu de ce D [aniels] nu mi-ar face acest serviciu. N-ai 

* - potrivite. � Nota trad. 
** Denumirea lituaniană : Klaipeda. - Nota red. 
*** Denumirea poloneză : Szczecin. - Nota red. 

**** Vezi volumul de faţă, p. 232-233. - Nota red. 
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putea să-i mai scrii o dată ? Doar pentru Dfanie1s] n-ar fi mare lucru 
să mîzgălească pe loc la repezeală cîteva rînduri şi să mi le tri
mită. Altminteri mă voi trezi într-o încurcătură a dracului de 
neplăcută. 

M[anchester] , 23 mai 51 

Al tău 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba gemnană 

Bd. I, Stuttgart, 1 913 

Dragă Engels I 

94 
Marx către Engels 212 

la Manchester 

[Londra] , 28 mai 1851 

Cauzele care-l fac pe Daniels să nu răspundă (de altfel mîine 
îi voi scrie din nou dacă nu primesc astăzi ceva de la el) sînt 
foarte îngrijorăitoare. Nothjung a fost arestat la Leipzig în gară. 
Ce hîrtii s-au găsit Ia el, nu ştiu, desigur. După aceea (sau poate 
concomitent, asta nu ştiu) la Koln au fost arestaţi Becker şi Roser 
şi li s-a făcut percheziţie acasă ; lui Bi.i.rgers, de asemenea. Acesta 
se găseşte la Berlin, unde s-a emis un mandat de arestare împo
triva lui ; probabil că în curînd va veni aici. 

Măsurile luate de poliţie împotriva emisarilor etc. le datorăm 
întru totul zarvei pe care o fac măgarii ăştia din Londra. Nulităţile 
astea umflate ştiu bine că ei nictdecum nu 1C:onspiră, nici nu mmă
resc un adevărat scop şi că n-au în spatelle ilar nici o organizaţie 
în G ermania. Ei nu vor decît isă pară periculoşi şi să dea apă la 
moară ziarelor. Astfel, aceste canalii stînjenesc şi periclitează ade
vărata mişcare şi pun :poliţia pe urunele :noastre. A mai existat 
vreodată un p artid al cărui scop mărturisit să nu .fie deoît lăudă
roşenia ? 
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Freiligrath, din instinct, a plecat tocmai la timp p entru a nu 
fi arestat. De îndată ce a ajuns aici, toate olkhle de emigranţi, 
prietenii filantropi ai lUJi Kinkel, estetizanţii lui Howitt etc. ,  au 
căutat să�l prindă în 'laţ, pentru a-l atrage în coteria lor. El a 
ripostat cu brutaHtate la acesite încercări, spunînd c ă  face p arte 
din redacţia 1u.i „Rheinische Zeitung" ,  că nu ,are nimic comun cu 
acest ghiveci oosanopolit şi nu ,întreţine relaţii ideaît cu „dr. Marx 
şi cu cei IIIl.ai intimi prieteni ai lui " .  

Imediat 'Îţi voi p ovesti despr·e „Kosmos " .  par, 'Înaiinte, mai 
vreau să-ţi spun un mot * despre situaţia din Franţa. 

Mă conving de plus en plus ** că, în momentul de faţă, dintre 
toţi candidaţii, Napoleon are totuşi cele mai multe şanse. En prin
cipe *** se va adopta o hotărîre cu privire la revizuire, da:r en 
pratiqrue **** se vor mărgini la revizuirea articolului referitor l a  
preşedinte 273. Dacă minoritatea va face prea multă zarvă, majo
ritaitea va lua [o hotărîre] ***** prin care se va decide dizolvarea 
Adunării naţionale şi convocarea unei noi Adunări, care va lucra 
sub auspiciis Faucheri ******, a telegrafului şi a legii din 31 mai 274• 

Burghezii l-ar prefera pe Cav.aignac ; dar primej dia pe care o 
implică încercarea de a rupe cu statu-quo prin noi alegeri, radi
cale, îi pune pe gînduri. Incă de pe acum o mulţime de fabricanţi 
i-au silit pe hands ******* ai lor să semneze p etiţii p entru revi
zuirea constituţiei şi pentru prelungirea duratei de guvernare a 
preşedintelui. En tout cas ******** în curînd lucrurile trebuie să 
s e  decidă şi nous verrons ********* I 

Aşadar, „Kosmos" a suferit un fiasco straşnic. 
Sub titlul : „Prelegerile lui Kinkel°, semnat „Un muncitor •. se 

p ot ciiti următoarele : 
„Oind am asistat o dată la un 1Spectacol al d!luzionistUllui iDăbler, 

mi-a vienit deodată ideea năistruşnkă :să-mi pun întrebarea dacă s e  
pot reailiza ·asemenea ,creaţii haotice prin «cuvint» , dacă se pot reda 
asemenea imagini nebuloase. Ce-i ,drept, e neplăcut rpentru un critic 
să fie silit să recunoască chiar de la bun începllit că într-un ase-

* - un cuvint. - Nota !rad. 
** - din ce în ce mai mult. - Nota trad. 

*** - ln principiu. - Nota !rad. 
**** - în practică. - Nota !rad. 

***** - pată de cerneală. - Nota red. 
****** - supravegherea lui Faucher. - Nota trad. 

******* - muncitori. - Nota trad. 

******** - ln orice caz. - Nota trad. 
********* - vom vedea. - Nota trad. 
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menea caz libertatea critică vibrează în nervii galvaniZJaţi ai 
emoţionantei reminiscenţe, întocmai ca o notă care se stinge pe 
corzile unui in.strum:tent. De aceea am preferat să renunţ la plicti
coasa anailiză pedantă a insensibilităţii savante, decît să renunţ 
la rezonanţa pe care fermecătoarea muză a emigrantului german a 
treziit-o în jocul de idei al sensibilităţii mele. Acest ton de bază 
al imaginilor lui Kinkel, această rezonanţă a acordurilor saJ.e este 
«1cuvîntul» sono[', creator, plastic, dăil.tuit cu forţă - gîndirea mo
dernă ! «Judeoata» omenească a acestei gîndiri scoate adevărul din 
haosul tradiţiilo,r mincinoase şi îl pune, ca pe o proprietate intan
gibiilă a colectivităţii, sub protecţia min011irtăţii dezvoltate din punct 
de vedere intelectual şi care gîndeşte logic, transformîndu-1 din
tr-o igno:iianţă credincioasă într-o ştiinţă necredincioasă. Ştiinţei 
necredincioase îi revine sarcina de a profana mistidsmllll înşelă
ciunii cucern�ce, de a submina atotputernicia tradiţiei înglodate în 
prejudecăţi, de a decapita aurtorirtăţile cu ajutorllll scepticismului 
- aiceastă ghfilotină a filozofiei care activează fără întrerupere -
şi de a scoa,te, prin intermediul revoluţiei, popoarele din nebula 
teocraţiei spre cîmpurile înflorite ale democraţiei" (ale absurdi
tăţii) . „Studierea perseverentă şi . sîrguindoasă a letopiseţului ome
nN.ii, precum şi a oamenilor înşişi este măreaţa sarcină a tuturor 
participanţilor la revoluţie, şi acest lucru l-a recunoscut proscrisul 
poet răzvrătit care în ultimele trei săptămîni, în serile de luni, 
şi-ia exprimat ale sale «dissolving views» * cu privire la istoria 
teatrului modern în faţa unui public burghez" .  

Wenn das nicht gut fiir 1die Wanzlăus ist, 
Dann weiss ich nicht, was besser ist **· 
Vale faveque ***· 

„Un muncitor" 275 

Af tău 

K. M. 

Publicat pentru prima oară 
fn : <Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* - „păreri dizolvante•.  - Nota trad. 
** - Dacă asta nu-i bun pentru ploşniţe, nu ştiu ce·ar putea fi mai bun. -

Provel'b german Tăspîndit �n Renania. - Nota trad. 
*** - Fii sănătos şi nu mă da uitării. - Nota trad. 
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D. M., 

95 
Engels către Marx 

la Lo!ldra 

Sîmbăită vin la Londra dacă nu intervine mm1c între timp 278• 
Temerile mele în privinţa celor din Kăln se pare că s-au ade-

verit prea repede ; arestarea lui B [ecker] * cel roşu şi a lui Răser 
sub învJnuirea de înaJtă trădare şi tentativă de răsturnare a regi
mului, precum şi încercarea de a-l aresta pe liniştitul Heinrich ** 
sînt, evident, legate în oarecare măsură cu povestea L[igii] ***· 
Din fericire, după cum comunică 1 1F11ankfurter Journal " ,  la cei doi 
arestaţi nu s-au găsit absolut nki un fel de hîrtii - dacă s-au găsit 
la Biirge11s nu se spune . .Alcum, Heinrich va veni, desigur, şi el la 
Londr'a p entru a completa redacţia lui 1 1Neue Rheinische Zeitungu 
întrunită aici. Povestea ar putea lua o întorsătură neplăcută dacă 
indivizii s�au purtat prosteşte. 

[Manchester] , marţi [3 iunie 1 85 1 ]  

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

96 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] . '16 iunie 1851 
28, Dean Street, Soho 

Lui Daniels i s-a făcut p ercheziţie şi a fost arestat. Nu cred 
că s-a găsit ceva la el. 

* Hermann Becker. - Nota red. 
** Heinrich Biirgers. - Nota red. 

*** Liga comuniştilor. - Nota red. 
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Azi-dimineaţă am primit o scrisoarie, scrisul era evident al 
lui D aniels, dar nesemnată ; în această scrisoare mi se comunica 
faptul de mai sus şi, în acelaşi timp, eram rugat să fac să dispară 
toate scrirsorile, întrucît din sur.să „s i g u r ă " (aşa scrie în original) 
se ştie că şi aici, în Angl,ia, vor avea loc percheziţii. 

Nu ştiu da:că, din punct de vedere legal, lucrul acesta este 
p osibil. ln orice caz, eu voi face să dispară totul. Şi tu ai face 
bine dacă ai arde toate scrisorile mai puţin importante, iar p e  
celelalte, care conţin unele date ş i  alte lucruri de felul acesta, 
le-ai pune într-un plic sigilat pe care să-l ţii la Mary * sau la 
funcţionarul vostru. 

La Jaoobi s-a găsit probabil o recomandaţie din partea lui 
Daniels. 

Tot astă:l)i am primit, printr-un comerciant, o scrisoare de la 
Weydemeyer, care stă ascuns în împrejurimile oraşului Frankfurt. 
Iţi anexez scrisoarea lui. Cunoşti tu cumva cifrele exaote p e  care 
vrea să le afle W(eydemeyerJ referitoare la raportul dintre co
merţul intern şi cel extern al Angliei ? In acest domeniu au in
tervenit schimbări importante în ultimul timp. 

Salut I 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

97 

.A!l tău 
K. Marx 

Se Upăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Londra 

Dragă Marx, 
Drăguţa pdliţie din Saxonia este fioarte ibonaisse * *  că ne aduc'e 

chiar ea la cunoştinţă lucrurile p e  oare noi nu le-am ştiut sau nu 
le-am putut afla pînă acUIIIl. Circulara didactic-preţioasă a lui 
Burgers, cu cunoscutele lui raţionamente dar-obscure, le-a dat, 

* Mary Burns. - Nota red. 

** - amabilă. - Nota trad. 
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desigur, multă bătaie zadarnică de cap 277 ; ei chiar au pus să se 
tipăr,eas·că cu litere grase numai pasajele greşite. Este ·amuzant 
că acum întreaga lume îi vede pe marii bărbaţi din Windmill 
Street 278 daţi afară din propiiiul lor p artid ; marele Willich în to
vărăşia lui IHaude, Gebert şi a unei adunături de indivizi necu
noscuţi, a unui anumit „Schăpper" (derivat de la „Schoppen" *) 
ale cărui merite deosebite sînt atît de puţin C'Unoscute, îndt nici 
chiar ·la Kăln nu ştiu să-i scrie numele 1corect ! So 1for alll right **· 
Dar primul articol din statut e primej dios pentru arestaţi : „toate 
mijloacele activităţii revoluţionare " ,  sau cum se spune acolo 279• 
Aceasta va face ca, din domeniul unei simple asociaţii interzise, 
chestiunea să treac ă -în domeniul 1înaltei trădări. De altfel, dacă 
judecăm după o aluzie făcută de „Kolnische Zeitung" ,  presupune
rea mea p are să se adeverească, căci în ziar se spune că se 
intenţionează ca toată această societate să fie deferită Curţii mar
ţiale din Berlin, create tocmai cu această grandioasă ocazie. 

Un semn bun p entru dispoziţia burgheziei îl constituie faptul 
că guvernul a suferit un eşec total în încercarea sa de a folosi 
marea descoperire din Dresda ca o sperietoare pentru public. Bur
ghezul se teme atît de puţin de spectrwl roşu, încît nu vrea să 
audă nimic despre marele complot comunist şi se teme de pe acum 
că în curînd sistemul p ercheziţiilor va fi extins şi asupra lui. 

Nici un ziar nu vrea să se lase prins în cursă, şi încercările 
desperate ale guvernului de a descoperi noi comploturi în socie
tăţile de gimnastică, în comunităţile libere 2so, printre meşteşugarii 
crioitori c'are se joacă de-a democraţia dovedesc, pe de o parte, 
cît !Îl 1înfurie indife.renţa burghezilor şi cum se străduieşte să [e 
trezească curiozitatea, şi, ipe de altă iparte, la ·ce puţine descoperiri 
noi rau dus statutul şi 1cir1cu1lara. Se pare că şi rla rMiquel s-a făcut o 
percheziţie ,fără nici un rezultat. 

Qu'y .a-t-il de nouveau a Londres ? *** 

{Manchester] , 27 iunie 1851 

Publicat rpentru prima oară 
Îl!l : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  
Bd .  I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 

* Pornind de la greşeala de tipar apărută în „Kolnische Zeitung•,  unde 
a apărut „Schopper" în loc de Schapper, Engels face un joc intraductibil de 
cuvinte ; în limba germană „Schoppen" înseamnă „halbă". - Nota red. 

** - Pină aici, totul e în ordine. - Nota trad. 
*** - Ce mai e nou la Londra 1 - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

98 
Engels către Marx 281 

la Londra 

[Manchester, fa jurul datei de 6 iulie 1851} 

După ce l-am tîrît pe bătrîn după mine o săptămînă întreagă, 
l-am expediat cu bine înapoi şi, în sfirşit, astăzi îţi pot trimtte 
alăturat un Post Office Order de 5 1. st. In general, am motive să 
fiu mulţumit de rezultatul întrevederii mele cu bătrînul. Are nevoie 
de mine aid cel puţin încă 3 ani, iar eu nu mi-am asumat nici un 
fel de obligaţii pentru un termen mai îndelungat, nici măcar pen
tiru aceşti 3 ani ; de altfel, nu mri.-au mai fost cerute, nici în ceea 
ce priveşte aotivitartea publicistică şi nici în ceea ce priveşte ră
mînerea mea aici în cazul unei revoluţii. 

Se pare că la aceasta nici nu se gîndeşte, atît de siguri se 
simt aicum oamenii ăştia ! In ,ce mă P'riveşte, mi-am asiglll1at chiar 
de la început, pentru cheltuieli ide fi'.ntreţinere şi de reprezentare, 
aproximativ 200 1. st. anua1l, sumă ic'are mi-a fost de asemenea apro
bată fără prea mari greutăţi. Cu un asemenea salariu o vom scoate 
la capăt, şi dacă pînă la viitorul bilanţ nu se schimbă nimic şi afa
cerea de aici merge bine, va trebui să dea icu mult mai mult - încă 
în anul ăsta voi depăşi venitul de 200 1. st. Pe lîngă asta, mi-a dat 
une!le informaţii despre mersul a�acerilor lui, atît aici, cît şi din
colo, şi 'C'lhln a făcut afaceri foarte bune, din 1 837 averea lui a cres
cut de peste două ori, aşa 1că, bineînţeles, nu >este cazul să-mi fac 
prea multe scrupule. 

De altfeJ, bătrînul e destul de şmecher. Planul lui, care, e 
drept, se poate realiza numai foarte încet şi cu greu, iar din cauza 
fricţiunilor cu Ermenii, nu se ştie dacă se va realiza vreodată, este 
de a-l lăsa pe Peter E[rmen] să plece la Liverpool, lucru pe care 
şi acesta îl doreşte, şi să-mi predea mri.e întreaga conducere a 
biroului de aici - urmînd ca atunci G. Ermen să conducă fabrica. 
Prin aceasta, desigur, eu aş fi legat. I-am spus, fireşte, că aceasta 
m-a[" depăşi şi am făcut pe modestul. Dacă bătrînul ar mai fi rămas 
cîteva zile aici, ne-am fi luat cu siguranţă de păr. Omului ăsta 
nu-i prieşte succesul, devine îngîmfat, cade ·În vechiul lui didacti-
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cism şi trece la provocări, pe lîngă asta este atît de prost şi de 
lipsit de tact, încît, de exmplu, chiar în ultima zi a şederii lui aici 
a căutat să profite de prezenţa unuia dintre Errneni, gîndindu-se 
că aceasta mă va obliga să-mi ţin gura, căci conta pe bună
cuviinţa mea ca să-şi ofere satisfacţia de a cînta în faţa mea 
ditiraanbe instituţiilor din Prusia. Desigur, cîteva cuvinte şi o pri
vire furioasă au fost sufidente pentru a-l pune la locul lui, dar, 
totodată, a fost de ajuns pentru ca relaţiile dintre noi să se ră
cească din nou brusc - şi tocmai la despărţire -, şi sînt convins 
că v;a încerca să-şi ia într-un fel sau alitul revanşa pentru acest 
check *· Nous a1lons voiir * * ·  Dacă povestea asta n-o să aibă con
secinţe practice directe, adkă dacă nu va influenţa asupra situaţiei 
mele financiare, atunci fireşte că prefer nişte relaţii de afaceri 
distante în locUJl unor schimonoseli sentimentale. 

Ceci entre nous * * * .  
„Kolner Zeitung " ,  d e  la începutul lui iulie, nu mai este de 

găsit aki, poate fiindcă au uitat să reînnoiască abonamentul. Aşa 
că nu ştiu dacă s-a mai întîmpliat ceva. Dacă ştii ceva nou, comu
nică-mi şi mie. In sfîrşit, voi putea începe din nou să lucrez cu 
regularitate, căd nu prea mai sînt deranj at de vizitatorii expozi
ţiei 282 işi catalogul Athenaeucrn-ului * * * *  este, în isfîrşit, gata. Am 
de gînd să plec cur.înd Ja ţară, ca să nu mă mai .stingherească 
nim�c. Cum tirnp de un an b ătdnul nu mai vine pe aici, voi putea 
să mă aranj ez aşa CUIIIl vreau eu şi să dau celei mai mari părţi din 
banii pentru cheltuieli de reprezentare cu totul ,altă destinaţie. 

Salutări soţiei tale şi scrie-mi cît mai curînd. 

Publicat pentru prima oară 
m intregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1. 1929 

* - înfrîngere. - Nota !rad. 

** - Vom vedea. - Nota !rad. 

*** - Asta între noi. - Nota trad. 

**** Vezi volumul de faţă, p. 210. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 
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Dragă Engels I 

99 
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra] . 13 iulie 1851 
28, Dean Street. Soho 

Am amînat din z1 m zi scrisoarea c ătre tine, ca să-ţi trimit 
toate docUJIIl.entele despre care este vorba mai jos. Dar cum abia 
peste cîteva zile ţi le-aş putea trimite toate, îţi scriu astăzi, ca să 
nu te las să aştepţi prea mult răspunsul. 

D'abord * ·  Din scrisorile tale pot deduce că în timpul cit bă
trînul tău a fost la Manchester n-ai văzut al dohlea document 
apărut Îlll „Kolnische Zeitung • sub tttlul „Liga comuniştilor " .  E 
vorba de „Adresa către Ligă" * *  scrisă de noi doi, nimic altceva 
au fond * * *  decît un plan de război împotriva democraţiei. Pe de 
o parte, este bine că a fost publicat ,acest document, în opoziţie cu 
documentul lui Biirgers 283, plus ou moins * * * *  absurd ca formă şi 
nu prea îmbucurăif:or în ceea ce priveşte conţinutul. Pe de altă 
p arte, unele pasaje din el agravează situaţia celor arestaţi. 

După cum am afilat prin Louis Schiller *****  din Koln, Biirgers 
trimite din Dresda nişte veşti foarte triste. In schimb, la Koln 
toată lumea crede că Danie'ls va fi eliberat, c ăci împotriva lui nu 
există nici o dovadă, şi în oraşul sfînrf: întreaga bandă de ,.tîn
guitori " 284 face mare zarvă pentru el. Nu-l consideră, desigur, în 
stare de o asemenea „nebunie " .  

Miquel a scris din G6ttingen. I s-au făcut mai multe perche
ziţii. Nu s-a găsit nimk. Nu a fost arestat. Alţi cinci emisari
gentlemeni au plecat din G6ttingen spre Berlin etc. Prigonirea 
evreilor face, desigur, ca zelul şi inte:r:esul să crească. 

Lucrul c� mai amu2'iant este că stupidul ziar din Augsburg, 
„AIJgemeine Zeitung" ,  consideră documentUJl scris de noi ca fiind 
creaţia domni.Jo1r Mazzini-Ruge şi se bate într-una cu pumnu m 
piept, dar nu găseşte altă formulă mai bună pentru a arăta cum 

* - în primul rînd. - Nota !rad. 
** K. Marx şi F. Engels. „Adresa Organului central către Liga comu

niştilor. Martie 1850". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Edi
tura politică, 1 960, p. 263-273. - Nota lrad.). - Nota red. 

*** - în fond. - Nota !rad. 
**** - mai mult sau mai puţin. - Nota !rad. 

***** - probabil Louis Schulz. - Nota red. 
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i-a zdruncinat această monstruozitate mintea decît cuvîntul nebu
nie I pe c-are•l strigă pe diferite tonuri : Nebunie I Nebunie I 

„Trier'sche Zeitungu ,  adică K. Griin, a adoptat, desigur, un 
ton plin de importanţă şi demonstrează că primul document este o 
dovadă a neputinţei materiale a partidului, iar cel de-al doilea a 
neputinţei lui „spirituale".  Bineînţeles că nu lipsesc frazele în 
genul „Amicilor luminii 285 şi nici cele „anarhioe " care ţintesc 
io arte departe. Totul să se facă de sus I Stat poliţist I Cei care 
gîndesc altfel să fie formal excomunioaţi şi excluşi. Mon Dieu I 
Pînă la urmă, asta depăşeşte orice limite. 

Şi acum să-ţi povestesc despre furtunile de aici, care în mod 
obişnuit se dezlănţuie într-un pahar cu apă. 

In primul rînd, p apa Winich a şters-o din cazarmă - a cărei 
desfiinţare pare hotărîtă - şi s-a certat la cuţite cu majoritatea 
membrilor gărzii sale personale. 

In al doilea rînd, marele Fickler a sosit aici. Lupus, înainte 
de a veni în Anglia, a stat cîteva zile împreună cu el la Strassburg. 
Liebknecht îl cunoaşte bine de multă vreme. Aşa ·că amîndoi s-au 
dus la el pe data de 5 iulie.  Fickler a stat cu ei de vorbă foarte 
prietenos, le-a vorbit despre necesitatea împ ăcării între p artide 
etc. Apoi a venit şi marele A. Goegg. Pe Willich l-a numit un 
„simplu fantezist " ,  pe Schapper un „tip scîrbos " ; dup ă ce a fost 
de cîtev.a ori în Windmill Street şi i-a auzit pe indivizi cum se 
ceartă, s-a desp ărţit de ei şi nu mai dă prin spelunca aceea. Şi 
Fickler şi Goegg l-au atacat cu deosebită vehemenţă pe marele 
Kinkel, care face aici pe p arvenitul norocos şi prin aceasta şi-a 
atras mînia celorla�ţi mari bărbaţi. In schi.mb, pe Ruge îl consideră 
ca pe un fel de lumen *·  

Finckler s-a interesat d e  adresa mea, iar Lupus şi Liebknecht 
au plecat, lăsîndu-se păcăliţi de aceşti filistini, care tind spre 
„unitate " .  

Cîteva zile după aceasta, Freiligrath mi-a trimis următoarea 
scrisoare, primită de el : 

Dz;agă Freiligrath I 

4, Brunswick Place, North Brighton, 
4 iulie 1851 

Noi proiectăm crearea unui fel de club sau societate care să 
excludă spiritul de cer.c şi în oare să poată întra oricine din p arti
dul revoluţionar social-democrat, în afară de cei cam vor să se 

* - lUllllină. - Nota Irod. 
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ţină deopa11te sau care, prin c•aracterul lor şi prin purtarea ante
rioară, fac cu nepu�inţă orice contact cu ei. 

De această treabă se ocupă Fickler, Goegg, Sigel, Ronge, Ruge, 
iar eu mi-am luat obligaţia să te înştiinţez şi să te invit - dacă, 
aş a cum sper, te interesează - să iei p arte la un miting convocat 
în acest scop pe ziua de 14 iulie (de luni într-o săptămînă) la 
ora 11 dimineaţa în locuinţa lui Fickler, 26 York Bui1dings, care 
formează o parte din New Road, la c'apătul de jos al lui Baker 
Street. Am invitat vreo 24 de oameni, pe care ştim că putem 
conta şi că ne-au rămas credincioşi. Pentru moment, nu am găsit 
mai mulţi. 

Mi-ar faice plăcere să stau de vorbă cu tine. Dacă proiectul 
ne reuşeşte, ,atunci convorbirea noastră va putea avea loc, în orice 
oaz, foarte curînd. Chiar dacă nu rămîi la Londra, totuşi vino la 
întrunire. Te salut şi-ţi string mîna 

Al tău 
A. Ruge 

Qu'en dis-tu ? * 
Freiligraith a făcut o mare greşeală c'ă i-a răspuns abia ieri, 

12 iulie, aşa că Ruge nu va primi scrisoarea înainte de a pleca 
din Brighton la Londra. In general, F [reiligrath] a avut o atiil:udine 
cam pasivă în chestiunea asta. Mais enfin, chacun a sa maniere 
d'agir **·  Lupus, căruia i-am comunicat conţinutul acestei scrisori, 
i-a scris imediat lui Fickler : 

1 0  iulie 5 1  

Cetăţene Fickler, 
In ziua de 5 luna curentă v-am făcut împreună cu Liebknecht 

o vizită. Din felul cum ne�aţi vorbit, n-aş fi putut nicidecum deduce 
că numai cu o zi înainte i s-a trimis lui Freiligrath scrisoarea ală
turată. (Urmează scrisoarea de mai sus.) 

Dacă pe ziua de 5 luna curentă aş fi avut cea mai mic ă bă
nuială că sînteţi în astfel de relaţii cu A. Ruge, netrebnicul ăsta 
stupid şi neruşinat, desigm că nu aş fi pus piciorul în casa 
d-voastră. 

Dar p entru că d-voastră, aşa cum m-am convins din scrisoarea 
alăturată, sînteţi prieten cu un om „care prin caracterul său şi prin 

* - Ce spui de asta ? - Nota trad. 
'** - Dar, în sfîrşit, fiecare acţionează în felul său. - Nota trad. 
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purtarea sa anterioară" (de pildă prin fuga sa laşă din Berlin 
etc.) „face cu neputin/ău pentru oriice p artid cu adevărat revolu
ţionar „orice contact cu el° şi a şi fost boicotat de întregul Partid 
Comunist din Germania, ţin să declar prin aceste rînduri că eu nu 
doresc şi nu pot să am nimic de-a face cu oameni care se învîrtesc 
în sfe11a unui individ ca Ruge. 

W. vVolf1 
3. Broad Street 
Golden Square 

P.S. D-voastră puteţi da orice destinaţie vreţi acestor rînduri. 
!n ce mă priveşte, eu le voi aduce la cunoştinţă tovarăştlor mei 
de p antid. 

Acelaşj 

La aceasta, Lupus a primit următorul răspuns : 

Londra, 1 1  iulie 1851 

Dragă cetăţene W olff I 
Intr-adevăr, capacitatea mea de prevm:mne este atîit de slabă, 

încît nici nu mi-a trecut prin gînd să mă tem că aş putea pierde 
bunăvoinia şi ar trebui să renunţ la vizita d-voastră dacă întreţin 
relaţii cu „netrebnicul " Ruge. - Şi nici n-am ştiut că în această 
privinţă mă găsesc dej a sub tutela unei secţii a partidului şi sub 
autoritatea poliţienească a bărbaţilor viitorului. Datorită acestei 
obtuzităţi a mea, precum şi convingerii, la care am •ajUI11s în 
cmsul celor 20 de ani de activitate politică, că nu există nici un 

partiid poJitic c are să poată evita colaborarea cu „netrebnicii " ,  
sînt hotărît : s ă  întind mîna oricărui om c apabil care doreşte să 
meargă ÎIIIlpreună cu mine pe drumul revoluţiei, indiferent dacă 
va merge numai o jumătate din drumul spre ţelul pe care mi I-am 
propus, dacă mă va însoţi pînă aC'olo s au dacă va depăşi acest ţel. 

Proscrierea politică, ca şi cea reHgioasă sînt anacronisme, 
chi>ar şi atunci cînd pornesc de la un rege sau de la papă ; şi cu 
atît mai ridicole sînt ele cînd sînt proferate de micii regi şi de 
micii papi ai unui p artiid care, aşa cum s-a declarat în public, este 
atît de împrăştiat cum este partidul d-voastră şi care astăzi îi fac 
„netrebnici" pe a·cei oameni din mijlocul lor pe c are nu mai de
p arte deicît ieri îi cinsteau aproape C'a pe nişte zei I 
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In viaţa mea am întîlnit incomparabi1l mai mulţi „netrebnici" 
decît oameni cinstiţi şi am fost incompa11abil mai puţin înşelat de. 
primii decîit de cei din U11mă. De aceea nu-mi pierd timpul cu 
sortarea lor şi acord atenţie îndeosebi capacităţii oamenilor care 
pot fi necesari în cele mai diferite împirejurări. 

Aşadar, dacă vreţi c:a, împreună cu Marx şi liebknecht - pe 
care vă rog să-i înştiinţaţi -, să p articipaţi la „mitingul " amintit, 
eu vă invit, cu observaţia că este vorba numai de o consfătuir1 
preailabilă şi că principala neplăcere pentru d-voastră, ca şi pentr 
jumătate din asistenţă, va c onsta mai ales în faptul că părţil 
nenobile ale COI'pului d-voastră vor duce lipsa unui scaun, dar 
aceasta va contribui considerabil la scurtarea consfătuirii. 

Cu s alutări prieteneşti, 

Al dv. 
Fickler etc. 

Lucrul cel mai comic în povestea asta este şi rămîne efortul 
nesfîrşit rpe 1care îl fac Ruge şi clica sa p entru a se impune publi
cului, recurgînd mereu 1a alte combinaţii. Dacă lucrurile nu merg 
în formUJla A B C D E F, atunci vor merge cu siguranţă în for
mula F E D C B A. Ia socoteşte tu cîte variaţii şi combinaţii de 
acest fel se pot face. A mai existat vreodată o clică de măgari 
atît de neputincios şi ridicol de pretenţioasă ? 

kl tău 
K. M. 

Apropo. Am primit cele 5 1. st. Au fost pentru mine un fel de 
Deus ex machina *, căci împrejurările sînt „detestabile" şi e greu 
de spus cum aş putea ieşi din această situaţie. Scrie-i direct lui 
Klose (6, Upper Rupper Street, neair Princes Street, Soho) , căci 
altfel prostul ăsta rva crede •că sc'risoarea rpe care ţi-a 1adresai:-o 
- îţi aminteşti, în legătură cu cele 10 1. st. - nu ţi-a parvenit. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

* - aici : noroc nesperat. - Nota trad. 

Se t1păreşte după manuscris 

Tradu� din Jimba gennană 



1 00 .  Marx către Engels. In jurul lui 17 iulie 1851 271 

1 00 
Marx către Engels 

la Manchester 

(Londra, în jurul lui 17 iulie 1851] 
28, Dean Street, Soho 

Dragă Engels I 
Fii 1atît de bun şi pune imediat la poşta din Manchester scri

soarea către Schulz, pe C'are ţi-o anexez. 
Alăturat primeşti scrisoarea lui Freiligrath către Ruge, pe care 

te rog să mi-o înapoiezi, şi scrisoarea lui Bermbach către mine, 
precum şi o scrisoare de la Miquel. 

Un oarecare „Ulmer " ,  cizmar, a fugit din Koln în timrpul ulti
melor percheziţii. El a dat, la „Schărttner" ,  unui straubinger o 
scrisoare către rudele sale. Acest straubinger a fost imediat prins 
la graniţa olandeză cu scrisoarea asupra lui. Prin aceasta au fost 
c ompromişi numai oamenii care l-au eliberat. Atît este de bine 
organizată p oliţia în localul lui Schărittner. 

Weydemeyer a fugit peste graniţă. Il aşteptăm să vma aici. 
Jalnicii Heinzen-Ruge răspîndesc tot felul de zvonuri prosteşti 

despre incidentele din Koln, pretinzînd că au primit aceste infor
maţii din Germania. Conţinutul, născocit de la un oapăt la altul, 
dovedeşte că ei sînt propriii lor corespondenţi. 

Aştept cit mai curînd veşti de la tine. 

Al tău 
K. M. 

P.S. Mi-a venit chiar acum în minte că ar fi mai bine dacă ai 
trimite tu scrisoarea c ătre Bermbach. Pe plic scrii : Louis Schulz, 
2, Schildergasse, Koln, iar înăuntru pui scrisoarea închisă către 
Bermbach. Bineînţeles, vei avea grij ă să nu se zărească prin plic 
adresa interioară şi vei da 1scJ.'lisorii un aspect ·comercial. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels urui K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

20 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din �imba germana 
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Dragă Marx, 
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1 0 1  

Engels către Marx 
la Londra 

Manchester, 1 'i' iulie 51 

Lui Klose i se via scrie chiar astăzi - e bine că mi�ai trimis 
adresa lui, călci eu nu o aveam. Că eşti la mare strîmtoare, o •cred 
şi îmi pare cu atî.t mai rrău, ·cu cit pînă [a începutul lunii viitoare 
nu voi mai dispune nici măcar de o centimă. Dacă nu p oţi să 
aştepţi pînă atunci, n-ai rputea 1aranj a cu Weerth să-ţi fiacă rost 
de ceva :pînă •Ia data respectivă ? Eu 'i-aş putea plăti la 1 august 
5 1. st. şi la 1 septembrie alte 5 I. st., şi banii ăştia sînt absolut 
siguri. 

Cu abonamentele de ziar, în sfîrşit, totul este din rnou în 
ordine, astfel înciît ram putut vedea, în sfî.rşit, în „K[ălnische] Z [ei
tung] " vechiu1l nostru document *.  ZiarUJl. rdin Augsb [urg] * * povies
teşte, de •altfel, într-o •corespondenţă din Dresda, al cărei autor 
pare destul de bine im.format, ·că, pînă [a urmă, cu ajutorul unor 
interogatorii şicanatoare, Nothjung a fost dat gata şi a făcut măJ:!tu
risiri dt se poate de icomp'lete 286• Eu socot, în orice caz, că este 
foarte uşor rpentru nişte anchetatori abili să-l pună în încurcătură 
şi să�l fiacă să ajungă la cele mai iabsurde contraziceri. Se spune 
că un funcţionar rprusi1an s-ar fi dus acolo oa să-i stoarcă şi mai 
multe mărturisiri. N.egele Hanovrei *** ia refuzat, p are�se, să înceapă 
urmăririle iÎn domeniile •sale, cel rpuţin în foruna brutală în care se 
foce acest 1lucru în Prusia, Hamburg etc. Scrisoarea lui Miquel 
pare să confirme această ştire. Martens este arestat Ja Hamburg, 
ştii asta. De altfel, nu există dovadă mai grăitoare a prostiei 
prusacilor dec'Ît percheziţia făcută la „Karl de pe Rin", care era 
de asemenea bănuit că face parte din Liga comuniştilor şi [a c are 
nu s-au găsit rdecît nişte scrisori de la Raveaux I 

Vechiul document p oate fi dăunător p entru arestaţi numai p rin 
pasajul despre „excese" 287, toate celelalte p asaje sînt împotriva 
democraţiilor şi Ie..,ar putea .agrava situaţia numai dacă ar •ajunge 
in fuţa unei curţi cu juri rsemidemoorate ; dar, după toate aparen
ţele, vor fi deJeriţi unei curţi cu juri extraordina.re spec'ia1le sau 

* - „Adresa Organului Central către Liga comuniştilor. Martie 1800".  
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 'i', Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 263-213. - Nota trad.). - Nota red. 

** - „Allgemeine Zeitung".  - Nota trad. 
*** - Ernst August. - Nota red. 
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federale dacă, în general, vor ajunge �n faţa unei asemenea 
instanţe. Dar chiar şi aceste lucruri se afilau, în cea mai mare 
p arte, prelucrate in documentUJl iui Biirgers 288, confiscat chiar de la 
început. Pe de altă parte, din toarte celelalte puncte de vedere, 
pentru noi este extrem de aviantaj os faptul că documentul acesta 
a fost publicat şi a apărut IÎn toate ziarele. Pentru cercurile izolate, 
care activează în taină şi -IJăşesc rpe aalea c omunismului, cercuri 
despre care :noi nu ştim nimic, dar care, judecînd dup ă eEperienţa 
de pînă acum, se g ăsesc IÎn toarte p ărţile Germaniei, el va constitui 
un sprijin foarte puternic ; ,căci chiar din artioolul ziarului din 
Augsburg ,se vede că mater�alul 1acesta i-a impresionat cu totUJl în 
alrt fel decît primele descoperiri. După modul cum •a expus ,conţi
nutu1 se vede •că a înţeles foarte bine ,această „nebunie " - en 
effet i:l n'y avait pas moyen de s'y meprendre *· 

In afară Ide aceasta, 11eacţiunea feudală se 1avîntă cu o ase
menea furie oarbă, încît toată această tfalsă alarmă nu rproduc'e nici 
cea mai mică impresie asupra burgheziei. Este amuzant să vezi cum 
„Kolnische Zeitung" propovăduieşte zi<lnic că il fa:ut rp asser rpar la 
mer irnuge * *  şi recunoaşte toate greşelile consti1Juţionailiştilor 
din 1 848. Dar, desigur, dacă oberprezident în Koblenz este numit 
un Kfoist-Retzow şi neruşinatul „Kreuz-Zeitung" devine rtot mai 
insolent cu glumele lui vulgare şi cu versurile lui prosteşti, ce 
poate face culta şi respectabila opoziţie 1collJStituţionalistă ! Păcat 
că nu primim aici „Kreuz-Zeitung " .  Mi-au căzut în mînă dteva 
extrase din el. Nici nu-ţi poţi imagina în ce manieră trivială, imper
tinentă, duhnind a prostie specific prusacă, se .repede acUIIIl această 

fiţuică asupra „mărimilor" constituţionaliste, cumsecade, înstărite 
şi respectabile. Dacă nişte indivizi ca Beckerath şi consorţii ar :mai 
avea un pk de mîndrie şi de dîrzenie, ar trebui să prefere maltra
tările şi injuriile unui „Pere Duchesne " în maniem grosolană a 
renanului de rînd şi întreaga terreur rouge ** *  tratamentului pe 
care-1 înghit acum zilnic de 1a iuncherii şi de l a  ziarul 11Kreuz
Zeitung" . 

Mai departe, măgarul s-a e:iGprimat : 
Consilierul din Wesel ,ce mai bărbat ! 
Măg,ar de n-aş fi, cum sînt în chip fatal, 
La Wesel m-aş vrea consilier comunal. 

Cu asemenea versuri 1spiritua1e îi blagosloveşte acum „Kreuz
Zeitung" ,  pe rînd, pe <toţi 1corifeii constituţionalişti, iar dumnealor 

20* 

* de altfel, nici nu era cu putinţă să se înşele. - Nota trad. 
** - trebuie să se treacă prin Marea Roşie. - Nota lrad. 

*** - teroare roşie. - Nota lrad. 
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acceptă cu seninătate. Dar aşa le trebuie cîinilor, care spuneau 
despre cele mai bune articole din „N[eue] Rh[einische] Z [eitung] " 
că sînt nişte „injurii ordinare ",  să simtă ac'Um laşii rpe propria [or 
piele diferenţa. Vor duce ei dorul ironiilor infinit mai atice din 
„N. Rh. Z. " .  

Istoria cu Willich * poate servi c a  o mîngîiere î n  momentele 
de restrişte. Aşadar, „bărb atul cel mai porpular" a ajuns şi el la 
limita finală a popul,arităţii, şi acum, ca salvator nerecunoscut al 
omenirii, poate să-şi caute o c onsolare pentru nerecunoştinţa lumii 
într-o halbă cu bere şi în prietenia lui Schapper. Imi închipui cit 
o fi de amărît că armata viitorului, „nucleul " ,  în jurul căruia trebuia 
să se strîngă întreaga Europă, a fost distrusă. Unde va găsi acest 
om nobhl ailţi „oameni 1cu principii" I 

Istoria cu Fickler * *  nu mi-e prea clară. De ce a dat şi Lupus 
imediat fuga la Ficklleir şi nu J-.a lăsat mai întîi pe Liebknecht s ă  
sondeze, căci acesta s-ar fi compromis numai p e  sine. Lucrurile 
arată 1aş'a ca şi cînd ar fi vrut să�l cîştige pe Fickler. Şi apoi, dacă 
Lupus s-a dus să-l viz�teze, c'e rost avea să-i scrie o scrisoare atît 
de grosolană. Una din două : sau Fic'kler nu merita absolut nici 
o osteneală, sau, după ce, în timpul întrevederii, Fickler şi Goegg 
l-au prezentat pe Ruge .ca pe un fel de .Jrumen, ar fi fost suficient 
să se rupă pur şi simplu rel,aţiile cu el, fără să se ajungă la o 
ruptură ·chiar at!Îit de totală şi de grosolană. Că Fickler ne-a jucat 
un renghi ordinar, c 'est clair ***,  dar nu era de aşteptat de Ja bun 
început aşa ceva din p artea unui filistin din Germania de sud ? 
Şi el nici n-a făcut un secret din consideraţia pe ·Care i-o p oartă 
lui Ruge. Insistenţa sîcîitoare a lui Ruge e într-adevăr fără .prece
dent. Dar tocmai aceste variaţii veşnic noi sînt o dovadă grăitoare 
că nici una din ele nu are nici cel mai mic succes şi că acel 
„comite allemand " căruia Mazzini îi scrie .ale sale epistole către 
romani 289 nu există deaît în închipuirea lui Ruge. 

Ai grijă t'a Weerth să vină aici şi sarie-mi dt mai curînd. 

Publicat pentru pnma oara 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" , 
Bd. I, Stuttgart, 1 913 

* Vezi volumul de faţă, p. 267. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba aermană 

** Vezi volumul de fa\ă, p. 267-270. - Nota red. 
*** - e limpede. - Nota trad. 
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[Manchester, in jurul lui 20 iulie 1851) 

Dragă Marx, 
.Măturat îţi trimi<t înapoi documentele. Imi place scrisoarea de 

Ia Miqueil. Cel puţin băiatul ăsta gîndeşte, şi ar fi, desigur, foarte 
bine dacă iar veni pentru un timp în străinătate. Temerile lui că 
documentul nostru *, care a fost dat .acum publicităţii, ar putea 
exerci<l:a o infiuenţă dăunătoare asupra democraţilor sînt, desigur, 
întemeiate atunci dnd este vorba de ţinutul lui. Această democraţie 
specifică ţărănimii mij�ocaşe din Saxonia inferioară, pe care nu 
de mult o pupa în fund „Kolnische Zeitung " ,  oferindu-i alianţa, mai 
mult nici nu merită, fii:nd cu muH inferioară democraţiei filistine 
din oraşele mai mari, care o şi domină. Iar această democraţie 
normală mic-burgheză, deşi, p are-se, foarte lezată de documentul 
nostru, este ea însăşi mult prea apăsată şi oprimată ca să nu recu
noască, împreună cu marea burghezie, necesitatea de p asser par 
la mer rouge ** .  Oamenii aceştia se vor resemna tot mai mult să 
e.ccepte necesitatea unei guvernări teroriste vremelnice ia prole
tariatUJlui, convingîndu-se singuri că nu poate fi de lungă durată, 
căci, p asămite, conţinutul pozitiv al documentului este atît de 
absurd, incit de o guvernare permanentă a unor astfel de oameni 
şi de rea-lizarea ipînă 1la oapăt a unor astfel de principii nici nu 
poate fi vorba I Dimpotrivă, chiaburul şi ţăranul mijlocaş din 
Hanovra, care nu are altceva decît pămîntul său, casa sa, curtea, 
aioareturile sale etc., pe care le expune la itot felul de primej dii, 
avînd 1în vedere falimentul probabil al tuturor companiilor de asigu
I'are işi oare, pe deasupra, de cînd cu Ernst August a simţit toate 
deliciile împotrivirii legitime - acest ·sturdy yeoman *** german se 
va feri să intre în Marea Roşie înainte de ia fi nevoit s-o facă. 

Din ·scrisoarea lui B [e!"mbachJ ar ·reieşi că trădătorul este 
Haupt - ceea ce nu pot să cred. De a1ltfel, în orice caz, istoria 
asta ar trebui cercetată. Pare suspect, desigur, că, după cite ştiu, 
Haupt se ,afllă încă in libertate. De o călătorie la Hamburg din 

* „Adresa Organului Central către Liga comuniştilor. Martie 1 850" . 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. '1, Bucureşti, Editura politică, 1960. 
p. 263-273. - Nota trad.). - Nota red. 

** - a trece prin Marea Roşie. - Nota trad. 
*** - puternic yeoman. - Nota trad 
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Găttingen sau Kăln nu rpoaite fi vorba. E greu de !spus dacă vom 
găsi vreodată indkaţii 1în legătură cu aiceasta din ,aotele procesului 
sau din [(HOC'esele-verbale. S'il y a trnhison * ,  lucrllll acesta nu 
trebuie uitat, şi un exemplu, iatunci dnd s ... ar ivi prilejul, ar fi 
foarte bun. 

Sper că Daniels va .fi 1curînd eliberat, ,arpres tout c'est la seule 
tete politique, qu'il y ait dans Cologne * *  şi ar tŞti, desigur, cu 
toate că ar fi urmărit de poliţie, isă continue 1să facă treaba 
cum trebuie. 

Revin din nou la €footul rpe care�l are documentuil nostru 
asupra democraţilor : M[iquel] ar trebui să ţină seama de fiaiptul 
că noi i-am urmărit pe aceşti domni ân mod 1continuu şi svstematic, 
atacîndu-i în toate d ocumentele, care, într-o măsură sau alta, au 
fost manifeste .ale rpartiduilui. Şi atunci, de ce atîta zarvă 1în legătură 
cu un program care rezumă într-o fol1Illă foarte potolită şi, mai 
ales, fără a se referi la anumite [persoane, numai ceea ce a fost 
d emult publicat ? Am fost noi oare renegaţi de discipolii noştri de 
pe continent, au intrat ei oare cu democraţii în irelaţii mai strînse 
dedt permit politica şi onoarea piar,tidului ? Dacă zarva revolu
ţionară a democraţilor se explică tocmai prin lipsa unor divergenţe 
serioase, se 'Pune întrebarea : cine este vinovait de această liipsă de 
divergenţe ? ln orice caz, nu noi, ci 1cel mult c omuniştii germani 
din Germania. Se ;pare că în 1aceasta cunstd. mi ezul rproblemei. Orice 
democrat -cit de dt inteligent iar fi trebuit să ştie dinainte la ce 
trebuie să se aştepte din p aDtea partidului nostru - documentuil nu 
putea să-i aducă ceva prea nou. Dacă is�au aliat vremelnic cu 
comuniştii, ei ·er.au pe deplin informaţi ·cu rprivire la condiţiile şi 
durata alianţei şi numai ţăranilor mijlocaşi şi avocaţilor din Hanovra 
le-a putut trece rprin cap că, începînd din 1 850, comuniştii s-au 
lepădat de principiile şi politica lui „Neue Rheinische Zeitung" .  
Waldeck ş i  Jacoby, desigur, nu şi-iau făcut nid o iluzie î n  această 
privinţă. ln orice caz, rpublioaţiile de acest !fel nu vor aduce !Ilici o 
schimbare de durată nici în „natura lucrurilor " ,  niC'i în „noţiunea 
relaţiei " ,  ca să mă exprim în stillul lui Stirner 200• Curînd trăncăneala 
democratică şi ·agitaţia secretă vor fi din nou în floare, iar demo
craţii vor merge mină în mină 1cu comuniştii. Şi ,a doua zi după 
revoluţie aceşti indivizi ne vor juca totuşi feste urîte, o ştim de 
mult, şi acest lUJcru nici o diplomaţie nu-l va putea evita. 

* - Dacă este o trădare. - Nota trad. 
** - este, la urma urmelor, singurul cap politic din Koln. - Nota trad. 
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Jn schimb, faptul ică, aşa currn am prevăzut, se formează pretu
tindeni mici grupuri comuniste pe ba'ZJa 1 1Manifestului" * m-a 
bucumt foarte mult. Tocmai .aicest lucru 11psea, statul-1llajor existent 
pînă acum fiillld foarte 'slab. SOIMaţi se găsesc de la sine atunci cînd 
c ondiţiile sînt propice, dar este foa11te plăcută perspectiV'a unui 
stat-11IJ.1ajor care să nu fie constituit din straubingeri şi {;are să dea 
posibilitatea unei selecţionări mai mari ldecît acum, cînd este consti
tuit numai din 25 de oameni oit de cît cultiviaţi. Ar fi bine să se 
recomande tuturor să desfăşoare propagandă în rîndurile func
ţionarilor. Pentru eventUJalitatea că va 'trebui organizată o admi
nist11atie, oamenii ăştia sînt indispensabili. Ei sînt obişnuiţi cu o 
muncă minuţi:oasă şi cu ţinerea cu pric'epere a registrelor. Comerţul 
este singura şcoală practică penbru niş.te buni funcţionari. Juriştii 
noştri etc. nu sînt buni la aiceastă 'treabă. Funcţionari pentru ţinerea 
evidenţei şi ia 1contabilităţii, oameni instruiţi şi talentaţi pentru 
redactarea depeşelor, scrisorilor, documentelor, voila ce qu'il faut ** . 

Eu îmi iau obligaţia să organizez cu 6 funcţionari orice domeniu al 
aidministmţiei ,de o mie de ori mai simplu, mai competent şi mai 
practic decît icu 60 de consilieri guvernaimenta1i şi cameralişti. 
.Aceştia din urmă nici nu pot măcar să scrie 1citeţ şi îţi încurcă 
toate registrele, de nici dracul nu mai înţelege nimic din ele. 
Pentru că împrejurări�e ne silesc tot mai mult să ne pregătim 
pentru această eventualitate, chestiunea aceasta nu este 11psită de 
importanţă. In plus, 1aceşti funcţionari, obişnuiţi cu o muncă meC'a
nkă minuţioasă, 1sînt mai puţin pretenţioşi, mai uşor de iconvins 
să .renUIIlţe •la trîndăvie şi mai simplu de 1nlăturiat atunci dnd nu 
mai e nevoie de ei. 

Am trimis scrisoarea Ja Koln, dîndu-i aspectul cerut ; dacă nu 
ajunge cu bine, nu mai ştiu ce se poate face. In general, adresa lui 
SchUJl.z nu este prea indicată - fost c oeditor I 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscn3 

Tradus din limba german ă 

* K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•, (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•, Bucureşti, Editura politică, 1962, 
ed. a VIII-a, Nota trad.). - Nota red. 

** - iată de ce avem nevoie. - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

103. Engels către Marx. 30 iulie 1851 

1 03 

Engels către Marx 
la Londra 

Mă miră că timp de două săptămîni n-am primit nici o veste 
de la tine. 

Presupunerile făcute de noi în ultima „Revue " 1în legătură cu 
uriaşa extindere a navigaţiei oceanice s-au şi adeverit 291• In iafară 
de unele linii mici, s-au şi rpus în drculaţie două linii mari foarte 
importante : 1 .  vapoarele cu elice din Live11pool spre Philadelphia, 
pe această ,linie 1la fiecare două săptămîni ci11culă dte 4 vaipoa•re ; 
2. vapoarele 1care circulă între Liverpool, Rio de Janeiro şi Val
pa:r;aiso etc., cîte 4 vapoare fa fiecare 7 săptămîni. Peste vreo lună, 
două, la ,aceasta &e vor adăuga cursele regulate spre California, 
cu vaporul 1pînă la New York ; de aici pe uscat pînă la San Juan, 
apoi cu vaporul pînă Ja lacul Nioaragua, pe uscat pînă ii.a Leon şi 
de 1aici direct la San Francisco ; astfel durata călătoriei pînă în 
California se reduce cu 1cel puţin o isăptămînă. 

Luna viitoare va fi pus în ci11culaţie un tren între Londra şi 
Aberdeen - 550 de mile engleze sau 8 grade }atitudine înitr-o zi. 

Acum preţul UJnei c ălătorii de la Leeds Ja Londr.a, dus şi întors, 
este de dnci şilingi ou unul dintre trenuri şi patru şilingi şi 
şase pence cu un alt tren. Se spune ·Că sîmbăta viitoare se va 
ieftini şi la noi costul călătoriilor. D acă preţul [or va fi tot atît de 
scăzut, voi veni la Londra cel puţin o dată Ja două săptămîni. 

Daică în următoarele 6 săptămîni nu intervine nimic deosebit, 
recolta de bumbac din acest an va fi de 3 OOO OOO de baloturi sau 
1 200-1 350 de milioane de pfunzi. Jamais on n'a vu la plante aussi 
florissante *· Pe lîngă aceasta sînt şi simptome ide ireducere . a 
afaceriilor : India de est este supraaglomer.ată şi strigă să se înce
teze imp ortul de produse de bumb ac ; pe rpiaţa de fire şi de ţesături 
de aici mai domneşte o stare de dezorganiz·are din 1c auza fluctuaţiei 
preţurilor bumbacului - dacă crahUil pieţei va icoincide cu această 

* - Niciodată planta aceasta n-a fost atî.t de luxuriantă. - Nota trad. 
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recoltă uriaşă, va fi vesel. Numai 1la gîndul ăsta, Peter Ermen ·a şi 
făcut în pantaloni, iar acest brotăcel este un foarte bun barometru. 

ilată că astăzi ţi-am prezeDJtat un potpuriu industdal. 

Al tău 
F. E. 

[Manchester] , 30 iulie 1851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Engels I 

104 
Marx către Engels 292 

la Manchester 

[Londra] , 31 iulie 1851 

28, Soho, Dean Street 

Chiar acum am primit scrisoarea ta, ca-re deschide o rpe11spec
tivă foarte plăcută în legătură cu criz,a comercia!lă. 

De vreo două săptăm[ni nu ţi .... am mai scris nimic, pentru c ă, 
în răstimpul c•înd nu mă aflam la bibliotecă, eram hărţuit •Ca un 
cîine, şi, cu itoată bunăvoin�a mea, intervenea întotdeauna ceva 
care mă •împiedica •să-ţi scriu. 

După ce 1cei doi Bamberger, tatăl şi fiul, m-au dus de l,a o 
sărptămînă la alta - întîi de la o lună [a alta - cu promisiunea 
că iirm.i vor sconta o poliţă, dnd, în sfî11Şit, în acest scop am fost 
invitat lunea trecută în dugheana 1lor evreiască şi eu am adus cu 
mine stamped rpaper *, tînărul mi-a deolarat 1că b ătrînul, care era şi 
el de faţă, nu poate etc. eitc. 

hni pare grozav de rău că n-am putut să le trag cîteva a:cestor 
doi evrei pentru 1că m-au dus în mod mîrşav cu vorba, pentru că 
m-au făcut să pierd ttmpwl şi pentru ·Că m-au pus în fausse posi-
1tion ** faţă de alţii. 

De altfel, dacă nu în fapt, în principiu îi datorez d-lui Konrad 
Sch11aanm c ă, mai 1întîi timp de luni de ziile şi apoi, din nou, în 
ultim�le 6 săptămîni, 1am fost într-adevăr tras pe sfoară a 1a Sancho. 

* - hîrtie ştampilată. - Nota trad. 
** - situaţie fa.lsă. - Nota trad. 
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Ştii, tipul ăsta acum vreo 4-5 săptămîni a p1ecat la Paris. 
Ca de obicei cînd ai de-a face icu nobilii noştri prieteni de aki, 
abia acum am aflat de [a ei, şi anume de l·a nătăfleţul de Hain, 
ceea 1ce ei ştiu de mult despre acest tkălos. Dar eu nu [e îngădui 
acum „să facă zarvă" ,  p entru că asta nu p oate deeîit să strke, şi nu 
mai ajută Ja nimic. Aşadar - nu ştiu dacă ţi-am scris despre 
aista -, într-o seară am aflat de la tl-1 Schramm 1că intenţionează 
să plece peste 48 de ore. Asta m-a determinat 5ă iau măsurile 
necesare în privinva hîrtiilor Ligii şi a altor documente care se mai 
aflau la d-<l Konrad. In ac'eeaşi seară alilu de la Liebknecht c ă  
d-11 Konrad nu vrea 1Să predea aceste hî11tii, c i  1e-a depus [Il!tr-un 
plic sigilat la d-il. Louis Bamberger. D ar iată 1ceea ce ne-<a determi
nat să acţionăm şi mai rapid : a doua zi, dnd m-am întors de la 
muzeu *, am aflat .că acest ticălos va pleca nu peste 48 de ore, 
ci p este 24 de ore, adică în ziua aceea, la ora 2 noaptea. Nobilul 
Konrad m-a rugat să-i acord 1în acea seară o întîlnire între p atru 
ochi, dar eu i-aan zădămicit planul, luîndu-i cu mine pe Lupus, 
Liebknecht şi Pieper. Ne-am instalat [a o masă într-o cîrciumă 
insll/lated **, i-am cerut d�lui Konrad s ă  dea expl.iicaţii în legătură 
cu hî11tihle. Ca de obicei atunci dnd face un faux pas ***, individul 
îşi iese din lfire, declară 1că nu vrea să predea hîrtiHe fiindcă îi  
trebuie Qui pentru a se justifiica şi mai îndrugă şi alte nerozii. Că 
şi  ell reprezintă Ligia c a  mine şi 1c a tine, că şi el poate săviîrşi liapte 
pentru salvarea ei. Că nici măoar nu ştie 1că eu aş fi 1conducătorul 
circumscripţiei din Londra. Apoi au urmat afirmaţii â. Ja Stimer că 
el este unic în partid 293, CeiJlalţi, mai ales Lupus, s-au înfuriat, 
el a început să .ameninţe cu plecarea, să strige, 1să urle - totll/l 
după tipic. Eu am ipus capăt ,scandalului şi, fiiilldcă ştiu .cum trebuie 
să te porţi 1cu tijpul ăsta şi ştiu că scandalul nu ajută 1la nimic, i ar 
hîrtiiile rtrebuia s ă  1le obţin, şi chiar în momentul acela - ba prin 
ameninţări, ba prin rugăminţi J_,am determinat pe d.Jl Konrad să 
scrie un bileţeQ către Bamberger prin care să-l însărcineze să-mi 
predea ipilicul sigilat. 

A doua zi am şi obţinut plicul. Inăurutru am găJsit totul. Printre 
altele, chiar şi declaraţia făcută de noi doi împotriva lui 
A. Ruge ****, pe care, deci, nobilul Konrad nu a trimis-o la „Staats-

* British IMuseum. - Nota red. 
** - retrasă. - Nota !rad. 

*** - pas greşit. - Nota !rad. 
**** K. Marx şi F. Engels. „Declaraţia împotriva lui A. Ruge" .  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 60.5-!506. - Nota 
lrad.J. - Nota red. 
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zeitung" fiindcă i-a spus atîtea minciuni lui frate-său *, încît se 
temea de orice dezvăluiri publice. 

Totodată, nemernkul ăsta i-a pus în gardă pe Bambergeri în 
ce mă priveşte - el a. crezut că în felul acesta o să-şi aranjeze 
afacerile lui ; le-a spus că eu iIIli-iaş fi epuizat orice credit pentru 
a oaichita UiltiiIIla poliţă etc. etc. ln general. a urzit 1cele mai josnice 
intrigi şi a spus tot felll!l de minciuni e1Jc. pe socoteala noaistră. 

Alcll!ill - dnd este un fait aiccrnrnpli ** - nu e ca'.l!lll să faicBIIl 
:ziarvă şi, să ne inidignăm 1ca nişte filistini, aşa cum iau vrut şi aşa 
cum au făcut nătăEleţii de aici, ci să�l lăsăm deocamdată pe acest 
nemernic să continue ,să c·readă că este în relaţii cu noi, pînă oind, 
la momerntU!l potrivit, vom fi în situaţia să-l IÎililăturăm d'une 
maniere ou Ide rautre ***· ln momentUJl de lfaţă tipU!L ăsta aT putea 
deveni foarte perkulos pentru rt:ovarăşii noştri germani dacă cinevia 
i ... ar înfrunta, ameninţîndu-1 că va da pe faţă toată ticăloşia lui. 

iDe altfel, cred că nu mai e nevoie să-ţi spun că sînt al dracului 
de obosit de situaţia asta a mea. Am scris în America şi m-am 
interesat dacă is-ar putea să scriu de aici, împreună cu Lupus, 
corespondenţe pentru cîteva zeci de ziare, căci nu mai pot s-o duc 
aşa mai departe. 

Cîit priveşte tratativele cu Ebner din Frankfurt, 1ades1Ja îmi 
scrie că Cotta va accepta, probabil, lucrarea mea economică - al 
cărei plan i J�am trimis -, iar dacă :nu va 'accepta, îmi Via găsi 
un al<t editor. Eu aş fi iterminat de mult lucrul la bibliotecă. iDar 
sînt •atît de mui1t întrerupt şi deranjat, iar acasă, unde fotul se 
găseşte în permanentă stare de asediu şi unde nopţi întregi Sînt 
sîoîit şi  torentele de lacr1mi mă fac să-mi ies din fire, nu realizez, 
desigur, mare lucru. Îmi pare rău de soţia mea. Pe umerii ei 1oade 
boa tă po'V'ara, şi au fonid **** are dreptate. Il .faut que rindustrie soit 
plus productive que la mariage *****. Dar tu îţi aminteşti că eu de 1la 
natură sînt tres peu endurant ****** şi chiar quelque peu 
dur *******, aşa că uneori îmi pierd calmul. 

Julius a fost 'Înmormîntat acum vreo săptămînă. Am fost şi eu 
'la înmormîntare. Nobilul Kinkel a ţinut o porcărie de discurs rîn 
faţa gropii. Juilius a fost singurUil dintre emigranţi oare 1situd�a şi 
se depărta tot mai muilt de idealism, trecînd pe poziţia noastră. 

* Rudolf Schramm. - Nota red. 
** - un fapt consumat. - Nota !rad. 

*** - într-un fel sau altul. - Nota trad. 
**** - în fond. - Nota !rad. 

***** - profesiunea trebuie să fie mai productivă decît căsătoria. -

Nota !rad. 
****** - foarte puţin răbdător. - Nota !rad. 

******* - cam brutal. - Nota !rad. 
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Nobilul Dulon este aici. 
Heinzen şi Ruge continuă să urle în ziarul „Schnelilpost" din 

New York împotriva comuniştilor şi, în special, împotriva noastră. 
Dar fac lucrul acesta atît de prosteşte, înc'îrt rnu li se poate riposta 
altfel decît întocmind, la momentul oportun, o cdlecţie din cele mai 
comice p asaje extrase din mîzgălelile lui Ruge, pentru a ară<ta 
germanilor cine îi conduce acum, malgre eux *.  

Ai citit cumva ultima lucrare ia  lui Proudhon 294 ? 
Weydemeyer mi-a scris diu Ziirich, Karstens ** este deţinut 

la Mainz. A făcut o încercar:e nereuşttă de evadare. 
Vale faveque. 

Al tău 
K. M. 

Ar fi foarte bine dacă ai scrie un articol, pe ·care ar fi de dorit 
să-l semnezi, pentru Jones. El merge înainte cu ziarU!l său, învaţă. 
Ce n'est pas un Harney ***· Revista „Notes to the People" face 
progrese, în timp ce „Friend of the People" este pe cale să piară. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. l, 192.9 

1 05 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 295 
la Londra 

(Manchester, în jurul lui 1 august 1851] 
Dragă Marx, 
.Allăturat îţi rt:rtmit cea de�a doua jumătate a biletului de 5 J. st. 
N-am ştiut că Schr[aanm] a plecat i1a Paris, tu nu mi-ai scris 

nimic despre asta. De aceea ,am fost foarte surprins cînd am citit 
in „Kolner Zeitung" că s-ar lfi înecat - din păcate, :probabil că nu 
este .adevărat. Cîinele ăsta este foame primejdios - noi •l-am 

• - împotriva voinţei lor. - Nota trad. 
•• Friedrich Lessner. - Nota reă. 

••• - Nu este un Harney. - Nota trad. 
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lăsat să se apropie prea mult, şi el este un ticălos pînă în măduva 
o aselor. Dar ai dreptate, ţipetele şi zarva nu ajută Ja nimic, indi
vidul trebuie lăsat să-şi urmeze liniştit drumul pînă dnd îl vom 
avea la mînă. Aşa cum am mai spus, ar fi fost foarte bine dacă 
s-ar fi înecat cu adevărat în Canalul Mînecii, dar probabil că el 
singur a răspîndit zvonul ăsta - ic' est une maniere comme une 
autre de faire parler de soi *.  

Aşadar, Weydemeyer vrea să plece î n  America şi să încerce 
să obţină ·conducerea publicaţiei newyorkeze „Arbeiterzeitung" , pe 
care o deţine acum Fenner von Fenneberg. Dacă va reuşi să se 
aranjeze la New York, el ne-ar fi acolo, in orice caz, mai de folos 
decît la Londra, unde ·am avea doar mai multă bătaie de cap. 
Duceam chiar lipsă de un om serios ca el la New York, şi, Ja urma 
urmelor, New Yorkul nu este pe lumea cealaltă, iar cu W[eyde
meyer] ai toată siguranţa .că, le cas echeant **, va veni numai
deoît. 

Planul cu privire la corespondenţele *** litografiate este foarte 
bun. Numai ·că trebuie să ţineţi lucrul acesta în foarte mare 
secret - dacă-i veţi da micului B amberger şi •altor·a ideea asta, ei 
v-ar �ua-o imediat înainte. In locul tău, după primele pregătiri, aş 
publica un anunţ în ziarele germano-ameriicane şi aş semna c a  
director, rpentru a-i asigura suc:cesul. Dacă t u  vei raspunde d e  treaba 
asta şi dacă crezi ·că, într-un fel sau •rutul, ţi-ar fi de folos să pome
neşti numele meu în ca!litate de colaborator, ai toată libertatea din 
p artea mea. iDar dacă vrei ca numele tău să nu figureze în această 
p oveste, deşi nu văd n1ci un motiv pentru aceasta, car enfin **** 
de ce n-ai avea şi tu dreptul să înfiinţezi o firmă industrială şi să 
continui arp ariţia �ui „Neue Rheinische Zeitung" în foI11I1ă lito
grafiată - atunci firma va trebui s-o .organizeze Luprus. Şi în 
această privinţă, Weyd[emeyer] ar putea să ne fie de mare folos 
la New York, mai ales la încasarea banhlor, C'eea 1ce este lucrul 
principal. Eu sînt convins că această întreprindere va avea un mare 
succes, şi numeroşii corespondenţi 1americani din il..ondra etc. vor 
simţi foarte curînd acest Jucru. 

Dacă ;tu îţi asumi isarcina de director, atunci, fără discuţie, 
lucrurile vor mer.ge mai bine, şi anume va fi un succes chiar de la 
început. Dacă ii.aşi 1acest lucru rpe seama lui Lupus, atunci răspun
derea morală •Cade, şi el va ·avea aîmp 'lilber pentru demascările 

* - e şi acesta un fel de a face să se vorboască despre tine. 
Nota trad. 

** - cînd V'a fi cazul. - Nota !rad. 
*** Vezi volumul de fa�ă, p. 518. - Nota red. 

**** - căci în definitiv. - Nota !rad. 
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sale sileziene a la Luther 296, ceea ce este foarte indicat pentru ger
manii americani, mai indicat decît stilul tău, care-i obligă să 
gîndească 297. ln ori1ce caz, ar trebui să-ţi ifaJCi o regulă din a scrie 
oît mai prost şi illlai dezlînat posibi1l , altfel pierzi curînd bunăV'oinţa 
acestui public. 

Despre ce lucrare nouă a 1lui Proudhon vorbeşti ? * 
Voi 1scrie un articol pentru Jones pe icare-1 voi i.Semna, dar aş 

vrea ca Jones să-mi trimLtă o 1colecţie cît mai c'ompletă a reviistei 
saile „Notes" * * ,  1căci aici nu o găsesc. Care este adresa lui ? 
Am uitat-o. 

Şi din America vin veşti proaste despre situaţia comerţUJlui cu 
produse dLn bumbac. Pieţele sînt overstocked ***, şi chiar yiankeii 
fabrică prea mult pentru starea arctuală a pieţei. 

Scrie-mi cît mai curînd. Mă pliotisesc aici de llllOarite. 

Al tău 
F. E. 

N. B. Păstrează-ţi hîrtiile la un foc sigur, în afara casei. De 
cîtvia timp sînt urmărit foarte îndeaproape, nu pot face nici un pas 
fără c'a 2 1sau 3 informers **** să nu lfie pe Ufllllele llllele. iD� Bunsen 
nu va lăs·a 1să-i scape ocaziia şi va furniza noi şi importante 
informaţii guvernului englez în legătură cu primejdia pe care o 
prezintă şederea noastră aici. 

Publicat pentru iprima oară 
în dntregime în : Marx-Engels. 
Gesaimtausgabe. 
Dl'itte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

1 06 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

11arx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra], 8 august 1851 
28, Dean Street, Soho 

Scuză-'Illă că nu ţi-am scris mai curind şi că nu ţi-<am confirmat, 
totodaită, primirea celor 5 1. st. ln această săptămînă pressure from 

* P. J. Proudhon. „Ideea generală a revolutiei în secolul al XIX-iea". -

Nota red. 
** „Notes to the People" .  - Nota red. 

*** - suprasaturate. - Nota trad. 
**** - spioni. - Nota trad. 
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without * ia fost atît de puternică, incit n-am mai ajuns să sc·riu. 
De primejdia de a fi dat 1afară din casă am scăpat deooamdată, 
semnînd o ·poliţă proprietarului. 

O dată cu această scrisoare îţi trimit un număr al ziarului 
„Schnellpost" ,  unde ip o ţi vedea intrigile şi clevetirile infame şi 
prosteşti cu oare se ocupă cumetrele Ruge et Co. DUipă 1ce-o citeşti, 
trimite-mi înapoi porcăda asta. Ca să-ţi explic una dintre 1aceste 
scrisori aparţinînd, fără îndoială, lui Fickler - din care bădăranul 
Heinzen dă extrase - îţi spun pe scurt următoarele : de 2-3 săptă
mîni dej a măgarii - emigraţia - ţin adunări, mitinguri, penit.ru 
,1a cădea de acord" , a se constitui într-o „duzină" completă şi „a se 
organiza" 1în 1chip de mari bărbaţi ai viitorului. Astăzi a avut Joc 
şedinţa for hotărîtoare. Voi afla rezultatul şi ţi-l voi comunica. 
Dar sămînţa discordiei a dat deja roade ,atît de bogate, incit 
d-l Sigel mi-a anunţat o viziit.ă prin Schaibelitz, c'are a venit aici la 
expoziţie. 

Ziarul „New York Tribune" m-a invitat pe mine şi rpe Frei
ligrath să colaborăm contr;a onorar 298• Acesta este ziarul cel mai 
răspîndit din America de Nord. Dacă ai putea 'Să-mi trimiţi pînă 
vineri dimineaţă (15 1august) un articol scris în limba engleză 
despre situaţia din Germania, ar fi un început grozav. 

Despre Schramm ştim ·că ,se .află în corespondenţă reguilată cu 
fratele său **. I-a scris Qui Bamberger să nu ne Idea .adresa lui. 
Zilnic primim noi informaţii 1în legătură cu activitatea josn�că pe 
care a desfăşurat„o ai,ci. 

Wo1ff cel roşu *** a devenit din nou „1rlanldez" .  
Acum, [n legătură cu „Idee generale de l1a Revolution au XIX 

siecle par P. J. Proud.hon".  Cînd ţi-am scris prima oară despre 
această carte, nu citisem decît unele extrase - şi acestea deseori 
denaturate. Acum pot să-ţi trimit crxEAE't"6v **** 'lucrării. Ca 

prime observaţii : 1cartea conţine atacuri bine sc'rise împCYtriva lui 
Rousseau, Robespierre, Muntelui etc. Forţa adevăratei !dezvoltări, 
ca să vorbesc în stilull nemurHoruJui Ruge, se desfăşoară după cum 
uNnează : 

Studiul I. Numai reacţiunea a determinat dezvoltarea revoluţiei. 
Studiul II. Există o raţiune suficientă pentru revoluţie în se

colul al XIX-iea ? 
Revoluţia din 1 789 a răsturnat vechiul regim. Ea a uitat însă 

să creeze o nouă societate sau •Să înnoiască societatea. Ea s-a gin-

* - presiunea din afară. - Nota trad. 
** Rudolf Schramm. - Nota red. 

*** Ferdinand Wolff. - Nota red. 
**** - scheletul, schema. - Nota trad. 
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dit numai la  politică, în loc să se gîndească la economia politică. 
In prezent domneşte „anarhia forţelor economice" ,  din această 
cauză apare „ tendinţa srpre mizerie a societăţii " .  Acest lucru se 
manifestă în diviziunea muncii, maşini, concurenţă, sistemul de cre
dite. Creşterea pauperizării şi a criminalităţii. Mai departe : statul 
(l'etat) devine tot rna-i mare, fiind prevăzut cu toate atributele ab
solutului, independenţa şi forţa lui s-au întărit tot mai mult. Creşte 
datoria publiică. Statul apără bogăţia împotriva mizeriei. Corupţie. 
Statul subjugă societatea. Apare necesitatea unei noi revoluţii. 
Sancina revoluţiei este să schimbe şi să corijeze tendinţa proastă 
a societăţii. De societate însăşi nu e voie să te atingi. De trans
formarea arbitrară a societăţii nu poate fi vorba. 

Studiul III. Despre principiul asocierii. 
Asocierea este o dogmă, dar nu o forţă economică. Spre deose

bire de idiviz1unea muncii, comerţ, schtmb etc. ,  asocierea nu este 
ceva organic şi productiv. Asocierea nu trebuie confundată cu 
forţa 'Colectivă. Forţa colectivă este un act impersonal, asocierea 
o obligaţie voluntară. Prin natura ei sterilă, asocierea este chiar 
dăunătoare, fiindcă încătuşează libertatea muncitorului. Acestui 
contract de asociere i s-a atribuit o forţă care aparţine numai divi
ziunii muncii, schimbului, forţei colective. Dacă se întemeiază aso
ciaţii pentru a se realiza întreprinderi mari, succesul se datoreşte 
nu principiului asocierii, ici mijloacelor ei. Unei asocieri te supui 
numai atunci cînd îţi aduce o despăgubire suficientă. Numai pentru 
un asociat slab sau leneş o asociaţie productivă este avantajoasă. 
Ea înseamnă solidaritate, responsabilitate comună faţă de terţi. 
Asocierea poate fi apUcabilă numai în condiţii speciale în funcţie 
de mijloacele ei. Asocierea întemeiată pe legături de familie şi în 
virtutea legii abnegaţiei, independent de orice considerente eco
nomice exterioare - asocierea ca scop în sine - este un act pur 
religios, o legătură supranaturală, fără valoare pozitivă, un mit. 
Asocierea nu trebuie confundată cu noile relaţii, care-şi propun 
să dezvolte reciprocitatea între producători şi consumatori. Aso
cierea îi aduce la acelaşi nivel pe contractanţi, subordonează liber
tatea lor obiigaţiei sociale, îi despersonailizează. 

Studiul IV. Despre principiul autorităţii. 
Ideea guvernamentală se naşte din obiceiuri de familie şi din 

experienţa .casnică. Democraţia este ultima verigă a evoluţiei gu· 
vernamentale. Ldeii de guvernare i se opun ideea de contract. Ade
văratul motto revoluţionar este : Nici un fel de guvern I Autori

tatea absolută este curînd obligată să se nege ea însăşi şi să se 
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limiteze la legi şi instituţii. Legille, care sînt expresia exterioară a 
intereselor, sînt tot atît de nenumărnte ca şi înseşi aceste interese. 
Ele tind spre infinitul rău. Legea constituie nişte ·cătuşe care ne 
sînt impuse din afară. Monarhie constituţională. Absurditate hi
bridă. Vot universal. Intuiţia profetică a mulţimii este o absurdi
tate. Am tot atît de puţin nevoie de mandatari ca şi de repreilen
tanţi ! Alegerile, votarea, chiar unanimă, nu hotărăsc nimic. Dacă 
am lua în considerare votul universal, atunci Bonaparte ar fi omul 
cel mai indicat etc. Democraţia pură sau guvernarea directă - năs
cocirea lui Rittinghausen, Considerant, Ledru-Rollin - duce la im
posibil şi la absurd. Din această idee despre stat împinsă la extrem 
reiese tot nonsensul ei. 

Studiul V. Lichidarea socială. 
1. Banca naţională. Va fi decretată lichidarea Băncii Franţei. 

Ea nu va fi declarată bancă de stat, ci, dimpotrivă, „Instituţie de 
utilitate publică" .  Dobînda va fi redusă la 1/2 sau 1/40/o, 

2. Datoria publică. Datorită acestei măsuri, capitalurile parti
culare sînt liipsite de posibiUtatea de a se ocupa de operaţii de 
sc'ont ; aceste capitaluri se îndreaptă spre bursă, statul plăteşte 
numai 1/2 sau 1/40/o şi astfel nu mai există interesul faţă de do
bîndă *· In loc de dobîndă, statuJ. plăteşte anuităţi, adică el ram
bursează în cote anuale capitalul care i-a fost împrumutat. Sau, 
cu alte •cuvinte, se dă un decret 1ca dobînzile pe care statul le plă
teşte pentru datoria contractată să fie calculate scăzîndu-se din 
datoria principală cu titlu de anuităţi. 

3. Datorii ipotecare. Obligaţiuni simple. „Dobînzile 1la toate da
toriile, pe baza actului de iipotecă, .a chitanţelor, a acţiunilor unor 
societăţi [n C'oman!dită, vor fi fixate la 1/4 sau 1/20/o. Achitarea [or 
se poate cere numai Slllb .formă de anuităţi. Anuităţile pentru toate 
sumele sub 2 OOO de franci troebuie să fie ide 100/o ; pentru 1sumele 
de peste 2 OOO de franci - 5°/o. Pentru a 1înlesni rambursarea crean
ţelor şi pentru a .îndeplini fancţia foştilor ·creditori, o secţie a 
biroului Băncii naţionale de scont va fi transliormată în Banca 
funciară : suma maximă a împ:rrumutllri!Jor .acordate anual va fi 
de 500 OOO OOO" .  

4 .  Proprietate imobiliară : clădiri. Decret : „Orice pilată făcută 
cu titlul de chirie va fi trecută ca acont pentru răscumpărarea 

* Joc de cuvinte : „Interesse" înseamnă „dobîndă" ,  precum şi „interes ". -

Nota !rad. 

21 - Marx-Engels - Opere, vol. 27 
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proprietăţii, a cărei va1oare este apreciată 1la o 1sumă reiprezentînd 
de !douăzeci de ori chi.ria. Cu fiecare .cotă plătită la te.ranen 'Chi
riaşul obţine o parte indivizibilă rproporţională din rproprietatea 
asupra 1ca1sei Locuite de el, precum şi din proprietatea aisupra tota
lităţii clădirilor 1care se !dau ,cu chirie ·Şi care servesc Ide locuinţe 
pentru c'etăţeni. Proprietatea Tăisoumpăr.ată în acest fel trece [n 
mod treptat sub conducerea adminrstraţiei 1comunaile, care, prin 
însUJşi foptul răscumrpărării, :preia lin nUIIllele masei de ichiriaşi 
dreptul de ipotecă şi dreptul de priviQegiu şi le garantează pentru 
totdeauna tuturor chiriaşi1or domiiciliul icontm preţului de oost al 
clăidiri1i. Comune1e vor rputea trata la 1buna înţelegere .cu prQPrie
tarii :în vederea 'lichirdării şi răscU1IDpărării neîntJîrziate a proprie
tăţilor închiriate. ln acest caz şi pentru iea şi generaţia icontem
pomnă 1să se bUJcure de reducerea preţului 1chiriei, nUIIl1itele co
mune pot pPoceda imediat la reducerea chiriilor la 11ocuinţele în 
legătură icu care :s-a şi încheiat o tranzacţie, astfel înoît amorti
zarea să fie operată [n numai treizeci de ani. Pentru reparaţii, 
ad!mini1strare şi .întreţinere, precum şi ipentru C'onstrucţia de noi 
clădiri, oomunele vor trata cu asociaţiile de z�dari sau cu asocia
�iile de aucrători constructori, ·conform principii1or şi regulilor 
noului contract ·social. Proprietar.ii •care 1locuiesc 1în propriitle lor 
case păstrează proprietatea asupra 'lor atîta timp oit consideră 
necesar " .  

5 .  Proprietatea funciară. „Oriice arendă pentru folosirea unei 
proprietăţi imobile va constitui p entru 'ferunier cîştigarea unui 
drept de proprietate asupra imobi'lului şi va avea pentru el va
l•oarea unei tpoteci. J>roprietatea achitată integral va reveni pe 
dată c omunei, care ,îl va înlOlcui pe vechiul proprietar şi va [m
părţi cu fermierul rp.roprietatea nudă şi prodUJsul net. Comunele 
vor putea tr.ata la 1buna înţelegere icu iproprietarii care doresc acest 
h1J0ru răscumpărarea rentelor şi achitarea imediată a proprietăţii. 
ln acest caz, prin diligenţa comunelor se va aisigma colonizarea 
cultivatorilor şi delimitarea iPPOprietăţilor lor, luîndu-se măisuri ca, 
în limita posibilităţilor, ·să se compenseze deosebirile în ceea ice 
priveşte suprafaţa parcelelor prin calitatea solului şi să se stabi
lească o arendă prop orţională cu .rentabilitatea. De fodată ce 
proprietatea funciară va fi ră9currnpărată în �ntregime, toate o00mu
nele rerpublicii vor trebui :să 1cadă de aoord ca să niveleze diferen
ţele în ceea ce priveşte calitatea terenurilor, pi.;ecum şi partku1a
rităţile de cultivare a lor. Partea la care au dreptul din arenda 
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asupra p arcelelor care se află rpe teritoriul [or respectiv va servi 
pentru această compensaţie şi pentru asigurarea generală. Din 
acest moment vechii proprietaTi, care-şi va!l.or1fică ei singuri pro
prietatea şi şi-au păstrat titlul de rproprietate, vor fi asimilaţi cu 
noii proprietari, vor '.Plăti aceeaşi arendă şi se vior bucura de 
aceleaşi dre!JJturi, asbfel înaît întîmplarea, legată de localitate şi 
de succesiune, să nu favorizeze pe nirrneni, i.ar condiţiile de cul
tivare a pămîntului să :fie egale pentru toţi. Impozitul funciar va 
fi desfiinţat. Funcţia de poliţie rurală va trece asupra c'onsiliilor 
municip ale " .  

Studiul VI. Organizarea forţelor economice. 1 .  Credit. B anca 
naţională amintită mai sus, cu sucursa1lele .ei. Retragerea treptată 
a aurului şi a11gint111lui din circul.aţie . Inlociuirea lor icu bani de 
blîrtie. In ceea ce priveşte creditul personal, acesta va trebui sa-ş1 
găsească aplicare în asociaţiile muncitoreşti şi în societăţile agri
cole şi industriale. 

2. Proprietatea. Citeşte citatele de mai sus din „Proprietatea 
funciară " .  In condiţiile menţionate se poate permite fără nici o grijă 
proprietarilor să vîndă proprietatea, s-o transmită, s-o înstrăineze, 
s-o pună în circulaţie aşa cum crede de cuviinţă„. Datorită înles
nir.ii pe care o •oferă plata 'în anuităţi, valoarea ·imobi�u[ui poate fi 
împărţită nelimitat, poate fi schimbată sau supusă ituturor schimbă
rilor posibile, fără ca imobilul să fie lezat vreodată. Munca agri
colă respinge forma colectivă. 

3. Diviziunea muncii, forţele colective, maşinile. Asociaţiile 
muncitoreşti. 

Orice industrie, orice exploatare sau îrntreprindere care prin 
natura sa reclamă folosirea combinată a unui mare număr de mun
citori de diferite specialităţi e destinată să devină obiectul unei 
societăţi muncitoreşti sau al unei asociaţii muncitoreşti. Acolo însă 
unde rprodusul p oate fi obţinut fără concursul unor persoane avînd 
aptitudini speciale, d prin activitatea unui individ sau a unei fami
lii, asocierea nu-şi are locul. Aşadar, nici un fel de asociaţii în micile 
ateliere, în meserii, cizmărie, croitorie etc. ,  la negustori etc. Asociaţii 
în marea industrie. Aici, aşadar, asociaţii muncitoreşti. Orice indi
vid care munceşte în asociaţie are un drept indivizibH ,asupra pro
prietăţii asociaţiei ; el are dreptul să îndeplinească pe rînd toate 
funcţiile în cadrul acesteia ; educaţia sa, instruirea şi ucenicia sa 
trebuie îndrumate în aşa fel, încît, punîndu-1 să îndeplinească partea 
sa din corvezile neplăcute şi obositoare, să-i dea totodată posibili-

21* 
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tatea să-şi însuşească o serie de munci şi de cunoştinţe şi sa-1 asi
gure în epoca maturităţii aptitudini enciclopedice şi un venit satisfă
cător ; funcţiile sînt elective şi regulamentele sînt supuse adoptării 
de 1către asociaţi ; salari<Ul este proporţional cu natura funcţiei, cu 
gradul de îndemînare şi cu răspunderea care-i revine ; fiecare aso
ciat participă la beneficiile, precum şi la obligaţiile asociaţiei pro
porţional cu serviciile prestate de el ; fiecare este liber să părăsească 
atunci cînd vrea asociaţia, să ceară reglarea contului său şi lichi
darea drepturilor sale, societatea avînd la rîndul ei dreptul să pri
mească oricînd noi membri„. Aceasta este rezolvarea celor două 
probleme : a forţei colective şi a diviziunii muncii„. In perioada de 
tranziţie conducătorii acestor întreprinderi sînt fabricanţii etc. 

4. Constituirea valorii : organizarea comerţului ieftin. Măsun 
împotriva scumpetei mărfurilor şi arbitrariului în stabilirea preţu
rilor. Preţul echitabil reprezintă cu exactitate : a) mărimea cheltuie
lilor de producţie în conformitate cu norma medie a producătoriior 
liberi ; b) salariul comerciantului sau despăgubirea pentru avantajul 
de care se privează vînzătorul cedînd obiectul. Pentru a determina 
pe comerciant la acest lucru, trebuie să i se dea o garanţie. Aceasta 
poate fi de mai multe feluri : sau consumatori care vor să benefi
cieze de un preţ echitabil şi care sînt în acelaşi timp şi producători 
se obligă la rîndul lor faţă de negustor să-i livreze în condiţii egale 
propriile lor produse, aşa cum se obişnuieşte între diferitele asociaţii 
muncitoreşti din Paris, sau aceşti consumatori se mulţumesc să-i 
asigure viînzătorului o primă sau, şi mai bine, o vînzare suficient 
de mare, pentru a-i asigura un venilt. De exemplu, statul, în numele 
intereselor pe care le reprezintă vremelnic, departamentele şi co
munele, în numele locuitorilor respectivi, în dorinţa de a asigura 
tuturor preţul echitabil şi buna calitate a produselor şi a serviciilor, 
se oferă isă garanteze 1întreiprinzătorilor care vor oferi condiţiile cele 
mai avantajoase fie o dobîndă la capitalurile şi materialele folosite 
în întreprinderile lor, fie o remuneraţie fixă, fie, dacă este cazul, o 
cantitate 1suficientă de .comenzi. întreprinzătorii se obligă, [n schimb, 
să livreze produsele şi să îndeplinească serviciile pentru care s-au 
angaj at, satisfăcînd toate cerinţele consumatorilor. De altfel, con
curenţa are cîmp liber. Ei trebuie să indice elementele componente 
ale preţurilor lor, modul de livrare, durata contractului şi mijloacele 
de care dispun pentru îndeplinirea lui. Ofertele vor fi predate în 
plicuri sigilate, într-un termen stabilit, şi apoi vor fi deschise şi 
date publicităţii, în funcţie de importanţa contractelor, cu 8 zile, 
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15  zile, 1 lună, 3 luni înainte de adjudecare. La expirarea fiecărui 
contract se procedează la o nouă licitaţie. 

5. Comerţul exterior. De îndată ce va fi redusă dobînda, trebuie 
reduse tarifele, şi cînd dobînda va fi desfiinţată sau redusă pînă la 
1/4 sau l/2°/o, trebuie desfiinţate taxele vamale. 

Studiul Vil. Dizolvarea guvernului în organismul economic. 

Societatea fără autoritate. Desfiinţarea cultelor, justiţiei, admi
nistraţiei, poliţiei, instrucţiei publice, războiului, marinei etc., totul 
în frazele corespunzătoare a la Stirner. 

Scrie-mi amănunţit ce crezi despre această reţetă. Sa�utări. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  
Bd. I, Stuttgart, 1913 

1 07 

Al tău 
K. Marx 

Se Hpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germana 
şi franceză 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 1n jurul lui .10 august 1851] 

Dragă Mar:x:, 
Ziarul „Schnellpost" m-a amuzat grozav. De mult n-am mai 

citit o atît de perfectă flecăreală ca „A. Ruge către K. Heinzen" * ·  
N-aş fi  crezut niciodată nici despre doi măgari cum sînt R[uge] ş i  
Hf einzen] că ar  putea ieşi din vîltoarea unei revoluţii care a durat 
trei ani atît de neschimbaţi, cu toată vechea lor frazeologie, cu ma
nierele şi întorsăturile de frază ridicole etc. Ei îmi amintesc de 
clovnul de la circ, care, după cele mai periculoase salturi, se în
clină din nou în faţa publicului şi spune : here we are again I **, 

pentru ca apoi să-şi reia vechiul cîntec la flaşnetă şi să repete fără 
milă giumbu:?lucurile de care toată lumea s-a plictisit. MH închipui 

* Vezi volumul de faţă, p. 282. - Nota red. 
** - iată-ne din nou aici I - Nota trad. 
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pe Ruge, de parcă l-aş avea în faţa mea, bolnav de diaree literară, 
cum explică serios că „răspunsul categoric la tiranie, anarhie şi 
înaltă trădare ... este tocmai măsura radicală, care acum e necesară" , 
şi apoi Tealizează el însuşi aiceastă măsură a-adic>ală, făcînd descope
rirea 1că lupta de olasă modernă este secessio plebis *, de la care 
se face în modul cel mai firesc trecerea la dascălul roman, al cărui 
nume l-am uitat, la fabula lui cu stomacul şi cu mîinile 299 şi alte 
asemenea amintiri de elev din clasa a III-a şi de mentor şcolar. E 
impayaib.le ** in'dividul oind începe să vorbească despre ,;condiţii " 
şi, apoi, împăciuitor, adaugă imediat : „Tu ştii„. că prin condiţii eu 
nu înţeleg altceva decît gîndurile care pun acum stăpînire pe min
ţile oamenilor I "  Încercările stîngace de a face aluzii spiritual-mali
ţioase eşuează total. Individul este atît de dibaci, încît oricine îşi dă 
seama că are pică pe cineva, dar nimeni nu înţelege pe cine şi pen
tru ce, aşa cum nu înţelege nici „cum" şi „de ce" .  Dacă marele 
Ruge se dovedeşte a fi un adevărat măscărici, nici marele Heinzen 
nu este mai puţin strălucitor în grosolănia sa permanent manifestată. 
Maniera în care, în nota sa din 23 iulie 1 85 1 ,  individul a căutat să 
bage din nou pe gît publicului vechile sale tîmpenii despre comu
nism exact cu cuvintele folosite în vara anului 1 847 în „D [eutsche] 
Br[iisseler]-Zeitung" 300 este de o neruşinare nemaipomenită. 

Et pourtant *** - indivizii sînt obligaţi să recunoasc'ă superio
ritatea lucrărilor noastre tocmai pentru că ei se ocupă în perma
nenţă de ele şi cu atJît mai mult cu oît .aceste lucrări, fără ca ei 
să-şi dea seama şi în duda încăpăţinării şi furiei lor, îşi exercită 
influenţa asupra Qor. Unde găseşti in toată imîzgălleala lor o frază 
care să nu ifie un plagiat, să nu conţină o denaturare, din litpsă de 
înţelegere a lucrărilor noastre, să nu fie sugerată de ideile noastre I 

In legătură cu încercarea de împăcare de la Londra, d-l Meyen, 
sau Faucher, a publicat un articol nerod în ziarul semioficial man
teuffelist din Berlin „Lithogr[aphische] Kor[respondenz] " ,  în care se 
spune că numai noi doi am mai acţiona solidar etc., toţi ceilalţi s-au 
şi unit şi toţi sînt împotriva noastră. Despre Freiligr[ath] sau Wolff 
nu se vorbeşte. Se pare că, după dizolvarea armatei viitorului, ma
rele Willich consideră din nou necesar să-şi creeze printre marii 
bărbaţi ai tuturor rpartidelor o reputaţie de om de „caracter" **** -

* - plecarea plebeilor. - Nota trad. 
** - nepreţuit. - Nota lrad. 

*** - Şi totuşi. - Nota trad. 
**** Aluzie la un vers din capitolul al XXIV-lea al poemului satiric „Atta 

Troll" de Heine : „Chiar dacă pute şi talent n-are, e un caracter". - Nota red. 
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se •spune 1că a asistat la aidunăriile IJ.or. A quoi toUJs .ces ooups de des
espoir ont-ils abouti ?* A fost pe la tine marele Sigel ? 

Aşa cum mă asigura nu demult un oarecare măgar socialist 
german din Dessau, trimis la mine de Julius, domnii aceştia au răs
pîndit ocolu zvonul că chiar tu ai mărturisit că 1scrii la „N[eue] Pr
(eussische] Z [ei]t [un]g"  şi tu însuţi i-ai fi spus acest lucru d-lui Louis 
Drucker ( ! ) .  En voila une bonne I ** 

Cit despre Proudhon ***, se pare că omul face progrese. Fazele 
prin care trece absurditatea sa iau în orice caz o formă mai accep
tabilă, şi d-l Louis Blanc ar putea să-şi rupă dinţii în aceste „erezii" .  
Au bout du compte ****  ajunge deci acum şi d-l Proudhon la  con
clu:z;ia că adevăratul sens al dreptului de proprietate constă în con
fiscarea deghizată a tuturor proprietăţilor de către un stat mai mult 
sau mai puţin deghizat şi că adevăratul înţeles al desfiinţării s ta
tului înseamnă intensificarea centralizării statului. Sau ce altceva 
sînt toutes Ies communes de la republique qui s'entendent pour ega
liser entre elles Ies di1flferences de qualite des terrains ainsi que les 
accidents de la culture *****, cu inevitabilele lor atribute şi con
secinţe ? 

Dacă mîine am timp, îţi mai scriu despre ciudatul ăsta. In săp
tămîna asta mi-e imposibil să predau articolul pentru vineri. Dar 
scrie-mi, şi cit mai repede, cum trebuie să-l scriu - trebuie să fie 
un singur articol pe o temă oarecare, sau vrei o serie de articole şi, 
în al doi!lea r:îllld, cum să tratez materia!l.UJl, căci despre or.ientarea 
politic'ă a ziarului „N[ew] Y[ork] Tr[ibune] " nu ştiu deoit că n�pre
zintă concepţiile whigilor ameri1cani. Comunică-illli tot ce ştii, în 
general, în legătură cu aceasta, ca să mă ajuţJi s-o scot la .capăt. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 

Al tău 
F. E ,  

S e  tipăreşte după manuscris 

T.radus din limba germană 

* - Cu ce s-au soldat toate aceste lovituri desperate. - Nota trad. 
** - Frumoasă poveste I - Nota trad, 

*** P. J. Proudhon , „Ideea generală a revoluţiei în secolul al XIX-lea" ,  
- Nota red. 

**** - In cele din urmă. - Nota trad, 
***** - toate comunele republicii vor trebui să cadă de acord ca să 

niveleze diferenţele în ceea ce priveşte calitatea terenurilor, precun şi particu
larităţile de cultivare a lor. - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

108 
Engels către Marx 

la Londra 

[Manchester, în juru! lui 1 1  august 1851] 

Intrucî.t ieri a trebuit să întrerup comentariile despre Pr[oudhon] , 
continui astăzi. Deocamdată fac abstracţie de numeroasele lacune ale 
reţetei sale, de exemplu, la el nu se vede în ce fel trec fabricile 
din mîinile fabriicanţilor în oele ale compagnies ouvrieres * ,  pentru 
că dobînda şi renta funciară sînt desfiinţate, dar profitul nu (concu
renţa mai dăinuie doar) ; apoi, nu se spune ce se va întîmpla cu 
marii proprietari funciari, care îşi lucrează pămîntul cu ajutorul mun
citorilor salariaţi, şi mai sînt şi alte lipsuri de acest fel. Pentru a-mi 
putea face o părere despre toate acestea ca un tot teoretic, ar tre
bui să am cartea la mine. De aceea, îmi pot exprima părerea numai 
în măsura în care analizez diferite măsuri din punctul de vedere al 
posibi'lităţii lor de realizare, le oas echeant **,  şi, totodată, cercetez 
în ce grad sînt utile aceste măsuri pentru centralizarea tuturor for
ţelor de producţie. Şi pentru aceasta ar fi trebuit, la drept vorbind, 
să am cartea, pentru a vedea toată ideveloppement * * *· 

Faptul că d-l Proudhon a ajuns, în sfîrşit, la recunoaşterea nece
sităţii confiscării mai mult sau mai puţin deghizate este, după cum 
am mai spus, un progres. Se pune însă întrebarea dacă pretextul dat 
de el pentru confiscare este valabil din punct de vedere practic ; 
fiindcă pentru toţi aceşti indivizi mărginiţi, care se amăgesc singuri 
că asemenea măsuri violente n-ar fi confiscare, tocmai acest pretext 
este pivotul :întregii probleme. 1 1Dobînda va fi scăzută la 1/2 sau 
1/4°/o".  !n ce ;fel ? Desprn aceasta extrasele ta:l.e spun numai că statu�, 
sau, în mod deghizat şi sub alt nume, b anca, care se contopeşte cu 
statul, trebuie să acorde anual împrumuturi garantate cu ipotecă, la 
această dobîndă, în valoare de 500 OOO OOO de franci. Eu trag con
cluzia că această scădere va avea loc în mod treptat. Dacă dobînda 
este atît de mică, achitarea anuală a tuturor datoriilor etc. printr-o 
depunere de 5 sau 1 00/o per annum ****  ar fi desigur o treabă 
uşoară. iDar d-l ·P[roudhon] nu arată pe ce cale se poate ajunge la 

* - asociaţiilor muncitoreşti. - Nota trad. 
** - dacă este cazul. - Nota trad. 

*** - dezvoltarea argumentării. - Nota trad. 
**** - anual. - Nota trad. 
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aceasta. lmi vine acum în minte d1scuţia :pe •care am avut-o noi de 
cm1înd ou pl1i.vire la reducer.eia idobîm:ii cu ajutorul planului tău de 
fondare a unei bănci naţ1onale •Care isă aibă în mod exidusiv pTivile
giul monopolului de emitere a banilor de hârtie şi de retragere a au
ru�ui şi a11gintuITui din circU!l.aţi•e. După părerea mea, orice �ncercare 

de ·scădere Taipidă şi ·oontinuă a dobînzii -este l!Ilenită să eşueze din 
cauză că în orice revoluţie şi perioadă de stagnare a afacerilor se 
simte tot mai mult necesitatea cametei, necesitate de a se acorda 
credite unor oameni vremelnic strîmtoraţi, care duc 1lipsă de bani, 
deci care momentan nu prezintă garanţie. Chiar da·că partea din 
dobînidă care reprezintă o adevărată remunerar·e pentru împrumutul 
a·coridat poate .fi redusă cu ajutorul l!Ilasei capitalului, rămîne partea 
care reprezintă o 1asigurare a rambursării împrumutuilui şi care toc
mai În timipul crizei creşte ·extrem de !IIlUlt. fo timpul oricărei revo
luţii, negustorii sînt recunoscători guvernului, ,care-i împrumută nu 
cu 1/4 sau 1/20/o, ci cu 50/o. Vezi anul 1848, casele de împrumut etc. 
Statu[, şi orice mare bancă de •stat ·Centralizată, abita timp <Oit nu-şi 
organizează f�lialele pînă în cele mai undepărtate colţuTi ale ţării şi 
a1lita timp oit funcţionarii săi nu au căipătat mai multă experienfă 
coonerdală, nu ipoate să acorde 1Îllllprumuturi decît marelui comerţ 
- ailtJfel ar arunca banii 'Pe fereastră. Şi micul 1Come11ciant nu-şi 
poate da mărfurile [n gaj , ca marele ·Comerciant. Dane * ,  rezultatul 
imediat al oricărei reduceri a dobînzii 1la .împrumuturile •acordate 
de guvern = creşter.ea iprofitului marilor comercianţi şi av.întul ge
neral aJl acestei clase. 

Micul comerţ ar fi nevoit, ca şi pînă acum, să se adreseze inter
mediarilor, cărora guvernul le acordă împrumuturi cu o dobîndă de 
1/2°/o, iar ei 1le dau •CU împrumut altora ·CU 5-10°/o . .A!ceaista este 
inevitabil, întrucît micul comerţ nu oferă garanţie, nu poate depune 
un gaj . Aşadar şi în această direcţie rezultatul ar fi ridicarea marii 
burghezii, crearea pe cale indirectă a unei clase de mari cămătari, 
de bancheri de mina a doua. 

Această veşnică năzuinţă a socialiştilor şi a lui Proudhon spre 
reducerea dobînzii este, după părerea mea, expresia transformată 
a unor deziderate pioase ale marii şi micii burghezii. Atita timp cit 
dobînda şi profitul se află într-un raport invers proporţional, redu
cerea dobînzii va duce numai la creşterea profitului. Şi atita timp 
cit există oameni care nu au o situaţie solidă şi nu pot oferi o ga
ranţie, şi care tocmai de aceea au nevoie de bani, creditul acordat 
de stat nu va putea desfiinţa creditul particular, deci nu va putea 
reduce dobînda pentru toate tranzacţiile. Statul care ar acorda îm
prumuturi cu 1/2°/o s-ar afla, faţă de cămătarul căruia 1îi procură 

• - Deci. - Nota trad. 
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bani, exact în aceeaşi situaţie în ,care era guvernul francez din 1795, 
care a încasat în asignaţii 500 OOO OOO impozite şi le-a dat apoi 
pentru 3 OOO OOO ; numai ca să-şi păstreze „creditul" ,  care oricum nu 
mai valora nici două parale, statul a primit la plata impozitelor 
asignaţii la preţul nominal, adică la un preţ de 200 de ori mai mare 
decît valoarea lor reală ; cu alte cuvinte statul s-ar găsi în aceeaşi 
situaţie în care a fost acest guvern faţă de speculanţii funciari şi 
financiari de atunci. 

Proudhon este prea naiv. Le credit personnel trouve sau doit 
trouver son exercice dans Ies compagnies ouvrieres *. Adică dilema 
este următoarea : sau dirijarea şi, în sfirşit, administrarea şi regle
mentarea acestor asociaţii de către stat, ceea ce Pr[oudhon] totuşi 
nu vrea, sau organizarea celei mai faimoase escrocherii cu asocia
ţiile, escrocheria din 1825 şi 1845, reprodusă la scara proletariatului, 
lumpenproletariatului şi a micii burghezii.  

Faptul că din reducerea treptată a dobînzii prin măsuri comer
ciale şi măsuri coercitive vrea să facă principala problemă, astfel 
încît să transforme plata dobînzii în achitarea întregii datorii şi, 
în felul acesta, să lichideze toate datoriile etc. şi să centralizeze 
în mîna statului sau a comunelor toată avuţia reală, mi se pare 
cu desăvîrşire irealizabil ; în primul rînd, din motivele arătate mai 
sus ; în al doilea rînd, pentru că ar dura mult prea mult ; în al trei
lea rînd, pentru că singurul rezultat al menţinerii creditului sub 
forma titlurilor de stat ar fi grevarea ţării cu datorii faţă de străini, 
întrucît toţi banii rambursaţi s-ar scurge în străinătate ; în al pa
trulea rînd, chiar dacă am admite, în principiu, posibilitatea acestui 
lucru, ar fi absurd să crezi că Fran/a, la Republique, ar putea realiza 
aceasta faţă de Anglia şi America ; în al cincilea rînd, pentru că 
războiuJ ,extern şi pressure of the moment ** fac, în genera�, cu de
săvî11şire imposibile rmăsurile de acest ifel, sistematice, lente, calcu
late pe 20-30 de ani şi, cu atît rmai rpuţin, .plăţile băneşti. 

Din punct de vedere practic, singura importanţă a acestei po
veşti este, după părerea mea, că într-un anumit moment al dezvol
tării revoluţionare se va putea, cu ajutorul unei bănci monopoliste 
de stat, decreta în orice caz următoarele : art. 1 : dobînda este des
fiinţată sau liiillitată [a 1/40/o ; art. 2 : ratele dobînzii vor lfi achitate 
ca şi pînă acum şi vor fi considerate vărsăminte în vederea stin
§erii datoriei ; art. 3 : statul are dreptul să cumpere toate bunurile 
imobiliare etc. la preţuri'le stabi1lite şi să '1e rplătească în cote de 50/o 
în te!1IDen ide 20 de ani. Un asemenea decret poate, eventual, să fie 

* - Creditul personal găseşte sau trebuie să-şi găsească aplicarea în ca
drul asociaţiilor muncitoreşti. - Nota trad. 

** - presiunea împrejurărilor curente. - Nota trad. 
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cîndva util, ca o măsură care să preceadă nemijlocit confiscarea 
făţişă, dar a despica firul în patru, a te întreba cînd, cum şi unde, 
este o pură speculaţie. 

In orice caz, cartea aceasta a lui Pr[oudhon] este, pare-se, mult 
mai părr:ruînteană decît cele de dinainte - şi ConstituUon de valeur * 
oapătă o !formă mai corpor1ală : aiceea a juste iprix des boutiquiers. 
Quatre francs, Monsieur, c 'est le iplus jUJste prix I** Nu este clar ce 
legătură are desfiinţarea taxelor vamale cu desfiinţarea dobînzilor. 
Faptul că din 1847 Pr[oudhon] a trecut atît de categoric de la Hegel 
la Stirner este totuşi un semn de progres. Şi să mai spui că el nu 
înţelege filozofia germană, cînd el o studiază pe propriul său cada
vru, mergînd pînă la ultima fază a putreziciunii ! 

Scrie-mi cît mai curînd şi spune-mi ce părere ai despre cele 
de mai sus. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  
Bd. I, Stuttgart, 1913 

1 09 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limha germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels ! 

[Londra] , 14 august 1851 
28, Dean Street, Soho 

Peste o zi sau două am 1să-ţi trimit aucrarea lui Jlroudhon *** ,  
pe care însă te  rog să mi-o înapoiezi imediat după ce o citeşti, 
fiindcă vreau să public - din motive pecuniare - vreo două-trei 
coli despre ea. De aceea, comunică-mi părerile tale despre această 
carte mai pe larg decît de obicei, cînd scrii în grabă 301, 

* - Constituirea valorii. - Nota trad. 
** - a preţului echitabil al băcanului. Patru franci, domnul meu, acesta 

este preţul cel mai echitabil. - Nota trad. 
*** P. J. Proudhon. „Idee generale de la revolution au XIXe siecle " .  -

Nota red. 
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Esenţa proudhonismului - şi totul nu este, în primul rînd, 
decît o polemică împotriva c•omunismului, aricit de mult ar fi furat 
el de la comunism şi oridt l-ar privi prin prisma concepţiilor lui 
Cabet şi ale lui Blanc - se rezumă, după părerea mea, la urmă
torul raţionament : 

Adevăratul duşman care trebuie biruit este capitalul. Mani
festarea pur economică a capitalului este dobînda. Aşa-zisul profit 
nu este altceva decît o formă specială a salariului. Desfiinţăm do
bînda, transformînd-o în anuitate, adică în rată anuală de ram
bursare a capitalului. In felul acesta, dasei munC'itoare - citeşte 
clasei industriale - i se asigură pentru totdeauna o poziţie pre
ponderentă, iar clasa capitalistă propriu-zisă este condamnată la 
dispariţie treptată. Diferitele forme ale dobînzii sînt dobînda la 
banii împrumutaţi, chiria, arenda. Aşadar, societatea burgheză este 
men�inută, justificată, lip•sită numai de tendinţa ei dăunătoare. 

Lichidarea socială este doar un mijloc pentru a se ·construi 
pe baze noi o societate burgheză „sănătoasă" .  Repede sau încet, 
peu nous importe * ·  Aş vrea să afJu mai întîi părerea ta despre 
contradicţiile, impreciziile şi punctele neclare ale însăşi acestei li
chidări. Dar adevăratul balsam tămăduitor al societăţii construite 
pe baze noi constă în desfiinţarea dobînzii, cu alte cuvinte în 
continua transformare a dobînzii într-o anuitate. Această măsură, 
care figurează nu ca un mijloc, ci ca o lege economică a socie
tăţii burgheze reformate, duc'e în mod firesc la două rezultate : 

1 .  Transformarea micilor capitalişti neindustriali în capitalişti 
industriali. 2. Permanentizarea marii clase a capitaliştilor, căci, în 
fond, dacă apreciem în medie, societatea în general nu plăteşte 
niJciodată altceva - scăzînd profitul industrial - decît anuităţi. 
Altminteri, dobinda compusă a dr-ului Price 302 ar fi o realitate, şi 
toată avuţia globului nu ar fi suficientă pentru achitarea dobînzii 
la cel mai mic capital pus in circulaţie .de pe timpul lui Hristos. In 
realitate însă, putem afirma rcu certitudine că, de exemplu, capita
lul investit acum 50 sau 1 00 de ani în Anglia - adică în ţara bur
gheză cea mai stabilă -, fie în pămînt, fie în altceva, nu a adus 
încă niciodată dobîndă - •cel puţin dacă judecăm după preţ, despre 
(:are este vorba aici. Să luăm, de exemplu, cea mai ridicată sumă 
la care a fost evaluată avuţia naţională a Angliei, aproximativ 

5 miliarde. Aşadar, Anglia p roduce anual 500 OOO OOO. Deci întreaga 
avuţie a Angliei este = numai cu produsul muncii anuale a An
gliei înmulţit cu 10.  Prin urmare, .capitalul nu numai că nu aduce 

dobîndă, dar nu se reproduce nici măcar sub raportul valorii. Şi 

* '- n-are importanţă. - Nota trad. 
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aceasta în virtutea unei legi elementare. Iniţial valoarea este de
terminată de cheltuielile iniţiale de producţie, de timpul de muncă 

care a fost necesar iniţial pentru a produce obiectul respectiv. Dar, 
odată produs, preţul produsului este determinat de cheltuielile ne
cesare �entru reproducerea lui. Lar c'hell.tuielile de reproducere scad 

în permanenţă şi cu atît mai rapid, cu cit epoca respectivă este 
mai dezvoltată din punct de vedere industrial. Prin urmare, legea 
continuei devalorizări a însăşi valorii capitalului paralizează legea 

rentei şi a dobînzii, altminteri ar duce la absurd. Aceasta este şi 
explicaţia afirmaţiei făcute de tine că nici o fabrică nu-şi acoperă 
cheltuielile ei de producţie. Aşadar, Proudhon nu poate să i!"efor
meze societatea prin introduc'erea unei legi pe care aceasta, în 
fond, o urmează acum şi fără sfatul lui. 

Mijlocul prin care Proudhon realizează toate acestea este 
banca. 11 y a ici un qui pro quo. * Activitatea bancară poaite fi îm
părţită în două părţi : 1 .  Transformarea capitalului în bani lichizi. 
1n acest caz se dau numai bani pentru capital, şi aceasta se poate 
face, fireşte, calculînd numai cheltuielile de producţie, deci la 1/2 
sau 1/4°/o. 2. Avansarea de capital sub formă de bani ; în acest caz 
dobînda va fi determinată de mărimea capitalului, şi creditul poate 
numai să transforme prin concentrare etc. avuţia existentă, dar 

neproductivă, într-un capital cu adevărat activ. Proudhon consi
deră punctul al 2-lea tot atît de uşor de înfăptuit ca şi punctul 1 ,  
dar au bout du compte * *  v a  vedea că, operînd c u  o masă d e  capi

tal fictiv sub formă de bani, în cel mai bun caz va redUJce dobînda 

la capital, pentru a-i ridica în aceeaşi proporţie preţul. Fapt prin 

care nu se cîştigă nimic, în afară de discreditarea hîrtiei sale. 
Legătura logică dintre taxă vamală şi doblÎndă te las s-o savu

rezi în original. Povestea asta este prea delicioasă c'a s-o trun
chiezi. Domnul P [roudhon] nu-şi explică precis cum stau lucrurile 
nici în ceea ce priveşte participarea comunei la proprietatea imo

bi.ilelor şi p ămînturilor - şi tocmai aceasta ar fi trebuit să facă 
atunci cînd îi combate pe comunişti -, nici cum vor ajunge mun
citorii în posesiunea fabricilor. Deşi el vrea „asociaţii muncito
reşti puternice" ,  îi este atît de frică de aceste „corporaţii" indus
triale, încît rezervă, e drept că  nu statului, ci societăţii, dreptul 

de a le dizolva. Ca un autentic francez, el limitează asociaţia numai 

* - Aici este o substituire. - Nota trad. 

** - pînă la urmă. - Nota trad. 
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la fabrică, pentru că nu cunoştea nici pe Moses and son *,  mei pe 
fermierul midlothian **·  Ţăranul francez, precum şi <Cizmarul, croi

torul, negustorul francez îi par a fi des donnees eterne[les et qu'il 
faut acceipter ***. Dar cu rcît mă ocup mai mll'lt de această !infecţie, 
cu atît mă conving mai mult că transforimarea agriculturii, deci şi 
a .porcăriei ide proprietate bazată pe această agricultură reprezintă 
a1fa şi omega viitoarei revoluţii. Altminteri ar avea tata Mali.hus 
dreptate. 

In comparaţie cu Louis Blanc etc. , această lucrare este pre
ţioasă, în spec.iial datorită atacurilor insolente împotriva lui Rous
seau, a lui Robespierre, a lui dumnezeu, a fraternităţii şi a altor 
baliverne asemănătoare. 

ln ceea ce priveşte „New York Tribune", va trebui să-mi 
ajuţi acum, oind sînt ocupat pînă peste cap cu economia politică. 
Scrie o serie de articole despre Germania, începînd din 1848 303• 
Spiritual şi dezinvolt. Domnii de la departamentu� de externe 

sînt foarte obraznici. 
Peste cîteva zile îţi trimit două volume despre Roma, şi anume 

„Economie Politique des Romains. Par Dureau de la Malle " .  Eu 
am comandat această carte (foarte documentată) la Paris. Din 
ea îţi vei lămuri multe lucruri şi în privinţa bazei economice care 
a determinat modul de a purta război al romanilor şi care nu era 
altceva decît - cadastrul. Cum să-ţi trimit lucrarea ca expedierea 
să coste cit mai puţin ? Cele două volume sînt groase. - Trebuie 
să-�i procuri neapărat articolul din „L[ithographische] C[orrnspon

denz] **** sau să cauţi să-ţi falei rost de o transcriere a lui. De în
dată ce va sosi Weydemeyer aici, trebuie să-i luăm la refec pe 
măgarii ăştia din New York. Pentru aceasta avem nevoie de toate 
documentele. Faucher este corespondent al lui „N[eue] Pr[eus
sische] Z[eitung] " .  Sigel încă nu s-a arătat. Wi1lich este, desigur, 

membru al frăţiei emigranţilor şi joacă rolul de unificator. Vineri 
a avut loc prima adunare generală. A fost ac1olo un spion de-al 
nostru. Şedinţa a început prin c'itirea (de către generalul Haug) 
a articolului împotriva noastră din „L[ithograiphische] C [orrespon-

* O mare firmă londoneză de confecţii pentru bărbaţi. - Nota red. 

** Comitat din Scoţia. - Nota red. 

*** - ceva dat o dată pentru totdeauna şi care trebuie ucceptat. 

Nota trad. 
**** Vezi volumul de faţă, p. 292. - Nota red. 
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denz] " .  Căci întreaga lor viaţă, toate planurile şi gîndurile lor se 
învîrt în jurul nostru. Apoi ei au luat hotărîrea de a da citire 
unor rapoarte mizerabile, în care se ocupau de tot felul de in
trigi. Au luat cuvîntul : d-l Meyen despre Prusia, Oppenheim 
despre Anglia, Ruge despre Franţa, Kinkel despre America şi 
viitor. Aş fi foarte bucuros să aflu părerea ta despre toate astea. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd. I ,  Stuttgart, 1 913 

1 10 

Se tipăr�te după manuscris 

Tradus din limba germar•ă 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra, în jurul lui 20 august 1851) 

Dragă Engels ! 
Citeşte-l mai întîi pe Proudhon *, căci în curînd voi avea 

nevoie de carte. 
Din Dureau ** am făcut extrasele care îmi sînt necesare. 
Apropo. Scrie-i, totuşi, lui Fischer la New Orleans. (Lieb

knecht este acum corespondentul său permanent.) Aceasta este 
cu atît mai important, cu cît tocmai din New Orleans îşi fac 
planuri alde Kinkel, Ruge etc. să primească ajutoare băneşti. Aşa
dar, nu uita să-i scrii omului ăsta, care într-o scrisoare către 
Liebknecht se plînge de tăcerea ta. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd.  I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
K. M. 

Se tLpăreşte după manuscris 

TJ:adus din limba germană 

* P. J. Proudhon . „Ideea generală a revoluţiei !n secolul al XIX-lea". 
Nota red. 

** Dureau de la Malle. „Economia politică a romanilor"- - Nota red. 
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Dragă Marx, 
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1 1 1  
Engels către Marx 

la Londra 

Alăturat îţi trimit un articol *·  Un anumit concurs de împre
jurări a făcut ca articolul să iasă rprost. ln primul rînd, pentru 
variaţie, înC'epînd de sîmbătă m-am simţit rău. Apoi n-am avut 
nici un fel de material, deci a trebuit să-l sug din deget, bazîn
du�ă pe memorie. Apoi răgazul scurt şi faptul că  scriam la co
mandă, fără să cunosc aproape de loc ziarul ** şi cercul său de 
cititori, au făcut cu neputinţă un plan sistematic. ln sfîrşit, im
posibilitatea de a avea la îndemînă manuscrisul întregii serii de 
articole, pentru a le pune de acord, deci nec'esitatea unui început 
plus ou moins *** pedant-sistematic, pentru a evita repetările în 
articolele următoare. Toate astea, precum şi faptul că m-am dez
obişnuit cu desăvîrşire de scris au contribuit să facă acest articol 
foarte arid, şi dacă are ceva bun, asta este engleza fluentă, pe  
c are o datorez faptului că de  opt luni m-am obişnuit să vorbesc 
şi să scriu aproape numai în limba engleză. Enfin, tu en feras ce  
que tu voudras ****.  

Pe Pr[oudhon] l-am şi citit pe jumătate şi  găsesc că  p ărerea 
ta este pe deplin justificată. Apelul său la burghezie, revenirea sa 
la Saint-Simon şi sute de alte fapte, încă din partea critică, consti
tuie o confirmare a faptului că, în fond, el consideră clasa indus
trială, burghezia şi proJetariatul ca fiind identice şi atribuie anta
gonismul dintre ele numai nedesăvîrşirii revoluţiei. Construcţia 
rpseudofilozofică a istoriei este foarte limpede : înainte de revoluţie 
dasa industrială exista în sine, din 1789-1848 se găseşte în 
situaţie de antagonism : negare ; sinteza proudhoniană to wind up 
the whole with a :flloun�sh *****·  Toate acestea sînt, după rpărerea 
mea, o ultimă ·încer,care ,de a \Salvia burghezia din rpunct de vedere 
teorettc ; premisele noastre cu rprivire la producţia !IIlate.riailă ca un 
impuls istoric hotănîtor la lupta de C'lasă etc. sînt în cea mai 

* F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 8,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1 12. - Nota 
trad.). - Nota red. 

** „New York Daily Tribune",  - Nota red. 
*** - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 

**** - In sfirşit, vei face cu el ce vei vrea. - Nota trad. 
***** - pentru a încheia totul printr-o lovitură răsunătoare. - Nota trad. 
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1nrnre parte adoptate, deşi de cele llilai multe ori într-o formă de
naturată, şi pe udeastă bază se încearcă, cu ajutorul unei scama
torii pseudohegeliene, să se inC'ludă din nou în aparenţă proleta
riatul în burghezie. Partea de sinteză nu am citit-o încă. In atacu
rile ÎlllllpOtriva lui L. Blanc, Robesp.ierre, Rousseau sînt ici şi colo 
lucruri bunicele, dar, luat în ansamblu, nu există ceva mai pre
tenţios şi mai plat decît critica politicii !făcută de el, de exemplu, 
în p asajul în care este vo11ba de democraţie, unde, în spiritull lui 
„N[eue] Pr[eussische] Z [eitung] " şi al întregili vechi şcoli istorice 304, 
perorează despre nlllIIlărul de oapete şi nu se jenează să construiască 
întregi isisbeme pe baza unor mărunte conside11aţii practice, demne 
de un licean. Şi oît de măr.eaţă este ideea că intre rpouvoir * şi li
berte ** exilstă •contradicţii de netîmpăcat şi .că nici o formă de gu
vern nu-i poate oferi un motiv moral suficient, pentru ca el să i se 
SU!pună I Par Dieu ***,  ce nevoie mai e atunci ide putere ? 

De altfel, eu sînt convins că domnul Ewerbeck i-a dat tradu
cerea făcută de el a „Manifestului" * *** şi poate şi unele traduceri 
făcute pe :sub mînă din articolele tale idin „Revue" *****· O serie de 
idei importante sînt, fără îndoială, furate de acolo - de exem
plu, aceea că gouvernement ****** nu este altceva decît puterea 
unei clase de a-şi subordona cealaltă clasă şi că ea va dispărea 
o dată cu dispariţia antagonismului dintre dase. Apoi multe idei 
importante •CU privire 11a llililşcar·ea franceză începînd de la 1848. Nu 
cred că a găsit toate astea 1în °oartea ta ,împotriva lui *******· 

Zilele acestea, de îndată ce voi citi totul, voi scrie mai pe 
larg despre lucrarea asta. Il aştept pe Weerth, care trebuie să 
vină şi care, după obiceiul lui, a apărut pe neaşteptate la Brad
ford. Asta mă va sili, probabil, să-l mai ţin pe Pr[oudhon] 2 sau 
3 zile în plus. 

Spune-i �ui Lupus ·că am vorbit cu Watts, .iar acesta îşi va 
da toată osteneala să-i !facă rost de un post aici, şi are toate şan
sele să reuşească. Watts e de părere că calitatea lui de fost depu
tat în Reichstag 305 este absolut suficientă. El cunoaşte toată banda 

* - putere. - Nota trad. 
** - libertate. - Nota trad. 

*** - Pentru dumnezeu. - Nota trad. 
**** „Manifestul Partidului Comunist• .  - Nota red. 

***** K. Marx. „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1 850".  (Vezi K. Marx şi 
F.  Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 9-1 13. - Nota 
trad.). - Nota red. 

****** - guvernarea. - Nota trad. 
******* K. Marx. „Mizeria filozofiei" .  Răspuns la „Filozofia mizeriei" a d-lui 

Proudhon. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p.  65---1 19. - Nota trad.). - Nota red. 
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de institutori şi preoţi de nuanţă liberală şi, dacă se apucă el de 
treaba asta, cu siguranţă că va aranj a ceva. De aceea n-am să-l 
slăbesc şi, de îndată ce mai aflu c•eva, îl anunţ pe Lupus. De alt
fel, Watts, lăsînd totul la o parte, nu este totuşi mai rău decît 
celelalte categorii de filistini. Intrucît omul ăsta duce o viaţă de 
englez, socialist, doctor şi tată de familie, trebuie să i se recu
noască meritul că în ultimii şapte ani a devenit antialcoolic şi 
simte chiar nevoia să devină ierbivor '.În spiritul lui Struve. ln 
schimb, soţia lui bea şi înfulecă cît doi. E trist, dar e adevărat : 
aiC'i, în Manchester, în general, oamenii cei mai sociabili sînt 
filistinii de rînd ; ei beau, spun glume fără perdea, sînt r�ublicani 
(ca Martens) şi poţi să rîzi pe socoteala Jor. 

Ce ai mai auzit nou din Germania ? La Hamburg au fost eli
beraţi trei, dintre care unul a fost arestat din nou. Aşadar, mărtu
risirile calfei de croitor Nothjung se reduc numai la declaraţia 
că a fost emisarul unei asociaţii secrete de propagandă - quelle 
decouverte ! * 

M[anchesterJ , 21 august 1851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd . I, Stuttgart, 1913 

1 1 2 

A1l tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] .  25 august 1 851 
28, Dean Street, Soho 

D'aoord mes rnmercîments pour ton artide **·  ln p ofida tutu
ror grozăviilor pe  care le-ai spus despre el, e straşnic şi a plecat 

* - ce descoperire ! - Nota !rad. 
** Mai întîi îţi mulţumesc pentru articol. - Nota !rad. (F. Engels. „Re

voluţie şi contrarevoluţie în Germania".  Primul articol. !Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-1112. - Nota 
trad.]. - Nota red.J 
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la New York fără nici o schimbare. Ai găsit exact tonul potrivit 
pentru „Tribune " .  Imediat <:e primesc primul număr, ţi-l trimit 
şi de acum înainte aşa voi face în mod regulat. 

Maintenant * rpot să-ţi ex.pe;diez tot bagajul de gunoi al emi
granţilor, şi, dacă ai pe acolo, prin !Împrejurimi, vreun fermier 
cunoscut care are nevoie pentru îngrăşămînt de guanoul acestor 
drăguţe păsări, poţi face o afacere bună. 

Aşadar, după cum ai aflat dej a, în iziua de vineri 8 august a 
avut loc prima adunare oficială a emigranţilor înfrăţiţi, unde au 
strălucit în IIIlOd deosebit : vestitul 11Damm" în .rol de preşedinte ; 
Schurz, oa secTetar ; Goegg, cei doi Sigel **,  Fic'kler, Tausenau, 
Franck (filistinul austriac) , Wi1lich, Borkheim, Schimmelpfennig, 
Johannes Ronge, Meyen, contele Reichenbach, Oppenheim, Bauer
Stolpe ***,  grobianul Liiders, Haug, A. Ruge, Techow, Schmolze 
(locotenent bavarez) , Petzler, Băhler, Gehrke, Scharttner, Găhringer 
etc., de asemenea să nu-i uităm pe Kinkel şi Strodtmann. Aşadar 
principalele cliai : 1. Ruge-Fickler, 2. Kinkel, 3. Tausenau. Intre 
ei, pierde-vară ăia de publicişti independenţi şi conciliatori aoa, 

Punctul nodal propriu-zis, în jurul căruia s-a învîrtit această mare 
acţiune importantă şi de stat, a fost următorul : Ruge-Fickler
Tausenau-Goegg-Sigel-Haug etc. au pmpus alegerea unui comitet 
oficial, în parte pentru a denunţa nelegiuirile reacţiunii, în parte 
pentru a reprezenta emigraţia, în parte pentru „acţiunea" de in
fluenţare prin agitaţie a Germaniei. Idiotul de Ruge mai avea şi 
gîndul ascuns .să obţină recunoaşterea îmrputernicirii de a ţine legă
tura ·cu Ledru-Mazzini şi astfel, în afară de numele lui, să poată 
pune 1a dispoziţia acestora, 'În chip ·de armată, şi întregul grup 
de emigranţi gerlIIlani. Dimpotrivă, dormnul Kinkel (alături de 
el, în afară de salvatorul său Schurz şi de \Împuţitul său biograf****,  
erau 1îndeosebi Willich, Techow, Schmolze, Schimmelpfennig) 
nu a fost de acord cu o asemenea instituţie oficială, în parte pen
tru a nu�şi periclita poziţia faţă de burghezie la Londra - întrucît 
talerii au o importanţă hotărîtoare -, în rpa:rte pentru a nu fi ne
voiţi, într-o măsură mai mare sau mai mică, să-l recunoască pe  
Ruge faţă de  Mazzini-Ledru. Chiar de  la  bun început, clica Ruge
Fickler a fost cuprinsă ide indignare cînd a văzut sala de adunare 
arhiplină. In şedinţă secretă se convenise ca numai notabilităţile 
să fie chemate. Dar clica lui Kinkel a adus cu sine Ie menu 
peuple *****,  .pentru a�şi -asigura IIIlaj oritatea voturilor. 

22* 

* - Acum. - Nota trad. 

** Albert şi Franz Sigel. - Nota red. 

*** Ludwig (Louis) Bauer. - Nota red. 

**** Strodtmann. - Nota red. 
***** - poporul de jos.  - Nota trad. 
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Şedinţa a fost deschisă de generalul Haug, care a citit mîr
şavul articol din „L[ithographische] C[orrespon:denz] " şi a declarat, 
totodată, că în rîndurile asociaţiei sînt probabil spioni, că docu
mentul ar putea fi folosit cu rea-credinţă etc. Willich l-a sprijinit 
c'U un p atos care pe  atunci nu era încă stins şi a cerut răufăcători
lor ca mai bine să se demaşte singuri. Atunci s-a ridicat Bauer
Stolpe (pe care eu, de altfel, îl consider un spion în toată regula) 
şi a declarat că el nu înţelege indignarea virtuoasă a lui Willich, 
deoarece la prima şedinţă pregătitoare el a adus cu sine pe 
d-l Scheidler, redactor la „L[ithographische] C[orrespondenz] ", fără 
a intîmpina obiecţii. Acest incident fiind lichidat, Tausenau şi-a 
prezentat propunerea în legătură cu numirea comisiei, însoţind-o 
cu tot felul de gemete şi suspine de un patetism calm - se credea 
în faţa unui public vienez. Domnul Meyen i-a răspuns că el nu 
vrea nici un fel de faipte, ci numai nişte rapoarte ţinute de bună
voie. Imediat s-au oferit, după ce s-au înţeles dinainte, ca astfel 
de rapoarte să ţină : Kinkel despre America şi viitorul ei, Oppen
heim despre Anglia, Schurz despre Franţa, Meyen despre Prusia. 
Propunerea lui Tausenau cade cu brio, iar el, mişcat, declară că, 
cu toată căderea, îşi aduce ilegit.iJina sa minie •oa jertfă pe altaruq 
patriei şi rămîne în sinul înfrăţiţilor. Dar clica Fickler-Ruge, ame
ninţătoare şi iritată, ia imediat atitudinea unor suflete nobile care 
se simt înşelate. 

La sfirşitul şedinţei, Kinkel vine spre Schabelitz (acesta a 
acţionat acolo întru totul ca agent al nostru, şi ca un agent foarte 
util, întrucît s-a bucurat de încrederea tuturor acestor filistini) , 
îl declară democrat cinstit, prodamă „Basler National-Zeitung" un 
ziar democrat excelent şi, printre altele, se interesează de situaţia 
financiară a ziarului. Sahabelitz răspunde : Stăm prost. Kinkel : Dar 
muncitorii nu foc nimic ? Schabelitz : Ei foc tot ce cerem de la ei, 
citesc z·iarul. Kinkel : Muncitorii ar trebui să facă mai mu�t. Nici 
pe noi nu ne sprijină aşa cum ar trebui. Şi ştiţi oît de mult facem 
noi pentru muncitori. Facem totul pentru ca ei să devină „res
pectabi'1i" ,  cred -că mă înţelegeţi, „cetăţeni onorabili" .  En voma 
une bonne * ·  

La  şedinţa din 15  a conciliatorilor, asistenţa a fost puţin nu
meroasă şi, cum spun englezii, indiferentă. 

Intre timp - în 17 - s-au petrecut evenimente importante. 
Adevărata desfăşurare a evenimentelor s-a desfăşurat, cum ar 
spune marele nostru A. Ruge, în felul următor : 

* - Asta-i bună. - Nota trad. 
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Domnul Kinkel i-a c'onvocat la el pe Willich, Techow, Goegg, 
Sigel şi încă cîţiva şi le-a comunicat că, prin intermediul lui 
Fischer, a primit 160 1 .  st. din New Orleans şi că a fost împuter
nicit să dispună de aceşti bani ,împreună cu persoanele sus-numite 
şi cu domnul „Fr. Engels" .  In locul acestuia din urmă, el l-a in
vitat pe Fickler, care a declarat că nu vrea să aibă nimic de-a 
fac'e cu aceste „lichele" .  Domnul Kinkel a fost nevoit să arate 
scrisoarea, şi atunci a ieşit la iveală că b anii se găseau deja de 
trei săptămîni anonim şi incognito în locuinţa lui, neştiind dacă 
trebuie sau nu să-şi deschidă inima lor mare lumii profane. Kinkel 
a vorbit <:a un înger, dar asta nu i-a ajutat la nimic. Clica lui 
Fickler s-a convins că clica lui Kinkel aruncă undiţa în tăcere, 
vrînd să folosească toată această babilonie a emigraţiei pentru 
a putea prinde peştele de aur în apă tulbure. Aşadar, degeaba a 
cochetat a1Jît de tandru şi de sugestiv marele Heinzen cu lirele adu
nate !În New Orleans I Goegg şi Sigel au părăsit conclavul. A avut 
loc o şedinţă separată a clicii Fickler-Ruge-Tausenau. Germanii 
din sUJd au ajuns, de 'altfel, la convingerea că A. Ruge ·este un 
imbecil. Ei au nevoie de el pentru că serveşte de legătură cu 
Ledru-Mazzini, şi această protecţie este foarte impor,tantă pentru 
germanii din sUJd. Se pare că Tausenau le-a deschis ochii, şi acum 
el, împreună cu Fickler, este adevăratul lor lider. Tausenau, în 
general, este un intrigant diplomat, care face pe deşteptul, înzes
trat cu darul evreiesc de a face calcule meS<:hine. Socoate că re
voluţia este aproape şi de aceea se găseşte acum în această 
uniune. Ruge, foarte furios din cauza celor 160 1 .  st. pierdute, le-a 
destăinuit acum prietenilor săi că Willich-Kinkel l-au trimis pe 
Schimmelpfennig la Mazzini cu mai bine de un an în urmă, pre
zentîndu-1 în calitate de emisar, şi i-au cerut bani pentru o că
lătorie de agitaţie în Germania. Mazzini i-a dat 1 OOO de franci 
bani peşin şi 5 OOO de franci în obligaţii italiene de-ale sale, cu 
condiţia ca în termen de un an să-i fie restituiţi cei 1 OOO de franci 
şi 2/s din obligaţiile italiene rpl.cJJsate de el. Din banii ăştia şi�a 
făcut Schimmelpfennig călătoria prin Franţa şi Germania. Anul 
a trecut, dar de Kinkel-Schimmelpfennig, de cei 1 OOO de franci şi 
de obligaţiile italiene nu s-a mai auzit nimic. Acum, după ce au 
sosit banii din New Orleans, Kinkel şi-a trimis din nou ambasa
dorii la Mazzini, dar nu pentru a aichita datoria, ci pentru a se 
lăuda şi pentru a încheia o alianţă cu el. Mazzini a fost prea de
licat ca să le amintească de datoria lor, dar le-a explicat că el îşi 
are legăturile lui în Germania şi de aceea nu poate încheia altele. 
Domnii ăştia - a povestit mai departe A. Ruge - s-au dus şi la 
Ledru-Rollin. Dar aici Ruge le-a luat-o înainte şi, pentru că Ledru-
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Rollin se consideră dej a preşedinte al Republicii Franc'eze şi este 
hotărît să rpornească imediat un război în exterior, i l-a prezentat 
pe Sigel drept comandant suprem al armatei revoluţionare ger
mane, iar J..[edru]-Ro]lin a ânceput imediat icu el o discuţie stra
tegică. Aşadar şi aici Kinkel-Willich au dat greş. - După aceste 
dezvăluiri ale lui Ruge, ticăloşia clicii K [inkel]-W[illich] a apărut 
în toată splendoarea •ei iÎn faţa sufletelor nobi!le înşelate. Acum 
trebuia să se întreprindă ceva, dar <::e altc'eva poate Ruge să în
treprindă în afară de noi combinaţii şi rpermutaţii în cadrul vechiu
lui şi mucegăitului său Comitet central ? Aşadar, s-a hotărît -crearea 
unui club de agitaţie, dar nu numai pentru discuţii, ci „îndeosebi 
pentru acţiune", să nu se ocurpe de worids * ci de works ** ,  şi, .în 
primul rînd, să ceară tovarăşilor lor de idei contribuţii băneşti. 
Componenţa : Fickler, Tausenau, Franck, Goegg, Sigel, Hertle, 
J. Ronge, Haug, Ruge. Iţi vei da imediat seama de modificarea 
formaţiei : Ruge-Ronge-Haug. Dar dacă priveşti mai îI11deaproape, 
se vede că elementul component esenţial al clubului este format 
din 1 .  filistini din Germania de sud-vest : Fickler, Goegg, Sigel, 
Hertle, 2. din Germania de sud-est : Tausenau, Haug şi Frank ; 
aşadar, în esenţă, clubul s-a format ca un club al germanilor din 
sud în opoziţie cu „prusienii" ,  şi Ruge nu este decît cordonul om
bilical care-l leagă de Comitetul central european 301, Celorlalte 
asociaţii le spun acum simplu : „prusienii". Ac'est club de agitaţie 
l-a numit pe Tausenau puterea sa executivă şi ministrul său de ex
terne. Asta a însemnat deci destituirea totală a lui Ruge ca figură 
centrală. Dar, pentru a-i îndulci pilula, i s-a ·confirmat, ca o dou
ceur***,  că i se tTecunoaşte situaţia 1în Comitetul central, .activ.Lt·atea 
sa anterioară şi faptul că el reprezintă poporul german -în spiritul 
poporului german. Ai citit, desigur, acest testimonium pauperta
Us ****  în notiţa, apărută iîn aproape toate ziarele engleze, în oare 
asociaţia de agitaţie anunţă prea supusă publicului european în
fiinţarea sa şi î·l roagă să-i acorde toată consi:deraţia. Dar şi 
această douceur a avut pînă la urmă un gust amar pentru neferi
citul Ruge, pentru că Bauer-Fickler au pus imposibila condiţie 
sine qua non ***** ca Ruge să înceteze „de a scrie şi a răSiPîndi 
în lumea întreagă balivernele lui " .  

înainte de  a continua povestirea, trebuie să-ţi spun că noi 
sîntem reprezentaţi în această asociaţie a tuturor democraţilor, 

* - vorbe. - Nota trad. 
** - �apte. - Nota trad. 

*** - o consolare. - Nota trad. 
**** - certificat de paupertate. - Nota trad. 

***** - condiţie obligatorie. - Nota trad. 
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fără ca ceilalţi să ştie, de un muncitor pe nume Ulmer, refugiat 
din Koln, care face parte din Liga noastră * ,  un om care la noi 
este foarte liniştit şi tăcut şi despre care n-am fi crezut niciodată 
că ar putea ţine în şah întreaga democraţie. Dar 'indignatio facit 
poetam ** ,  şi liniştitul Ulmer are, după cum mi-a spus, „darul" 
să se înfurie uşor, tremură din tot corpul şi apoi se năpusteşte ca 
un apucat. In ciuda siluetei lui subţirele de croitor, el, în calitatea 
de c'el mai bun gimnast din Mainz, este pătruns de conştiinţa pu
terii fizice şi agilităţii sale şi, în plus, are mîndria comunistă a 
infailibilităţii. 

Aşadar, la 22 august a avut loc a treia şedinţă. Asistenţa era 
foarte numeroasă, pentru că publicul se aştepta la un mare scan
dal în legătură cu vinovatul de înaltă trădare a asociaţiei de 
agitaţie. Preşedinte : Meyen. Au mai fost prezenţi : R. Schramm şi 
Bucher. Clica lui Kinkel a prezentat propunerea cu privire la 
formarea unui comitet al emigranţilor. Adevărul e că domnul 
Kinkel, ca militant pe tărîm social, nu vrea să părăsească scena. 
Pe de altă parte, n-ar vrea nici să se compromită în ochii bur
ghezilor estetici-liberali din Anglia. Un comitet al emigranţilor, 
asta înseamnă o instituţie politică-filantropică care, în afară de 
aceasta, pune la dispoziţie mijloace băneşti, întrunind astfel toate 
condiţiile cerute. In opoziţie cu aceasta, un oarecare Hollinger şi 
Ulmer au prezentat propunerea de a alege comitetul emigranţilor 
într-o adunare generală a emigranţilor ; drept răspuns, clica lui 
Kinkel a insislal asupra primejdiei unui scandal pus la cale de 
oamenii care acţionează [n spatele adunării (se .refereau, desigur, la 
noi, deşi nu ne-au numit) . Dar aveau duşmani şi în faţa Jor. Din 
partea duhului de agitaţie erau iprezenţi numai Goegg, Sigel şi fra
tele său. Goegg a fost ales în comitetul emigranţilor. Aceasta a 
servit drep t prilej pentru 1 .  a se anunţa retragerea lui Tausenau, 2. a 
se l'espi.nge deda-raţia asociaţiei de agitaţie, 3. 1în sliîrşit, a se anunţa, 
după încheierea dezbaterilor, retragerea tuturor membrilor asocia
ţiei de agitaţie. S-a dezlănţuit o furtună teribilă. Techow şi Schramm 
l-au înjurat cît au putut pe Ruge. Io general au fost foarte multe 
înjurături. Goegg a răspuillS cu superioritate adversarilor, l-a ata
cat aspru pe făţarnicul Kinkel, ·care îi punea pe scutierii săi să 
răspundă, îşi mîngîia barba ca Marele Mogol, scria, prin inter
mediul lui Schurz, care se învîrtea tot timpul în jurul lui, bileţele, 
iar acesta, asemenea „conciliatorilo1r" din Berlin, le dădea din 
mină în mină adepţilor lui şi, după ce bileţelele îşi terminau cir-

* Liga comuniştilor. - Nota red. 
"'* - indignarea j,] face pe poet (parafrazare a unor cuvinte din Satira I 

a lui Juvenal). - Nota red. 
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cuitul, îşi dădea sentinţa definitivă. Numai oînd Goegg a spus 
că asociaţia de agitaţie işi va publica declaraţia în ziarele en
gleze, Kinkel a răspuns maiestuos că el încă de pe acum dispune 
de întreaga presă americană şi că s-au şi luat toate măsurile pen
tru ca, în termenul cel mai scurt, şi presa franceză să fie subor
donată influenţei sale. 

Afară de această temă, care purta germenele scandalului, au 
fost dezbătute şi alte probleme, care au stîmit o furtună îngro
zitoare chiar şi în sînul democraţilor celor mai înfrăţiţi, mergiînd 
pînă la ameninţări cu pumnul, la ţipete şi un vacarm groaznk, 
pînă dnd, la ora 2 noaptea, hangiul, stingînd lămpile, i-a ·cufundat 
pe  cei dornici de o înţelegere într-o beznă de nepătruns. Cele două 
pivoturi ale scandalului au fost Sc'hramm şi Ulmer. In special 
Schramm, in atacul său împotriva lui Ruge, şi-a descărcat, tot
odată, şi furia lui împotriva comuniştilor, ceea ce a fost întim
pinat cu aprobare, l�a atac'at ,cu toată duŞIIIlănia pe Wililich şi i-a 
declarat pe muncitori laşi. La aceasta a răspuns Ulmer ; el, la rîn
dul lui, a cerut împreună cu Hollinger, un prieten al 1lui Sigel, 
convoc'area unei adunări generale a emigranţilor pentru alegerea 
unui comitet de ajutorare. El l-a învinuit făţiş pe Willich etc. că 
a irosit în chefuri banii emigranţilor. Larmă de nedescris. Gîndacul 
de Dietz sare [n sus şi declară că el este casierul comitetului emi
granţilor 308 din Great Windmill Street şi 1cere retra:ctarea acestor 
cuvinte. Ul.mer declară că, dac•ă domnii o cer, el va aduce dovezi, 
dar nu retractează nimic. Willich încearcă să-l domolească prin 
metoda lui obişnuită şi-l invită în camera lui pentru o explicaţie 
particulară. Dar Cato-Ulmer rămîne neînduplecat şi nu vrea să 
vorbească fără martori. Trebuie să-ţi mai spun că Schimmel
pfennig, care stătea în spatele lui Ulmer, în timpul cît a vorbit 
Goegg a grohăit într-una şi a făcut gălăgie, cînd, deodată, Ulmer, 
cupriills de r rdaTul 11 său, se 1întoarse .cu pUIIIlnul rtdicat şi �bieră la 
Sch[immelple:rmig] : „Dacă nu-ţi ţii gura, împuşcă-franc 1I1en011ocit 
ce eşti, te arunc pe geam 11 • Sch[immelpfennig s-a făcut alb ca va
rul, dar, ajutat de bravura lui de ofiţer prusa·c, s-a retras în colţul 
cel mai îndepărtat al sălii. 

In această memorabilă seance *, Willic'h a fost în repetate 
rînduri atacat din toate părţile : de Goegg, Schramm, Hollinger, 
Ulmer etc. şi cu atîta brutalitate, ·î:ncît de 6 ori a declarat că, dacă 
demna lui persoană nu este lăsată în pace, va trebui să părăsească 
şedinţa. 

Acum apare un nou element al scandalului, pregătit special 
de noi. Este vorba de faptul că aceşti domni, „vîrfuri ale emigra-

* - şedinţă. - Nota lrad. 



1 12. Marx către Engels. 25 august 1851 311 

ţiei" ,  cum îşi spun ei, au ignorat complet „verigile de jos ale emi
graţiei" ,  c'are o duc foarte prost. Acestor „verigi de jos ale emigra
ţiei" le-a adus la cunoştinţă prin Ulmer, Rumpf, Liebklllecht, după 
o pregătire de natură să-i tulbure, că comitetul emigranţilor din 
Great Windmill Street a primit 800 de guldeni din Wiirttemberg 
şi că ei sînt traşi frumuşel de tot pe sfoară. De aceea ieri, la şe
dinţa comitetului din Great Windmill Street, :prezidată de Schap
per, s-a dezlănţuit un scandal. Emigranţii au cerut să li se arate 
scrisorile, socotelile etc. Willich, care la timpul său a formulat 
faţă de noi o pretenţie asemănătoare pretenţiilor acestor măgari, 
le declară cu brutalitate că el şi c'Ompania n-au de dat socoteală 
decît î:n faţa Asociaţiei muncitoreşti 309• Unui emigrant care s-a 
apropiat prea mult de el i-a spus să se dea mai la o parte ca să 
nu-l umple de păduchi, iar acesta J-a apostrofat spunîndu-i „cap 
sec" .  Schapper a fost întrebat cum de are un :pîntec ca de hipo
potam şi i s-a strigat 1 1Schnapper" *· Willich îl cheamă pe hangiu 
şi îi c'ere să dea afară pe un emigrant. Acesta spune că el este de 
acord să plece dacă se cheamă poliţia, întrucît aceşti domni ar fi 
cu toţii nişte pungaşi. Şi aşa se încheie povestea. Willich şi Schap
per declară că în aceste condiţii ei se retrag din comitet. 

Rumpf şi Ulmer le oom.unică acestor „verigi de jos ail.e emi
graţiei"  că vinerea viitoare, în c'adrul adunării generale a emi
granţiilor, vor fi discutate interesele lor. Ei vor porni într-acolo cu 
toţii 1împreună, înarmaţi ;cu ciomege, pentru a-şi susţine preten
ţiile. Eu i-am anunţat, prin intermediul lui Ulmer, că Kinkel a pri
mit pentru ei 160 1. st., pe care de săptămîni de zile le-a tăinuit 
şi pe care are de gînd să le împartă cu Willich. Ei, în general, au 
fost folosiţi numai ca firmă - et c'est vrai ** - pentru a îmbu
nătăţi situaţia financiară a acestor oameni de stat. Cuvîntul îl va 
lua Ulmer, şi cum Schramm ş. a. nu ştiu nimic despre ac'eastă sur
priză plăcută, scandalul va fi amuzant sub toate aspectele. 

De îndată ce te voi informa cu privire la şedinţa de vineri, 
va trebui să-i scrii lui Kinkel o scrisoare - tardivă, dar necesară. 
Ceea ce trebuie să faci însă imediat este să-i scrii lui Fischer la 
New Orleans, să-i relatezi toată istoria asta murdară şi să-i ceri 
să strungă b ani numai sub firma „Freiligrathu, care este foarte 
populară. ParHdul nostru are mare nevoie de bani. El este singu
rul p artid activ, singurul care duc'e o luptă directă împotriva Bun
destagului, a lui dumnezeu şi a diavolului, şi :nu avem banii nece-

* In germană „Schnapper" înseamnă : „om lacom", „mîncău" .  - Nota !rad. 
** - şi asta e adevărat. - Nola trad. 
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sari pentru agitaţie. Pe de altă parte, trebuie să facem rost de 
bani pentru arestaţii noştri, care sînt, cei mai mulţi, complet lip
siţi de mijloace. Impresia mea este că nu va fi greu să i se ex
plice aceste două puncte de vedere. De altfel, dacă poate, colec
tele să le facă pe ascuns, •căci activitatea noastră n-ar avea decît 
de suferit de pe urma unui scandal în presă. 

Vale faveque. 

25 august 

Trebuie să-ţi mai spun 
decum de acord să intre în 
i-a declarat lui Willich că 
meargă la „aceşti cliini 11 • 

Daică uneori scrisorile 
pentru că vreau să-ţi dau 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels .und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
K. Marx 

că boul ortodox Schapper nu e nici
relaţii cu „necredincioşii" ,  dimpotrivtl, 
mai bine să i se taie capul decît să 

mele întîrzie acum cîteva zile, asta e 
informaţii mai amănunţite. 

1 1 3 

Se tipăreşte după manuscris 

Ta-adus din limba germană 

Engels către Marx 310 

la Londra 

(Manchester, in juruI Iw 27 aug11st 1851) 

Dragă Marx, 
Luptele homerice date de marii bărbaţi în năzuinţa lor ·Spre 

unitate m-au amuzat straşnic. O adevărată „Iliadăn I 
Lui Fischer i-am scris. Dar oare este sigur că a fost vorba de 

mine în scrisoarea către Kinkel, căci n-aş vrea să  mă fac de rîs 
în faţa lui F[ischer] ? Ideea cu Freiligrath este grozavă, cu sig11.
ranţă că •soţia ta .s-a gîndit Ja asta . Să-i cerem lui F[ischer] să 
strîngă bani special pentru scopurile partidului nostru nu merge ; 
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dar dacă se va rprimi totuşi ceva - lucru de care mă îndoiesc 
după experienţa pe care au făcut-o americanii -, cred că scri
soarea mea va fi suficientă pentru ca banii să-i fie trimişi lui 
Fr[eiligrath] , et cela suffit *· 

Să-mi scrii imediat cum s-a încheiat scena de vineri, ca să 
pot lua măsurile necesare împotriva lui K[inkel] . Pentru început 
nu rpot decît să cer să mi se procure date amănunţite şi să mi se 
trimită documentele, şi apoi, după primirea sau neprimirea aces
tora, voi acţiona mai departe. Dar tu ştii adresa lui K[inkel] ? 

Ar fi fost bine dacă mi-ai fi trimis şi adresa lui Freiligrath, ca 
să i-o pot comunica imediat lui Fischer. Acum este prea tîrziu 
ca să mai trimit 'Ceva cu vaporul acesta, şi pînă cînd soseşte un 
răspuns de la el durează 4 săptămîni, în care timp nu prea e bine 
să-l bombardăm cu scrisori. 

Prin scrisoarea pe care am trimis-o în America, le-am jucat 
lui Kinkel şi Willich o festă, pe care mult timp n-o vor uita. 

Despre Proudhon ** mîine sau poiimîine. Ptrezenţa lui Weerth 
şi, apoi, această mîzgăleală îmbinată cu porcăria de birou m-au 
împiedicat să mă apuc serios de lucrarea asta. In orice caz, cu
prinde o şarlatanie grandioasă. A doua p arte, începînd cu „li
chidarea" ,  este inegalabilă in ceea ce priveşte contopirea unei 
reclame a la Girardin cu o lăudăroşenie a la Stirner. In plus, din 
punct de vedere gramatical şi logic, unele p asaje constituie un 
adevărat galimatias, despre care ştie şi el că nu are absolut :nici 
un sens. De această a doua rparte, într-adevăr, nu merită să vor
bim serios, oricît am vrea, nu se poate. 

Bineînţeles că nici pentru „Tribune" n-am putut să scriu 
nimi!c - 1continuarea *** o voi trimite isăptămîna viitoare. Sînt 
foarte grăbit. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : 'Marx-Engels 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1920 

* - şi asta e destul. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

** P. J. Proudhon. „Ideea generală a revoluţiei în secolul al XIX-lea". -

Nota red. 
*** Este vorba de continuarea seriei de articole ale lui Engels „Revoluţie 

şi contrarevoluţie în Germania". - Nota red. 
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Dragă Engels I 

1 14 
Marx către Engels 311 

la Manchester 

[Londra]. 31 august 1 851 
28, Dean Street, Soho 

întotdeauna te înşeli amarnic dnd contezii pe crize hotărî
toare în rîndurile eroilor democraţi. După un scandal cum a fost 
cel de acum două săptămîni, aceşti performers * au nevoie de o 
odihnă de multe săptămîni. Şi deci alaltăieri, vineri 29, nu s-a 
petrecut nimic important. 

D'abord ** ·  ln ziua de luni 25 august, după cum ţi-am mai 
spus, Willich şi Schapper au ameninţat cu retragerea din comi
tetul emigranţilor din Great Windmill. Marţea următoare, 1în cadrul 
unei şedinţe oficia!le, ei au declarat într-adevăr că se retrag, şi 
tot 'comitetul s-a dizolvat satisfăcut. Cu această ocazie s-au spus 
cuvinte grele. Willich i-a moralizat şi a ţinut o predică despre 
etică, drept răspuns i s-au înşirat toate păc'atele lui. Dar princi
palul punct al acuzaţiei care i s-a adus a fost că atunci cînd so
seşte momentul să dea socoteală pentru cele douăzeci de lire in
vestite în atelierul de perii, ei au grij ă, şi acum, aşa cum s-a mai 
întîmplat odată, ca domnul Li.issel, gerantul răspunzător al ate
lierului, s-10 şteargă. 

Vineri, la şedinţa generală a celor dornid de unitate, a parti
cipat şi generalul Sigel. *** El a sperat că vor veni „verigile de 
jos ale emigraţiei " ,  din pricina cărora a avut cîteva ciocniri vio
lente cu Willich ; acesta a dat frîu liber indignării sale împotriva 
acestei bande de ticăloşi, pe care, în lupta împotriva noastră, o 
ridica în slăvi. Dar acest lumpenproletariat nu a venit la adu
nare. Cei ,care s-au adunat în faţa uşilor areopagului erau în nu
măr prea mic pentru a avea vreo şansă de succes şi de aceea 
s-au retras. Tu ştii că sînt nişte canalii laşe, şi fiecare dintre 
aceşti nemernici are o conştiinţă prea încărcată ca să apară în 
mod izolat în faţa unei adunări mai mari ca acuzator public. 

In comHetul „general democrat"  al emigranţilor fuseseră 
aleşi adepţi ai lui Ruge - cum este, de pildă, Ronge - în număr 

* - comedianţi. - Nota trad. 
** - Mai întH. - Nota trad. 

*** Franz Sigel. - Nota red. 
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de 4. Aceştia au declarat că se retrag. Şi astfel comitetul a fost 
dizolvat. A fost ales un nou comitet provizoriu, alcătuit din 
domnii Kink:el, contele Reichenbach *, Bucher şi saxonul Semrper. 

De aici poţi să-ţi dai seama că au intrat într-o nouă fază. 
S-au aruncat în braţele respectabililor „hom.m.es d'etat" **,  pentru 
că „lirderii" de pînă acum s-au compromis prin ticăloşiile săvîrşite 
în viaţa civilă. Dintre aceşti „hommes d-etat" - nucleul lor -
fac parte „bravii rdemocr,aţi" Bucher (conciliator ber[inez 312) ,  con
tele Reichenbach *** (cavaler 1al ispiritU!lui şi militant din F.rank.furt, 
compromis pe scara 1întregului imperiu, nu veteranul berlinez al 
parbdUilui) şi importantul bîlbîit „Rudolf Schramm0 �connu ****) .  

Lupus, care frecventează din dnd în cî111d casa Reichenbach, 
în virtutea vechii prietenii care-l leagă de contesa Reichenbach 
şi de !fratele iei, 1ce se află de aisemenea ,aici, 11-a fatîlnit ieri [a ei pe 
domnul Techow, pe care îl cunoaşte rdin Elveţia. Puţin după aceea 
a apărut WiJ.llich în persoană, :însoţit de profunduil. Eduaird Meyen. 
Cînd au intrat ac'este importante personaje, Lupus a plecat. 

Voila tout ce que j'ai a rapporter rpour Je moment *****·  Dato
rită celor 160 de lire de la amerioani, Kinkel a reuşit in mod evi
dent, parte :dir.ect, parte cu 1ajutorul aidepţilor săi, 'să producă „res
pectabililor" şi „oamenilor de stat" o iputerntcă ilIIlrpresie despre pu
terea şi relaţiile lui. Dar prin dizolvarea comitetului din Windmill, 
nobilul Willich a rupt cea mai solidă legătură care-l unea cu 
„gloata".  

Maintenant ******, în ceea ce te priveşte, este sigur că Fischer 
te-a numit precis printre cei C'are urmează să dispună de suma de 
1 60 1. st. Generalul Sigel şi Goegg au comunicat acest lucru, chi
purile, au secret ******* prietenUJl.ui ilar Schabelitz, în realitate însă 
eu cred că au făcut-o 1ca .să ţi se aducă la cunoştinţă. După părerea 
mea, tu trebuie să-i scrii d-lui Kinkel că ai fost informat din New 
Orleans în legătură cu banii trimişi şi ceri să fii c'onsultat în pro
blema folosirii lor. Tu întrebi simplement ******** ce au făcut cu 
banii sau ,ce au de giînd să focă cu ei. Adresa lui Kinkel este : 
„Dr. rphil. (aşa scrie pe  cărţile lui de vizită) Kinkel, 1 ,  Henstridge 
Villas, St. Johns Woord" .  Am să-ţi trimit odată, ca să te amuzi, o ast-

* Oskar Reichenbach. - Nota red. 
** - oameni de stat. - Nota trad. 

*** Eduard Reichenbach. - Nota red. 
**** - cunoscut. - Nota trad. 

***** - Asta-i tot ce am de raportat pentru moment. - Nota trad. 
****** - Acum. - Nota trad. 

******* - în mod confidenţial. - Nota trad. 
******** - simplu. - Nota trad. 
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fel de carte de vizită, care prin conţinut şi formă seamănă întru 
totul cu o reclamă aondoneză rpentru vindecarea bătăturillor and 
so forth * ·  

Dar să nu uit marele eveniment. 1n nUIIIlărul din 13 august **,  
nefericitul Heinzen anunţa că  Otto şi-a retras c apitalurile şi  că 
deci el rămîne singur cu capitalul său spiritual, care nu este sufi
cient pentru ca un ziar să poată rezista !În America industrială. 
De aceea el scrie o elegie despre moartea prematură a lui Hector. 
Şi în acelaşi număr Hoff şi Kapp fac un apel la cititori să subscrie 
acţiuni pentru un nou ziar, care să ia focul lui „Schnellpost'�. Şi, 
cum soarta îţi joacă asemenea renghiuri, în acelaşi timp „Staats
zeitung" îi intentează nobilului Heinzen - idînd totodată ,în vileag 
multe coţcăTii ide-ale lui în ;probleme de bani - un proces de ca
lomnie, care, după cum prevede ell, il va duce 1la „casa de corecţie " .  
Le pauvre * * *  Heinzen f Şi acest mare bărbat este cuprins wcum 
de indignare morală împotriv·a Americii şi a „yankeilor fără inimă" ,  
precum şi împotriva „germanilor americani" ,  care îi imită, 1n loc 
să ducă o muncă pentru „umanizarea societăţii " şi să se entuzias
meze de marile descoperiri rpolitice-sociale ale lui Ruge. 

Aşa, de pildă, 1în numărul amintit se spune : 
„Acest 1srpirit liber german, c'are trebuie să 

. . . acest izvor de viaţă, care udă pămîntul de două 
nind din ce în ce mai îmbelşugat". 

'lliinple lurmea, 
milenii, deve-

1 

„De ce există germani pe fome ? De ce exilstă o inimă ger
mană, limba germană ? De ce există, de :piildă, a:cest mijloc in
ventat ide germanul Gutenberg pentru a instrui şi a lumina spi
ritul ? Toate acestea există aici, chiar şi pămîntul pe care se pe
trec, sau ar trebui să se o:ietreacă, aceaistă Americă a fost desco
perită de un germanu.  

„Comunităţile libere, filozofia germană sănătoaisă şi puternică, 
strălucitoarea literatură germană, strămutate aici şi în interacţiune 
spirituală cu tot 1ceea ce ţara şi locuitorii ei au mai solid şi mai 
trainic - toţi aceşti factori trebuie să ducă la crearea unui ame
ricanism de importanţă istorică mondială, o mărime atotputernică 
sub raport uman, spiritual şi moral, a cărei inimă o constituie 
germanii din ce în ce mai influenţi, al cărei cap îl reprezintă yan
keii înnobilaţi, şi al cărei braţ este pus în mişcare de eforturile 
unite şi ale unora şi ale celorlalţi" .  

„Într-adevăr, e u  susţin c ă  pop orul german este mai •copt pen
tru o republică democrată decît cel american.. . Într-adevăr, dacă 

* - şi aşa mai departe. - Nota trad. 
** al ziarului „Deutsche Schnellpost".  - Nota red. 

*** - Bietul. - Nota trad. 
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Germania s-ar elibera de vampirii şi de cătuşele ei, ar avea mai 
degrabă posibilitatea să «fixeze» ,  cum spun americanii, o repu
blică pur democrată înaintea yankeilor şi s-o realizeze cu mai 
mult succes decît ei, întrucît chiar pavtea instruită politiceşte a 
amerrcanilor este încă atît de pătrunsă de superstiţii, atît de lip
sită de libertate în ceea ce priveşte spiritul şi atît de departe de 
orice educaţie umdnistă, încît acolo nu poate fi realizat scopul 
final al democraţiei, adevăratul umanism, dezvoltarea armonioasă 
a omenirii sub raport politic, sodal şi !IIloral sau spiritual" .  

Acest lucru îl  scrie sau îşi permite să-l scrie mitocanul * teu
ton tocmai în timpul cînd americanii îşi croiseră •cu succes drumul 
prin istm. Bădăranul îndrăzneşte să scrie în acelaşi număr : 

,,Dv. biciuiţi atît de bine situaţia din .America, îndeosebi a 
germanilor americani, încJît orice om competent ·Şi nepărtinitor tre
buie să fie de acord cu dv. Ar fi într-adevăr un lucru vrednic 
de laudă dacă idv., prin intermediul ziarului dv., aţi putea contri
bui la înnobilarea şi educarea germanilor din America ; şi chiar 
dacă glasUJl dv. n-ar găsi ecou în rlÎndurile masei inculte, totuşi 
ar fi d estul dacă aţi elibera pe unii germani de tendinţa funestă 
de a-i imirta ca nişte 1II1aimuţe rpe americani" .  

Ş i  după aceasta, mitocanul îşi 1strigă c u  o voce j alnică iere
miadele lui stU1Pide în legătură cu lipsa de bani. 

Desigur, ai aflat dej a de mult din ziare că Girardin s-a unit 
cu Ledru-Rollin, care se şi închipuie un viitor Mare Mogol francez. 
Dar acum s-a forunat Ila Paris un comitet concurent, format din 
Lamennais-Michel (de Bounges) -Schoekher, care vrea să creeze 
„Statele Unite ale Europei" cu ajutorul popoarelor romanice -
francezi, spanioli, italieni -, la care urmează să se ralieze apoi 
germanii etc. Aşadar, spaniolii ( ! )  trebuie să ne civilizeze pe 
noi ! Mon iDieu **, asta î·l IÎntrece şi ipe K. Heinzen, c'are vrea să 
introducă doctrina lui Feuerbach şi A. Ruge în rîndurile yan
keilor, pentru a-i „umaniza" .  Ziarul lui Ledru[-Ro11in] „Proscrit" 
atacă cu vehemenţă acest 1comitet rival. Ei ii răspund cu aceeaşi 
monedă. Dar, •Ceea ce este ·şi mai dureros p�ntru Marele Mogol in 
partibus ***, la Paris a avut loc un •conclav ·al !întregii prese. Ziarul 
„Proscrit" a fost şi el reprezentat printr-un deputat. Scopul : înţe
legere în privinţa candidaturii unui preşedinte comun. „Proscritu 
a dat chix cu toate proipunerile sale şi s-a spus pe faţă că domnii 
de la Londra n-au 1deoît să trăncănească cît vor, dar propunerea 
de care are nevoie Franţa trebuie să vină din Franţa, însuşi 

* Karl Heinzen. - Nota red. 
** - Pe dumnezeul meu ! - Nota !rad. 

*** - (aici) lipsit de putere reală. - Nota trad. 
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Ledru (-Rollin] se înşală foarte mult dacă se consideră „persoană 
importantă" , aşa cum îl prezintă Mazzini. 

De altfel C'onclavul s-a terminat printr-un scandal şi fără nici 
un rezultat. Democraţia dornică de unitate seamănă pretUJtindeni 
una cu alta, ca două pi'cături de apă. 

La revedere. Al tău 

Publicat pentru prima oară 
î n  întregime [n : Marx·Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. l, 1929 

1 15 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 313 
la Londra 

Dragă Marx, 
Din nou trebuie să-ţi cer scuze. 
1 .  Tot n-am putut să mă apuc încă de lucru la Proudhon, 

pentru că 4 zHe la .rJnd m-a chinuit o durere groaznkă ,de măsele, 
car·e m-a făicut cu desăvîrşire inapt de [ucru. In plus, chiar astă

seară isoseşte lfratelle * meu (pe care \Î[ .cunoşti) ide la LOD!dra şi mă 
va împiedica, nu ştiu pentru cît timp, să lucrez. Que le diable 
emporte .l'exposition I * *  

2 .  Cele 5 I.st. p e  care ţi le-am promis pentru astăzi nu pot să 
ţi le trimit decît mîine, pentru că în casa de bani a biroului nu 

există nici un gologan şi deci abia mîine le pot primi. 

Articolul triumfător al ziarului „Lith(ographische] Corresp(on
denz] " despre unitatea emigraţiei cinstite, care a fost în sfîrşit rea
lizată, este dezminţit prin noi lamentări şi atacuri ,ale „prusienilor" 

împotriva „germanilor din sud" şi împotriva „pommeranului" Ruge 
apărute în aceeaşi „L(ithographische] C(orres.pon!denz] " .  Sk transit 

gloria ! *** - bucuria n-<a fost de Jungă durată. E bine că în fiecare 

* Probabil Hermann Engels. - Nota red. 
** - Dracul s-o ia de expoziţie. - Nota !rad. 

*** - Aşa trece gloria I - Nota trad. 
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din aceste două asociaţii 314 avem atîţia prieteni, incit nici una din
tre ele nu ne va stînjeni. 

Ai citi.t în „Daitly News" de ·astăzi amuzantul articol despre .pre
tinsa baroneasă Beck, în realitate o prostituată care a murit în 
mîinile !Poliţiei engleze din Birimingham în timp ,ce-şi 1înşira min
ciunile. Povestea e foarte interesantă, şi cu atît mai interesantă cu 
cit îl demască şi pe enervantul cerşetor „Dr. " Heinemann ca pe un 
spion direct în slujba „departamentului extern, recent organizat, 
al poliţiei engleze".  Tu îţi aminteşti cit de suspect ni s-a părut din
totdeauna acest tip josnic. Predarea documentelor cu privire la „aso
ciaţia germană comunistă care există la Londra"  explică şi şicanele 
poliţiei din vara trecută, şi tare mi-ar plăcea să ştiu cit a primit d-l 
Christian Joseph Esser pentru participarea sa la această poveste. 11 
cunoşti pe „baronul Soden " ,  care confirmă această poveste şi se 
oferă să aducă dovezi ? Ar fi bine dacă, în mod discret, am putea 
afla cite ceva de la omul acesta. Pretextul ar fi uşor de găsit şi cu 
ocazia aceasta am putea obţine şi ceva material despre lepădăturile 
emigraţiei, ceea ce mai tîrziu ne-ar putea prinde bine. Eu îmi voi 
procura acest număr din „Daily News" şi-l voi păstra, la nevoie 
documentul poate fi de folos. 

Falimentele au şi început la Liverpool şi la Londra, iar ziarul 
„Economist" ,  cu toate eforturile lui de a dovedi că economia ţării 
este cum nu se poate mai sănătoasă, adică cea mai mare parte din 
surplusul de capital este plasată în întreprinderi solide, a trebuit 
totuşi să recunoască că piaţa lndiilor orientale este din nou supra
saturată şi în comerţul cu lndiile orientale se observă din nou cu o 
regularitate nedezminţită vechile afaceri în consignaţie şi vechea 
practică a împrumuturilor. Săptămîna viitoare .el intenţionează să 
ne arate cum se organizează o afacere �n oonsignaţie :pe baze solide, 
sînt foarte curios să văd acest lucru. Intre timp proprietarii filatu
rillor şi ţesătoriill:or cîştigă aici o grămadă de bani, 1cei mai mulţi 
sînt asiguraţi cu comenzi pînă la Anul nou, şi la ţară se lucrează 
pretutindeni cel puţin pînă la ora 8 seara, adică 12-12 ore şi jumă
tate şi adeseori chiar mai mult. Din bumbac de 33/4-41/2 pence pfun
dul, ei torc fire de 7-8 pence pfundul ; cheltuielile de producţie 
pentru acest sortiment de calitate inferioară reprezintă doar 1 1/2-
2 pence per pfund ; aşadar, la o prodUJcţie săptămînală de 12 OOO OOO 
de pfunzi (importul de bumbac brut fiind de 600 OOO OOO de pfunzi) 
dacă luăm sortimentele de calitate inferioară ca normă, toţi filatorii 
la un loc ciştigă în Anglia 75 OOO I.st. săptămînal, adică anual 33/t 
milioane I.st. net. Acelaşi lucru se întîmplă dacă, în loc de nr. 6-12, 
se ia un număr mediu de fire, 18-24, iar cei care, datorită maşinilor 
bune, pot folosi bumbac de calitate inferioară ciştigă la un pfund 

23 - Marx-Engels - Opere, vol. 27 
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de fire nu 11/2 pence, ci 21/2 pence. Toate acestea au început din apri
lie şi mai, de cînd a scăzut preţul bumbacului ; cei care cumpără, 
comparativ, cele mai multe fire sînt germanii. Cînd va începe hora 
- şi această situaţie cu siguranţă că nu va dura mai mult decît 
pînă în martie - şi dacă în acelaşi timp gluma asta va începe şi 
în Franţa, atunci germanii se vor simţi straşnic cu toate firele ne
vîndute, care le vor rămîne pe cap, şi, ca urmare, şi ţara va fi bine 
pregătită. 

Să vărsăm în tăcere o lacrimă în amintirea lui Bnlggemann ! 315 
Nici un filistin n-a fost vreodată lovit mai p e  nedrept de o nenoro
cire - sit illi terra levis * .  

{Manchester] , luni 1 septembrie [1851] 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte AbteHung, Bd. 1 ,  1 929 

1 1 6 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Mîine pleacă fratele ** meu şi, .în stîrşit, voi avea din nou li

nişte. In tot timpul ăsta n-am fost un moment singur şi :mi-,a tost ab
solut imposibil să-ţi trimit b ancnota mai devreme de iSÎmbătă ; a 
trebuit să-ţi e�pediez ambele jumătăţi cu aceeaşi poştă, pentru că 
dum.ini!că este un singur delivery ***.  Intrucît există pericolul ca 
bancnota să fie 1sustrasă, îţi dau următoarele partkulars **** în [e
gătură •cU ea : numărul este E/X 01780 şi poartă rdata : Leeds, 15 iu
lie 1850. Ded dacă nu o priim.eşti, să te duci imediat 'la bancă şi să 
stop payment ***** ; ;vei avea posibilitatea s-o faci în timp util. 
Bancnota este ide cinci 1. st. 

* - fie-i ţărîna uşoară. - Nota trad. 
** probabil Hermann Engels. � Nota red. 

*** - cursă poştală. - Nota trad. 
**** - amănunte. - Nota trad. 

***** - opreşti achitarea. - Nota trad. 
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Vineri seara am primit pe neaşteptate o scrisoare de la bătrînul, 
în care îmi scrie că cheltuiesc prea mulţi bani şi că ar trebui să mă 
limitez la 150 I.st. Bineînţeles că nu mă voi supune acestei pretenţii 
ridicole, cu atît mai mult cu cît ea este însoţită de ameninţarea că 
la nevoie va cere Ermenilor să nu-mi dea nimic peste această sumă. 
Ii voi scrie, desigur, imediat că nu mai calc pe la birou, şi mă întorc 
imediat la Londra dacă incearcă să facă această josnicie. E pur şi 
simplu nebun. Şi este cu atît mai ridicol şi mai stupid, cu cît în 
această privinţă ne-am înţeles verbal demult şi nu i-am dat absolut 
nici un motiv să revină asupra hotărîrii luate. Cred că cu ajutorul 
fratelui meu şi al bătrînei * voi rezolva această chestiune, deocam
dată va trebui totuşi să mă restrîng, pentru că  summa summarum am 
şi cheltuit 230 I.st., şi pînă în noiembrie, cînd se împlineşte un an de 
cînd sînt aici, nu mi-e îngăduit să depăşesc prea mult această sumă. 
In orice caz, acest nou capriciu este foarte neplăcut şi mă înfurie 
la culme, mai ales maniera grosolană la care a recurs bătrînul cu 
această ocazie. Este adevărat, anul ăsta el nu cîştigă aici nici pe 
departe atît de mult cît a cîştigat anul trecut, dar asta se datoreşte 
numai proastei management ** a asociaţilor 1lui, asupr,a .cărora eu 
nu am nid un 1control. 

Ce este cu povestea asta nouă de la Paris ? 316 Se pare că de 
data aceasta clica Hipopotamului *** a păţit-o ; arestaţii germani, 
ale căror nume le cunosc, sînt toţi vechi adepţi ai lui Weitling din 
perioada anului 1841 şi mai dinainte. Se pare că aici se împletesc 
mai multe intrigi. Mîntuitorul şvab este, după cite ştiu, şi el printre 
fericiţi. Tant mieux pour lui ****. Dacă mai afli ceva, comunică-mi 
şi mie. 

După cum scriu ziarele germane, cei din Koln nu se vor prezenta 
în faţa curţii cu juri înainte de viitoarea sesiune - din octombrie. 

Mîine sau poimîine îţi scriu mai mult. 

Al tău 
F. E. 

[Manchester] , I uni 8 septembrie [1851] 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" ,  

Se tipăreşte după manuscris 

Trndus din limba germană 

Bd. I, Stuttgart, 1913  

23* 

* Elisa Francisca Engels, mama lui Engels. - Nota red. 
** - gospodăriri. - Nota trad. 

** * Karl Schapper. - Nota red. 
**** - Cu atît mai bine pentru el. - Nota trad. 
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Dragă Marx, 

1 17 
Engels către Marx 

la Londra 

Am sperat să-ţi pot termina astăzi un articol pentru America *. 
Dar mai am de scris vreo 3-4 pagini. Aşa că trebuie să renunţ la 
poşta de mîine, dar, dacă nu mă înşel, miercuri pleacă un vapor al 
companiei „Collin" - şi cu el se poate trimite şi articolul, iar vineri 
va urma al treilea. Mă voi interesa în această privinţă. Eu consider 
că, in the present moment **, această afacere americană, care aduce 
bani sunători, este mai presantă decît Proudhon, despre care nu ştim 
dacă va aduce un cîştig tot atît de sigur şi de rapid ca articolele 
p entm .America. De aceea m-am ocupat mai [n!Jîi de acestea. Dacă 
tu eşti ide altă părere, scrie-mi. 

Cred că ai primit scrisoarea mea de luni. 
En iattendant tes nouvelles ***.  

[Manchester] , joi 11  'Septembrie [1851] 

Al tău 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
ân : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Engels ! 

1 1 8 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] , sîmbătă 13 septembrie 1851 
28, Dean Street, Soho 

Sper .că ai primit scrisoarea IJllea tîn timp ·ce fratele tău era la 
tine ? Te întreb pentru 1că nu pomeneşti nimi1c ide ea şi nici de •conţi-

* F. Engels. „Revoluţie .şi contrarevoluţie în Germania". Articolul 
al doilea. (Vezi K. Marx .şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p.  3-1 12. - Nota trad.). - Nota red. 

•• - în momentul de faţă. - Nota trad. 
*** - In aşteptarea unor veşti de la tine. - Nota trad. 
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nutuil ei. Nu-ţi comunicam ideoît ntşte bîr�eli, !deşi şi astea e bine 
să 1e rpăstrăm 1în 'arhivă. Dar nu mi-ar plăcea să ştiu 1că a încăput 
pe mîini străine. 

Diversele tale scrisori, inclusiv cea care conţinea 5 I.st., le-am 
primit la timp. 

Kinkel îşi face acum turneul prin Anglia de nord. N-a ajuns 
încă la Manchester ? 

După cele relatate în ultima mea scrisoare, nu s-au întîmplat 
prea multe lucruri pe aici. Ieri (vineri) s-a împlinit o săptămînă de 
cînd contele Reichenbach * a declarat că se retrage din asociaţia 
generală a emigranţilor. Şi tu, Brutus ? Sigell ** etc., 'Care pină atunci 
nu se retrăseseră definitiv, acum s-au retras şi ei. Willich însă duce 
în rîndurile emigranţilor o campanie împotriva „lumpenproletaria
tului" .  ln legătură cu şedinţa care s-a ţinut ieri-seară, nu am primit 
încă nici o ştire. 

Comitetul italian de asemenea s-a scindat 317• O minoritate im
portantă s-a retras. Mazzini vorbeşte cu amărăciune despre acest 
eveniment .în „Voix idu Peupile " ***·  Motivele princi.pale se spune că 
ar fi fost 'llmnătoarele : ln iprimul rînid Dio **** .  Nu vor dumnezeu. 
Mai departe, şi asta e mai grav, îi reproşează maestrului Mazzini 
că, rpreididnd insurecţia, adică provocînd-o înainte de vreme, el acţio
nează în interesul Austriei. In sfîrşit : ei insistă să fie susţinute în 
mod direct interesele materiale ale ţăranilor italieni, lucru care nu 
se poate face fără a ataca, pe de altă parte, interesele materiale ale 
burgheziei şi ale nobilimii liberale, care formează marea falangă a 
lui Mazzini *****.  Această din urmă funprejurare este foarte :impor
tantă. Dacă Mazzini sau oricine altcineva care se va afla în fruntea 
agitaţiei italiene nu-i va traIJJSfollIDa de data asta rfranchement****** 
şi  im<mediat.ement ******* ipe ţărani din metaires * * ****** în pro
prietari ifunciari liberi - ,situaţia ţăranilor italieni este îngrozitoare, 
am studiat a.cUIIIl temeinic această po11cărie -, atunci, în caz de re
voluţie, guvernul austriac va -recurge .Ja IIIlijloacele Jdlosite [n Ga
liţia 318, El a şi ameninţat 'Îil „Lloyd� icu „schimbarea radicală a for
meilor de proprietate" şi icu „distrugerea nobilimii care se agităM. 

* Oskar Reichenbach. - Nota red. 
** Franz Sigel. - Nota red. 

*** Probabil o greşeal ă ; se pare că este vorba de „Voix du Proscrit". 
- Nota red. 

**** - dumnezeu. - Nota trad. 
***** In original, începînd de la cuvintele „în primul rînd ... • în limba 

:franceză. - Nota trad. 
****** - deschis. - Nota trad. 

******* - imediat. - Nota trad. 
******** - dijmaşi. - Nota trad. 
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Dacă Qui Mazzini nu i se deschid nici acum ochii, atunci este un 
bou. Desigur, la mijloc sînt interesele agitaţiei. De unde isă ia cele 
1 0  OOO OOO rde fr. rlacă IÎndepărtează burghezia ? CUIIIl. să-şi p ăstreze 
sprij inul nobiQilrnii dacă 1i declară că este vorba, ffn primul rJrud, de 
exproprierea ei ? Toate astea constituie greutăţi pentru nişte dema
gogi de şcoală veche .ca ei. 

Printre cei arestaţi la Paris se află, din păcate, şi lepădătura aia 
de Schramm *· Alaltăieri a sosit o scrisoare din p artea acestei hai
manale adresată lui Liebknecht ; avem plăcuta perspectivă de a-l 
avea din nou în mijlocul nostru pe tipul ăsta corupt. Dar ce Mon
sieur la ** va avea o surpriză. Mă vei îndatora foarte mult dacă îmi 
vei trimite pînă marţi dimineaţa articolul pentru Dana. 

Îţi anexez scrisoarea de la Dronke. Apropo, să-i scrii direct pe 
adresa lui. Adresa lui Schuster este cît se poate de nesigură. Peste 
cîteva zile îţi trimit un bilet pentru el, să mai adaugi şi tu cîteva 
nînduri şi să le exipediezi rp�ciului. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Bricfwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  
Bd. I. Stuttgart, 1913 

1 1 9 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
şi franceză 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Ieri, în mare grabă a:rn terminat tel quel *** articolul ;pentru 

America ****. In cursul celor 3 săptămîni 11-am întrerupt deseori 
şi, .în ultimul moment, am mîzgălit în fugă sfirşitul. Tu en feras ce 
que tu pourras *****.  In orice caz, îl vei primi astăzi cu prima 
poştă. 

Singura scrisoare pe care am primit-o de la tine de cînd a venit 
fratele meu este cea din 31 august, care a sosit aici abia în 2 sep-

* Konrad Schramm. - Nota red. 
** - acest domn. - Nota trad. 

*** - de bine de rău. - Nota trad. 
**** F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". Articolul 

al doilea. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8, Bucureşti, Editura politică . 
1960, p. 3-1 1 2. - Nota trad.). - Nota red. 

***** - Fă din el ce poţi. - Nota trad. 
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tembrie ş1 m care im1 reproduci unele pasaje din articolul Iui 
Heinzen (din „Schriellpost " ,  cu privire la înnobilarea yankeilor) . 

Lenevia mea se explică : 
1 .  printr-o călătorie de a faceri la Bradford, 
2. prin plecarea funcţionarului nostru la Londra, de unde se în

toarce abia luni, 
3. prin concedierea neaşteptată a magazionerului şi ajutorului 

nostru, aşa că acum am de lucru pînă peste cap.  
Mîine sau luni mă apuc de al 3-lea articol pentru America, pe 

care îl  vei avea negreşit înainte de plecarea primului vapor -
marţi, dacă vaporul pleacă miercuri, dacă nu, vineri. Mîine îţi scriu 
mai mult, căci biroul se închide şi încă nu avem gaz, aşa că-ţi scriu 
aproape pe întuneric. 

Al tău 
F. E. 

[Manchester] , vineri 19 septembrie [ 1851] 

Documentul lui Willich din „Debats" este straşnic !313 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx" 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

1 20 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 320 

la Londra 

Dragă Marx, 
In sfîrşit, după toate aceste piedici nefaste, cred că am din nou 

posibilitatea să lucrez cu regularitate. In seara asta termin articolul 
nr. 3 pentru America *, pe care ţi-l voi trimite fără întîrziere, şi 
imediat mă voi apuca de Proudhon. 

N-am mai auzit nimic despre turneul lui Kinkel. Sciziunea din 
rîndurile italienilor este straşnică. E un lucru minunat că, în cele din 

* F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania•, articolul al treilea. 
{Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8,  Bucureşti, Editura !lJOlitică, 1 960, 
p. 3-1 12. - Nota trad.). - Nota red. 
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urmă, inveteratul fantezist Mazzini s-a izbit de interesele materiale, 
şi asta chiar în propria lui ţară. Meritul revoluţiei italiene este de 
a fi atras în mişcare şi în Italia clasele cele mai înapoiate şi că 
acum se formează un nou partid mai radical, care se opune vechii 
emigraţii a partizanilor lui Mazzini şi care încetul cu încetul îl dă la 
o parte pe d-l Mazz [ini] . Din ştirile apărute în presă face impresia 
că „mazzinismul " începe să se bucure de o faimă proastă chiar în 
rîndurile unor oameni care nu sînt nici constituţionalişti, nici reac
ţionari, şi că aceşti oameni folosesc rămăşiţele de libertate a presei 
din Piemont pentru a-l ataca pe Mazzini, iar p ortee * aoestor atacuri 
nu este !înţeleasă de guvern. In general 1însă, revoluţia italiană 
depăşeşte cu !IIlUJlt revoluţia geIIIllană ân ,ceea c:e priveşte sără
cia de idei şi bogăţia de fraze. Este un noroc că ţara aceasta, unde 
în loc de proletari există aproape numai lazzaroni, are cel puţin 
metayers **·  Şi ceJ.e1alte moti'Ve invocate de scizioniştii italieni sînt 
îmbucurătoare şi, la urma urmelor, e straşnic că singura emigraţie 
nescindată pînă acum, cel puţin în mod oficial, s-a pus şi ea pe cio
rovăială. 

Raportul piciului *** m-a amuzat foarte mult. Flecăreală îngîm
fată, un duel, o sumă de b ani pe care urmează s-o încaseze la Ham
burg, iplanuri piemonteze - dodge **** ,  idodge şi iarăşi dodge 321• La 
omuleţul ăsta nu poţi niciodată să înţelegi două lucruri : în primu1 
rînd, cu ce se ocupă şi, în al doilea rînd, din ce trăieşte. Alăturat 
îţi înapoiez această scrisoare, trimite-mi răspunsul tău şi eu i-l voi 
expedia nefrancat. Am notat adresa lui directă - adresa lui Schuster 
ar fi fost grozavă după ce i s-a făcut percheziţie I 

Era ide aşteptat ca nobilul Schramm să fie unul dintre primii 
care să-i cadă poliţiei din Paris în labă. El a făcut, desigur, multă 
zarvă prin cafenele şi de aceea a fost prins, dar cum nu are nimic 
de-a face cu complotul Willich-Schapper, probabil că în momentul 
de faţă se găseşte dm nou la Londra. 1n „K[ălnische] Zeitung" extra
sele din documentul lui Willich sînt mult mai de efect decît în zia
rele franceze, pentru că este reprodus textul german original şi ast
fel exprimarea energică a acestui mare om universal apare în toată 
puritatea ei 322• De exemplu, acolo unde se spune că „Liga" şi „sta
rea a patra" (nu trebuie să se confunde cu marfa falsificată pe care 
fabrica ilui Marx şi Engels a aruncat .... o rpe piaţă sUJb eticheta „pro
letariat") în viitoarea revoluţie vor duce „pînă la capăt evoluţia isto
rică a problemei economice" ! ! Proasta traducere în franceză a 

* - însemnătatea. - Nota trad. 
** - dijmaşi. - Nota trad. 

*** Ernst Dronke. - Nota red. 
**** - palavre. - Nota trad. 
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poliţiei a stricat totul în acest nepreţuit document. Vechile idei 
fixe ale smintitului soldăţoi, nerozia, veche de cînd lumea, a unei 
revoluţii sociale prin intermediul obştei, plănuleţele abile prin care 
se urmărea răsturnarea lumii, încă în noiembrie trecut, cu ajutorul 
Landwehrului renan, toate acestea abia se întrezăresc ca o licărire. 
Dar cel mai supărător este că, din ,pricina acestei traduceri proaste, 
eşti aproape total lipsit de plăcerea de a vedea cum ideile băgate 
de noi încetul cu încetul în această căpăţînă confuză, după 12 luni 
de elaborare independentă s-au transformat pînă la urmă în cea mai 
p ompoasă absurditate. In traducere se vede pretutindeni dependenţa 
de ideile noastre, dar tocmai ceea ce s-a adăugat, tocmai ceea ce 
este absurd-original, denaturarea acestor idei, nu este limpede. Şi 
nu ne răpeşte oare aceasta plăcerea de a citi, în sfîrşit, în limba în 
care a fost scris iniţial, un adevărat document al lui Willich, pe 
care acest nobil cavaler l-a rumegat desigur mult timp ? Aici se 
vede numai înspăimîntătoarea sărăcie de idei şi încercarea de a o 
ascunde sub o masă impresionantă de sfoturi revoluţionare pline de 
bunăvoinţă, clocite de d-l Willich şi d-l Barthelemy în serile moho
rîte cînd stau în \faţa căminului. Inegalabile sînt şi măsurile finan
ciare : în primul rînd, se scot bani de hîrtie, n'importe combien • ,  
în al doilea rînd, se confiscă, şi în al treilea rînd, se rechiziţionează. 
Apoi măsurile sociale, care sînt la fel de simple : 1) se organizează, 
tellement quellement **, 2) se înfulecă, se înfulecă foarte mult, pînă 
se ajunge acolo 3) c'ă nu mai este nimk: de înfulecat şi  aceasta este 
o fericire, pentru că atunci ajungem la punctul unde 4) se începe 
din nou totul de la început, fiindcă cea mai radicală tabula rasa 
constă, în orice caz, în a goli cu desăvîrşire toate mesele şi atunci 
vine timpul cînd trebuie să se împlinească cuvîntul profetului Wil
lich : „Noi trebuie să intrăm în Germania ca într-o ţară pustie, pe 
care urmează s-o colonizăm şi s-o desţelenim" .  Individul ăsta nu a 
avut niciodată altă iidee deoît să cucerească cu „5 OOO de oameni" 
aleşi din rîndurile „poporului ales " Canaanul comunist, exterminînd 
p e  locuitorii băştinaşi. Moise şi Josua într-o singură persoană. Din 
păcate, fiii lui Israel s-au risipit încă din timpul robiei egiptene. 

Să sperăm că porcăria cu aurul australian nu va opri criza co
mercială. In orice caz, pentru moment se creează o nouă piaţă, în 
mare parte fictivă, şi se ridică preţul la lină, pentru că turmele de 
oi sînt neglijate. In general, povestea asta este grozavă. Peste 6 luni 
înconjurul lumii cu vaporul va deveni ceva curent şi profeţiile noas
tre despre supremaţia Oceanului Pacific se vor realiza chiar mai 
repede decît ne-am fi aşteptat 323• Cu ocazia asta englezii vor 

* - n-are importanţă cîţi. - Nota trad. 
** - de bine de 1ău. - Nota trad. 



328 120. Engels către Marx. 23 s eptembrie 1 85 1  

zbur.a, iar aceste State Unite ale criminalilor deportaţi, .ale spăr
gătorilor, siluitorilor şi pungaşilor din toată lumea 324 vor da un 
exemplu uluitor de ce miracole poate fi în stare un stat de ticăloşi 
notorii. They will beat California hollow *. In timp ce în California 
tot ticăloşii vor fi linşaţi, în Australia vor fi linşaţi honnetes gens **, 
i:ar Carilyle uşi va vedea a sa aristocracy of rogues *** înscăunată 
în plină glorie. 

Numeroase�e afirmaţii solemne făcute de ziare cu prilejul ulti
melm faUmenbe şi .în special .al depresi11Il!il care ·domneşte la Liverpool 
că, în pofida acestora, comerţul ţării este mai sănătos ca oricînd sînt 
foarte •suspecte. Sigur este că Lndia orienta1ă este overstocked **** şi 
de luni de zile acolo se vinde în pierdere. Unde se duc masele de 
produse care sînt fabricate acum aici în Manchester şi în împreju
rimi nu prea înţeleg ; probabil că se face speculaţie în stil mare, 
foarte mare, pentru că, de îndată ce în iulie bumbacul a atins preţul 
cel mai scăzut şi proprietarii torcătoriilor au început să facă rezerve 
de materie primă, toţi proprietarii de torcătorii şi ţesătorii au înche
iat imediat un contract de lungă durată cu firmele de comision de 
aici, care mult timp n-au avut comenzi, pentru toată cantitatea de 
mărfuri pe care au comandat-o la fabricanţi. La firmele din India 
orientală este evident că din nou se recurge din plin la vechiul 
sistem de avansuri ; la unele firme acest lucru a ieşit deja la iveală, 
la altele va rluce, mai devreme sau mai tîrziu, la un crash ***** 
amuzant. Pentru că fabricanţii de aici lucrează din plin şi forţa pro
ductivă, mai ales pe o rază de 5-20 de mile •în jurul Manchesteru
lui a /Crescut din 1 847 ou cel puţin 300/o (în 1 842 la J...ancaishire a !fost 
de 30 OOO, în 1845 de 40 OOO, acum este cu •siguranţă 55 000-60 OOO 
cai putere), ar fi suficient ca această activitate susţinută să c1ontinue 
numai pînă în martie sau aprilie şi atunci vom avea o supraproduc
ţie, care cu siguranţă te va bucura. 

Liverpo�er Cottonmak!ler-Corporation **** ** a stabilit datele 
de mai jos, date a1Jît de precise cum n-ai mai întîlnit, probabil, ipîn5. 
acum. Remarc mai întîi că recolta de bumbac din fiecare an pînă la 
1 septembrie a anului următor este transportată în întregime în por-

* - Ei vor depăşi cu mult California. - Nota lrad. 
** - oamenii cinstiţi. - Nota lrad. 

*** - aristocraţie a pungaşiloT. - Nota trad. 
**** - suprasaturată. - Nota lrad. 

***** - crah. - Nota trad. 
****** - Asociaţia agenţilor de schimb în comerţul cu bumbac din Li

verpool. - Nota trad. 
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turi, aşa incit anul bumbacului durează de la 1 septembrie pînă la 
1 septembrie. Astfel se înţelege că ceea ce, de exemplu, figurează 
acum ca recioltă din 1851 cuprinde bumbacul cultivat 1în vara anu
lui 1 850, recoltat în toamna anului 1850 şi predat în porturi între 
luna septembrie a anului 1 850 şi luna septembrie a anului 1 851 . 
Recolta care se coace acum şi care, de altfel, va fi mai proastă din 
cauza secetei şi a furtunilor - ea va ajunge la circa 21/2 milioane 
baloturi - va figura deci ca recoltă a anului 1852. 

Recoltă de bumbac în anii : 
1 846 . . 2 1 1  O 537 baloturi 
1 847 1 778 651 li 

1 848 2 347 634 
1 849 2 728 596 
1 850 2 096 706 
1 851 2 355 257 

li 

li 

Consumul în America însăşi : 
nu se dau date 

427 967 baloturi 
531 772 a 

518 039 
487 769 
404 1 08 

Aşadar, americanii au consumat ei înşişi între 1/s şi 1/4 din în
treaga lor recoltă. Despre exportul şi importul alLor sorturi de bum
bac din altă parte decît din St[atele] U[nite] îmi lipsesc datele. Ex
portul Statelor Unite în Anglia a reprezentat aproximativ 55-60°/e 
din recoltă, în Franţa 1/s. Dar ambele ţări exportă destul de mult mai 
departe : Anglia iîn Franţa, Germania şi Rusia, Franţa dn Elveţia. 

Ruşii nu mai primesc în acest moment aproape nici măcar un 
pfund de fire din Anglia, ei importă de acolo foarte puţine produse 
finite din burrnbac, .foarte mu1lt bumbac brut - 2 000-3 OOO de ba
loturi pe săptămînă. In pofida faptului că taxa varrnală la fi.re a scăzut 
de la 7 pence Qa 5 pence per pfund, în fiecare zi iau fiinţă noi 
filaturi. Se pare că Nicolaie începe să se teamă de această industrie 
şi vrea să scadă şi mai mult taxa vamală. Dar cum în această afa
cere sînt interesate întreaga nobilime bogată şi întreaga burghezie, 
dacă el va insista, lucrurile pot lua o întorsătură serioasă. 

M[anchester] , 23 septembrie 51 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 ,  1929 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Engels I 

121  
Marx către Engels 

la Manchester 

[Londra], 23 septembrie ÎS.St 
28, Dean Street, Sohct 

Cu documentul 325 de la Paris, lucruri1e au ieşit foarte prost. 
Ziarele germane din Koln şi din Augsburg *, aşa cum era de aş
teptat din pa.ITl:ea acestor dini lipsiţi de simţ critic, ni-l atribuie 
nouă. Pe de altă parte, lamentabilii Willich et Co. răspîndesic zvo
nul că, prin intermediul cunoscuţilor noştri, noi am fi denunţat 
rahatul ăsta :poliţiei din Paris. Qu'en dis-tu ? ** 

K. Schramm este şi el arestat. Habeat sibi ***.  Rîndul viitor 
- după ce mai primesc unele idate - o să-ţi scriu din nou .despre 
porcăria de aici. Astăzi te voi delecta ·CU următorul rezumat al 
unui amplu manifest al cetăţeanului Techow, care a fost publicat 
în „New Yorker StaatszeHung" şi se intitulează : „Contururile 
războiului viitor. Londra, 7 augusta 326• (Scris prost, doctrinar cu 
tot felul de reminiscenţe din „Revue" a noastră ; ca formă pare 
inteligibil, dar conţinutul este plat, exrpunerea lipsită de vioiciune, 
nimic remarcabil.) Te scutesc de vorbele umflate pe care le recită 
Techow la îuceput despre revoluţia din 1849. Din aceasta el trage, 
în primul rînd, următoarele concluzii rpractice : 

1 . .  împotriva violenţei nu există alt mijloc ide împotrivire de
cît violenţa. 

2. Revoluţia poate învinge numai atunci cînd devine generală, 
adică atunci cînd izbucneşte în mari centre ale mişcării (Palati
natul bavarez, Baden) şi apoi cînd nu devine expresia unei sin
gure fracţiuni opoziţioniste. (Exemplu : insurecţia din iunie 1848.) 

3. Lupta naţională nu poate avea o importanţă hotărîtoare, 
pentru că duce la fărîmiţare. 

4. Luptele pe baricade nu au altă importanţă decît că sem
nalează împotrivirea populaţiei şi supun unei verificări forţa gu
vernului, adică verifică starea de spirit a trupelor faţă de această 

* „Kolnische Zeitung" şi „Allgemeine Zeitung" .  - Nota red. 
** - Ce spui de asta ? - Nota trad. 

*** - Aşa-i trebuie. - Nota trad. 
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împotrivire. Oricare ar fi 'rezultatul acestei verific'ări, prima şi 'Cea 
mai importantă măsură pe care urmează s-o ia revoluţia rămîne 
întotdeauna organizarea în vederea războiului şi crearea unei 
armate disciplinate. Peilltru că numai în felul acesta este posibilă 
ofensiva şi numai ofensiva aduce victoria. 

5 . .Adunările naţionale constituante nu sînt capabile de orga
nizare 1în vederea războiului. Ele îşi pierd vremea cu probleme de 

politică internă, pentru a căror rezolvare va sosi timpul abia după 

victorie. 
6. Pentru a înfăptui organizarea :în vederea războiului, revo

luţia trebuie să icîştige spaţiu şi timp. De aceea ea trebuie să 
atace din punct de vedere politie', adică ·să atragă în sfera sa de 
influenţă o întindere cît mai mare de teritoriu, pentru ·Că la în
ceput ea trebuie întotdeauna să se limiteze, din punct de vedem 
militar, la defensivă. 

7. Organizarea în vederea războiului, atît în tabăra republi
cană, cît şi în cea regalistă, se poate baza numai pe constrîn
gere. Cu entuziasm politic şi det,aşamente de voluntari împopoţo
nate 1în mod :fantezist nu a fost incă nidodată a1ştigată o bătălie 
deschisă împotriva unor soldaţi disciplinaţi şi bine conduşi. En
tuziasmul militar apare abia după o serie .de succ'ese. - Pentru 
obţinerea acestor succese, la .început nu există bază mai bună 
decît o disciplinii de fier. In măsură şi mai mare dccît în ceea 
ce priveşte organizarea internă a ţării, în 1cadrul armatei princi
piile democratice pot fi aplicate numai după victoria revoluţiei. 

8. Prin natura sa, războiul care se apropie este un război de 
distrugere - a popoarelor sau a monarhilor. De aici rezultă re
cunoaşterea solidarităţii politiC'e şi militare a tuturor popoarelor, 
adică intervenţia. 

9. Teritoriul revoluţiei viitoare coincide din punct de vedere 
al spaţiului •cu graniţele revoluţiei care a fost înfrîntă : Franţa, 
Germania, Italia, Ungaria şi Polonia. 

Din toate 1acesitea rezultă următoarele : Problema revoluţiei 
viitoare este echivalentă cu problema unui război european. Pro
blema fundamentală a războiului este : o Europă cazacească sau 
una republicană. Teatrul de război - cel vechi : Italia de sus şi 
Germania. 

După aceea, d-l Techow enumeră : 1 .  forţele de luptă al e 
contrarevoluţiei l 2. forţele de luptă ale revoluţiei. 
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I. Portele de luptă ale contrarevoluţiei 

1 .  Rusia. Să admitem că forţele ei al'iJilate ar ajunge la 300 OOO. 
Aceasta ar fi foarte mult. In cît timp şi cu ce forţe ar putea atunC"i 
să 1apară p� Rin sau în Italia '? In cel mai bun caz în două luni. 
Cel puţin o treime trebuie scăzută : bolnavii şi cei care OCUipă dru
murile de acces. Rămîn 200 OOO de oameni, care pot fi prezenţi în 
punctele hotărîtoare ale teatrului de război la două luni după izbuc
nirea mişcării. 

2. Austria. Efectivul armatei ei este aprec1iat la 600 OOO de 
oameni. In 1848 şi 1849 a avut nevoie în Italia de 150 OOO de 
oameni. Radetzky cere acelaşi număr şi acum, un timp de pace. 
El are nevoie în momentul de faţă, în timp de pace, de 90 OOO de 
oameni în Ungaria. In ultimul război nu au fost suficienţi 200 OOO de 
oameni. O treime din această armată este constituită din unguri şi 
italieni, oare vor trece de partea inamicului. In cel mai bun caz, 
dacă răscoala nu izbucneşte în acelaşi timp în Ungaria şi Italia, 
Austria va putea - fiind oprită de tot felul de lupte pe b aricade 
- să apară peste 6 săptămîni cu 50 OOO de oameni pe Rin. 

3. Prusia. Numără 500 OOO de oameni, în care intră şi bata
lioanele de rezer·vă şi Landwehrul din rprima recrutare, care nu merg 
pe cîmpul de luptă. Pentru operaţiile militare - 300 OOO de oameni : 
jumătate trupe de linie, jumătate Landwehr. Durata mobilizării : 
2-3 săptămîni. Corpul ofiţeresc din armata prusiană este aristo
cratic, subofiţerii birocraţi, masa „pe deplin democrată" .  Ulterior, 
şansele revoluţiei cresc prin mobilizarea Landwehrului. Dezorga
ni2larea armatei prusiene datorită revoluţiei, pe care regele n-o va 
putea înăbuşi decît cu aiutorul armatei ruse, penitru ca împreună 
cu ruşii să-şi ducă rămăşiţele armatei sale împotriva rebelilor. 
Provincia renană, Westfalia, Saxonia sînt ;pierdute pentru el, de 
asemenea importantele linii de fortificaţie şi cel puţin o treime 
din armata sa. De o treime din armată are nevoie penitru a înăbuşi 
răscoalele din Berlin, Breslau, provincia Poisnan şi Prusia de apus. 
Rămîn cel mult 1 00 OOO, care nu vor putea ajunge pe cîmpul de 
luptă mai devireme deoît ruşii înşişi. 

4. Armata Confederaţiei germane. Regimentele din Baden, 
Schleswig-Holstein, Kurhessen şi Palatinat sînt de partea revolu
ţiei. Numai rămăşiţele armatei ·Confederaţiei germane, ascultîDJd de 
implorările suveranilor, vor veni 1să întărească al'iJilata reacţiunii. 
Fără importanţă sub raport militar. 
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5. Italia. Singura forţă militară a Italiei, armata din Sardinia, 
este de partea revoluţiei. 

Deci summa summarum : 

Teatrul de război din Germania 

150 OOO de ruşi 
100 OOO de prusieni 
50 OOO de austrieci 

Teatrul de război din Italia 

150 OOO * de •austrieci 
50 OOO de ruşi 

300 OOO de oameni 

200 OOO de oameni 

Total : 500 OOO de oameni 

li. Forţele armate ale revoluţiei 

1. Franţa. Chiar .din primul moment revoluţia dispune de 
500 OOO de oameni. Dintre aceştia 200 OOO pe Rin, 100 OOO în Italia 
(de sus) asigură revoluţiei din Italia şi Germania timp şi spaţiu 
pentru a se organiza. 

2. Prusia 50 OOO } şi anUllile jum.ătatea părţii care trebuie 
3. Austria. 100 OOO zută din armata organizată. 
4. Mici armate germane : 100 OOO. 
Apoi el face următorul calcul : 

scă-

Armata franceză activă 300 OOO de oameni 
Armata revoluţionară germană 
Italia şi Ungaria 

150 OOO „ 

200 OOO 1 1  

l i  

l i  

650 OOO de oameni 

Aşadar : Re1Voluţia are sub comanda 1sa 650 OOO de oameni îm
potriva a 500 OOO de oameni •ai absolutismului. 

El încheie în felul Ul'IIlător : 
„Orice deosebiri naţionale sau principiale ar scinda totuşi 

marele p artid al revoluţiei - noi am înţeles cu toţii că pentru 
lupta între aceste concepţii diferite va sosi ceasul abia după vic
torie" etc. etc. 

Ce părere ai despre acest calcul ? Techow porneşte de la 
ideea că dezorganizarea va fi în 'fîndurile armatei regulate, iar 
organizarea în rînduril e forţelor armate revoluţionare. Asta este 

* In original : 1 10 OOO. - - Nota red. 
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baza c'akulului său. Dar tu vei putea să apreciezi •această statis
tică mai bine decît mine. 

Tendinţa �olitică propriu-zisă a acestui articol, care apare şi 
mai clar în original, este : absolut nici o revoluţie, adică nici o 
luptă între partMe, nici un război icivi.1, nici o 1di:scondie între clase 
nru va izbucni pînă l•a terminarea războiului şi prăbuşirea Rusiei. 
Dar pentru a organiza armatele in vederea .acestui război este 
nevoie de violenţă. Şi de la cine va veni violenţa ? De la generalul 
Cavaignac sau de la un dictator milit·aT similar din Fr.anţa care îşi 
are generalii săi în Germania şi în Italia de sus. Voila la 1solution * ,  
care nu este prea depair.te de  1deile lui Willkh. Războiul mondial, 
adică, potrivit teoriei locotenenţilor prusaci Tevoluţionari, domnia, 
măcar vremelnică, a militarilor :asupra civililor. Dar cum V·a putea 
un general quekonque **,  chiar dacă s-ar scula di!n groapă însuşi 
bătrînul Naipoleon, să obţină nu numai mijloacele, ci şi această 
influem.ţă, fără o lupită internă p.remergătoaire şi simuilrt:ană, fără 
afurisita „politică internă", despre aceasta oraC'olul nu spune ni
mic. Cel �uţi:n 1 1dezideratul pios " al adepţilor unui viitor război 
mondiial, .care îşi g ăseşte expresia politică corespunzătoare tocmai 
în politicienii şi democraţii situaţi în afara daselor, ca atare, este 
limpede expTim.at aici. 

Iţi doresc sănătate. 
Al tău 

K. M. 

Am primit chiar acum smisoarea ta, pe ·care ţi-o confirm. 
N. B. Tu ştii că Stechahn, •sau Steckhahn *** ,  a fost arestat la 

Hanovra şi că înainte de •a intra în legătură cu noi a fost în co
respondenţă cu comitetul lui Schapper etc. Acum cele două scrisori 
pe care el i le-a scris lui Dietz, secreta•rul acestui comitet, şi pe 
care acest gîndac le„a primit, se găsesc pe biroul inspectorului de 
poliţie din Hanovra. Noi 1-.am împuternicit pe Ulmer s ă-l întrebe 
despre racest lucru pe d-l Dietz et Co. vinerea viitoare, în ·cadrul 
şedinţei publice a 11Asociaţiei refugiaţilor " ,  sau ia 11Asociaţiei emi
granţilor " .  Dar am revenit asupra acestei dispoziţii. St[echan] a 
evadat, deci se găseşte în drum spre Londra, sau este deja aici. Şi 
cine ne garantează că St [echan] nu se va duce la duşmanii noştri, 
în loc să vină la noi ? 

Straubing.erii 1sint c•aipables ode tout ****·  O nouă dovaidă : d.Jl 
Paul Stumpf, care în timpul scurtei sale vizite aici la Londra n-a 

* - Iată soluţia. - Nota trad. 
** - oarecare. - Nota trad. 

*** probabil Stechan. - Nota red. 
**** - capabili de orice. - Nota trad. 



122. Engels către Marx. 25 septembrie 1851 335 

dat nici pe l·a mine, nici pe la Lupus, ci s-a întîlnit numai cu aceşti 
ticăloşi. 

Informaţiile tale privitoare la -comerţ 1II1-au interesat nespus 
de mult. 

Cit despre K. Schramm, eu i-am dat o scurtă scrisoare de 
recomandare, pe care el a băgat-o în portvizitul său. Aceste rîn
duri pot constitui pentru el un fel de snisoare a lui Urie 327• Eu 
i le-am dat atunci c'a o garanţie pentru a-i crea impresia că avem 
încredere în el, întrucît acest individ ne-ar rputea face mult rău. 
In acelaşi timp, i s-a scris lui Reinhardt să fie prudent în cazul 
cînd Schramm se va prezenta la el ·CU o scrisoare avînd un caracter 
general. Din păcate, .sc·risoaTea este semnată de mine. Schramm 
poate să primească 6 luni pentru asta. 

Adio I 
Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I , Stuttgart, 1913 

1 22 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Am primit scrisoarea ta. Despre erudiţia lui Techow, mnne. 

Scrisoarea de ·cerşetorie trimisă de Kinkel la N[ew] O[rleans] este 
foarte drăguţă, din păcate am citit-o numai în limba franceză. D-l 
Stechan de asemenea este, rprobabil, la Londra şi faci foarte bine 
că îl laşi pe tipul ăsta în pace pînă cînd nu vine el singur şi că 
aşrepţi să vezi ·ce se va întîmpla înainte de a îngădui cuiva să-i ia  
apăra�ea. Printre cei eliberaţi la Paris, al  căror nume le-au comu
nicat ziarele de astăzi, se găseşte, desigur, şi d-l Konrad *. Şi pe 
mine m-a înfuriat prostia zi·arelor gel'!Ilane, care ne iatribuie nouă 
stupidul document al lui W[illich] . De altfel, se va lămuri foarte 
curînd că nu avem ni.mic de-a face cu această j alnică mîzgălitură. 
Par dieu, nous en avons assez sur Ies bras ** documente scrise de 

" Konrad Schramm. - - Nota red. 
*" - Pe dumnezeu! meu, ne-au fost .puse în circă destule. -

Nota trad. 
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alţii, care ne sînt străine ca stil şi conţinut. Alăturat - articolul 
nr. 3 * pentru New York, în oriJCe caz nu e o prostie chiar atQt 
de mare ca nr. 2. Curînd mă apuc' de m. 4.  

Ai rputea să-mi trimiţi din ioînd :În cînd 50UJS bande ** ziare 
americane, mi-ar .face .plăcere uneori să văd porcăria asta in na
tura ***· în ourrînd îţi voi trimite ad hoc un Jot stamps ****· 

Adio I 

Al tău 
F. E. 

[Manchester] [25) septembrie 1 851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană. 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Marx, 

1 23 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, 26 s ep tembrie 1 851} 

In ceea ce priveşte povestea lui Techow în legătură cu răz
boiul *****, din punct de vedere militar este foarte plată şi pe alocuri 
de-a dreptul greşită. Lăsînd la o pact:e adevărurile profunde că la 
forţă trebuie să se răspundă numai prin forţă şi descoperirile stu
pide că revoluţia va putea învinge numai dac'ă va fi generală (adică, 
luînd textual, dacă nu întimpină nici o împotrivire, iar după sens 
dacă este o revoluţie burgheză), lăsînd la o parte ideea, bine in
tenţionată, de a strivi fatala „politică internă" r adică adevărata 
revoluţie, cu ajutorul unui dictator militar, care, pînă acum, deşi 

* F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" .  (Vezi K. .Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3___.1 12 .  - Nota 
trad.). - No ta red. 

** - sub banderolă. - Nota trad. 
*** - în natură. - Nota trad. 

**** - în acest scop un număr de timbre. - Nota trad. 
***** Vezi volumul de faţă, p. 330-334. - Nota red. 
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există Cavaignac şi Willich, nu a fost încă descoperit, lăsînd la o 
parte formrulrarea pohtică, foarte semnificativă, a concepţiei acesitor 
domni despre revoluţie, din punct de vedere militar trebuie rele
vat următoarele : 

1 .  Disciplina de fier, singura care poate asigura victoria, este 
tocmai reversul „amînării politicii interne" şi al dictaturii militare. 
Cum se rpoate ajunge la această d1sciplină ? Domnii aceşrtia ar fi 
trebuit să tragă unele învăţăminte din Baden şi Palatinat 328• Doar 
este un fapt evident că dezorganizarea armatelor şi slăbirea com
pletă a disciplinei au fost atît rcondiţta cît şi rezultatul oricărei 
revoLuţii victorioase de pînă acum. Franţa ia aV\Ut nevoie de pe
rioada 1789-1792 pentru a reorganiza o singură armată - cea a 
lui Dumm.wiez - de aproximativ 60 000--80 OOO de oamoo.i, dar şi 
această armată s-a descompus din nou, şi Franţa n-a avut, putem 
spune, o armată organizată pînă la sfîrşitul anului 1 793. Ungaria 
a ravurt nevoie de perioada martie 184�ijlocul anului 1849 ca să 
aibă o armată ou adevărat organizată. Şi cine a introdus disciplina 
în armată în timpul primei revoluţii franceze ? Nicidecum gene
ralii, ·care în timpul unei revoluţii abia după cîteva victorii încep 
să se bucure de influenţă şi autoriitate în rîndul armatelor impro
vizate, d teroarea politicii interne, forţa civilă. 

Forţele de luptă ale coaliţiei : 
1 .  Rusia. Rresupunerea că 300 OOO de oameni alC'ătuiesc trupele 

apte de luptă, dintre care 200 OOO sub arme pe teatrul de ["ăzboi, 
este exagerată. Passe encore *· Dar ei nru pot rajunge în două luni 
nici la Rin (în orice caz, avangarda nu poate ajunge la cursul 
inferior al Rinului, la Koln) , nici în Italia superioară. Pentru o 
acţiune simultană, pentru o bună organizare a dizlocării impreună 
cu Prrusia, Austria etc., este nevoie de trei luni - o armată rusească 
nu mărşăluieşte peste 2-21/2 mHe germaine pe zi, şi din trei zHe 
una se odihneşte. Au trecut aproape două luni pînă .cînd şi-a făcut 
apariţia pe teatrul de război în Ungaria. 

2. Prusia. Mobilizarea : cel puţin 4--6 săptămîni. Mizarea pe 
trecerea la inamic, răscoale etc. este foarte riscantă. In cel mai 
bun caz, Prusia va putea dispune de 150 OOO de oameni, iar în cel 
mai rău caz nu va 1avea, probabil, nici 50 OOO de oameni. Să scon
tezi aici o treime şi o pătrime este curată şarlatanie ; totul depinde 
de întîmplare. 

3. AUJStria. La fel de chanceux ** şi de încurcat. Ai'Ci un calcul 
al probabilităţilor a la Techow este ,absolut imposibil. In cel mai 
bun caz, Austria va da, poaite, potrivit datelor lui T[echow]� 

24* 

* - Dar treacă asta. - Nota trad. 
** - problematic. - Nota trad. 
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200 OOO de oameni 1împotriva Franţei ; în c'el mai rău caz nu va 
putea da nici măcar un om şi via fi în situaţia de a opune france
zilor la Triest cel mult 100 OOO de oameni. 

4. Armata confederaţiei. - Două 1treimi din armata bavareză 
va fi cu siguranţă împotriva :revoluţiei, şi pe ici pe ·colo se vor 
mai găsi cîte unii. ln decu!'s de trei luni de zile se va putea, în 
orke oaz, forma un corp de 30 000-50 OOO de oameni şi, pentru 
început, ei vor fi destul de buni împotriva unor soldaţi ai re
voluţiei. 

5. Danemarca va rpurt:ea trimite de la început pe front 40 000-
50 OOO de soldaţi buni. Şi, ca şi în 1813, suedezii şi norvegienii 
vor trebui să ia şi ei pairte 'la .această mare cruciadă. T[echow] nu 
se gîndeşte la ,aceasta şi nici la Belgia şi �a Olanda. 

Forţele armate ale revoluţiei. 
1 .  Franţa. Are 430 OOO de oameni sub arme. Dintre ia.ceştia 

100 OOO în Algeria. 90 OOO - adi-că o pătrime din ceea ce ramme 
- nu slÎnt present sous les armes *· Rămîn 240 OOO, dintre care, 
deşi .căile ferate s-au îmbunătăţit acum considerabil, în decurs de 
4-6 săptămîni nu voT putea ajunge mai mul1t de 100 OOO de oameni 
la graniţ,a gel'mano-belgiană şi 80 OOO de oameni la icea dintre 
Savoia şi Piemont. Siardinia va încerca de data aceasta, oa şi Belgia 
în 1848, să joace rolul unei stînc'i în mare ; de aceea, dacă armata 
piemonteză, şi aşa plină de fii de ţărani bigoţi din Sardinia - cu 
ofiţeri aristocraţi, cel puţin în actuala ei conformaţie - v:a rămîne 
credin'Cioasă revoiluţiei, cum îşi închipuie T[echow] , aceasta este 
o mare problemă. Victor Emanuel şi l-a luat ca model pe Leopold, 
c'est dangereux * * ·  

2. Prusia - ? 3.  Austria - ? Aceasta în ceea ce priveşte tru
pele regulate, organizate. Cît despre detaşamentele de parrt:izani, 
numărul lor va fi legiune, desigur, d ar nu vor fi de nici un folos. 
Dacă in primele luni se va putea forma din soldaţii apţi de luptă 
care vor trece de p artea revoluţiei o armată de 50 000-60 OOO de 
oameni, asta va fi mult. Dar de runde să se ia ofiţerii într-un timp 
aJtît de scurt ? 

Avînd în vedere toate acestea, pare mai probabil că dacă 
revoluţia izbucneşte anul viitor, va trebui, la început - fiindcă 
ceea ce i-a d at lui Napoleon posibilitatea să formeze repede armate 
uriaşe, şi anume cadrele bune, lipseşte în mod inevitabil în oricare 
revoluţie (chiar şi în Franţa) -, sau să ·rămînă în defensivă, sau 
să se limiteze la prodamarea formală a revoluţi·ei din P,aris şi la 
expediţii ;total nes.atisfăcătoare, blamabile şi dăunătoare, de tipul 

* - prezenţi sub arme. - Nota !rad. 
** - aceasta este periculos. - Nota trad. 
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Risquons-Tout 329 !Pe o scară mai mare. ln afară numai rde •cazul oind 
fm:ităreţele de rpe Rin .ar cădea 1a primul asalt şi armata piemonteză 
ar ·da ascultare chemării 1cetăţeanului T�chow, sau oind dez-organi
zarea trupelor prusiene şi austriece dă rposib�litatea de a pune 
imediat stăpînire rpe oraşele Berlin şi Viena, ca centre, şi, prin 
aceasta, ar sili Rusia Ila defensivă, sau cînd ar interveni alt� �veni
mente, ce nu p-ot fi :prevăzute. Dar a te baza pe itoate acestea şi a 
face un ca:lcul al probabilităţilor a la Techow este inutil şi 1arbitrar, 
aşa .cum m„am convins de mult, <din propria mea experienţă. Se 
poate spune un singur lucru, că totul depinde în foa'fte mare 
măsură de Provincia renană. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. ·Engels und K. Marx•, 
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 

1 24 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra] , 13 octombrie 1851 
28, Dean Street, Soho 

Probabil că ai văzut în „K[olnische]Z[eitung] 11 declar.aţia s·cnsa 
de mine în legătură cu bîrfelile răspîndite de „A[llgemeine] Z[ei
tung] 11 rdin A[ugsburg] 330• Trăncăneala deveni1Se de nesuportat. 
Scopull uranărit în ultimul timp de .a.ceste puşlaunale prin atacurile 
lor necontenite <din toate ziare.le germane a !fost, rdurpă •cum ştiu din 
suPsă stgură, să mă rpună în faţa unei dileme. Eu trebuia sau să 
condamn în mod public conspiraţia, deci şi rpe tovarăşii noştri de 
partid, sau s-o recunosc în mod .public şi, .astfel, 1să icomit o trădare 
„juridică " .  Dar domnii ăştia sint rprea grosolani ica să ne poată 
prinlde pe noi. 

Weydemeyer, la 29 septembrie, a plecat de la Havre cu vaporul 
spre New Yiork. Chiar în Havre l-a întîlnit pe Reich, care pleca şi 
el peste ocean. Reich .a fost arestat împreună cu Schramm * ,  el 

* Konrad Schramm. - Nota red. 
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ne-a informat că poliţia a găsit la Schramm o copie a procesu
lui-verbal în care sînt notate dezbaterile ce au dus la duelul lui cu 
"Wilhch, procesul-verbal al acelei 'şedinţe de seară cînd eiJ. l-a 
insultat pe Willich şi a părăsit şedinţa 331 • Acest document esite scris 
de mina lui şi nu are semnătură. De aici poliţia a afilat că se 
numeşte S[chramm] . şi nu 1 1Bamberger" , de ,al cărui paşaport se 
servea el La Paris. Pe de altă parte, acest proces-verbal l-a !derutat 
şi mai mult pe d-l şef al poliţiei Weiss et Co., prin faptul că numele 
noastre erau amestecate în această poveste murdară. De vireme ce 
Schramm a făcut această prostie, cel puţin avem consolarea c'ă 
acest 1 1om de onoare" va fi pedepsit tocmai peilltru aceasta. 

Aşadar, Kinkel a folosit cele 160 1. st. trimise din America 
pentru a pleca el însuşi, împreună cu salvatorul său, Schurz, în 
America, ca să facă acolo o colectă * ·  Dacă, pentru acest scop, a 
ales bine tocmai momentul de pressure on the american money
market ** ,  este o mare problemă. El şi-a ales ,acest moment pentru 
a ajunge înaintea lui Kossuth şi se hrăneşte cu speranţa că va 
găsi un pri'lej oarecare pentru a-l îmbrăţişa în public pe Kossuth 
în această ţară a viitorului şi apoi să poată citi în toate ziarele : 
KossUJth şi Kinkel I 

Profitînd de zarva iscată în legMură cu a sa emancipare a 
sclavilor, d-l Heinzen a întemeiat o nouă societate pe acţiuni la 
New York şi continuă să scoată zimul său sub un titlu oarecum 
schimbat. 

Stechan - să nu te încrezi în nici un straubinger - de mai 
multe săptămîni se află aici, în suita lui Willich-Schapper. Cînd 
s-a descoperit faptul că -scrisoarea sa către gîndacul Dietz a căzut 
în mina poliţiei din Hanovm, St[echan] a trimis o corespondenţă 
la 1 1Norddeutsche Z[eitung] " ,  în care anunţă că d-lui Dietz i s-a 
forţat biroul (quelle betise I ***) şi i-au fost sustrase scrisorile. 
După cum s-a constaitat acum, spionul ar fi Haupt din Hamburg, 
care de mult timp este în slujba poliţiei. Ce noroc că, în urmă 
cu cîteva săptămîni, am [mpiedic'at orice amestec în afacerea Dietz
Stechan. Cît despre Haupt, nu am mai auzit nimic de el şi în 
zadar îmi sparg capul să găsesc o posibilitate să-i transmit o scri
soare, căci H[aupit] trebuie să dea explicaţii. Am făcut o încercare 
prin Weerth, dar ai casei nu l-au primit, sub pretext că H[aupt] 
nu-i acasă. Que penses-tu de Haupt ? **** Eu sînt convins că nu 
este şi nici n-a !fost vreodată spion. 

* Vezi volumul de faţă, p.  347. - Nota red. 
** - de depresiune pe piaţa financiară americană. - Nota trad. 

*** - ce prostie ! - Nota trad. 
**** - Ce părere ai despre Haupt ? - Nota trad. 
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Se pare că şi Edgar Bauer este aici. Eu nu l ... am văzut încă. 
Acum o săptămînă a sosit aici Blind cu soţia (madam Cohen) ca 
să viziteze expoziţia ; duminica trecută .a plecat din nou. De luni 
nu l-am mai văzut, şi anume din oauza următorului incident stupid, 
din care îţi vei putea da seama cît de mult este sub papuc neferi
citul ăsta. Astăzi am primit o scrisoare loco, 'În care mă anunţa 
că pleacă. Aşadar, lunea trecută a fost la mine împreună cu 
soţia lui. Afară de ei llllai erau de faţă Freiligrath, Wolff cel 
roşu * (care, !Îţi spun fo treacăt, şi-a Jăcut idin nou apariţia, pe 
nepregătite, la noi şi, în plus, s-a căsătorit ou o englezoaică 1 o 
femeie savantă) , Liebknecht şi nefericitul Pieper. Soţia lui Blind 
este o evreică vioaie şi am rîs şi am trăncănit foar.te veseli, pînă 
cînd „tatăl tuturor minciunilor" ** a adus vorba despre religie. 
Ea a început să laude ateismul, pe Feuerbach etc. Eu l-am atacat 
pe F[euerbach] , dar, bineînţeles, iîntr-un mod foarte manierat şi 
prietenos. La început am avut impresia ·că evreicii îi face plăcere 
discuţia şi acesta a fost, desigur, singurul motiv pentru caire m ... am 
lansat în considerente pe această temă, care mă plictiseşte. In 
momentul acela, nedelicatul meu eC'ou doctrinar, d-l Pieper, a 
început să emită sentinţe ca un oracol şi, trebuie să recunosc, nu 
cu prea mult tact. Deodată văd că ochii doamnei înoată în lacrimi. 
Blind, plin de melancolie, îmi aruncă nişte priviri mustrătoare, ea 
a plecat rşi „nimeni n-a mai văzut-o vreodată" ***, ni lui non 
plus ****. O asemenea aventură n-aun avut în toată lunga mea ex
perienţă. 

Pieper a plecat împreună cu familLa Rothschild la Frankfurt 
pe Main. Şi-a făcut un obk'ei foarte dezagreabil : cînd stau de 
vorbă cu dnev.a, se amesitecă în discuţie iPe un ton prostesc, de 
mellito r. 

Ceea ce abia ieri au învăţat, azi vor să înveţe pe alţii. 
Ah, ce digestie raipidă au aceşti domni *****. 
Onorabilul Gohringer mi-a trimis o summons ****** pentru 

ziua de 22 luna aceasta, în legătură ,cu o veche datorie. Totodată, 
acest mare bărbat a 1p!leC'at la Southampton pentru a-l primi ipe Kos
suth. Se pare că eu trebuie să plătesc .cheltuielile pentru festivită
ţile de primire. 

* Ferdinand Wolff. - Nota red. 
** Dante. „Divina comedie", „Infernul" ,  cin tul XXIII (prin aceste cuvinte 

in poem este caracterizat diavolul). - Nota red. 
*** Goe the. „Pescarul".  - Nota red. 

**** - şi nici pe el. - Nota trad. 
***** Schiller. 11Die Sonntagskinder" .  - Nota red. 

****** - citatie. - Nota trad. 
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Am primit din Pmis două scrisori : una de la Ewerbeck şi alta 
de La Sasonow. D-l Ewerbeck publică o operă n·emuritoare : iL'Alle
magne et Ies Allemands " .  Cuprinde perioada de la Arminius der 
Cheruske (aşa îmi scrie el, textual) pînă la anul 1850 de la naş
terea Jui Hristos. Tuni cere nişte note biogr.afice literar-istori·ce 
despre trei bărbaţi : F. Engels, K. Marx şi B. Bauer. Rahatul ăsta 
a început să fie tipărit. Que faire ? * Mă tem că dacă nu-i răs
pund individului ăstuia, el va pune în circulaţie cine ştie ce absur
dităţi în legătură cu noi. Scrie-mi care-i părerea ta în legătură 
cu aceasta. 

Fără îndoială, lucrul cel mai interesant în scrisoarea lui Saso
now este locul expediţiei : „Paris " .  Cum de a ajuns S[asonow] la 
Paris în momentul acesta dificil ! Il voi ruga să-mi lămurească acest 
mister. El, la rîndul lui, se plînge foarte mulrt de Dronke, care ar fi 
un faineant * *  şi se lasă „enjâler" *** de nişte burghezi. S [aso
now] pretinde •că el ar fi tradus jumătate din „Manifest" * * * * ,  iar 
D [ronke] s-ar fi angajat să traducă cealaltă jumătate. Din cauza 
neglijenţei şi leneviei lui obişnuite, nu a ieşit nimic. Trebuie să 
recunoaştem că asta seamănă peilfect cu D [ronke] al nostru. 

După ce d-l Campe mi-a respins propunerea în legătură cu 
broşura împotriva lui Proudhon, iar d-l Cotta şi, mai tîrziu, L6-
wenthal (prin mijlocirea lui Ebner la Frankfurt) propunerea mea 
cu privire la editarea economiei politice, se pare că pentru aceasta 
din urmă •Se deschid, în sfîrşit, unele perspective. Peste o săptămînă 
voi şti dacă se vor reali:m. Este vorba de un editor din Dessau, tot 
prin mijlocirea lui Ebner. Acest Ebner este un prieten al lui 
Freiligrath. 

De la „Tribune " n-am primit încă nici o scrisoare şi mc1 n-am 
văzut-o încă niciodată, dar nu mă îndoiesc că lucrurile merg 
înainte 332• In orice caz, în cîteva zile trebuie să se lămurească. 

Trebuie să-mi comunici, în sfîrşit, fie şi pe scurt, părerile tale 
cu privire la Proudhon * * * * * ·  Mă interesează ·c'U atît mai mult, cu 
cît acum mă ocup cu elaborarea economiei politice. De altfel, în 
ultimul timp am lucrat la bibliotecă - unde continui să mă duc -
şi am studiat în •special tehnologia, istoria ei, şi agronomia, ca 
să-mi formez cît de cît o părere gener.ală despre aceste probleme. 

* - Ce-i de făcut ? - Nota trad. 

** - leneş. - Nota trad. 

*** - îmbrobodit. - Nota trad. 

**** K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist•. (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 461-495. 
- Nota trad.). - Nota red. 

***** P. J. Proudhon. „Ideea generală a revoluţiei în secolul al XIX-lea". 
- Nota red. 
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Ce se mai aude cu criza comercială ? In „Economist" apar 
consolările, ·asigurările solemne şi cuvîntările care premerg, de 
regulă, crizelor. Revista nu reuşeşte însă să-şi ascundă teama de 
criză, deşi caută să alunge prin vorbărie teama celorlalţi. Dacă îţi 
cade ·în mină cartea : J ohnston. „Insemnări despre America de 
Nord " ,  2 vol., 1851 , vei găsi în ea tot felul de observaţii interesante, 
căci acest J [ohnston] este un Liebig al Angliei. Poate că găseşti 
într-una din bibliotecile de împrumut de la Manchester un atlas 
de geografie fizică de 1 1Johnston", să nu-l confuzi cu cel de mai 
sus. El cuprinde rezultatul tuturor cercetărilor, mai vechi şi mai 
noi, în acest domeniu. Costă 10 guinee. Deci nu e pentru particu-
1.a:ri. Despre dear * Harney nu se mai aude nimic. Se pare că este 
tot în Scoţia. 

Englezii recunosc că americanii au ieşit pe primul loc La expo
ziţia industrială şi că i-au întrecut în toate domeniile. 1. Gutapercă. 
Materii prime noi şi noi tipuri de producţie. 2. Arme. Revolvere. 
3. Maşini. Secerători, semănători şi maşini ide cusut. 4. Dagherotipul 
folosit pentru prima oară pe scară largă. 5. Navigaţia, iahturile. 
In sfîrşit, pentru a arăta că pot livra şi articole de lux, au expus 
un bulgăre enorm de minereu de aur din California şi alături un 
servidu din aur curat. 

Salut I 

Publicat pentru prima oară 
în : ,,Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

1 25 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 333 
la Londra 

Dr.agă Marx, 
Alăturat 1îţi trimit un !Post Office Order ** pentru două lire 

sterline. Particulars *** sînt aceleaşi. Povestea cu G6hringer este 

* - scumpul. - Nota trad. 
** - mandat poştal. - Nota lrad. 

*** - formalităţile. - Nota trad. 
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destul de regretabilă. Va trebui să plăteşti ; domnii de la County 
Oourt * dau imediat sentinţa, şi el .are dovadă scrisă. In locul 
tău aş procura cît mai repede banii pentru achitarea datoriei, pre
cum şi pentru cheltuielile de judecată şi i-aş trimite individului, i1 
n'y a rien a faire ** , iar să te prezinţi la judecată şi să fii con
damnat costă şi mai mu'1t şi nici nu e prea plăcut. De ce sumă este 
vorba şi de dt poţi tu să faci rost ? Scrie-mi cît mai exact despre 
toate astea şi voi foc:e, desigur, tot ce-mi stă în putinţă, oricît aş 
fi eu însumi de strîmtorat 1în momentul de faţă, ca să nu-i las rpe 
brokers *** să intre în casa ta. 

P ovestea cu Schr[amm] **** nu este prea plăcută, ar fi fost 
mai bine dacă nu am fi fost de loc amestecaţi în porcăria asta. 
Faptul că procesul-verbal ou simpaticele certuri în legătură cu 
sumele a34 1încredinţate lui B [auer] ***** şi Pf[ănder] se găseşte 
în mîinile a.cestor domni nu este de loc plăcut, iar Schr[amm] 
merită să i se tragă o chelfăneală pentru că a purtat la el aseme
nea lucrl\.lri. In orice caz, aşa îi trebuie, n-are decît să stea un 
timp în po:evenţie pentru asta şi .să ,primească 6 luni pentru paşa
port ifa],s. 

în .ceea ce-l priveşte pe Haupt, eu nu-l voi considera spion 
înainte de a avea o dovadă despre acest ll\.lcru. Se poate că indi
vidul ăsta a făcut în cachot Bevuen ******, şi aq:ioi povestea cu 
Darriels, care ar fi fost arestat în urma denunţului lui, trezeşte, în 
orice caz, bănuieli. Dar trăncăneala în 1legătură {;U el a celor din 
Windrrnill Street este cu atît mai 1stuptdă, cu oît coincide ,cu forţarea 
biroului lui Dietz. Poate Halllpt a reuşit să deschidă din Hamburg 
biroul acestui gîndac. De ce nu face Dietz o reclamaţie la poliţia 
engleză ? De altfel, ar fi, desigur, foarte bine dacă Haupt ar putea 
fi detemninat 1să dea expUcaţii. Dacă-i trimiţi lui Weerth o scrisoare 
pentru el, cred că în decurs de două săptămîni W[eerth] v'a găsi 
totuşi o ocazie să i-o predea personal şi, la nevoie, să se ducă 
chiar la el la birou. Un negustor poate fi oricînd găsit. 

Povestea cu Bl[ind] şi soţia lui este, desigur, absolut fără pre
cedent. Să verşi lacrimi şi s-o iei la sănătoasa pentru că d-l Pieper 
îl vorbeşte de rău pe Feuerbach c'est fort *******· 

Tu foloseşti cuvîntul „căsători t" Teferindu-te la Wolff cel roşu 
în sensul englez solid-burghez ? Mai că-mi vine să cred că aşa 

* - instanţa judecătorească a comitatului. - Nota trad. 
** - nu-i nimic de făcut. - Nota trad. 

*** - portărei. - Nota trad. 
**** Vezi volumul de faţă, p. 339. - Nota red. 

***** Heinrich Bauer. - Nota red. 
****** - prostii în închisoare. - Nota trad. 

******* - e tare. - Nola lrad. 
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este, ,C'ăci l-ai subliniat. Dar ar fi prea de tot. M. Wolff bon epoux, 
peut-etre meme bon pere de farrnille ! * 

Cred că cel mai bine ar fi dacă i-ai închide gura lui Ewerbeck 
cu aîteva notiţe succinte, ca să nu-l indispui, căci n-ar fi de nici 
un folos oa individul ăsta să răspîndească în Franţa nişte absurdi
tăţi exagerate în legătură .cu noi. De altfel, în încercările lui de a 
deveni un om mare, el vădeşte o tenaC'1tate greu de înţeles, care 
îi biruie chiar şi zgîr,cenia ; căd noua operă, „nemuritoare " ** fără 
îndoială, este editată tot .pe cheiltuiala lui, cu perspectiva de a vinde 
50 de ·exemplare. 

Dacă mai auzi ceva ·de Sasonow, ţine-mă şi pe mine la curent. 
E o 'aventură picantă, şi Mr. Sasonow devine foarte suspect. 

Chiar acum mă ocup cu consp ectarea pasajelor neC'esare din 
Proudhon. Aşteaptă rpînă la sfîrşitul acestei săptămîni şi ţi-l voi 
înapoia îm1preună cu observaţiile mele. Calculele acestui individ 
sînt şi de data 'aceasta grozave. Unde este o cifră este o greşeală. 

Cum se va desfăşura criza aici nu se poate spune încă. Săptă
mîna trecută nu s-a întreprins nimic din cauza reginei 335• Nici 
săptămîna asta nu s-au făcut prea multe. Dar pe piaţă se observă 
o downward tendency *** a preţuri�or �a produsele industriale, în 
timp 'ce preţurile la materiile prime rsînt încă ferme. Peste cîteva 
săptămîni vor scădea considerabil preţurile şi la unele şi l'a altele 
şi, probabil, judecind durpă perspectivele actuale, relativ mai mult 
Ia produsele industriale decît la materiile prime, deci filatorul, 
ţesăt.orul, imprimerul vor trebui să muncească cu un profit mai 
mic. Şi asta este deja foarte suspect. In ceea ce priveşte piaţa 
amerioană, există pericolul rc'a accesul spre ea să fie închis, veştile 
din Germania nu sînt prea favorabile, şi dacă pieţele continuă să 
se restrîngă tîn felul aC'esta, s-ar putea ca peste icîteva săptămîni să 
trăim începutul sfîrşitului. Cî·t priveşte America, este greu de spus 
dacă pressure * * * *  şi falimentele (fosumînd un pasiv de 16 OOO OOO 
de dolari) sînt un adevărat început sau sînt numai semne prevesti
toare de furtună. 1n orice ·caz, rîn Anglia se observă indicii foarte 
importante de ,furtună. Iron trade * * * * *  este complet para1izată, şi 
ceile două bănci, băncile din Newport, care, în mod special, o asi
gurau cu fonduri băneşti au sărit în aer ; tîn afară .de recentele fai
lures ****** din Londra şi Liverpool, acum a dat !faliment rUn spe-

* - D-l Wolff soţ bun, poate chiar bun tată de familie I - Nota trad. 
** Ewerbeck. „Germania şi germanii". - Nota red. 

*** - tendinţă de scădere. - Nota trad. 
**** - depresiunea. - Nota trad. 

***** - Industria siderurgică. - Nota trad. 
****** - falimente. - Nota !rad. 
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culant .cu untură din Glasgow, iar la Stockexchange * din iLondra 
d-<l Thomas Allsop, prieten •cu O'Connor şi cu iHa:mey. N-am văzut 
ştirile sosite astăzi din districtele industriei Linii, .mătăsii şi a celei 
metalurgice, cela ne sera p as trop briltlant non plus **· In orke caz, 
existenţa indiciilor nu mai poate fi pusă la îndoială şi se poate pre
vedea - ba există aproape certitudinea - că zvîrcolirile de pe 
continent vor 1coincide în primăvara viitoare cu o ·Criză destul de 
serioasă. Se pare ·Că nici chiar Australia nu poate fi de prea mare 
ajutor ; de 'Cind cu California, căutarea de aur nu mai este o nou
tate şi oamenii s�au blazat. Ea începe să devină o regular trade ***,  
iar pieţele înconjurătoare sînt ele însele atît de suprasaturate cu 
mărfuri, incit, dacă nu-şi reduc cît de dt simţitor propriul lor 
glut ****,  pot ·crea o Slliprasaturare suplimentară a pieţei ip.entru 
Noul Walles de Sud, cu cei 150 OOO de locuitori ai săi. 

Aşadar, d-l Ludovic-Napoleon s-a hotărît, enfin *****,  să-l 
concedieze pe d-l Faucher. Era de .aşteptat că de data asta nu va 
putea lăsa să treacă prorogarea fără să repete lovitura de anul 
trecut cu Changarnier - dacă o va face 1Cu acelaşi succes, rămîne 
de văzut. El este, pentru a folosi limbajul vînătorilor, în sfîrşirt, 
brought to ;bay ****** de regalişti, •Se înt·oarce :Şi�şi arată colţii. 
Dacă, 1în curînd, va fi din nou cu coada 'Între pkioare, rămîne de 
văzut. In orice caz, poziţia acestui ghinionist aventurier este atît 
de ·slăibită, înaît, ·orice ar foc'e, il est foutu ******* ; dar acum 
povestea începe să devină interesantă. Dintr-o anumită privinţă 
este păCJat c ă  faimoasa represiune împotriva lui Faucher-Carlier, 
starea de asediu introdusă pe scară tot mai largă, tirani·a j andarmi
lor etc. ameninţă să înceteze prea devreme, iar dacă laşul Napoleon 
are într-adevăr destul curaj ca să atace în mod serios legea electo
rală, el va putea obţine anularea ei ; şi asta ar fi, de asemenea, 
păcait, pentru că astfel ar da din nou măgarilor de la 13 iunie 336, 
adepţi 1ai 1progresului legal, un teren legitim, dar cine ştie ce este 
bine şi ce este rău la aceşti francezi ? Ce crezi tu despre tot acest 
r[ahat] ******** ? Tu ai acolo posibilitatea să citeşti mai multe 
ziare. 

Al tău 

[Manchester] , miercuri 15 octombrie 1851 

* - bursa. - Nota trad. 
** - nici aici lucrurile nu stau prea strălucit. - Nota trad. 

*** - o ramură industrială obişnuită. - Nota trad. 
**** - surplus. - Nota trad. 

***** - în sfîrşit. - Nota trad. 
****** - hăituit. - Nota trad. 

******* - este pierdut. - Nota trad, 
******** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 

F. E. 
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Jones mi-a trimis n 'Circulară în care spune că are nevoie de 
încă 600 de abonaţi, altminteri se duce pe 'copcă 337, mai's que puis-je 
faire ? * 

Publicat p entru prima oară 
în 'întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtau,sgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

1 26 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 338 
la Manchester 

Dragă Enge1s I 

[Londra], 19 octombrie 1851 
28, Dean Street, Soho 

Acum cîteva zile am primit o scrisoare de la Dronke, în care 
mă anunţă că va veni la Londra - după cum pretinde, din cauza 
e:xipuJ.zări1i lui - la 23 sau 24 aile acestei lUIIli I Aici .probleIIlla exis
tenţei se V'a pune acum pentru el mai acut deoît oriiaîllld. 

Iată o veste şi  mai neplăcută ! !n ultimul timp, 'Col'espondam 
cu Kolnul în felul următor : scrisorile ,adresate mie imi erau tri
mise 1a Liege rprin intermediul conductorului de tren Schmidt, 
iair eu, la rîndul meu, trimiteam o scrisoare în plic la Liege prin 
intermediul unei terţe persoane. Şi iată că acest S[chmidt] a fost 
arestat, apoi eliberat, dar cercetările continuă. !n această afacere 
este vorba, se pare, de o trădare directă. !n plus, potrivit, de altfel, 
înţelegerii, Pieper ar !fi trebuit să trimită de mult o veste din 
K6ln, unde familia Rothschild s-a oprit pentru o zi, şi din Frankfurt. 
ln loc de asta, diILtr-o scrisoare pe .care Ebner (din F[rankfurt]) i-a 
trimis-o 'lui Freiligrnth, .am aflat 1că Pieper, deşi este de o săptămînă 
l1a Rrankfurt, n-a fost încă pe la Ebner, căruia trebuia să-i predea 
o scrisoare din partea mea. Marele nostru ghinion este că agenţii 
noştri îşi îndeplinesc întotdeauna cu foarte mulită nepăsare însăr
cinările, tratîndu-le întotdeauna ·Ca pe un lucru de importanţă 
secundară. Ceilalţi au, incontestabil, 1ajutoare mai bune. 

La New York Kinkel nu a ţinut nici un miting şi nu a plasat 
nici o „obligaţie purtăitoare de dobîndă" �n folosul viitoarei repu
blli'ci germane 339, pentru 1că, după cum ise ipare, grosolanul Heinzen 

* - dar ce pot să fac 1 - Nola lrad. 
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îl subminează şi pentru că, în general, el nu ştie 1să vorbească dedt 
acolo unde este incontestabil ·considerat un mîntuitor. La Phila
delphia însă, dimpotrivă, după cum scrie el Clubului emigranţilor, 
a plasat asemenea obligaţii în valoare de 4 OOO de dolari. In 
Pennsylvania, în general, el găseşte un număr impresionant de 
catolic'i germani „amici ai luminii" 340• Toată activitatea .lui Kin
kel s-a redus la aceea că a intrat în posesiunea moştenirii lăsate 
de Johannes Ronge. Acesta a fost Ioan *· El este Hristos. 

Cu Gohringer mă voi întîlni astă-seară. Toată povestea asta 
porneş·te de la Willic'h et Co. Gohringer a dăruit, după cum se vede, 
acestor ticăloşi, în urma rugăminţilor lor insistente, b anii pe care 
i-i datoram eu. li voi emite o poliţă pentru o lună. Cred că va fi 
de aicord. Dacă nu, n-are decît să mă dea în judecată. Eu am toate 
şam.sele 1Ca rînke .timp să închei 1contraatul icu editorul idin Dessau, 
care, bineînţeles, va trebui să-mi plătească o anumită sumă sub 
formă de avans **. 

Weerth este din nou la Bradfort. II importe *** ca tu să-i scrii 
şi să-1 întrebi dacă nu oar putea să-i idea lui Haupt personal 'O scri
soaire. Impresia mea este .că toaită calomnia asta porneşte din două 
surse : pe de o parte Stechan-Dietz, pe de altă parte Willich - că
petenia derbedeilor -, ·Care pentru prima oară a trezit aici în ·rîn
durile vizitatorilor lrui Scharttner bănuiala că Haupt ar fi spion. 
Căci Willich a fost întotdeauna în legătură cu fostul subofiţer p:m
sac Bertho1d. Haupt l-a adăpostit pe acest animal la un negustor 
din Hamburg. B [ertholdl l-a jefuit pe negustor şi a fost aipoi ur
mărit de poliţie. Haupt a depus, bineînţeles, mărturie împotriva 
acestui ticălos, care se prea poate 0să fi împărţit prada cu priete
nul său Willich. Şi acesta a început să ţipe că „un biet patriot re
fugiat" este trădat. Dacă se dă în vileag povestea asta, „nobilului" 
Willich îi vor ieşi ochii din cap. Ar fi important să-l determinăm 
pe Haupt nu numai să dea lămuriri în legătură cu bănuielile as
cunse şi făţişe care există îmipotriva lui, ci, dacă este nevinovat, să 
dea o declaraţie publică, să arate 1C'ă întreaga istorie se bazează 
pe calomniile lui Willich şi, totodaită, să vorbească despre legă
tura acestuia, poate .complicitatea, cu pungaşul Berthold. Căci 
Haupt nu ştie încă nimic despre această infamie a lui W[illichJ , 
despre sursa iniţială de la care au pornit bănuielile împotriva lui. 
Dacă Weerth este de acord, poţi să-i dai o scrisoare pentru Haupt 
concepută în acest sens. La chose presse ****· ln explicaţia sa, 

* ln limba germană Ioan = Johannes. - Nota red. 
** Vezi volumul de faţă, p. 342. - Nota red. 

*** - Este important. - Nota trad. 
**** - Chestiunea e urgentă. - Nota trad. 
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HaUJpt ar trebui să atragă atenţia şi asupra lui „Dietz" ,  şi asupra 
suspectei \forţări a biroU!lui aicestuia. 

În ceea ce-l priveşte pe Ewerbeck, trebuie să-mi trimiţi cîteva 
rînduri în care să-mi dai itoate datele rprivitoare la tine, cel puţin 
pînă IÎn 1845 * ·  

Cotitura neaşteptată a d-lui Ludovic Bonaparte, indiferent ce 
-consecinţe ar avea, este o lovitură de maestru a lui Girardin. Ştii 
că la Londra domnul ăsta a intrat în legătură cu Ledru-Rollin şi un 
timp ziarul * *  său într-adevăr a fost atît de prost, 1oît era şi de 
aşteptat din paTtea unui aliat al lui Ledru[-Rollin] şi Mazzini. Şi 
deodată a făcut mişcarea asta cu suffrage universel *** ,  în favoarea 
căruia l-a determinat pe Bonaparte cu ajutorul articolelor sale, ale 
dr. Veron şi prin entrevues **** personale. In felul acesta, conspi
raţia regalistă a fost înfrîntă. Cea mai bună dovadă este furia 
lui „Journal des Debats" ,  de obicei atît de diplomat. Toţi aceştia 

alC'ătuiau o singură bandă : Faucher, Carlier, Changarnier şi chiar 
nobilul Berryer şi Broglie, 1care, aparent, se raliaseră lui Bonaparte. 
In orice caz, acum de „revoluţie" - în sensul unei izbucniri - nu 
se mai vorbeşte. 1n condiţiile votului universal, nici nu ne putem 
gîndi la aşa ceva. Dar d-lui Girardin nu-i plac înscenările revoluţio
nare. El i-a tras în aic'eeaşi măsură pe sfoară şi pe regalişti, şi pe 
revoluţionarii de rprofesie şi nu este sigur că nu-l trage în mod 
conştient pe sfoară şi pe Ludovic Bonaparte. Pentru că dacă votul 
universal va fi din nou introdus, cine îi garantează lui Bonaparte 
r·evizuirea constituţiei ? Şi chiar dacă revizuirea va fi făcută, cine 
îi garantează că va fi făcută în spiritul dorit ide el ? Totuşi, avînd 
în vedere prostia înnăscută a ţăranilor francezi, se pune între
barea dacă acest Elu du suffrage universel *****  nu va fi din nou 
ales din recunoşitinţă rpentru c'ă a reintrodus acest vot, şi anume 
dacă el numeşte by and by ****** miniştri libera!l.i şi, cu ajutorul 
unor pamflete abile, aruncă toată ['ăspunderea asupra regaliştilor 
conspiratori, care l-au ţinut în •captivitate timp de 3 ani. Asta va 
depinde de abilitaitea lui. Bonaparte ştie acum, în or�ce caz, că  nu 
se poate aştepta la nimic bun de la p arti de l'oridre *******.  

Unul dintre intermezzo-urile cele mai comice în cadrul acestei 
intrigi este starea de melancolie a ziarelor „National" işi „Siec'le",  
care, după cum •se ştie, de o bună bucată de timp făceau amîndouă 

* Vezi volumul de faţă, p. 342, 345. - Nota red. 
** „La Presse " .  - Nota red. 

*** - votul universal. - Nota trad. 
**** - întrevederi. - Nota trad. 

***** - Ales al votului universal. - Nota trad. 
****** - treptat. - Nota trad. 

******* - partidul ordinii. - Nota trad. 
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o zarvă teribilă pentru votul universal. A·cum, cînd Franţa este în 
pericol să fie din nou blagoslovită cu el, nu mai sînt în stare să-şi 
ascundă resentimentul. Căci, aşa cum regaliştii scontau ca, 'În baza 
unui suffrage restreint * ,  să fie ales Changarnier, fot astJfel aceste 
ziare scontau ca, în baza aceluiaşi vot, să fie ales CavaignaiC'. Gi
ra11din le-a 1spus-o Jfăţli;> că el ştie că sub aversiunea aor repwblilcană 
faţă de revizuirea constituţiei - care îi oferă lui Bonaparte per
spectiva de a fi reales - nu se ascunde decît ura lor împotriva 
votului universal, care nu-i ipoate aduce vktoria nici lui Cavaignac, 
nici cheii lui. Bietul „National " s'etait ideja console du depart du 
suffrage universel ** ·  

Un lucru este sigur : prin această lovitură este zădărnicită răs
·coala care se presupunea că va avea loc lîn mai 1 852 ***· Cel mult, 
acum ar putea să izbucnească mai ·curînd, dacă una din dicile stă
pînitoar·e ar încerca să dea un cou;p d'etat **** ·  

Publicat pentru prima oară 
in întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. l, 1929 

1 27 

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra], 25 octombrie 1851 

Dragă Engels I 
Cred că ai primit scrisoarea pe care ţi-am trimis-o lunea tre

cută ? lntrucît îţi cunosc punctualitatea cu care răspunzi, tăcerea 
ta mă nelinişteşte. 

* - vot limitat. - Nota trad, 
** - se consolase deja de pierderea votului universal. - Nota trad. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 551. - Nota red, 
**** - lovitură de stat. - Nota trad, 
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De la Pieper pînă în momentul de faţă n-am primit nimiic. Dacă 
nu i s-a întîmplat ceva, înseamnă că uşurinţa lui este de neiertat. 
Dronke încă n-a sosit. Din Koln nu se aude nimic. 

Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Fischer, care scrie ca un 
adevărat filistin democrat. Deocamdată, il faut le laisser faire * ,  
căci acum nu se mai poate schimba nimic. Numai de n-ar face 
prostii în ·ceea ce-l priveşte pe Kinkel. In scrisoarea lui sînt, se pare, 
aluzii la aşa ceva. 

Aşadar, după cum am aflat acum, Kinkel a procedat în felul 
următor : Din cele 1 60 1. st. 1-a trimis pe Schurz cu o misiune 
secretă in Belgia, Franţa şi Elveţia. Acolo el trebuie să obţină 
împuterniciri pentru K[inkel] de la toţi marii bărbaţi, inclusiv 
membrii adunării imperiale * *  (fără a-l exclude nici ipe late ***  

Raveaux) şi, totodată, s ă  l e  propună să garanteze un împrumut 
contractat în numele viitoarei republici germane. Aşadar, „marea 
masă "  este acum unificată, iar E. Meyen a putut dezvălui în 
„New Yorker Staatszeitung" marele secret că în prezent s-a găsit 
sensul în care se va dezvolta viitoarea mişcare în Germania, 
şi anume principiul poporaneităţii. Atît de prost cum scrie omul 
ăsta acum, n-a scris nici chiar în timpul celei mai înfloritoare 
epoci ale sale. Din punct de vedere moral, indivizii sînt total 
faliţi. Adio ! 

Al tău 

K. M. 

Deocamdată am amînat povestea cu Gohringer. Din păcate, 
la 1 noiembrie măgarul pleacă în Spania şi şi-a vîndut gospodăria 
de aiici. Or, în timpul ăsta nu mai trebuie să mă tem de vreo ac
ţiune duşmănoasă din partea !lui. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx• , 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* - trebuie să·l lăsăm să facă ce vrea. - Nota trad. 
** adică deputaţii Adunării naţionale din 1848 de la Frankfurt. - Nota red. 

*** - decedatul. - Nota lrad. 
· 

25 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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1 28 

Engels către Marx 
la Londra 

[Manchester, în j urul lui 27 octombrie 1851) 

Dragă Marx, 
Nu ţi-am. răspuns imediat la scrisoarea ta din 19 c. pentru că 

l-am aşteptat pe Weerth, care trebuia să sosească peste cîteva 
zile aici, şi am vrut să mă înţeleg cu el în chestiunea Haupt şi p en
tru că vroiam să termin :mîzgăleala aceea despre Pr[oudhon] . Asta 
o voi face astăzi şi mîine-seară ; Weerth a fost aici sîmbătă şi du
minică ; va .mai rămîne cJîtva itimp la Bradford şi de aceea nu poate 
să ia ni.ci o scrisoare cu el ; de ,altfel el refuză să facă acest lucru 
chiar şi în împrejurări mai favorabile, pentru că situaţia actuală 
din Germania este atît de strălucită, încît pentru cel mai mic motiv 
rişti să fii arestat fără multă vorbă, şi el nu are nici un chef să fie 
amesteoa>t într-un fel sau altul 1în această poveste a Ligii *· Au 
fond ** asta nu trebuie să i-o luăm în nume de rău. Totuşi el se 
oferă să !facă să-i parvină o scrisoare lui H[aupt] . cu condiţia ca el 
să nu fie de loc amestecat în această afacere. In aifară de aceasta, 
mi-a spus că în ultiJ!Ilul timp l-a rîntîlnit de cîteva ori pe H. şi 
că a vrut să voribească cu el, dar de fieaare dată acesta, foairte 
j enat, a căutat să-l ocolească şi a şters-o brusc. S-ar putea ca H„ 
în timp ce se afla în închisoare, să fi cedat insistenţelor familiei 
sale etc. şi să fi făcut unele mărturisiri, care acum îi stau pe suflet. 
ln generall. şi W[eerlh] este de părere că toate celelalte 'Poveşti 
ale lui Willic'h-Stechan sînt pure calomnii, pentru că H. n-ar pu
tea avea absolut nici un motiv să se vin.dă. 

Ii voi iscrie acum lui H. fără să semnez, căci el îmi cunoaşte 
scrisul, şi voi lăsa transmiterea scrisorii în seama lui Weerth. Ii 
voi cere să dea explicaţii publice şi îi voi arăta că istoria cu 
B [er]th[ol]d este, probabil, cauza tuturor acestor poveşti. Totuşi 
nu voi adăuga că s-ar putea <:a Willich să fi împărţit prada C'U 
B [erthold] , pentru <:ă, rîn primul rînd, Haupt se va feri să semneze 
cu numele său asemenea insinuări, în al doilea rînd, povestea 
este prea neverosimilă, d-l B (ertho1d] nefiind omul care să îm
partă icu prieteni îndepărtaţi, mai ales <:u W[illkh] , pe care, în 
fond, îl urăşte, şi, în al treilea rînd, după o săptămînă, ceilalţi ar 

* Liga com�tilor. - Nota red. 
** - In fc>nd. - Nota trad. 
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vorbi în toate ziarele despre acest lucru ca despre o nouă ca
lomnie răspîndită de d-l Marx şi s-ar face apel la simpatia filis
tinilor faţă de onorabilul Willich, care este ponegrit. Tipul este 
destul de ticălos şi nu este nevoie să-l prezentăm şi mai ticălos 
sau să se lanseze pe seama lui zvonuri, pe care le-ar putea dez
minţi cu uşurinţă. 

Ceva mai tîmpit decît scrisoarea lui Fischer n-am mai văzut 
de multă vreme. Dar m-am aşteptat la aşa ceva şi cred că nici 
din promisiunile lui băneşti n-o să iasă nimic. Nu se poate pre
tinde măgarilor democraţi să ne trimită nouă bani, cînd chiar 
oamenii lor cerşesc direct de la ei ; cel mult pot consimţi, aşa 
cum ne spune F[ischer] . să ne acorde drept de vot în problema 
folosirii acestor bani şi numai în cazul cînd am accepta să ne 
întrunim într-un conclav cu toaită această adunătură, fiind, pe 
deasupra, şi în minoritate. Planul de împrumut a la Mazzini cu 
o garanţie din partea imperiului * (Imperiul german garantează 
pentru republică !) nu este chiar atît de prost şi, în orice caz, 
pentru elaborarea lui a fost nevoie de colaborarea ituturor cer
şetorilor-model. După ce s-a făcut aiceastă descoperire, partidului 
nostru nu-i mai rămîne altceva de făcut decît să se retragă cu 
totul de pe rpiaţa financiară democrată. This impudence beats us 
hollow **.  In general, banii pe care i-am obţinut de la democraţi 
în scopuri politice au ajuns fără îndoială la noi numai per abu
sum *** ,  iar de cînd marii bărbaţi au apărut ei înşişi pe rpiaţă c a  
j oint stock company ****,  aiceastă iluzie de a rprimi un sprijin dis
pare complet. Toate cererile noastre s-ar solda numai cu refuzuri 
şi jigniri, în afară de cazul cînd Weydem[eyer] ar reuşi să reali
zeze ceva Ia New York, şi asta numai printre muncitori. 

Wee11th iţi va sorie zilele 0acestea. Nu se poate hotă11î ce să 
facă. Aire nişite oferte grozave, dar nu-i 1convine 1I1i:ci una. 

D-l Kossuth este ca apostolul Pavel, totul pentru toţi. La 
Marsilia strigă Viv·e la Republique *****,  iar la Southarrnpton -
God save the Queen ******.  De •Ce minunată moderaţie superconsti
tuţională face paradă acum individul ăsta I Dar d-lui Pettie şi clicii 
lui Harney 1le convine refuzul lui de a veni la banchetul lor. 
Chiar .d-lui Mazzini i s-ar face o primire foarte rece - 1cel puţin 
de către public. Incă unul în privinţa căruia nu ne-am înşelat. 

25* 

* Vezi volumul de faţă, p. 351. - Nota red. 
** - Această neobrăzare ne scoate de pe cîmpul de luptă. - Nota trad. 

*** - prin abuz. - Nota trnd. 
**** - societate pe acţiuni. - Nota trad. 

***** - Trăiască republica. - Nota trad. 
****** - Doamne apără pe regină. - Nota trad. 

I •' 
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De altfel, dacă la anul nu vor avea loc nici un fel de secous
ses *, nu va mai dur.a mult timp şi d-l Kossuth se va preta şi el la 
o demagogie ordinară şi gălăgioasă a la Mazzim. 

Mîine sau poimîine îţi trimit pe Proudhon. In măsura în care 
voi putea, îi voi trimite lui Fischer „Revue " ,  dar numai ultimul 
număr îl am în mai multe exemplare. N-ai putea să-mi procuri 
nr. 1-4 ? 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx " ,  
B d .  I ,  Stuttgart, 1 9 13 

129 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Engels 
la Manchester 

[Londra] , 24 noiembrie 1851 

Dragă Frederic ! 
Tu mă vei înţelege că, din cauza complicaţiilor mele fami

liale, abia aicum am posibilitatea să-ţi adresez cîteva rînduri. 
Iţi aminteşti că în ultima lui scrisoare Pieper scria că în cu

rînd se va încheia contractul pentru .lucrarea mea Anti-Proudhon **·  
Din scrisoarea lui, pe care ţi-o anexez, vei putea vedea că despre 
acest manuscris nki nu mai pomeneşte. Este aceeaşi comportare 
pe care, de şase luni, o au în permanenţă drăguţii noştri amki 
faţă de mine. Pe de altă par.te, Ebner mi-a scris ·că Lowenthal ar 
vrea să încerce să editeze un volum, dar n-a amintit că trebuia 
să încep cu „Istoria economiei politice". Asta ar însemna răs
turnarea întregului meu plan. Ebner mi-a mai scris că Loventhal 
nu poate să plătească decît „puţin".  Cu aceasta aş fi d.e acord 
datc•ă mi-ar edita ceea ce vreau eu să editez mai întîi. Dar dacă 
mă sileşte să-mi schimb tot planul, va trebui şi el să•mi plătească, 

* - zguduiri. - Nota lrad. 
** K. Marx. „Mizeria filozofiei" (este vorba de ediţia tradusă în limba 

germană). - Nota red. 
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ca şi cum aş fi scris direcl la comanda lui. Totuşi, deocamdată 
îi las lui Ebner deplină libertate de acţiune. El mi-a comunicat că 
nu va încheia contractul fără consimţămîntul meu. Qu'en 
penses-tu ? *- -

E bine că oamenii noştri din Ki:iln ajung, în siiîrşit, în faţa curţii 
cu juri 341 ; după cum m-a asigurat ieri editorul Schiiller din Diissel
dorf, vor fi judecaţi încă în decembrie, cînd este sesiunea extra
ordinară a curţii cu juri. 

Apropo, nu uita să--mi trimiţi urgent înapoi ziarul „Schnellpost " 
din New York. Bamberger mă grăbeşte, şi ăsta este singurul mijloc 
de a obţine de la el numerele următoare, în care se spune că sînt 
tot felul de lucruri interesante. 

Ştiu că şi tu eşti acum strîmtorat şi că eu, venind pe neaş· 
teptate la Manchester 342 şi jefuindu-<te, ţi-am încm1cat şi mai mult 
socotelile, c·el puţin pentru luna asta. Totuşi, sînt silit să ite rog 
dacă poţi să-mi faci rost la nevoie de încă 2 1. st. înainte de a 
pleca din Londra am împrumutat 2 1. st. şi mi-am luat obligaţia 
în scris să le restitui înainte de decembrie. ln orice caz,  te rog 
să-mi scrii neîntîrziat dacă este posibil sau nu. 

A sosit a�ci fratele lui Eccarius ** .  El şi toţi .ceilalţi straubingeri 
arestaţi la Hamburg au fost eliberaţi şi li s-a dat o foaie de drum. 
Faptul că Haupt n-a avut iniţial intenţia să trădeze reiese din ur
mătoarelle : 1scrisoarea adresată 1lui · de cătTe Biirgers a căzut �n 
mîinile bătrînului său, ic'are i-a cerut explicaţii şi a vrut să-l pre
dea poliţiei. El a împiedicat acest lucru, a rupt scrisoarea şi a 
adus, apoi, bucăţile la Eccarius etc. Acolo, mai întîi a reconsti
tuit scrisoarea şi a citit-o şi apoi a ars-o în prezenţa lor. Acest 
fapt este important. Presiunea familiei J-a distrus pe acest ne
fericit. 

Acum idteva zile am citit la bibliotecă e1111cubraţiile d-lui 
Proudhon despre „Gratuite du credit" 1împotriva lui Bastiat 343• 
Prin şarlatanie, 1poltronnerie *** ,  tapagerie **** şi prostie, asta de
păşeşte tot ce a făcut :pînă acum .omul acesta. Exempli gratia ***** : 
francezii cred că plătesc în medie 5-60/o dobîndă. Dar, în reali
tate, ei plătesc 1600/o. Camment donc ****** ? Iată cum. Dobînzile 
la datoriile ipotecare, chirografare, datoria publică se ridiC'ă la 
1 600 de milioane. Or, în Franţa există un capital de numai un 

* - Ce crezi despre asta ? - Nota !rad. 
** Johann Friedrich Eccarius. - Nota red. 

*** - laşitate. - Nota lrad. 
**** - zarvă. - Nota lrad. 

***** - De exemplu. - Nota trad. 
****** - Cum adică. - Nota tracL 
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miliard, aur şi argint. Deci q.e.d. *· Alt exemplu : cînd a fost înfiin
ţată Banque de France, ca,pitalul ei era de 90 OOO OOO. Atunci legea 
îi permitea să perceapă 5°/o la această 1sumă. Acum a,ceastă bancă 
operează (inclusiv depunerile etc.) cu un 1capital de 450 OOO 000-
460 OOO OOO, din care 3/4 nu-i aparţin ei, ci publicului. Aşadar, dacă 

banca (90 : 450 = 1 : 5) ar Jua în loc de 5 numai 1%, at:unci ea ar 
obţine profitul legitim. Şi pentru .că Banque de France (adică acJio

narii) la nevoie (2) s-ar putea mulţumi icu 1%, procentul pentru 
Franţa poate fi scăzut la 1°/o. Şi 1°/o c'est la rpresque gratuite du 

credit **·  
Ar trebui să vezi cum se grozăveşte tipul ăsta cu dialectique 

hegelienne *** faţă de Bastiat. 
Am dtit aici incă o dată critica ta ****·  E păcat qu'il n'y pas 

moyen ***** de a o tipări. Dac•ă aş mai adăuga şi din muştarul 
meu, ar rputea să apară sub numele noastre, ale .amîndurora, cu con

diţia, bineînţeles, să nu aducă neplăceri firmei tale. 
Kossuth, după cum ştii, a plecat în 20, dar ceea ce încă nu 

ştii este că a plecat însoţit de Lola Montez şi de cavalerul 
Gohringer. 

Schramm caută, ·CU o tenacitate şi o insistenţă sans parei1l******,  
să intre din nou in relaţii ·cu mine. 11  n'y iparviendra pas *******·  

Cum stau lucrurile cu „păţaniile de tavernă" 344 ale lui 
K. Schnapper ? ******** 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•, 
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 

Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 

* - ceea ce era de demonstrat (Quod erat demonstrandum) . 
Nota trad 

** - aceasta este aproape gratuitatea creditului. - Nota trad. 

*** - dialectica hegeliană. - Nota trad. 

**** F. Engels. „Analiza critică a cărţii lui Proudhon. •Ideea generală 
a revoluţiei !n secolul al XIX-iea»".  - Nota red. 

***** - că nu este posibil. - Nota trad. 
****** - fără seamăn. - Nota trad. 

******* - N-o să-i meargă. - Nota trad. 
******** Joc de cuvinte : „Schnapper" înseamnă ln limba germană „om 

lacom•, „mincău". ,,Schapper• = nume de familie. - Nota trad. 
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Dragă Marx, 
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la Londra 
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Probabil că ai primit cele cîteva rînduri pe care ţi le-am tri
mis alaltăieri. Dacă Weerth nu poate procura imediat banii ne
-cesari, voi căuta să rezolv această chestiune poimîine sau, cel 
mai tîrziu, 1luni. La nevoie, oricum vei putea să aimîni povestea asta 
pînă marţi. 

Alăturat îţi înapoiez scrisoarea maestrului Pieper. Poezia lui 
Heine i s-a părut foarte nimerită ca să umple cele patru pagini 
cerute de buna ... cuviinţă 345• Sper că în legătură cu Pr[oudhon] * 
îi vei scrie o scrisoare care să�l determine să acţioneze mai ener
gic, căci dacă se întoarce aici, în primul moment nu vei auzi ş i  
nu vei vedea nici un cuvînt despre manuscris. In privinţa lui Lo
wenthal, P [ieper] şi Ebner se contrazic foarte mult, dar versiunea 
acestuia din urmă esite, în orice caz, mai de crezut. In ceea ce 

priveşte ideea de a începe cu istoria economiei, despre care 
vorbeşte P [ieper] , cred că, dacă L[owenthal] are într-adevăr în 
vedere acest lucru, ar fi mai bine ca Ebner să-l împiedice, expli
cîndu-i că nu e indioat să-ţi răstoarne întregul plan, că tu ai şi 
început să lucrezi la critică etc. Dar, dacă nu se poate altfel, 
L[owenthal] trebuie să-şi ia obligaţia de a scoate două volume, 
.şi tu ai avea 1chiar nevoie de acest spaţiu, în parte pentru critica 
preliminară, în parte pentru a face ca acest 1lucru să fie oarecum 
mai rentabil pentru tine, căci onorariul pe care-l poţi aştepta nu 
este, la urma urmelor, calculat la preţurile londoneze. In cazul 

acesta, socialiştii ar forma al 3-lea volum, iar al 4-lea volum ar 
cuprinde ·critica - ce qu'il en �esterait ** - şi faimoasa „parte 
pozitivă" ,  ceea ce doreşti tu „de fapt". Aiceastă formă prezintă şi 

ea greutăţi, 1dar are avantajul că mult aşteptatul secret este dez
văluit abia la sfîrşit, şi numai după ce burghezul va urmări cele 
trei volume cu respiraţia tăiată din cauza curiozităţii, i se va 
SpUJile .că noi illU intenţionăm să fabriicăm roci 00. tfel de phlule Mo

Tison. Oameni:lor cu oarecare judocată le vor fi suficiente aluziile 

* Vezi volumul de fată, p. 354. - Nota red. 
** - ceea ce ar rămine. - Nota trad. 



358 130. Engels c!itre Marx. 27 noiembrie 1851 

din primele volume, din Anti-Proudhon *, din „Manifest" ** ,  pentru 
a înţelege despre c'e este vorba ; plebea cumpărătoare şi cititoare 
nu ar mai avea interes [Jentru această poveste dacă marele mister 
i-ar fi dezvăluit chiar IÎn volumul întîi ; ea, ,după cum spune Hegel 
în „PhănomenoJogie 11 , a citit „prefaţa 11 346, şi aici se găsesc tezele 
generale. 

Cel mai bine ar fi, desigur, să închei, în condiţii decente, dar 
cît de cît acceptabile, contractul cu L[owenthal] ; trebuie să baţi 

fierul cit e cald. Totodată, ai face bine dacă ai proceda exact 
invers de cum recomanda Sibylle . Pentru fiecare louis d'or pe care 
ţi-l scade la coală, 1să-J sileşti să accepte atîtea icoli ân plus cit 

să ajungi la aceeaşi sumă, iar aceste coli suplimentare să le umpli 
cu citate etc., care nu te costă nimic. 20 de coli a 3 1. st. sau 30 
de coli a 2 1. st. fac tot 60 1. st. ; iar ca să întocmeşti cu citate din 
Petty, Stewart, Culpeper şi alţi autori 10 coli gratuite şi fără să 
pierzi timp nu este de loc greu, şi cartea ta va de veni mai 
„erudită"„. 

Esenţialul este să ai din nou posibilitatea să debutezi în faţa 
publicului cu o carte voluminoasă, şi cel mai bine este ca subiec
tul să fie cit mai inofensiv - istoria. Mediocrii şi jalnicii publi
cişti ai Germaniei ştiu foarte bine că ar fi pierduţi dacă nu ar 
apărea de două-trei ori pe an în faţa publicului cu vreun fleac 
oarecare. li salvează tenacitatea lor, chiar dacă cărţile lor se vînd 
puţin sau numai mediocru, editorii îi consideră totuşi nişte mari 
bărbaţi, de vreme ce numele lor apar de oîteva ori în fiecare 

catalog al tîrgurilor. De asemenea este neapărat necesar să fie 
alungat blestemul care pare C'ă pluteşte asupra ta ca urmare a în
delungatei tale absenţe de pe piaţa de cărţi germană şi ca ur
mare a laşităţii editori.J.or. Să apară numai unul sau două volume 
conţinînd lucrări erudite, pline de idei, ifundamentate şi, totodată, 
interesante, scrise de tine, alors c'est tout autre chose *** ,  şi atunci 
vei putea să dai cu pkiorul editorilor dacă îţi oferă un onorariu 
prea mic. 

In plus, trebuie să mai ţii seama că această istorie poţi s-o 

* K. Marx. „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui 
Proudhon• .  (Vezi K. Marx .şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureş>ti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 65-1 79. - Nota trad.). - Nota red. 

** K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist".  (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 461. 
- Nota trad.). - Nota red. 

*** - asta este cu totul altceva. - Nota trad. 
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scrii numai la Londra, în timp ce „socialiştii " şi „critica" poţi să 
le scrii oriunde. De aceea ar fi bine dacă ai profita de ocazie 
acum, înainte ca Ies crapauds * să facă vreo boacănă şi să ne 
scoată din nou pe theatrum mundi **·  

Mîine vei primi ziarul „Schnellpost" din New York. 
Aşa cum am mai spus, nu-l lăsa pe L6wenthal să-ţi scape, 

indiferent de condiţii. Dacă nu iese nimic cu el, atunci, după 
cum scrie Pfieper] , posibilităţile lui Ebner sînt epuizate. In plus, 
cu L6wenthal se poate realiza ulterior mai mult decît cu alţii, 
întrucît îl avem pe Ebner, care îi stă pe cap la Frankfurt. Dacă nu 
obţine nimic de la L[6wenthal] , pe care-l poate presa zilnic, posi
bilitatea de a ajunge la o înţelegere cu alţi oameni care nu se 
află la Frankfurt este şi mai problematică. Trebuie să-i scrii lui 
Ebner c'ă-i dai cele mai largi împuterniciri şi că poate încheia 

imediat contractul ; cu cit lucrurile sînt tărăgănate, cu atît 
L[6wenthal] va ezita mai mult şi, în rplus, vor inrterveni temeride po
litice pentru anul 1852. Dacă la Paris va avea loc un prolog oricît 
de IIIlic, nu mai putem spera nimic de rla editori, iar d acă Bundes· 

tagul va promulga legi cu privire la presă mai înainte ca tu să 
ai contractul semnat negru pe alb, atunci ai rămas şi tu în vînt. 
Tu trebuie să cedezi sau te resigner, ce qui n'est p as trop 
agreable *** .  

Cu cît mă gîndesc mai bine la  acest lucru, cu  atît mi  se  pare 
că este mai practic să începi cu partea istorică. Soiis donc un 
peu commen;:ant, 1cette fois ! ****.  

In c'eea ce priveşte comentariile mele despre Proudhon *****,  

ele sînt prea neînsemnate IC'a să se poată face mare lucru cu ele. 
S-ar repeta povestea cu „Critica ·criticii " ******, în care eu am 

scris două-trei coli, gîndindu-mă la o broşură, iar tu ai făcut din 
aceasta o carte serioasă de 20 de coli, în care mica mea contri· 
buţie arăta foarte 1com�c. Căci tu ai scrie iarăşi atît de mult, incit 
partea mea, care şi aşa nu merită atenţie, ar dispărea complet în 
faţa artileriei tale grele. In gen&ral n-aş avea nimic împotrivă, 1n 

* - filistinii. - Nota trad. 
** - scena lumii. - Nota lrad. 

*** - să te resemnezi, ceea ce nu este prea plăcut. - Nota trad. 
**** - Fii şi tu un pic om de afaceri, de data asta. - Nota trad. 

***** F. Engels. „Analiza critică a cărţii lui Proudhon «Ideea generală a 
revoluţiei în secolul al XIX-iea» " .  - Nota red. 

****** K. Marx şi F. Engels. „Sfînta familie sau critica criticii critice. Impo
triva lui Bruno Bauer & Co." (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 2,  Bucu
reşti, Editura politică , 1962, ed. a II-a, p. 3-238. - Nota trad.). - Nota red. 
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afară de faptul că povestea ta cu Loventhal este mult mai impor
tantă şi mai urgentă. 

[Manchester] , 27 noiembrie 1 851 

Publicat pentru prima oară 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx•,  
Bd.  I, Stuttgart, 1913 

1 3 1  

.NI tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manruscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Engels 347 
la Manchester 

Dragă Engels I 

[Londra], 1 decembrie 1851 
28, Dean Street, Sobo 

lţi trimit alăturnt : 1 .  un extras din scrisoarea lui ClUJSs (din 
Washington) către Wolff ; 2. s<:risoarea lui Pieper din Bruxelles. 

Ad. nr. 1 .  Lupus a uitat să extragă încă două date, care nu 
sînt lipsite de interes pentru tine. ln primul rînd : articolul „Re
voluţie şi contrarevoluţie IÎn Germania" a apărut în „New Yorker 
Abendzeitung" în limba germană, a fost reprodus într-o iserie de 
alte ziare şi a făcut furori. Cluss nu scrie dacă articolul este o 
traducere din „Tribune" sau nu. De aceea i-am scris direct lui 
Dana. 1n al doilea rînd : d-l Wiss, principala unealtă a lui Kinkel, 
a declarat în mod public că, din punct de vedere „econom.icu ,  el 
împărtăşeşte concepţiile noastre. Vezi şi tu cum operează cîinii 
ăştia. 

Cît despre d-l Tupm.an *, el nu aminteşte nici de scrisoarea 
noastră din Manchester, nici de scrisoarea pe c'are ulterior am 
însărcinat-o pe soţia mea să i-o scrie. 

Cît despre cei din Koln * *, sistemul tică�oşilor porci emi
granţi, care îşi bagă rîtul în toată cloaca presei, este de a păstra 
la conspiration .du silence *** în legătură cu această chestiune, 

* Pieper. - Nota red. 
** Membrii Ligii comuniştilor arestaţi la Kiiln. - Nota red. 

" ** - conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 
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ca nu cumva propria lor importanţă să aibă ceva de suferit. Im
potriva ac·estui lucru trebuie să luăm atitudine. Astăzi am trimis 
la Paris scrisori împotriva justiţiei prusace, pentm ca această 
problemă să fie ridicată în .presa de acolo. Lupus a luat asupra 
sa saTcina de a scrie articolele pentru America şi Elveţia. Mainte
nant * tu trebuie să meştereşti un articol pentru Anglia, precum 
şi o scrisoare particulară către editor **-ul ziarului „Times " ,  unde 
trebuie să încercăm să trimitem <:hestia asta 348• Dacă ziarul „Times " 
care .caută acum să-şi .reîmprospăteze popularitatea şi care va fi <:U 
siguranţă flatat să fie considerat singurul ziar influent pe continent, 
el avrînd oricum o atitudine prusofobă, dacă „Times " va accepta 
acest lucru, prin intermediul lui s-ar putea să exercităm o ·:nrîurire 
asupra Germaniei. Accentul trebuie pus mai ales pe situaţia justiţiei 
din Prusia. 

Dacă această încercare, care în nici un caz nu poate strica, nu 
reuşeşte, atunci scrie din Manchester direct ziarului „Sun u. Dacă 
„Sun" primeşte articolul înaintea lui „Times",  acesta în nici un caz 
nu-l va mai publica 349, 

Poate nu ştii că din aproape toate oraşele Angliei au sosit 
adrese către O'Connor, publicate în „Northern Star" şi „Reynolds 
Paper" ,  1în care Thornton Hunt este declarat „infamous" *** ,  iar 
scena din „Copenhagen Fields " este dezaprobată cu vehemenţă 358• 
In afară de aceasta a avut loc o adunare a tuturor ,secţiilor cartiste 
din Londra, 1În cadrul căreia Th. Hunt, fiind şi el de faţă, a fost 
împroşcat cu insullte. La noile alegeri ale comitetului executiv, 
care urmează, va fi cu siguranţă dat afară. In desperarea sa, acest 
allie ****  al marelui Ruge se declară acum în rmod deschis „co
munist" .  

E. Jones l-a atacat sans rmisericorde ***** pe Kossuth, folosin
du-se de scri-soarea mea. „Eu 1îi spun că revoluţiile în Europa în
seamnă o •cruciadă a muncii împotriva capitalului, îi spun, de ase
menea, c•ă ele nu pot fi cobor.He la nivelul spiritual şi social al unui 
popor înapoiat, pe }umătate barbar, cum sînt maghiarii, care se gă-
5esc lîncă ·în staidiU!l de ·Semicivilizaţie al secolului şaisprezece, şi 
pretind în mod serios să-şi dicteze voinţa marilor focare ale ilumi
nismului - Germania şi Franţa - şi să obţină, prin viclenie, din 
partea credulei Anglii Tecunoaşterea meritelor lor" ****** 351• 

* - Acum. - Nota trad. 
** - redactorul. - Nota trad. 

*** - infam. - Nota trad. 
**** - aliat. - Nota trad. 

***** - fără milă. - Nota trad. 
****** ln original, incepind de la cuvintele : „Eu îi spun„ . •, în e;iglezd.. -

Nota trad. 
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După cum vezi, Kinkel vrea să se instaleze aici tout bonne
ment * dUipă exemplul guvernului provizoriu din Franţa. In ce 
mă priveşte, cred că imediat ce aflăm .că Weydemeyer este re
dactor al ziarului „Abendzeitung" ,  trebuie să-i trimiţi, deocam
dată sub formă de foileton, fragmente din K. Schapper, ale cărui 
prime mărturisiri le aştept cu nerăbdare. (Vezi continuarea la 
sfîrşitul scrisorii lui Pieper 352.) 

Apropo I Era cît p-aci să uit un lucru important în ceea ce 
priveşte chronique scandaleuse **. Stechan, Hirsch, Gfu:npel etc., 
pe scurt, muncitorii veniţi din Germania, au spus că doresc să 
mă viziteze. Eu îi voi primi astăzi. Au şi avut o ceartă violentă 
cu Schapper şi Willich. La adunarea Asociaţiei muncitoreşti a5a, 
Stechan a spus pe faţă că Dietz este un spion şi , deşi unii au 
strigat că el este agentul lui Marx, a obţinut totuşi instituirea 
unei comisii în care �nsă prietenii şi protectorii lui Dietz, Schapper 
şi Willich, vor juca rolul principal. Cu ajutorul acestor straubin
geri voi stîrni în orice caz noi ctize în această mizerabilă speluncă 
de croitori şi pierde-vară. 

Totodată te anunţ că am primit cele 3 1. st. 
Salut. 

Al tău 
K. M. 

Publicat pentru pnma oară 
în întregime în : Marx-Engels. 
Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1 , 1 929 

Se tipăreşte după manus�ris 

Tradus din limba germană 
şi engleză 

1 32 

Engels către Marx 854 

la Londra 

„Representants de la France, deliberez en paix !" *** a55 şi unde 
ar putea aceşti domni delibera mai liniştit decît în cazarma 
d'Orsay, sub paza unui batalion de chasseurs de Vincennes **** I 

* - pur şi simplu. - Nota trad. 
** - cronica scandaloasă. - Nota trad. 

*** - „Reprezentanţi ai Franţei, deliberaţi în linişte I" - Nota trad. 
**** - vînători de Vincennes. - Nota trad. 
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Istoria Franţei a intrat într-un stadiu de comic desăvîrşit. Se 
poate imagina ceva mai amuzant decît această parodie a lui 1 8  bru
mar săvîrşită în plină pace, cu ajutorul soldaţilor nemulţumiţi, de 
c ătre cel mai neînsemnat individ din lume şi încă, pe cît se potlte 
constata pînă acum, fără a întîmpina nici o rezistenţă ? Dar c e  
frumos a u  fost prinşi toţi aceşti măgari b ătrîni I Cel mai viclean 
vulpoi din întreaga Franţă - b ătrînul Thiers, cel mai versat avocat 
al baroului - d-l Dupin, au căzut în cursa întinsă de cel mai no
toriu dobitoc al secolului ; au căzut la fel de uşor ca şi d-l Cavaig
nac cu ţeapăna lui virtute republicană, ca şi lăudărosul Changar
nier I Şi pentru a întregi tabloul, un parlament ciuntit cu Odilon 
Barrot în rol de „Lăwe von Calbe", şi acelaşi Odilon cere, în faţa 
unei asemenea încălcări a constituţiei, să fie arestat, dar nu reu
şeşte nicidecum să fie trimis la închisoarea Vincennes I întreaga 

poveste pare într-adins născocită pentru Wolff cel roşu * ; nu
mai el poate de acum înainte să scrie istoria Franţei. A fost vreo
dată pe lume săvîrşit un coup cu proclamaţii atît de stupide ca cele 
de acum ? Iar ridicolul ceremonial napoleonian, aniversarea înco
ronării şi a victoriei de la Austerlitz, specularea constituţiei Con
sulatului etc. Faptul că aşa ceva a putut reuşi, fie şi doar pentru 
o zi, dovedeşte degradarea domnilor francezi pînă la un puerilism 
fără seamăn. 

Admirabilă arestarea marilor flecari ai „ordinii", în special a 
micului Thiers şi a viteazului Changarnier. Admirabilă şedinţa 
parlamentului ciuntit convocată în arondismentul al 10-lea, cu d-l 
Berryer, care strigă ide 1la fereastră : Vive la Republique**, pînă cînd 
întreaga bandă este prinsă şi închisă sub paza soldaţilor în curtea 
unei cazarme. Şi acest nerod de Napoleon, care numaidecît îşi face 
bagajele pentru a se muta la Tuileries. Să te chinuieşti un an în
treg şi tot n··ai putea născoci o comedie mai bună. 

Iar seara, cînd nerodul Napoleon s-a aruncat, în sfîrşit, în mult 

doritul pat din Tuileries, deşteptul, cu siguranţă c ă  tot nu şi-a dat 

seama care este situaţia lui. Le rconsulat sans le rpremier consul I*** 

Nici un fel de greutăţi interne deosebit de serioase - nu mai se
rioase decît cele întîmpinate în .general de trei ani de zile -, nici 
un fel de greutăţi financiare deosebite, nici măcar rpentru propria 

Jui pungă, nici o coaliţie •la graniţă, nici un Saint Bernharo de tre
cut, nici un Marengo de cîştigat I Intr-adevăr dezolant. Şi nici 

măcar o Adunare naţională care să zădărnicească marile planuri ale 

* Ferdinand Wo!ff. - Nota red. 
** - Trăiască republica. - Nota trad. 

*** - Consulatul fără primul consul. - Nota !rad. 
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eroului nerecunoscut ; nu, astăzi, cel puţin, măgarul este la fel de 
liber, la fel de independent ca şi bătrînul Napoleon în seara de 
18 brumar şi se simte atît de nestînjenit, incit nu se poate abţine 
să nu dea la tot pasul frîu liber măgamlui din el I Ingrozitoare 
perspectivă a 1ILpsei de contradicţii I 

Mais le ,peuple, le peuple I - Le peuple se fiche p as mal de 
toute cette boutique *,  se bucură ca un copil de dreptul de vot ce 
i-a fost acordat, şi îl va folosi probabil tot ca un copil. Ce se poate 
aştepta de la aceste alegeri ridicole care vor avea loc de duminică 
într-o săptămînă, dacă, în general, vor avea loc ! Nici presă, nici 
mitinguri, stare de asediu în toată regula şi, în plus, ordinul de a 
alege deputaţii pînă în două săptămîni. 

Ce va ieşi din toată această poveste ? „Să ne situăm pe punctul 
de vedere istoric-mondial" 356 şi ni se va oferi o temă straşnică pen
tru declamaţii. Aşa, de pildă : trebuie să se lămurească dacă regi
mul p retorian din timpul împăraţilor romani, - c are avea ca pre
misă un stat întins, organizat milităreşte, o Italie depopulată şi 
absenţa unui proletariat modern - este posibil într-o ţară limitată 
geografic, cu o populaţie densă cum este Franţa, care are un nu
meros proletariat industrial. Sau : Ludovic-N[apoleon] nu are un 
p artid propriu ; pe orleanişti şi legitimişti i-a călcat în picioare, şi 
acum trebuie să facă o cotitură spre stînga. O cotitură spre stînga 

implică o amnistie, o amnistie implică o coliziune etc. Sau : votul 
universal constituie temelia puterii lui L[udovic]-N[apoleon], el nu-l 
poate încălca, iar votul universal este acum incompatibil cu un 
L[udovic]-N[aipoleon]. Şi alte teme speculative de acest fel, c are pot 
fi discutate la infinit. După cele văzute ieri însă, nu poate conta pe 
peuple * *. Ar p ărea, într-adevăr, c ă  bătrînul Hegel, în rolul de 
spirit universal, dirij ează din mormînt istoria, silind cu toată con
ştiinciozitatea evenimentele să apară de două ori : prima oară ca 

o măreaţă tragedie, iar a doua oară •Ca o farsă j alnică, Caussidiere 
în locul lui Danton, L. Blanc în locul lui Robespierre, Barthelemy 
în locul lui Saint-Just, Flacon în locul lui Carnat şi această lepă

dătură *** împreună cu prima duzină de locotenenţi, înglodaţi în 
datorii, pe care i-a găsit, [n 'locul micului c aporal **** şi al pleiadei 
sale de mareşali. Aşadar, am ajuns la 1 8  brumar. 

Poporul din Paris s-a purtat ca un copil prost. Cela ne nous 
regarde [pas ; que le president et l'assemblee s'entretuent, peu nous 

* - Dar poporul, poporul I - Poporului puţin ii pasă de toată aceastl 
.a.facere. - Nota trad. 

** - popor. - Nota trad. 
*** Ludovic Bonaparte. - Nola red 

**** Napoleon I. - Nota red. 
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importe I * Dar faptul că armata a avut îndrăzneala sa impună 
Franţei un guvern, şi încă un astfel de guvern, asta îi priveşte, iar 
plebea se va minuna de acest drept de vot universal „liber", pe 
care urmează să-l exercite „pentru prima oară din 1804" .  

Cit de departe v a  împinge această farsă spiritul universal, după 
cum se vede, foarte supărat pe omenire, dacă în decurs de un an 
vom vedea perindîndu-se Consulatul, Imperiul, Restauraţia etc„ 
dacă va fi nevoie ca dinastia napoleoneană să fie snopită în bătăi 
pe străzile Parisului înainte de a deveni cu neputinţă în Franţa, nu
mai dracu ştie. Mie mi se pare însă că lucrurile iau o întorsătură 
ciudată, stU1pidă şi că pe crapauds ** îi aşteaptă o înjosire fără pre

cedent. 

Chiar dacă p resupunem că L[udovic]-N[apoleon] îşi va conso
lida pentru un timp puterea, totuşi o asemenea timpenie nu poate 

dura, oricît de j os ar fi căzut francezii. Ce-i de făcut ? Un lucru este 
limpede - perspective de revoluţie sint afurisit de puţine, şi dacă 

d-l Blanc şi Ledru[-Rollin] şi-au făcut ieri la prînz bagajele, astăzi 

pot să le despacheteze liniştiţi. La voix tonnante du peuple ne Ies 
rapelle pas encore ***· 

Aici şi la Liverpool, povestea asta a dus la o stagnare bruscă 
a comerţului, dar astăzi speculaţiile sînt din nou în toi la Liverpool. 

Iar titlurile franceze au scăzut numai cu 2°/o. 
In aceste condiţii va trebui, desigur, să amînăm hotărîrea noas

tră de a încerca să publicăm ceva în presa engleză în apărarea 
celor din Koln **** . 

In legătură icu articolele pentru „Tribune" ***** , care, cu sigu
ranţă, au şi apărut, scrie-i în Jimba engleză redactorului. S-ar putea 

ca Dana să fie absent, dar o business letter ** **** va p rimi, desigur, 
răspuns. Spune-i să-ţi expedieze cu p rimul vas care se întoarce o 
scrisoare în care să-ţi spună exact ce a făcut cu aceste manuscrise. 
Dacă au fost folosite în „Tr[ibune] ", să trimită cu aceeaşi ocazie 

numerele în care au fost publicate, pentru că noi n-am reţinut o 

* - Asta nu ne priveşte ; dacă preşedintele şi adunarea se omoară 
intre ei, puţin ne pasă I - Nota trad. 

** - filistini francezi. - Nota trad. 
*+* - Vocea tunătoare a poporului nu-i recheamă încă. - Nota trad. 

**** Membrii Ligii comuniştilor arestaţi la Koln. - Nota red. 
***** F. Engels. „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania".  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 3-112. - Nota 
trad.}. - Nota red. 

****** - scrisoare de afaceri. - Nota trad. 



366 1 33. Marx către Engels. 9 decembrie 1851 

copie şi, fără a avea în faţa ochilor articolele trimise, nu vom putea 
continua seria după un interval atît de lung *.  

Probabil că a fost foarte amuzant să observi ce efect au produs 
ştirile din Franţa asupra adunăturii de emigranţi europeni. Mi-ar 
fi plăcut să-i văd. 

En attendant tes nouvelles ** . 

[Manchester], 3 decembrie 1 851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1 9 1 3  

1 33 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german3 

Marx către Engels 
la Manchester 

Dear Frederic ***, 

[Londra]. 9 decembrie 1851 
28, Dean Street, Soho 

Te-am lăsat să aştepţi răspunsul, pentru că am fost quite bewil
dered **** din pricina acestor evenimente tragicomice din Paris. Eu 
n-am putut să spun ca Willich : Ciudat, noi n-am primit nici o în
ştiinţare din Paris ! Şi nici să perorez fără sfîrşit, ca Schapper, în 
faţa unei halbe de bere la Scharttner. Pentru salvarea patriei, 
S[chapper], împreună cu cîţiva scutieri de-ai lui, a dormit două 
nopţi la Scharttner sub pretextul că trebuie să stea de pază. Aceşti 
domni, ca Lowe von Calbe et Co., şi-au făcut geamantanele, dar 
pentru că prudenţa este cea rmai bună însuşire a curajului *****, ei 
au hotărît să nu plece decît atunci cînd lucrurile vor fi 11lămurite''. 

* In original, începînd de la cuvintele : „Spune-i să-ţi . . .  " ,  în engleză. -
Nota trad. 

** - In aşteptarea veştilor tale. - Nota trad. 

*** - Dragă :Friedrich. - Nota trad. 

**** - complet zăpăcit. - Nota trad. 
***** Shakespeare. „Henric al IV-iea". Partea I, actul V, scena a patra (cu

vintele lui Fals taff). - Nota red. 
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Ai citit Miserere al lui Louis Blanc ? A doua zi Bernard le Clu
biste a negat că ar fi semnat şi el această lamentaţie. 

Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Reinhardt, din Paris, şi 
„păţaniile de tavernă", despre care ţi-am vorbit în timpul şederii 
mele la Manchester. 

Pieper este din nou aici, foarte încîntat de persoana lui. Pleacă 
de la Rothschilzi, dar continuă să dea lecţii de limbă germană în 
casa lor. Madame l-a concediat din funcţia de rpreceptor perma
nent. In ceea ce priveşte planurile mele în legătură cu Proudhon, 
de la ultima lui scrisoare Pieper n-a mai făcut, n-a mai auzit şi n-a 
mai văzut nimic *· Am impresia că el consideră traducerea asta ca 
fiind propria lui creaţie, ce qui n'est pas **· 

Maintenant *** , ce să-ţi scriu despre această situaţie? Un lucru 
este limpede - proletariatul şi-a cruţat forţele. Bonaparte a învins 
deocamdată, pentru că peste noapte a transformat votul deschis în 
vot secret. Cu ajutorul milionului de lire sterline pe care, în ciuda 
declaraţiilor postume ale lui d'Argout, le-a sustras din bancă, el a 
cumpărat armata. Ii va mai reuşi odată această lovitură dacă rezul
tatul alegerilor va fi împotriva lui ? Va lua, în general, majoritatea 
parte la alegeri? Orleans-ii au plecat în Rranţa. Este greu, arproape 
cu neputinţă să faci un pronostic într-o dramă al cărei erou este 
Krapiilinski 337• In orice caz, prin această coup d'etat **** situaţia 
mi se pare a fi mai degrabă ameliorată decît înrăutăţită. Cu Bona
parte 1se poate 1termtna mai lesne decît s�ar fi putut itevmina cu Adu
narea naţională şi cu generalii ei. Iar dictatura Adunării naţionale 
bătea la uşă. 

E delicioasă dezamăgirea lui Techow et Co., care considerau 
armata franceză pur şi simplu Ies apâtres de la trinite democratique, 
de la liberte, de l'egalite, de la fraternite. Les pauvres hommes! ***** 
Iar domnii Mazzini şi Ledru[-Rollin] '.Pot acum şi ei să se ducă liniş
tiţi la culcare. Catastrofa a însemnat prăbuşirea emigraţiei, care s-a 
dovedit a fi pour rien ****** în revoluţie. Or, aceşti domni au ho
tărît să suspende istoria mondială ,pînă la reîntoarcerea lui Kossuth. 

* Vezi volumul de faţă, p. 354, 357. - Nota red. 
** - şi nu este. - Nota trad. 

*** - Acum. - Nota trad. 
**** - lovitura de stat. - Nota trad. 

***** - apostolii trinităţii democratice, ai libertăţii, egalităţii şi fraterni

tăţii. Bieţii oameni I - Nota trad. 
****** - lipsită de importanţă. - Nota trad. 
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Apropo ! Subscripţia în favoarea acestuia din urmă a adus la Londra 
exact suma de 1 00 de pence, aşa cum se citeşte - pence. 

Salut. 

Al tăl'l 
K. M. 

Apropo ! Nu ţi-am trimis cumva o scrisoare de-a lui Pieper, 
scrisă .în franceză, adresată mie ? Dacă da, trimite-mi-o neîntîrziat 
inapoi. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I,  Stuttgart, 1913 

1 34 

Se tipăreşte du,pă manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Ce fac marii bărbaţi în această eventful crisis ? * Se spune că 

L. Blanc ar fi arestat în Franţa, dar, din păcate, probabil că nu este 
adevărat, nous connaissons natre petit bonhomme **. De altfel, de 
cînd cu insurecţia de la Paris n-a ieşit nimic, sînt bucuros că prima 
furtună a trecut. Tout blase qu'on est ***, în astfel de ocazii te cu
prinde întrucîtva vechea febră politică şi în oarecare măsură eşti 
totuşi iinteresait în deznodămîllltul unei ·aJSemenea istorii . .Aicum ipot, 
cel puţin, să mă apuc din nou de rasele umane, de al căror studiu mă 
ocupam cînd s-a produs acest mare coup. 

De altfel, cu toate acestea, vechea confiance **** nu vrea să 
revină nici aici, nici la Liverpool, şi numai P. Ermen este acum tot 
atît de exuberant şi plin de încredere în Napoleon, pe cît era, în 
urmă cu patru zile, de dejected şi chapfallen *****· In general, bur-

• - criză plină de evenimente. - Nota trad. 
** - îl cunoaştem noi pe omuleţul nostru. - Nota lrad. 

••• - Oricit de blazat ai fi. - Nota trad. 
• ••• - încredere. - Nota trad. 

••••• - demoralizat şi descurajat. - Nota trad. 
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ghezii de aici sînt totuşi prea deştepţi ca să creadă într-o existenţă 
mai mult decît efemeră a acestei farse napoleoneene. Dar ce se va 
întîmpla cu tot acest rahat? Napoleon va fi ales, în privinţa asta 
nu există nici o îndoială, burghezia nu are altă alegere, şi, de altfel, 
cine va verifica buletinele de vot? Greşelile de aritmetică la numă
rătoare în favoarea aventurierului sînt foarte tentante, şi întreaga 
josnicie a claselor posedante franceze, ploconirea lor servilă în faţa 
celui mai mic succes, linguşirea pe lîngă o pouvoir quelconque * au 
ieşit de data asta la iveală mai evident decît oricînd. Dar cum vrea 
să guverneze măgarul ăsta ? El va primi mai puţine voturi ca în 1848, 
c'est clair **, poate 3 sau 31/2 milioane în total ; pentru credit asta 
înseamnă o înfrîngere primejdioasă. Nici o reformă financiară sau 
fiscală nu este posibilă, în primul rînd din lipsă de bani, în al doilea 
rînd pentru că un dictator militar le poate înfăptui numai în cazul 
unor războaie externe victorioase, ou la guerre paie la guerre **"", 
dar în timp de pace nu numai că nu există surplusuri, dar trebuie 
să se cheltuiască mult mai mult pentru armată ; în al treilea rînd, 
pentru că Napoleon este prea prost. Ce-i răimîne de făcut? La 
guerre? ****. Dar împotriva cui, poate împotriva Angliei? Sau, 
poate, despotismul militar obişnuit, care în timp de pace trebuie să 
ducă inevitab�l la o nouă revoluţie militară şi la formarea în cadrul 
armatei a unor partide de felul celor din Adunarea naţională ? Nu 
există nici o soluţie, farsa trebuie să se termine printr-un eşec. Şi 
dacă va mai surveni şi o criză comercială, atunci să vezi l 

Că L[udovic]-N[apoleon] cloceşte ceva „măreţ", nu mă îndoiesc 
nici o clipă. Dar sînt curios ce absurditate o să fie asta. Dezvoltarea 
ideilor napoleonene va atinge culmi foarte înalte, dar, ciocnindu-se 
de cele mai obişnuite obstacole, va suferi un eşec total. 

Ceea ce reiese cît se poate de limpede din toată afacerea asta 
este că roşii au abdicat, au abdicat total. Ar fi absurd să le căutăm 
acum o justificare pentru faptul că n-au opus rezistenţă în masă. 
Lunile următoare vor arăta dacă Franţa a intrat într-o asemenea 
apatie încît e nevoie de cîţiva ani liniştiţi pentru a crea roşilor 
posibilitatea unui nou 1848. Dar, pe de altă parte, cum se poate 
asigura această linişte ? 

Eu văd numai două ieşiri din această porcărie : 
Sau fracţiunile partidului ordinii, reprezentate în armată, vor 

lua Jocul „anarhiştilor", adică vor crea o asemenea anarhie încît 
pînă la urmă roşii şi Ledru-R[ollin] vor apărea în rol de salvatori, 

26* 

* - putere oarecare. - Nota trad. 
** - asta e limpede. - Nota trad. 

*** - oind războiul plăteşte războiul. - Nota !rad. 
**,_* - Războiul ? - Nota trad. 



370 135. Engels către Marx. 11 decembrie 1851 

aşa cum a apărut acum L[udovicJ-Napoleon, sau L[udovic]-N[apo
leon] va desfiinţa impozitul pe băuturi şi se va lăsa .convins să 
introducă unele reforme burgheze, dar de unde va lua el bani şi 
putere pentru asta, este greu de spus. ln acest caz, foarte puţin 
probabil, poate că s-ar putea menţine. 

Qu'en penses-tu? * 

Al tău 
F. E. 

Manch[ester], 10 decembrie 1851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Bd. I, Stuttgart, 1913 

Dragă Marx, 

135 
Engels către Marx 

la Londra 

Manch[ester]. 11 dec[em]brie 1851 

Alăturat îţi înapoiez scrisoarea lui R[einhar]dt, precum şi cea a 
lui P[iepe]r, pe care am reţmut-o un timp pentru 1chestia din Koln. 

Din grandioasa expediţie a celor 700 de vagabonzi la Paris, pe 
care ziarele au anunţat-o solemn, se pare că nu va ieşi nimic ; 
micul L. Blanc, judecînd după noile urlete de durere apărute azi în 
„Daily News ", se află şi el, deocamdată, în siguranţă, chiar dacă, 
după cum se vede, nu este la Londra. Prima lui jeluire a fost dum
nezeiască în comparaţie cu cea de astăzi. Peuple fran<;ais„. noble 
fierte„. courage indomptable„. eternel amour de la liberte„. hon
neur au courage malheureux ** - şi apoi omuleţul nostru face un 
demi-tour a droite *** Şi predică !Încrederea Teciprocă Şi unirea între 
popor şi burghezie. Vide Proudhon : Appel a la Bourgeoisie, 

* - Ce crezi despre asta ? - Nota trad. 
** - Popor francez... nobilă mîndrie... curaj neîmblînzit... eternă dra

goste de libertate . . .  cinste vitejilor infrînţi. - Nota trad. 
*** - o întoarcere pe jumătate la dreapta. - Nota trad. 
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pag. 2 * .  Şi aceste raţionamente I Dacă insurgenţii au fost în
vinşi, aceasta s-a întîmplat pentru că ei n-au fost le vrai peu
ple ** ; le vrai peuple nu ipoate fi învins ; şi dacă le vrai rpeuple 
n-a luptat, aceasta s-a întîmplat pentru că el n-a vrut să lupte pentru 
Adunarea naţională ; aici s-ar putea, desigur, obiecta că, dacă le 
vrai peuple ar fi ieşit învingător, ar fi devenit el însuşi dictator, 
dar, fiind luat iprin surprindere, nu s-a putut gîndi la aceasta şi, 
apoi, a fost atît de des înşelat ! 

Aceasta este vechea plată logică democrată, la care s-a recurs 
foarte mult după fiecare înfrîngere a partidului revoluţionar. Le fait 
est *** , după părerea mea, că, dacă de data aiceasta proletariatul nu 
s-a luptat în masă, este pentru că a fost pe deplin conştient de pro
pria lui apatie şi neputinţă şi se va supune cu resemnare fatalistă 
ciclului repetat - republică, imperiu, restauraţie şi din nou revo
luţie pînă cînd, trecînd prin cîţiva ani de mizerie sub stăpînirea unei 
ordini cît mai desăvîrşite, va aduna din nou forţe proaspete. Eu nu 
spun că lucrurile se vor petrece întocmai, dar cred că aceasta a fost 
intuiţia ·Care a predominat 1în rîndurile poporului parizian marţi **** 
şi miercuri, precum şi după instituirna votului secret şi retragerea 
burgheziei, care a avut loc după aceasta, rvineri. Este 1absund să se 
spună că nu a fost un moment prielnic pentru popor. Dacă prole
tariatul va aştepta pînă cînd problema lui va fi ridicată chiar de 
guvern, pînă cînd va avea loc o ciocnire în cadrul căreia conflictul 
să apară într-o formă mai netă şi mai precisă decît în 1848, poate să 
aştepte mult şi bine. Ultima oară, problema proletariatului şi bur
gheziei a fost pusă într-o formă destul de categorică cu prilejul legii 
electorale din 1850, dar atunci poporul a preferat să nu se bată. 
Aceasta, precum şi permanenta invocare a anului 1852 constituie în 
sine o dovadă de somnolenţă care ne dă suficient temei să facem 
pronosticuri destul de proaste şi pentru anul 1852, exceptînd cazul 
unei crize comerciale. Dar acum, după desfiinţarea votului universal, 
după izgonirea proletariatului de pe arena publică, să ceri partidelor 
oficiale să pună în aşa fel problema încît să convină proletariatului 
înseamnă să ceri prea mult. Şi cum se prezentau lucrurile în februa
rie ?***** Atunci poporul s-a ţinut hors de cause******, ca şi acum. 
Şi nu se poate nega 1că, dacă partidul -revoluţionar începe să lase 

* Vezi Proudhon. Apel către burghezie, p. 2. - Nota trad. (P. J. Prou
dhon. „Ideea generală a revoluţiei în secolul al XIX-lea". � Nota red.). 

** - adevăratul popor. - Nota trad. 
*** - Fapt este. - Nota trad. 

**** 2 decembrie 1 851 .  - Nota red. 
***** februarie 1848. - Nota red. 

****** - deoparte. - Nota trad. 
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sa-1 scape momentele de .cotitură hotărîtoare în dezvoltarea revolu
ţionară, ţinîndu-se deoparte, sau dacă se amestecă, dar nu iese în
vingător, se poate considera cu toată certitudinea •Că, pentru un 
timp, el nu mai e bun de nimic. Witness * - insurecţii:le care au ur
mat după termidor şi după 1 830 358, iar domnii ·care .strigă acum în 
gura mare 1că le vrai ipeuple aşteaptă momentul favorabil riscă să 
ajungă •cu timpul în aceeaşi situaţie ca şi neputincioşii iacobini în 
1795-1799 şi republicanii în 1831-1839 şi să se COllilpromită serios. 

De asemenea, nu se poate nega că puternica impresie produsă 
de instituirea votului secret asupra burgheziei, a micii burghezii şi, 
au bout du compte **, şi asupra multor proletari (lucru care reiese 
din toate comunicatele) aruncă o lumină ciudată asupra curajului 
şi per.spkacităţii parizienilor. MUJlţi, ev1denit, nici nu s�au g'Lndit cit 
de absurd pune L[udovic]-N[apoleon] problema şi care sînt garanţiile 
că voturile vor fi corect numărate ; dar cei mai mulţi şi-au dat seama
de înşelătorie şi totuşi au căutat să se amăgească, spunîndu-şi că 
totul este all right ***, numai ca să aibă un pretext să nu se bată. 

Judecind după scrisoarea lui R[einhar]dt, după noile dezvăluiri 
zilnice ale nelegiuirilor soldaţilor şi îndeosebi ale exceselor la care 
se dedau pe bulevarde împotriva tuturor civililor, indiferent dacă 
sînt muncitori sau burghezi, roşii sau bonapartişti, judecind după 
ştirile tot mai frecvente despre insurecţii locale chiar şi în cele mai 
îndepărtate colţuri ale ţării, unde nimeni nu se aştepta la o rezis
tenţă, judecind după scrisoarea fostului deputat francez şi commer
c;:ant **** apărută in numărU!l de ieri al ziarului „Daily News'', se 
pare că appel au peuple ***** va lua o 1întorsătură neplăcută pentru 
Bonaparte. Cercurilor largi ale burgheziei idin Paris pare-se că nu 
prea le este rpe rplac acest nou guvern cu legile privitoare la depor
tare promulgate :de el. Teroarea militară se dezvoltă prea repede şi 
prea fără Tuşine. Două treimi din Franţa se af\lă sub stare de asediu. 
Eu cred că, după toate ac'estea, cercurile largi ale burgheziei nu vor 
participa de loc la alegeri, că întreaga farsă a votării nu va duce la 
nici un rezUJltat, pentru 1că în toate locurile nesigure, unde adversarii 
lui L[udovic] -N[apoleon] vor partkipa în masă la vot, jandarmii vor 
provoca intenţionat ciocniri cu alegătorii pentru a obţine casarea ale
gerilor în aceste circumscripţii. In acest caz L[udovic] -N[apoleon] va 
declara Franţa en etat d'alienation mentale ****** şi va proclama ar-

* - Dovadă. - Nota trad. 
** - în cele din urmă. - Nota trad. 

*** - în ordine. - Nota trad. 
**** - comerciant. - Nota trad. 

***** - apelul către popor. - Nota trad. 
****** - în stare de alienare mintală. - Nota trad. 
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mata singurul salvator al societăţii. Atunci toată potlogăria va ieşi 
la iveală şi totodată se va contura limpede figura lui L[udovic]-N[a
poleon]. Dar tocmai lin timpul acestei poveşti electora[e, lucrurile 
ar putea lua o întorsătură foarte neplăcută dacă în general ne-am 
mai putea aştepta atunci la o rezistenţă serioasă împotriva unui 
guvern consolidat. 

Individul are asigurat un milion de voturi de la funcţionari şi 
soldaţi. In ţară sînt o jumătate de milion, dacă nu mai mulţi, de 
bonapaTtişti. O jumătate de milion, dacă nu mai mulţi, de orăşeni 
fricoşi vor vota pentru el. O jumătate de milion de ţărani prostă
naci, un milion se va adăuga la numărătoarea voturilor - toate 
acestea fac 31/2 milioane ; mai mult n-a avut nici bătrînul Napoleon 
în imperiul său, care includea tot malul stîng al Rinului şi Belgia, 
deci care avea cel puţin 32 OOO OOO de locuitori. De ce nu s-ar mul
ţumi el cu atît pentru început ? Şi dacă ar obţine acest număr, 
avînd împotriva lui, să zicem, chiar un milion, burghezia va trece 
curînd de partea lui. Dar poate că nu va obţine cele 21/2 milioane 
şi poate - deşi aceasta ar însemna să avem pretenţii prea mari 
la cinstea funcţionarilor francezi - nu va reuşi să obţină să i. se 
adauge cifra de un milion la numărătoarea voturilor. în orice caz, 
foarte multe depind de măsurile pe care va fi nevoit să le ia în 
această perioadă. De altfel, cine-i poate împiedica pe funcţionari 
să arunce în urnele de vot cîteva sute de oui * înainte de înce
perea votării ? 11 n'y a plus de presse **, nu va avea cine să verifice. 

In orice caz, este rău pentru Krapi.ilinski că fondurile încep din 
nou să scadă, iar pentru L. Blanc că trebuie să recunoască Anglia 
ca o ţară [iberă. 

Peste cîteva luni roşilor li se va prezenta din nou ocazia să 
arate de ce sînt în stare, poate chiar la alegeri ; dar dacă şi atunci 
vor voi să aştepte - sînt pierduţi ; în acest caz, nici chiar în mo
mentul celei mai puternice crize comerciale nu se vor alege decît 
cu o chelfăneală serioasă, care-i va înlătura pentru cîţiva ani de 
pe arenă. Ce mai rămîne din această adunătură dacă şi să se bată 
s-a dezobişnuit ? 

Pieper s-a întors la Londra ? Aş vrea să-i dau un comision 
pentru Frankfurt în legătură cu nişte cărţi, dar nu ştiu dacă mai 
este încă la Brighton sau nu. 

Lucrul cel mai rău este că acum vei avea greutăţi cu Lowenthal. 
Ar fi fost mai bine dacă contractul ar fi fost încheiat. 

* - da. - Nota trad. 
** - Nu mai există presă. - Nota trad. 
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Liverpool Market - quiet at yesterdays prices ; Manchester 
Market - firm. Some overtrading going on to the Levant. German 
buyers continue keeping out of the Market * ·  

Publicut pentru prima oară 
lll : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

1 36 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marx 
la Londra 

Dragă Marx, 
Alăturat îţi trimit o scrisoare de la Weydemeyer, pe care am 

primit-o astăzi la prînz. Veştile sînt, deocamdată, foarte bune, zia
rul lui Heinzen ** este gata să-şi dea duhul, iar W[eydemcyer] are 
de pe acum posibilitatea de a scoate un săptămînal 359• Dar cererea 
lui de a i se trimite rpînă vineri seara un articol este 1cam exage
rată, mai ales în condiţiile actuale. Şi totuşi, tocmai acum oamenii 
sînt dornici să citească o analiză a evenimentelor din Franţa şi ex
pUcaţii 'În legătură cu acestea, şi, dacă s-ar rputea spune ceva de
osebit de interesant pe această temă, succesul publicaţiei ar putea 
fi asigurat 1chiar de [a rprimul număr. iDar tocmai în aceasta constă 
greutatea, şi eu, ca de obicei, las tot greul pe tine ; în .ceea ce mă 
priveşte sînt gata să scriu despre orice, în afară de 1coup de tete *** 
a lui Krapiilinski **** . In orice caz, tu ;poţi să-i scrii despre 
aceasta un articol diplomatic care să lase posibilitatea unei reeva
luări, dar care să fie epo1cal. Eu nu ştiu încă ce voi face, dar, in 

* - Piaţa din Liverpool - calm, preţurile - cele de ieri ; piaţa din 
Manchester - fermă. O parte din surplus pleacă spre Orientul Apropiat. Cum
p ărătorii germani continuă să nu apară pe piaţă. - Nota lrad. 

** „Deutsche Schnellpost" .  - Nota red. 
*** - faptă nesăbuită. - Nota !rad. 

**** Ludovic Bonaparte. - Nota red. 
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orice caz, voi încerca ceva. Pe Scharpper nu-l pot trimite *,  .în pri
l!IlUl rînd, primul capitol a ieşit sllab şi, în al doilea rînd, nu m-am 
mai ocupat de loc de el ; de cînd istoria a început să scrie romane 
comice, concurenţa e rprea periculoasă. Deocamdată voi introduce 
în plan ceva mai multe scene comice şi apoi am să mă apuc din 
nou de treaba asta - dar pentru W[eydemeyer] nu este de loc 
potrivit şi, afară de asta, el vrea articole semnate de noi. Scrie-mi 
neîntîrziat ce ai de gînd să faci, [e temps presse ** ; vaporul de sîm
bătă nu poate sosi la New York înainte de Anul nou, şi aceasta 
este rău, şi mai rău este că ni s-a dat un termen atît de scurt. 

W[eydemeyer] ar trebui să nu se bage în chestiunile americane 
pînă cînd nu va învăţa să scrie corect termenii lor. Este păcat că 
nu are acum timp să caute să se orienteze şi să înveţe puţin limba 
engleză. „Aboluţioniştii " ** * i-ar oferi lui Heinzen o temă grasă. 
Cit despre Weerth, mă voi întîlni cu el mîine sau poimîine şi voi 
vedea ce poate face el. Săptămîna viitoare, poate chiar sîmbătă 
seara, voi fi �a Londra şi vom putea discuta despre toate ; pînă 
atunci ne rămîne numai întrebarea C'e putem trimite pentru primul 
număr; asta nu se poate amina, aşa că te rog să-mi scrii neîntirziat 
ce ai de gînd să faci. 

Judecind după această scrisoare, Weyd[emeyer] pare să fie 
cam „necopt " în treburile comerciale ; în această privinţă îi voi da 
indicaţiile necesare. El nu-şi cunoaşte încă de loc cititorii. 

Lupus poate şi el să se pună imediat în mişcare şi să se gîn
dească ce poate face pentru primul număr, W[cydemeyer] va întîm
pina mari greutăţi în privinţa materialului. 

Ce spui de titlurile franceze, care ieri au cotat 10 1 ,50 franci, 
cu 1 1/20/o peste paritate, aceasta îi va aduce lui L[udovic]-N[apoleonJ 
mai multe voturi decît toate minciunile din ziarele vîndute. Ii vin 
în ajutor şi excesele ţăranilor din sud şi din centru. fo parte, 
aceste ştiri sînt, cu siguranţă, adevărate, şi nici nu te puteai aştepta 
la altceva din partea neamului ăsta de barbari. Pe ei guvernul etc. 
nu-i interesează de loc, în primul rînd ei vor să dărîme casa per
ceptorului şi a notarului şi să le siluiască soţiile, iar pe ei, dacă 
le cad în mină, să-i omoare în bătăi. Au fond **** chestiunea nu 
prezintă prea mare importanţă, iar aceşti domni sînt pedepsiţi pe 
merit, dar asta îi împinge în braţele lui Napoleon pe toţi aceia care 

* Este vorba de articolul despre Schapper (vezi volumul de faţă, p. 356.). 
- Nota red. 

* * - timpul nu aşteaptă. - Nota !rad. 

** *  Aluzie la greşeala lui Weydemeyer : „aboluţioniştii", în loc de 11abo
lijioniştii". - Nota red. 

* ** *  - ln fond. - Nota !rad. 
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ar avea 1ceva de pierdut. Intr-adevăr, invazia barbarilor din interior, 
dacă va avea vreodată loc, promite să se transforme într-un spec
tacol foarte vesel, îndeosebi pentru aceia sub a căror guvernare 
vor avea loc asemenea istorii plăcute. Creşterea cursului titlurilor, 
acum, fără îndoială, nu mai este o manevră a guvernului, ci expre
sia fricii, manifestate prin încrederea în L[udovic]-N[apoleon], de 
care e cuprinsă marea finanţă în :faţa perspectivei de a fi jupuită de 
vie, pe care i-o prezintă în culori atît de vii sincerul „Constitu
tionnel". 

Aşadar, scrie-mi imediat în legătură cu W[eydemeyer]. 

[Manchester] , 16 decembrie 1851 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscrb 

Tradus din l imba germană 
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1842 

1 
Marx către Arnold Ruge 360 

la Dresden 

379 

Trier, 10 februarie [18421 

Dragă prietene I 
lmi permit să vă propun un mic articol pentru „Deutsche Jahr

biicher" sub forma unei critici suplimentare a instrucţiunilor cu 
privire la cenzură* , pe care v-o alăturez. 

Dacă articolul este indicat pentru revista dv., vă rog să nu co
municaţi numele meu nimănui, cu excepţia lui Wigand, şi să-mi 
trimiteţi imediat prin poştă numărul din „Deutsche Jahrbiicher" cu 
articolul respectiv, căci, atîta timp dt stau la Trier, sînt complet 
rupt de lumea publicistică. 

Accelerarea tipăririi ar fi, bineînţeles, în interesul cauzei dacă 
nu cumva cenzura nu cenzurează cenzura mea. 

ln cazul cînd nu aveţi încă un critic pentru superinteligenta 
carte a 'lui Vatke „despre păcait" 361 - dacă 111u ar fi atît de afurisit 
ele inteligentă, ai putea fi tentat să spui că e stupidă -, elanul meu 
critic vă stă la dispoziţie. 

De asemenea, ar merita, eventual, să ne mai ocupăm o dată 
de lucrarea lui Bayer despre „spiritul moral" 362• Critica lui Feuer
bach a fost un serviciu prietenesc 383• Pe cît de respectabile sînt 
convingerile morale ale lui Bayer, pe atît de slabă, ba chiar imo
rală, este lucrarea lui. 

Aş fi foarte bucuros dacă i-aţi comunica lui Wigand că manu
scrisul meu îi va p arveni peste cîteva zile. Cînd a sosit scrisoarea 
lui Bauer ** , prin .care-mi 'cerea să trimit, în sfîrşit, manuscrisul, 
eram bolnav la pat şi de aceea mi-a fost predată abia acum cîteva 
zile. Fiind ocupat cu articolul pe care vi-l alăturez, n-am putut face 
corecturile necesare. 

* K. Marx. ,,Observaţii în legătură cu recentele instrucţiuni cu privire la 
cenzura prusiană". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editur• 
politic5., 1960, ed. a II-a, p. 3---27. - Nota trad.). - Nota red. 

** Bruno Bauer. - Nota red. 
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Acum cînd am terminat cu lucrările mai voluminoase, e de 
la sine înţeles că 11Deutsche Jahrbiicher" poate dispune de tot ceea 
ce sînt în stare să fac. 

Cu sinceră consideraţie, 
Marx 

Adresa mea este : Dr. Marx, Trier ; a se preda consilierului de 
stat von Westphalen. 

Publicat pentru prima oară 
în „DocUJillente des Socialismus", 
Bd. l, 1902 

2 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 

Marx către Arnold Ruge 
la Dresden 

Trier, 5 martie (1842) 

Dragă prietene I 
Sînt întru totul de acord cu planul unei culegeri „Anekdota 

philosophica" 364 ; de asemenea, consider că ar fi mai bine să indici 
şi numele meu printre colaboratori. O asemenea acţiune demonstra
tivă exclude, prin însuşi caracterul ei, orice anonimat. Domnii 
aceştia trebuie să se convingă că avem conştiinţa curată. 

In condiţiile reînvierii subite a cenzurii saxone îmi va fi, de
sigur, absolut cu neputinţă să public lucrarea mea „Tratat despre 
arta creştină•, care trebuia să apară ca partea a doua la „Trîmbi
ţele " 365• Ce ar fi dacă aţi insera-o, într-o redactare modificată, în 
„Anekdota" ? Puternicul spirit de opoziţie faţă de cenzură care stă
pîneşte acum minţile oamenilor va permite, poate, ca, pe măsură 
ce se adună material, 11Anekdota • să fie publicată sub formă de 
fascicule. Un alt articol, pe care l-am scris tot pentru „Deutsche 
Jahrbiicher ", reprezintă o critică a dreptului natural al lui Hegel, 
în măsura în care este vorba de orînduirea de stat internă 366• Mie
zuJ îl constituie combaterea monarhiei constituţionale, 1acest hibrid 
care se contrazice de la un cap la altul şi se desfiinţează singur. 
Res publica* e absolut imposibil să fie tradus în germană. Aş tri-

• - Stat, republică (sensul iniţial : treburi publice). - Nota trad. 
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mite imediat ambele articole de probă dacă nu ar trebui să le 
copiez pe curat şi, în parte, să fac unele corecturi. Viitorul meu 
socru, d-l von Westphalen, a fost trei [uni pe patul de moarte, iar 
alaltăieri s-a sfîrşit din viaţă. De aceea, în tot acest timp mi-a fost 
imposibil să fac ceva. 

Despre celelalte, data viitoare. 

Cu sinceră consideraţie, 
al dv. 

Marx 

Apropo. In manuscrisul despre cenzură* am scris din neatenţie: 
„cenzura tendinţei şi cenzura tendenţioasă". De fapt trebuia să fie : 
„cenzura tendinţei şi tendinţa cenzurii". 

V-aş ruga să-mi trimiteţi răspunsul direct prin poştă la Trier. 
Bauer a fost suspendat din funcţie, după cum spune în scrisoarea 

primită chiar acum 367, par lit de justice * *. 

Publicat pentru prima oară 
în „Documente des Socialismus•, 
B<il. I, 1902 

3 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Arnold Ruge 
la Dresden 

Trier, 20 martie ( 1842) 

Dragă prietene ! 
Noviicii sînt cei mai evil.avioşi, aşa cum o dovedeşte ad ocu

los *** Saxonia. 
Lui Bauer i s-a întîmplat o dată la Berlin, cu Eichhorn, o scenă 

asemănătoare aceleia survenite între dv. şi ministrul de interne. 
Figurile oratorice ale acestor domni seamănă ca două picături de 
apă. Numai un lucru diferă - faptul că  filozofia duce o discuţie inte-

* K. Marx. „Observaţii în legătură cu recentele instrucţiuni cu privire la 
cenzura prusiană". (Vezi K. Marx ş i  F. Engels. Opere, voi. 1 ,  Bucureşti, Editura 

politică, 1960, .ed. a II-a, p. 3-Tl. - Nota traEl.J. - No!ll red. 
** - aici : din ordinul regelui. - Nota red. 

*** - în mod evident. - Nota !rad. 
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ligibilă cu înţelepciunea de stat a acestor ticăloşi umflaţi, iar în 
această discuţie puţin fanatism nu strică. Nimic nu e mai greu decît 
să-i faci pe aceşti zei pămînteni să accepte că există credinţă în 
adevăr şi convingeri spirituale. Aceşti dandy de stat sînt atît de 
sceptici, nişte filfizoni atît de înrăiţi, încît nu pot crede nici în iubi
rea adevărată, dezinteresată. Cum ne-am putea apropia de aceşti 
roues * fără ceea ce în cercurile înalte se numeşte fanatism ? Un 
locotenent din gardă H consideră un fanaitk pe orice îndrăgostit 
care are intenţii cinstite. Şi atunci din cauza asta să nu ne mai că
sătorim? E uimitor cum credinţa în animalizarea omului a devenit 
o credinţă guvernamentală şi un principiu guvernamental. Dar 
aceasta nu vine în 1contradicţie cu religiozitatea, căci divinizarea 
animalelor este, poate, foNna cea mai consecventă a religiei şi s-ar 
putea ca în curînd să filll1 nevoiţi să vorbim nu despre antropologia 
religioasă, ci despre zoologia religioasă. 

Incă de pe vremea cînd eram tînăr şi naiv ştiam că ouăle care 
sînt ouate la Berlin nu sînt ouăle Ledei, ci ouă de gîscă. Ceva mai 
tîrziu am înţeles că sînt ouă de crocodil ; aşa, de pildă, cel mai proas
păt ou de crocodil este pretinsa desfiinţare - la propunerea Adună
rii stărilor din Renania - a acelor îngrădiri nelegale la care a fost 
supusă legislaţia franceză în legătură cu înalta trădare etc., precum 
ş1 cu infracţiunile comise de funcţionari 368• Dar, de data aceasta, 
cmd e vorba de hotărîri legale obiective, acest hocus-pocus este 
atît de prostesc, încît chiar şi cei mai proşti jurişti renani l-au pri
ceput imediat. In plus, Prusia şi-a exprimat cu o totală naivitate 
convingerea că, dacă procesele ar avea un caracter public, ar fi 
puse în joc prestigiul funcţionarilor prusieni şi încrederea în ei. Este 
o mărturisire totală. Toate scrierile noastre renane cu privire la ca
racterul public al proceselor şi la notorietate au un viciu funda
mental. Prostănacii cinstiţi demonstrează fără încetare că acestea 
nu sînt nişte instituţii politice, ci instituţii pur juridice, că ele repre
zintă dreptul, şi nu lipsa de dreptmi. Ca şi cum desp.re asta ar fi 
vorba I Ca şi cum tot răul acestor instituţii n-ar consta tocmai în 
faptul că reprezintă dreptul ! Eu aş vrea să dovedesc contrariul, şi 
anume că Prusia nu poate introduce caracterul public al proceselor 
şi notorietatea, deoarece tribunalele libere nu sînt compatibile cu 
un stat neliber. Tot aşa ar trebui să i se aducă elogii Prusiei pentru 
cucernicia ei, căci un stat transcendent nu se poate lipsi de o religie 
pozitivă, cum un pungaş rus nu se poate lipsi de iconiţă. 

* - şireţi, - Nota trad. 
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Biilow-Cummerow, după cum puteţi vedea din ziarele chineze, 
îşi pune condeiul să cocheteze cu plugul său 369• O, această cochetă 
rurală care se împodobeşte cu flori artificiale I Cred că ar trebui să 
ne bucure apariţia unor scriitori cu o poziţie atît de pămîntească -
stînd pe ogor, ei au, desigur, o poziţie pămîntească -, şi ar trebui 
să ne bucure mai ales dacă pe viitor plugul ar gîndi şi ar scrie în 
locul condeiului, iar condeiul, drept răsplată, ar presta el claca. 
Poate că în condiţiile actualei uniformităţi a guvernelor germane, 
lucrurile vor ajunge aici, dar cu cît sînt mai uniforme guvernele, 
cu atît mai neuniformi sînt astăzi filozofii, şi să sperăm că armata 
neuniformă o va învinge pe cea uniformă. 

Ad rem*, căci la noi, germani onorabili, cu o înaltă ţinută 
morală, politica** fac parte din formalia ***, ceea ce l-a făcut încă 
pe Voltaire să tragă concluzia că la noi există cele mai serioase 
manuale de drept public. 

Astfel, în ceea ce priveşte problemele concrete, eu socot că 
articolul „despre arta creştină u ,  care s-a transformat acum în artico
lul „despre religie şi artă cu referiri speciale la arta creştină" , 
trebuie complet remaniat, deoarece tonul „Trîmbiţeloru , pe care 
l-am urmat cu conştiinciozitate : „Cuvîntul tău este făclie pentru 
paşii mei şi lumină pentru cărările mele. Porunca ta mă face mai 
înţelept decît vrăjmaşii mei, fiindcă ea pururea este cu mine şi 
el, domnul, cu glas de tunet, va vesti din Sion" **** -, acest ton 
al „Trîmbiţeloru, forma hegeliană de expunere, greoaie, trebuie 
înlocuită cu o formă de expunere mai liberă şi deci mai bine funda
mentată. Peste cîteva zile voi pleca la K6ln, unde îmi voi stabili 
noul domiciliu 370, deoarece apropierea profesorilor de la Bonn îmi 
este de nesuportat. Cine va voi să stea mereu de vorbă cu puturoşi 
spirituali, cu oameni care învaţă numai ca să găsească noi impasuri 
în toate colţurile lumii ? 

Aşadar, din pricina acestor împrejurări n-am putut trimite critica 
filozofiei hegeliene a dreptului pentru fascicula ce urmează să 
apară din „Anekdota u, căci am scris-o şi pentru „Trîmbiţeu ; promit 
să trimit articolul despre arta religioasă la mijlocul lunii aprilie, 
dacă puteţi să aşteptaţi pînă atunci. Pe mine, acest lucru m-ar 

* - La obiect. - Nota trad. 

** - chestiunile politice. � Nota trad. 

*** - chesitiunile formale. - Nota trad. 

**** Biblia. Psaltirea, p. 105 şi 98. - Nota red. 

27 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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bucura cu atît mai mult, cu cît examinez problema dintr-un nou 
point de vue * şi dau ca supliment un epilog despre romantici. Pînă 
atunci voi fi cît mai activ, cum spune Goethe, voi continua munca 
la această lucrare şi voi aştepta hotărîrea dv. V-aş ruga să-mi scrieţi 
la K6ln, unde mă voi afla la începutul lunii viitoare. Intrucît acolo 
nu am încă un domiciliu stabilit, vă rog să-mi trimiteţi scrisoarea pe 
adresa lui Jung. 

ln lucrare a trebuit în mod inevitabil să vorbesc despre esenţa 
generală a religiei ; în această privinţă vin oarecum în contradicţie 
cu Feuerbach, contradicţie care se referă nu la principiu, ci la for
mularea lui. In orice caz, din aceasta religia nu are nimic de 
cîştigat. 

Despre K6ppen n-am mai auzit de mult nimic. Nu v-aţi adresat 
încă lui Christiansen la Kiel ? Eu îl cunosc numai din a sa istorie 
a dreptului roman 371, în care se vorbeşte cite ceva despre religie 
şi filozofie în general. Se pare că este un cap straşnic, deşi, cînd 
se apucă să filozofeze propriu-zis, scrie îngrozitor de confuz şi de 
formal. Poate că acum a început să scrie într-o limbă omenească. 
Dar, în general, pare să fie a la hauter des principes ** · 

Mi-ar face mare plăcere să vă văd aici, pe Rin. 

Al dv. 
Marx 

Chiar acum am prirmit o scrisoare de la Bauer - îmi 1Sorie 
că vrea să plece din nou în nord, avînd naivitatea să creadă că 
acolo va putea să-şi ducă mai bine procesul împotriva guvernului 
prusian. Berlinul e prea aproape de �pandau. In orice caz, e bine 
că Bauer nu lasă lucrurile să meargă de la sine. După cum am aflat 
de la viitorul meu cumnat***, un aristocrat comme il faut **** , pe 
cei de la Berlin îi supără mai ales la bonne Joi***** a lui Bauer. 

Publicat pentru prima oară 
in „Documente des Socialismus", 
Bd. I, 1902 

* - punct de vedere. - Nota trad. 
** - la înălţimea principiilor. - Nota trad. 

*** Ferdinand von Westphalen. - Nota red. 

**** - aşa cum trebuie să fie. - Nota trad. 
***** - buna-credinţă. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 
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Bonn, 27 aprilie [1842'1 
la mecanicul Krâmer 

Nu trebuie să vă pierdeţi răbdarea dacă articolele mele vor 
mai întîrzia cîteva zile, dar realmente numai cî leva zile. Bauer v-a 
comunicat probabil verbal că luna aceasta, din cauza a tot felul de 
complicaţii din afară, mi-a fost aproape imposibil să lucrez. 

Totuşi, sînt aproape gata. Vă voi trimite patru articole : 
1) „Despre arta religioasă 11, 2) „Despre roma·ntici 11, 3) „Manifestul 
filozofic al şcolii istorice a dreptului 11, 4) „Filozofii pozitivi• S72• 

pe care i-am zgîndărit puţin. Aceste articole sînt legate prin con
ţinutul lor. 

Articolul despre arta religioasă îl primiţi într-o formă foarte 
prescurtată, deoarece, pe neobservate, a luat proporţii, ajungînd 
aproape la dimensiunile unei cărţi, şi m-am antrenat în tot felul 
de cercetări care îmi vor lua încă mult timp. . 

Am renunţat la planul de a mă stabili la Koln, căci viaţa de' 
acolo mi se pare prea zgomotoasă, iar un număr mare de prieteni 

' 

buni nu te duce la desăvîrşire în filozofie. 
La „Rheinische Zeitung" am trimis un articol mare despre 

ultima noastră dietă renană **, cu o introducere ironică despre 
„Preussische Staats-Zeitung 11• In legătură cu dezbaterile despre 
presă revin din nou la problema cenzurii şi a libertăţii presei, pri
vindu-le din alte puncte de vedere. 

Aşadar, Bonnul rămîne, deocamdată, reşedinţa mea - şi, de 
altfel, ar ifi păcat dacă n-ar rămîne aici nimeni care să stîrnească 
furia sfinţilor. 

Ieri a venit din Greifswald Hasse, la care niciodată nu m-au 
impresionat decît cizmele mari de preot de ţară. Şi a şi vorbit ca 
0 cizmă de preot de ţară ; fără să aibă nici un fel de cunoştinţe, el 
se pregăteşte să scoată o lucrare în mai multe volume despre 
illlostul Anselm de Canterbury, la care a trudit zece ani de zile 171• 
DYpă părerea lui, actuala orientare critică este un fenomen vre-

* In manuscris numele a fost şters de o mină necunoscută. - Nota red. 
** K. Marx. „Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane". De u.n renan. Primnt 

articol. Dezbaterile dn legătură cu libertatea presei şi cu publicarea proceselor
Terbale ale dietei. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1, Bucureşti, Editur« 
pelitică, 1960, ed. a II-a, p. 30-85. - Nota trad.). - Nota red. 

llf* 



386 5.  Engels către Arnold Ruge. 1 5  iunie 1842 

melnic, care trebuie biruit, vorbeşte despre religiozitate ca despre 
un produs al experienţei de viaţă, prin care înţelege, probabil, 
binecuvîntata sa prolificitate şi burta sa mare, deoarece burţile mari 
fac tot felul de experienţe şi, spune Kant, dacă o ia prin dos, se 
ajunge la un p„.,  dacă o ia în sus se ajunge la inspiraţie religioasă. 
O, acest cucernic Hasse, cu constipaţia sa religioasă I 

Ce ne-am mai amuzat aici de cele aflate din scrisorile dv. în 
legătură cu Vatke - pe care „nu-l trage inima". Superinteligentul 
şi diplomatul Vatke, căruia i-ar place atît de mult să devină cel 
mai mare critic şi cel mai mare credincios, care le ştie pe toate în
totdeauna cel mai bine, acest Vatke pentru un partid nu are 
inimă, iar pentru celălalt nu are cap. Hic jacet * Vatke, al cărui 
exemplu remarcabil arată unde duce pasiunea pentru jocul de cărti 
şi pentru muzica religioasă. 

Fkhte, 1care aici se înveşmîntă 1în mantia nepopularităţii sale, 
a răspiîndit zvonull, cam dubios, 1că ar fi iehemat Ia Tilbingen. 
Facultatea nu vine în întimpinarea dorinţei sale - de a-l reţine 
printr-o majorare de salariu. 

Sack, cu cele mai cucernice intenţii, pleacă la Berlin, pentru 
a specula nebunia fratelui său şi a obţine să fie numit în locul lui. 

Pretutindeni numai războaie şi desfrîu, spune Thersit, şi dacă 
universităţii de aici războaie nu i se pot reproşa, cel puţin de 
desfrîu nu duce lipsă. 

Nu vreţi să vă realizaţi proiectul unei călătorii pe Rin ? 
Al dv. 

Marx 
Publicat pentru prima oară 
in „Documente des Socialismus ", 
Bd. I, 1902 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

5 

Engels către Arnold Ruge 
la Dresden 

Stimate d-le doctor I 
Vă trimit un articol pentru „Jahrb [ilcher] " 374• Lucrarea despre 

Dante am lăsat-o, deocamdată, la o parte. V-aş fi trimis articolul 
mai devreme dacă timpul mi-ar fi permis-o cit de cit. 

* - Aici zace. - Nota trad. 
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Scrisoarea dv. a sosit după multe peregrinări. Intrebaţi de ce 
nu am trimis la „Jahrb. "  articolul „Schelling şi revelaţia" ? 1) Pentru 
că aveam de gînd să scriu o carte de 5-6 coli şi numai în cursul 
.tratativelor cu editorul am fost nevoit să mă rezum la un volum 
de 31/2 coli ; 2) pentru că pînă acum „Jahrb."  se situa încă pe o 
poziţie rezervată faţă de Scheilling ; 3) pentru că cei de aici m-au 
sfătuit să nu-l mai atac pe Sch[elling] într-o revistă, ci mai bine să 
.scot de la început o broşură împotriva lui. Tot eu am scris şi 
�,Schelling - filozof întru Hristos" .  

Ţin să vă spun că  eu nu sînt doctor şi  nu voi putea deveni 
J11iciodată, nu sînt decît un negustor şi un artilerist regalo-prusac 375 ; 
<le aceea vă rog să mă scutiţi de acest titlu. 

Sper să vă trimit în curînd un nou manuscris, iar pînă atunci 
vă salut cu tot respectul. 

:Be:nlin, 15 iunie 1842 
Dorotheenstrasse, 56 

Publicat pentru prima oară 
în „Archiv fiir die 
Geschichte des Sozialismus 
und der Arbeiterbewegung" 
Jg. 1 1 ,  1925 
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F. Engels (Oswald) 

Se tipăreşte după maimscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Arnold Ruge 
la Dresden 

Trier, 9 iulie [1 842) 

Dragă prietene l 
Dacă evenimentele nu ar constitui o justificare pentru mine, 

nu aş mai înceroa 1să mă scuz. E Ide la 1sine •mţeles 1că socot o cinste 
să colaborez la „Anekdota" ,  şi numai nişte neplăcute împrejurări 
obiective m-au împiedicat să trimit articolele. 

Din aprilie pînă astăzi am reuşit să lucrez cel mult, poate, 
patru săptămîni, şi chiar şi asta cu întreruperi. Şase săptămîni a 
trebuit să mi le petrec la Trier din cauza unui nou deces. Restul 

timpului mi 1-arm irosit şi mi-a fost înveninat de tot felul de ci.oro-
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văieli n�lăcute de famiilie. Familia mi-a rpus [n cale o serie de pie
dici, din a căror cauză, cu toată bunăstarea ei, un timp m-am aflat 
într-o situaţie extrem de grea. N-am de gînd să vă plictisesc cu 
relatarea tuturor acestor mizerii pe care le-am avut de înfruntat ; 
şi încă este o adevărată fericire că mizeriile vieţii sociale îl fac 
pe un om de caracter să nu se poată înfuria din pricina neplăcerilor 
personale. In acest timp am scris pentru „Rheinische Zeitungu ,  
căruia trebuia de  mult să-i trimit articolele etc. etc. V-aş fi informat 
mai demult despre aceste intermezzo-uri dacă n-aş fi sperat în 
fiecare zi că-mi voi termina lucrarea. Peste cîteva zile plec la 
Bonn şi nu mă apuc de nimic altceva pînă cînd nu termin lucrarea 
pentru „Anekdota •. Se înţelege că în această situaţie n-am putut 
să lucrez, în special, la articolul „Despre artă şi religie " ,  cu meti
culozitatea pe care o reclamă această temă. 

De altfel, să nu credeţi că aici, pe Rin, trăim într-un Eldorado 
politic. E nevoie de cea mai mare tenacitate pentru a conduce un 
ziar cum este „Rheinische Zeitung".  Cel de-al doilea articol al 
meu despre Landtag, în care este vorba de tulburările din cadrul 
biserkii, a fost respins de cenzură 376• In acest articol arătam. că 
apărătorii statului s-au situat pe punctul de vedere al bisericii, iar 
apărătorii bisericii pe punctul de vedere al statului. Această istorie 
este cu citit mai neplăcută pentru „Rheinische Zeitung" ,  cu cit 
proştii de catolici din Koln s-au lăsat prinşi în cursă, iar abonaţii 
ar putea fi atraşi în acţiunea de apărare a episcopului. De altfel nici: 
nu vă puteţi închipui cit de josnici sînt aceşti asupritori şi cit de 
prosteşte procedează cu catîrii de ortodocşi. Dar lucrurile s-au 
terminat cu bine. Prusia a sărutat papucul papei în văzul întregii 
lumi, iar automatele noastre guvernamentale trec pe stradă fără să 
roşească. „Rheinische Zeitung" a făcut o reclamaţie în legătură 
cu acest articol. In general, pentru ziar începe acum lupta. Autorul 
articolelor de fond din „K6lnische Zeitung",  Hermes, ex-redactor al 
publicaţiei politice de altădată „Hannoversche Zeitung" , a trecut 
de partea creştinismului, împotriva ziarelor filozofice din Konigs
berg şi Koln. Dacă cenzorul nu-mi joacă iar o festă, în următorul 
supliment va apărea răspunsul meu *· Pe Rin partidul religios este 
cel mai periculos. In ultimul timp, opoziţia prea s-a obişnuit să 
fac� opoziţie în cadrul bisericii. 

Cunoaşteţi ceva amănunte despre aşa-numiţii „liberi" 377 ? Arti
colul din „K6nigsberger Zeitung" 378 a fost, în cel mai bun caz, ne
diplomatic. Una este să te declari adept al emancipării, asta e un 

* K. Marx. „Articolul de fond din nr. 179 al lui «KOlnische Zeitung>•.  (Velit 
IC Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1, Bucureşti, Editura p olitică, 1960, ed. a II-a. 
p. 15---1 15. - Nota trad.). - Nota red. 
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lucru cinstit, şi a!lta e să tr.îmbiţezi dinainte propaganda ta, asta sună 
a lăudăroşenie şi îl înfurie pe filistin. Şi apoi, gîndiţi-vă la aceşti 
„liberi 11 , la un Meyen etc. Dar, bineînţeles, dacă există un oraş 
potrivit pentru asemenea treburi, acesta e Berlinul. 

Cu Hermes din Koln va trebui, probabil, să intru într-o po
lemică de durată. Oricît de ignorant, de superficial şi de trivial ar 
fi individul ăsta - şi tocmai datorită acestor calităţi, el este purtă
torul de cuvînt al filistinismului -, am de gînd să pun capăt pălă
vrăgelilor lui. Mediocritatea nu trebuie să se mai bucure de privi
legiul intangibilităţii. Hermes o să mă sîcîie şi cu „liberii 11 , despre 
c are, din păcate, nu ştiu nimic precis. E un noroc că Bauer se află 
la Berlin. El, cel puţin, nu admite „prostii 11 ,  şi singurul lucru care 
mă nelinişteşte în această poveste (dacă este adevărată, şi nu o 
născocire premeditată a gazetarilor) este posibilitatea ca banalitatea 
berlineză să transforme acţiunea bună întreprinsă de ei într-o acţiune 
ridicolă şi că, deşi e vorba de o treabă serioasă, nu voi evita 
diversele „prostii" .  Cine a trăit atîta timp printre aceşti oameni 
cît am trăit eu nu va socoti că temerile mele sînt nefondate. 

Cum stau lucrurile cu „Jahrbiicher" ? 
intrucît dv. vă aflaţi în centrul noutăţilor filozofice şi teologice, 

aş dori foarte mult să-mi daţi unele informaţii în legătură cu 
situaţia actuală. Aici, ce-i drept, vedem mişcarea limbilor ceasorni
cului care indică orele, dar nu şi pe a minutarelor. 

Bătrînul Marheineke a considerat, pare-se, necesar să dove
dească întregii lumi, pe bază de documente, totala neputinţă a 
bătrînului hegelianism 379• Votul lui este un vot ruşinos. 

Oare saxonii nu vor ridica în acest Landtag problema cenzurii 2 
Frumos constituţionalism I 

in speranţa că voi primi în curînd veşti de la dv. 

Al dv. Marx 

Rutenberg îmi împovărează conştiinţa. L-am dus la redacţia lui 
„Rheinische Zeitung" ,  dar e complet incapabil. Mai devreme sau 
mai tîrziu va fi dat afară. 

Ce mă sfătuiţi să fac dacă poliţia superioară a cenzurii nu va 
încuviinţa tipărirea ar.ticalului despre arhiepiscop ? Publicarea lui 
este necesară din pricina : 1) Landtagului nostru ; 2) a guvernului ; 
3) a statului creştin. Să-l trimit eventual lui Hoffmann şi Campe ? 
Pentru „Anekdota" ,  după părerea mea, nu merge. 

Publicat pentru prima oară 
ie „Documente des Socialismus • ,  
ll d .  I ,  1902 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gel"IDllni 
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7 
Engels către Arnold Ruge 

la Dresden 

Stimate domn I 
De data aceasta vă scriu pentru a vă comunica că nu vă voi 

trimite nimic. 
Am luat hotărîrea ca pentru un timp să renunţ complet la ac

tivitarf:ea publicistică şi, în schimb, să studiez mai mult. Cauzele 
care m-au determinat .sînt evidente. Sînt tînăr şi autodidaot ân fi
lozofie. Am sufiJC'iente ·cunoştinţe ca să-mi formez o anumită con
vingere şi, la nevoie, s-o pot susţine, dar nu suficiente ca să !ac
acest lucru într-adevăr cu succes. Faţă de mine oamenii se vor 
arăta mai exigenţi, deoarece sînt „un comis-voiajor filozof" şi nu 
mi-am cumpărat cu o diplomă de doctor dreptul de a filozofa. Gînd 
voi scrie ,din nou 1ceva şi de data asta sub nurrnele meu 380, sper 
să satisfa!c aceste exigenţe. In plus, nu pot să-mi pierd prea mult 
timpul acum, întrucît în curînd va trebui, probabil, să consacru 
din nou mult timp afacerHor comerciale. Pînă acum activitatea 
mea publicistică, subiectiv privită, a constat numai în încercări„ 
din al căror rezultat trebuie să mă conving dacă posibilităţile mele 
native îmi permit să ,contribui în mod eficient la p.rogres şi să iau 
parte aotivă la mişciarea contemporană. Pot fi mulţumit de rezul
tat şi ,consider acum că este de datoria mea ca printr-un studiu, pe 
care îl continui cu şi mai multă plăcere, să-mi însuşesc tot mai 
mult şi acele daruri cu care omul nu se naşte. 

Sper că în ootombrie, cînd mă voi întoarce pe meleagurile mele 
natale, pe Rin 381, mă voi întîlni cu dv. la Dresden şi vom vorbi mai 
pe larg despre aceasta. Pînă atunci vă doresc toate cele bune şi vă 
rog să vă gîndiţi din cînd în cînd la mine. 

Al dv. 
F. Engels 

Berlin, 26.7.1842 

Aţi citit răspunsul lui Jung 382 ? Soc'ot că e lucrul cel mai ibun 
din tot ce a scris pînă .acum. De altfel, în prezent celălalt Jung *, de 

* Georg Jung. - Nota red. 
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la „Rhein[i,sche) Zei1tung" :din Koln, se află aici, şi dnd se va îna
poia, peste citeva săptămîni, vă va face o vizită. 

:Publicat pentru prima oară 
în „Die Internationale", 
H. 26, 1920 

8 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Dagobert Oppenheim 
la Kăln 

(Bonn, în jurul lui 25 august 1842) 

Dragă Oppenheim ! 
Vă trimit alăturat un manuscris al lui Ruge. Nr. 1 probabil că 

nu va merge ; nr. 2, despre problemele saxone, îl veţi putea, even
tual, folosi 383• 

Trimiteţi-mi articolul lui Mayer despre organizarea municipală 
apărut în „Rheinische Zeitung" şi, dacă e posibil, toate articolele lui 
Hermes împotriva evreilor 384, iar eu .mă voi strădui să vă trimit cit 
mai repede un articol C'are, chiar dacă nu oferă o soluţie definitivă 
.a acestei probleme, o îndreaptă totuşi pe un alt făgaş. 

Credeţi că articolul despre Hanov:ria 385 va merge ? Incercaţi, cel 
puţin, să publicaţi curînd un mic început. Important nu este atît 
acest articol, cit o serie întreagă de lucrări serioase ale hanovre
zilor, pe care, în acest caz, vi le-aş putea promite. Autorul arti
colului mi-a SIC'ris ieri : 

„Nu cred că lupta mea împotriva opoziţiei ar putea preju
dicia difuzarea ziarului în Hanovra ; dimpotrivă, acolo aproape 
toată lumea a ajuns la convingerea că punctul de vedere e:icpus 
ode mine trebuie considerat ca justu .  

Dacă în această problemă concepţiile dv. coincid cu ale mcle, 
trimiteţi-mi şi articolul „Juste-milieu" 386 ca să scriu o critică. 
Problema trebuie examinată cu calm. In primul :riînd considera
ţiile teoretice cu caraoter absolut general se potrivesc mai curînd 
pentru o revistă de ştiinţă decit pentru un ziar. O teorie justă 
trebuie e:icplicată şi dezvoltată, aplicind-o la condiţiile concrete, 
pe baza situaţiei existente. 
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Dar, de vreme ce aşa slau lucrurile, trebuie să avem în ve
dere două chestiuni. De fiecare dată oînd vom începe o polemică 
cu alte ziare, mai devreme sau mai tîrziu, ni se va putea scoate 
ochii cu această istorie. O demonstraţie atît de făţişă împotriva 
bazelor actualei orînduiri de stat poate atrage după sine înăs
prirea cenzurii şi chiar suspendarea ziarului. Aşa a pierit şi zia
rul „Tribiineu din Germania de sud. In orice caz vom ridica pe 
mulţi împotriva noastră, poate chiar pe cei mai mulţi dintre oa
menii practici liber-cugetători, care şi-au asumat greaua sarcină 
de a cuc'eri libertatea pas cu pas, în limitele constituţiei, în timp 
ce noi, instalaţi în jilţul comod al abstracţiei, le demonstrăm la 
ce contradicţii ajung. E drept, autorul articolului „Juste-milieu u 
ne provoacă să-i facem o critică ; dar 1) ştim cu toţii cum ri
postează guvernele la asemenea provocări ; 2) nu e destul ca ci
neva să spună că e gata să .aoc•epte critica, pentru care oricum 
nu i-ar cere nimeni pen:nisiunea ; problema e dacă a ales terenul 
potrivit. Ziarele încep să fie un teren potrivit pentru asemenea 
probleme numai atunci cînd ele au devenit problemele unui stat 
real, probleme practice. 

Eu socot necesar ca nu colaboratorii să conducă „Rh(einische] 
Zeitung" ,  ci, dimpotrivă, ziarul să-i conducă pe ei. Articolele de 
felul celui amintit oferă un prilej admirabil pentru a trasa colabo
ratorilor un plan de acţiune bine precizat. Autorul singur nu poate 
cuprinde totul , aşa cum poate face acest lucru 2'liarul. 

Dacă punctul meu de vedere nu corespunde cu al dv., sînt 
dispus - în cazul că dv. consideraţi aic•est lucru indicat - să 
inserez această critică în „Anekdota u ca un supliment la artico
lul meu împotriva doctrinei lui Hegel despre monarhia constitu
ţională * Dar cred că ar fi mai bine dacă ziarul ar fi propriul 
său medic. 

In aşteptarea unui răspuns grabnic. 

Publicat pentru prima oară 
in : Hansen. „Rheinische 
Briefe und Akten • ,  
Bd. I, Essen, 1919 

* Vezi volumul de faţă, p. 380. - Nota red. 

Al dv. 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german3 
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Marx către Arnold Ruge 387 
la Dresden 

393 

Koln, 30 noi�brie [18421 

Dragă prietene ! 
Scrisoarea mea de astăzi se limitează la „tulburările " în le

gătură cu „liberii" .  
După cum aţi aflat, cenzura ne IC'iopîrţeşte zilnic, fără cru

ţare, ziarul, care adeseori abia-abia poate apărea. Din cauza asta, 
o mulţime de articole ale „liberilor" au căzut. In plus, şi eu mi-am 
permis să resping un număr de ar·ticole nu mai mic decît cel res
pins de cenzor, deoarece Meyen şi compania ne-au trimis o su
medenie de mîzgălituri, lipsite de orice sens şi cu pretenţia de 
a răsturna lumea, scrise neglijent şi drese cu puţin ateism şi co
munism (pe c1are aceşti domni nu l�au studiat niciodată). Cît timp 
a fost Rutenberg, cu totala 1lui lipsă de spirit critic, de indepen
denţă şi de talent, oamenii ăştia s-au obişnuit să considere 
„Rh[einische] Z[eitung] " organul lor de presă, care nu le iese din 
cuvînt, eu însă am hotărît să nu mai admit polologhiile astea în 
vechea manieră. Pierderea cîtorva producţii inestimabile ale „li
bertăţii u - o libertate care se străduieşte îndeosebi „să fie li
beră de orice raţiune" - a fost, aşadar, prima cauză caire a dus 
la întunecarea cerului berlinez. 

Rutenberg, căruia i s-a luat dej a conducerea rubricii germane 
(unde activitatea lui consta, mai ales, în punerea semnelor de 
punctuaţie) şi căruia, numai în urma insistenţelor mele, i s-a în
credinţat provizoriu rubrica franceză, acest Rutenberg, datorită 
nema1pomenitei prostii a Providenţei noastre de stat, a avut no
rocul să-şi cîştige reputaţia de periculos, deşi pentru nimeni, în 
afară de „Rheinische Zeitung" şi de sine însuşi, nu prezintă vreun 
pericol. Ni s-a cerut în mod 'categoric să-l înlăturăm pe Ruten
berg. Providenţa prusiană - aicest desipotisme prussien, le plus 
hypoorite, le plus fourbe * - i-a scutit pe editori de o măsură 
neplăcută, iar noul martir, Rutenberg, care a şi învăţat să-şi înfă
ţişeze cu oaTecare virtuozitate - prin fizionomia, ţinuta şi felul 
de a vorbi - conŞI!:iinţa lui de martir, profită de prilejul ivit. 
Scrie în toate colţurile lumii, scrie la Berlin că el este principiul 
exilat al lui „Rheinische Zeitung" ,  iar ziarul începe să adopte 

* - despo1ism iprusian, cel mai ipocrit, cel mai viclean. - Nota trad. 
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altă poziţie faţă de guvern. Toate astea nu mai au nevoie de
vreo explicaţie. Dar şi această împrejurare a adus după sine de-· 
monstraţii din partea eroilor libertăţii pe malurile riîului Spreer 
„ale .cărui ape murdare spală sufletele şi diluează ceaiul" *· 

La aceasta, în sfirşit, s-a adăugat atitudinea dv. şi a luii 
H[erwegh] faţă de 1 1liberi" ,  c•are a umplut paharul răbdării acestor 
olimpieni mînioşi 388. 

Acum oîteva zile am primit o scrisoare de la micul Meyen, 
a cărui categorie favorită este, pe bună dreptate, a trebui. In 
această scrisoare îmi pune întrebări în legătură cu atitudinea mea :-
1) faţă de d-ta şi H[erwegh] . 2) faţă de 1 1'1iberi" ,  3) faţă de nour 
principiu al redacţiei, precum şi atitudinea faţă de guvern. Am• 
răspuns imediat şi i-am spus deschis părerea despre lipsurile lu-· 
crărilor lor, în care pentru ei libertatea există mai degrabă sub> 
forma licenţioasă 1sansculottistă şi, totodată, comodă, decît în IC'on
ţinutul ei liber, adică independent şi profund. Le-am cerut să vinii 
cu mai puţine raţionamente vagi, fraze răsunătoare, pline de mul
ţumire de sine şi autoadmiraţie şi să vădească mai multă preci
zie, mai multă atenţie faţă de activitatea concretă, o mai bună 
cunoaştere e. stării de luciruri. Am afirmat că, după părerea mea, 
este deplasat, ba ch!Îar şi imoral să introduci .prin contrabandă teze 
comuniste şi soc'ialiste, adică o nouă concepţie despre lume, în 
critidle de teatru ocazionale etc. şi le-am cerut cu totul altă ana-· 
liză, o analiză mai profundă a comunismului, dacă e vorba să fie 
analizat. Apoi le-am pretins să critice mai mult religia în le
gătură cu critica •rînduielilor politice, decît rînduieHle palitLce în 
legătură cu religia, deoarece ac'easta corespunde în mai mare mă
sură principalelor sarcini ale unui ziar şi nivelului cititorilor � 
căci religia, ca atare, e lipsită de conţinut, ea nu se hrăneşte din. 
cele cereşti, ci din .cele pămînteşti, şi prin distrugerea realităţii 
deformate, a cărei e)CJ>resie teoretică este religia, aceasta vat 
pieri de la sine. In sf.îrşit, le-am propus, dacă vor să vorbeascăi 
de !filozofie, să facă mai puţină paradă de firma „ateism" (ceea< 
oe 1am�nteşte de ·copiii •care îi asigură pe foţi ieei ce vor să-i as
culte că nu le e frică de căpcăun) şi mai bine să răspîndeascăi 
.conţinutul !filozofiei în rdndurille poporului. Voila tout **· 

Ieri a:m primit o scrisoare insolentă de la Meyen, care nu 
primise încă scrisoarea mea şi care mă asaltează cu tot felul de
întrebări : 1) trebuie .să declar de partea cui mă situez în disputa 
d-tale cu Bauer, de care nu ştiu absolut nimic ; 2) de ce nu am. 

* Vers parafrazat din poezia lui Heine „Pacea• („Marea Nordului" ,  ciclul J). 
- Nota red. 

** - Asta-i tot. - Nota trad. 
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admis cutare şi cutare lucru şi mă ameninţă cu a<:uzaţia de con· 
serv.atodsm ; 3) ziarurl nu tr.ebuie să dea dovadă de moderaţie, ci 
este dator să a cţioneze în modul cel mai extremist, adică să ce· 
deze liniştit cîmpul de iuptă p oliţiei şi cenzurii, în loc să caute 
să-şi menţină poziţiile într-o luptă pe eare publicul nu o observă, 
dar care nu este totuşi mai puţin îndîrjită şi pătrunsă de senti
mentul datoriei. La sfirşit îmi anunţă în termeni jignitori logodna 
lui Herwegh etc. etc. 

Din toate acestea te izbeşte nemaipomenita vanitate a unui 
om c are nu înţelege că pentru a salva un organ politic pot fi sa
crificaţi cîţiva pierde-vară berlinezi şi care, în general, nu se 
gîndeşte deoît la interesele clicii sale. In plus, omuleţul nostru 
se umfla în pene ca un rpăun, se bătea plin de importanţă cu pum
;nul în piept, punea mina pe spadă, flecărea cite ceva despre parti
dul „săuu , mă aimeninţa eă voi fi tratat fără cruţare, declama a la 
marchizul de Posa, numai că iceva mai prost etc. 

Deoa•rece acum .trebuie să suportăm de dimineaţa [pÎnă seara 
chinurile îngrozitoare la care ne supune cenzura, corespondenţa 
cu ministerul, petiţiHe :către Oberprezident 389,  acuzaţiile ce ni se 
aduc în Landtag, lamentările acţionarilor etc. etc. ,  iar eu rămîn 
la postul meu numai p entru că soc'ot o datorie ca, atît dt fani este 
cu putinţă, să împiedic violenţa săwşi ducă planurile la îndepli
nire, - vă puteţi închipui că sînt cam iritat şi de aceea i-am răs
puns destul de tăios lui M[eyen]. E posibil deci ca „liberii" să se 
retragă pentru un timp. De aceea vă rog stăruitor să ne ajutaţi 
prin articole scrise de dv. şi să-i determinaţi şi pe rprietenii dv. 
să scrie. 

Publicat pentru prima oară 
în „Documente des Socialismus", 
Bd. I, 1902 

Al dv. 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă [„.] * 
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Marx către Arnold Ruge 
la Dresden 

K5In, 25 ianuarie [1843) 

Aţi aflat, probabil, că „Rhein[ische] Zeit[ung] " a fost inter
zis, că a fost condamnat, i s-a pronunţat sentinţa de moarte. Ul
timul termen este sfîrşitul lunii martie. Pînă la execuţte ziarul 
este supus unei cenzuri duble. Cenzorul nostru **,  un om de 
treabă, se află sub cenzura lui von Gerlach, Regierungsprezidentul 
de aici, un neghiob de o docilitate slugarnică. Cînd sînt gata ti
părite, numerele ziarului nostru trebuie prezentate la poliţie pen
tru a fi mirosite, şi dacă nasul de copoi simte vreun iz necreştin 
sau neprusian, ziarul nu poate apărea. 

La interzicerea ziarului au contribuit mai multe împrejuran 
speciale : difuzarea lui pe sca'I'ă largă ; articolul meu „Justifioarea 
corespondentului din valea Moselei" ,  caire a atins serios nişte oa
meni de stat foarte sus ... puşi ; încăpăţînarea noastră de a nu da 
numele c'elui care ne-a trimis proiectul de lege cu privire la căsă
torie 390 ; convocarea Landtagului, în jurul căreia am fi putut face 
agitaţie ; în sfîrşit, critica făcută de noi în legătură cu interzicerea 
publicaţiJilO'I' „L[eipziger] A[llgemeine} Z[eitung] u *** şi „D[eutscheJ 
J(ahrbiicher] " .  

Rescriptul ministerial care va apărea zilele acestea în ziare 
este şi mai slab - dacă e cu putinţă - decît cele anterioare. Ca 
motive se dau : 

1) Minciuna că noi nu am fi avut autorri.zaţie, ca şi cînd în 
Prusia, unde nici măcar un cîine nu poate trăi fără a fi înregistrat 
la poliţie, „Rheinische Zeitungu ar fi putut apărea, fie şi numai 
o zi, fără această oficială condiţie vitală. 

* In manuscris numele a fost şters de o mină necunoscută. - Nota red. 
** Wiethaus. - Nota red. 

*** K. Marx. „Interzi cerea lui «Leipziger Allgemeine Zeitung• • .  {Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, 
p. 1 69-171.  - Nota trad.). - Nota red. 
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2) Instrucţiunile cenzurii dÎl11 24 decembrie urmăreau introdu
cerea unei cenzurii a tendinţei. Prin tendinţă se înţelegea închi
puirea, credinţa romantică a oamenilor că dispun de o libertate 
care reahter * nu le era îngăduită. Dacă iezuitismul raţiona'!, 
care domnea sub vechiul regim, a avut o fizionomie chibzuită, 
aspră, acest iezuitism rom.antic are nevoie, mai ales, de putere de 
imaginaţie ca rechizită principală. Presa aflată sub cenzură trebuie 
să înveţe să trăiască cu iluzia libertăţii, rprecum .şi cu iluzia acelui 
om minunat **, ieare îngăduie cu nobleţe această iluzie. Dar dacă 
instrucţiunile cenzurii cereau o cenzură a tendinţei, resc'riptul mi
nisterial e:xiplică acum că interzicerea, suspendarea a fost născocită 
la Frankfurt pentru o tendinţă cum nu se poate mai proastă. Cenzura 
ar exista numai pentru a împiedica abaterile de la tendinţa cea 
bună, deşi instrucţiunile susţin tocmai contrarul, şi anume că se 
îngăduie abateri de la tendinţa cea bună. 

3) Vechea flecăreală despre felul prost de a gîndi, despre 
teoria lipsită de conţinut şi alte palavre etc. 

Pe mine toate aic'estea nu m-au surprins. Ştiţi care a fost de 
la bun început părerea mea despre instrucţiunile cenzurii. Eu nu 
văd ai.ci decît o singură consecinţă, în suspendarea lui „Rheinische 
Zeitung" eu nu văd decît un progres al conştiinţei rpolitice şi de 
aceea abandonez această chestiune. 1n plus, am început să mă 
sufoc în această atmosferă. Îmi repugnă să îndeplinesc o funcţie 
de sC'lav, chirur şi în numele .libertăţii ; îmi repugnă să înţep cu 
acul în loc să lovesc cu ciomagul. M-am săturat de ipocTizie, de 
prostie, de samavolnicie grosolană, m�am săturat să mă plec, să 
mă strecor, să dau din coate, să despic firul în patru. Aşadar, gu
vernul m-a pus din nou în libertate. 

După cum v-am mai scris cîndva, am rupt-o cu familia ***, şi 
oit timp trăieşte mama nu am nici un drept asupra averii mele. In 
afaa.-ă de aceasta, m-am logodit şi nu pot, nu trebuie şi nu vreau 
să părăsesc GeI11Ilania fără logodnica mea****. De aceea mi-ar plă· 
cea foarte mult dacă, de exemplu, mi s-ar oferi posibilitatea să 
lucrez, âmpreună cu Herwegh, ca redactor 1la „D[eutscher] B [ote] " aei, 

la  Ziirich. ln Germania nu mai pot întreprinde nimic. Aici te alte, 
rezi tu însuţi. De aceea v-aş fi foarte recunoscător dacă mi-aţi da. 
un sfat şi mi-aţi expune conside·rentele dv. în aceaistă chestiune, 

* - în realitate. - Nota trad. 
** :Friedrich-Wilhelm al II-lea. - Nota red. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 388. - Nota red. 
**** Jenny von Westphalen. - Nota red. 
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In prezent scriu nişte lU!c'rări care aici, în Germania, nu pot 
satisface nici cenzura, nici vreun editor, şi, în general, nu există 
nici o posibilibate de a fi publicate. Aştept cit mai curînd un răs
puns de la dv. 

Publicat pentru prima oară 
în „Documente des Socialismus•,  
Bd. I, 1902 

1 1  

Al dv. 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Arnold Ruge 
la Dresden 

Koln, 13 martie [1843) 

Dragă prietene I 
De îndată ce se va ivi vreo posibillitate, o şterg direct la 

Leipzig. Chiar acum am stat de vorbă cu Stucke, căruia se pare 
că nuajoritatea oamenilor de stat din Berlin i-au impus grozav. 
D-l Stucke e un om foarte binevoitor. 

In ceea ce priveşte planul 392 nostru, vă spun dinainte C'are 
este convingerea mea. Cînd a fost cucerit Parisul, unii l-au propus 
la domnie pe fiul lui Napoleon *, cu instituirea unei regenţe, alţii 
pe Bernadotte, alţii, în sfîrşit, pe Ludovic-Filip . Dar TalleY'rand a 
răspuns : „Sau Ludovic al XVIII-lea, sau Napoleon. Acesta e un 
principiu, toate celelalte sînt intrigi" .  

Tot aşa ş i  e u  sînt gata să spun aproape despre toate celelalte, 
în afară de Strasbourg (sau, cel mult, de Elveţia) . că sînt nu un 
principiu, ci o intrigă. Cărţile de peste 20 de coli nu sînt lucrări 
pentru popor. Singurul lucru l·a c'are ne�am putea încumeta aici ar 
fi reviste lunare. 

Chiar dacă s-ar da din nou autorizaţie pentru editarea lui 
„Deutsche Jahrbiicher" ,  am obţine, în cel mai bun caz, o copie 
slabă a revistei decedate, şi acum acest lucru nu mai este sufi
cient. Dimpotrivă, „Deutsch-Frianzosische Jahrbiicher" ar fi un 

* Ducele de Reichstadt. - Nota red. 
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princ1pm, un eveniment plin de consecinţă, ceva dare poate stî�ni 
entuziasmul. Asta e, bineînţeles, părerea mea, care nu e cea mai 
competentă, iar în rest mă las în seama forţelor eterne ale des
tinului. 

In sfîrşit, intrucît treburile la ziar mă silesc să termin scri
soarea, mai vreau să vă împărtăşesc planurile mele personale. De 
îndată ce încheiem contractul, plec la K:reuznach, mă căsătoresc 
şi rămîn ac'olo o lună, sau mai mulrt:, la mama logodnicei mele *, 
căci, oricum, îrnainte de a ne apuca de lucru, trebuie să avem 
cîtevra lucrări g·ata pregătite. Cu atît mai mult aş putea, dacă e 
nevoie, să petrec oîteva săptămîni la Dresden, întrucît toată pro
cedura prealabilă - anunţurile în vederea căsătoriei etc. - ne
cesită o grămadă de timp. 

Pot să vă spun, fără pic de romantism, că sînt •îndrăgostit pînă 
peste urechi şi foarte serios. Sînt logodit de peste şapte ani, şi 
pentru mine logodnica mea a dus o luptă dintre c'ele mai grele, 
care i-a zdruncinat aproape sănătatea, pe de o parte, cu rudele 
ei pietist-aristocratice, cam au acelaşi cult pentru „domnul din 
ceruri u oa şi pentru „domnul din Berlin" ,  pe de altă parte, cu 
propria mea fam�lie, în care s-au aciuat cîţiva popi şi alţi duşmani 
de-ai mei. De aceea logodnica mea şi cu mine .a trebuit să înfrl111-
tăm ani de�a rîndul mai multe conflicte inutile şi grele decît multe 
alte persoane, de trei ori mai în vîrstă, aa·re vorbesc mereu de 
„experienţa lor de viaţă" (expresia favorită a prietenului nostru 
„Juste-milieu" **) . 

Apropo I Am primit o replică anonimă la articolul lui Prutz 
împotriva noului anuar din Tiibingen 393• După scris l-am recu
noscut pe Schwegler. De dv. spune că sînteţi un instigator smintit, 
de Feuerhach - un zeflemist superficial, de Bauer - o minte 
complet lipsită de spirit critic. Ah, şvabii ăştia ! Şvabii I Ce mai 
ghiveci o să iasă ! 

ln legătură cu frumoasa dv. plîngere, scnsa într-un autentic 
stil pQPular, am publiC'at, fiindcă n-am avut o critică mai bună, 
iar eu n-<am dispus de timp liber, ,artkolul superficial al lui Pfiitzner, 
din care am tăiat jumătate 394• Numitul nu aprofundează destul pro
blema, şi schimonoselile 1lui îl fao rtdiicol mai degrabă pe el <lecit 
pe duşmanul său. 

* Karoline von Westphalen. - Nota red. 
** Edgar B auer. - Nota red. 

Al dv. 
Marx 
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De cărţile pentru Fleischer am făcut TOst. Corespondenţa d-tale, 
plasată la im.cepu tul culegerii, este interesantă 395, Ceea ce scrie
Bauer despre Ammon este copios 396• Articolul „Durerile şi bucu11iilE:!
conştiinţei teologice" a97 IIIli se p are o redare nu prea reuşită a 
c aipitolului din „Fenomenologie" : „Conştiinţa nefericită" .  Aforismele 
lui Feuerbach nu mă satisfac numaii în măsura în oare insistă prea, 
mult asupra naturii şi prea puţin 1asuprn politicii. Aceasta însă este 
singura asociere prin care filozofia actuală p oate deveni adevărată. 
Dar se va întîmpla, probabil, ca în seoolul al XVI-lea, cînd alături 
de entuziaştii naturii existau şi entuziaştii statului. Cel mai mulr 
mi-a plăcut critica făcută bunului „Literarische Zeitung" 398, 

Probabil că aţi citit autoapă11area lui Bauer 399• După păreTeCl" 
mea, niciodată n-a sc'ris atît de bine. 

!n ceea ce priveşte „Rh[einische] Z [eiitung] " , în nici un caz nu, 
rămîn. Mi-e imiposib11 să scriu în condiţiile cenzu11ii prusiene sau să· 
trăiesc în atmosfera prusiană. 

Chiar acum a venit la mine şeful .comunităţii izraelite din loca
litate şi m-a rugat să întocmesc o petiţie către Landtag în favoarea
evreilOT şi o voi face. Orkît mi-ar fi de nesuferită credinţa izraelită, 
punct.ul de vedere al lui Bauer mi se paTe prea abstrnct. Trebuie· 
să diacem atîtea breşe în statul creştin cîite 1sînit icu putinţă şi să 
introducem, prin contrabandă, raţionalul atît cit depinde de noi.  In 
orice caz, trebuie să încercăm acest lucru, şi înverşunarea creşte cu· 
fiecare p etiţie respinsă cu brutalitate. 

Publicat pentru prima oară 
fn „Documente des Socia!ismus • ,  
B d .  I, 1902 

1 2  

Se tipăreşte după manuscris

Tradus din limba germană 

Marx către Ludwig Feuerbach 400· 

la Bruckberg 

Kreuznach, 3' octombrie 18431' 

Stimate domn I 
Dr. Ruge v-a comunicat acum oîteva luni, dnd' a· trecut prin 

Bruckiberg, planul nostru de a edita revista „Deutsehi-Franzosische 
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..1ahrbiicher" şi, totodată, i-aţi făgăduit colaborarea dv. Lucrurile 
.au avansat şi s-a hotărît ca revista să ifie tipărită şi editată la 
.Paris, iar primul număr să apară pînă la sfîrşitul lunii noiembrie. 

Inainte de sosirea mea la Paris, care va avea loc peste cîteva 
:zile, nu pot să nu vă falie o mică vizită epistolară, întrucît nu am 
.avut posibilitatea să vă cunosc personal. 

Dv. aţi fost unul dintre primii scriiitori care s-au pronunţat 
pentru o alianţă ştiinţifică între germani şi francezii. De aceea veţi 
fi, desigur, printre primii care vor sprijini o acţiune al cărei scop 
·este reializarea acestei alianţe, Planul este de a publioa promiscue * 
'lucrări ale autorilor germani şi francezi. Cei mai buni autori din 
Paris s-.au decla11at de acord. Am fi foarte bucuroşi dacă am primi 
vreun artico[ de la dv. şi probabil că aveţi ceva gata. 

Din prefaţa dv. la ediţia a doua a „Esenţei creştinismului" pot 
trage concluzia aproape certă că vă ocupaţi de o lucrare aIIllplă 
<despre Schelling sau că, cel puţin, aveţi in petto ceva despre acest 
lăudăros 401• Ăsta ar fi , într-adevăr, un debut glorios. 

Schelrling este, după cum ştiţi, al 38-lea membru al Uniunii 
-germane. Intr-eaga poliţie germană se află la dtspoziţia lui, lucru 
de care aim avut o dată posibilitatea să mă conving eu însumi, în 
calitate de redactor la 1 1Rheinische Zeitung" .  Instrucţiunile cenzurii 
nu 1aisă să apară nici un rîilld îndreptat împotriva sfîntului 
Sche1ling. De aceea, î.n Germania, Schelling poate fi criticat numai 
in cărţi de peste 21 de coli, iar cărţile de peste 21 de coli nu sînt 
cărţi pentru popor. Lucrarea lui Kapp este demnă de toată lauda, 
dar este prea amănunţită şi concluziile, în mod stîngaci, nu sînt 
trase direct din fapte. Totodată, guvernanţii noştri au găsit mij
locul de a anula efectul unor asemenea lucrări. Nu e voie să se 
-scrie despre ele. Sînt trecute sub tăcere sau se inserează cîteva 
.cuvinte pline de dispreţ în legătură cu ele în puţinele publicaţii 
·oficiail.e în care apar recenzii. Marele Schelling însuşi se face că 
nu ştie nimic despre această critică şi ,  printr-o zarvă fiscală în 
-legătură cu ciorba bătrînului Paulus 402, a reuşit să distragă atenţia 
de la ca11tea lui K:app. A fost o lovitură diplomatică de maestru I 

Şi acum închipuiţi-vă că Schening ar fi demascat la Paris în 

faţa tuturor scriitorilor francezi. Asta nu s-ar putea să nu-i ră
nească vanritatea, guvernul prusian s-ar simţi teribil de lez;at ; ar 
Ii o 'lovitură suveranităţii lui Sche1ling pe plan extern, iar un mo-

* - al1ernativ. - Nota lrad. 

:.28* 
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narh vanitos ţine mai mult la suveranitatea sa pe plan extern decît 
pe iplan intern. 

Cu cită abilitate i-a pl'ins domnul Schelling în plasă pe fran
cezi, mai -întîi pe slabul edectic Cousin, după aceea chiar şi pe
genialul Leroux. Căci, lui Pierre Leroux şi celor ica el, Schelling
le apare încă drept omul care a pus realismul r-aţional în locul 
idealismului transcendental, gîndirea în carne şi oase în locul gîn
dirii abstracte, filozofia universală în locul filozofiei de breaslă t 
Romanticilor şi mistiiailor francezi, Schelling le spune : 11Eu sînt 
uni-rea dintre filozofie şi teologie" ,  materialiştilor francezi : 1 1Eu 
sînt unirea dintre carne şi idee " ,  scepticilor francezi : 11Eu sînt 
distrugătorul dogmaticii " ,  într-un cuvînt : „Eu . . .  sînt ScheJling ! "  

Schelling a ştiut să unească nu numai filozofia cu teologia, 
da1r şi filozofia cu diplomaţia. El a făcut din filozofie o ştiinţă 
diplomatică generală, o diplomaţie pentru ol'ice împrejU11are. De
aceea criticarea lui Sc'h.eUing este un mod indirect de -criticare a 
întregii noastre polit!id, în special a politicii prusiene. Fi!lozofia 
lui Schelling este politica prusiană sub specie iphilosophiae it, 

Aţi face acţiunii întreprinse de noi, dair în şi mai mare măsură. 
adevărului, un mare serviciu dacă aţi scrie chiar acum, pentru 
primul număr, o oa11acterizare a lui Schelling. Dv. sînteţi omul 
ciel mai indicat, pentru că sînteţi tocmai opusul lui Schelling. Gîn
direa tinerească, sinceră a lui Schelling - trebuie să recunoaştem. 
părţile bune ale adverisarului nostru, pentru a cărei reailizare n-a 
avut însă nici o însuşire în afară de imaginaţie, nici o energie în 
afară de V'anita.te, n�ci un stimUilent în afară de opiu, nici un organ. 
în afară de o receptivitate femeiască, uşor iritabilă -, această 
gîndire tinerească, sinceră a lui Schielling, care la el a rămas un 
vis fantastic de tinereţe, la dv. a devenit o calitate reală, adevă
rată, serioasă, bărbătească. De .aC'eea Schei1ling este caricatura dv .. 
anticipată, şi de îndată ce autenticul porneşte împotriva carica
turii, aceasta trebuie să se risipească ca o ceaţă. De aceea consi
der ·că advel'sarul necesar, fir,esc al lui Schelling, adversarul indi
oat de MaiestăţiQe lor naturia şi istoria, sînteţi dumneavoastră. 
Lupta dv. împotriva lui este lupta ·adevăratei filozofii împotnivai 
filozofi.ei imaginare. 

Speriind că veţi fi de acord C'U acest lm:::ru, am certitudinea că 
voi iprimi un articol de la <lv. 403• Adresa mea -este : 11D-lui Măurer. 

* - sub forma filozofiei. - Nota trad. 
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Rue Vaneau Nr. 23 a Paris, pentru dr. Marx" .  Soţia mea, deşi nu 
vă cunoaşte, vă trimite salutări. Nici nu vă închipuiţi cite adepte 
aveţi p;rintre Deprezentanteile sexului frumos. 

Publicat pentru prima oară, 
!în formă prescurtată, 
in : K. Griin. „Ludwig 
Peuerbach în s einem Briefwechsel 
und Nachlass, sowie in seiner 
Philosophischen Charakterentwicklung•, 
Bd. I, Leipzig und Heidelberg, 1874 

Publicat pentru prima oară 
în întregime 

1 3  

Al dv. 
Dr. Marx 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Marx către Julius Frobel 404 
la Zurich 

Dragă prJetene I 

Paris, 21 noiembrie 1843, 
rue Vaneau, nr. 31, Faub. St. Germain 

Chiar acum am primit scrisoarea dv. , dar ea prezintă unele 
semne foarte ciudate. 

1) Lipseşte tot ce aţi ane:icat, după cum spuneţi, cu excepţia 
articolului lui Engels. Dar şi acesta e incomplet şi, prin urmare, 
nu ;poate fi folosit. Incepe cu nr. 5. 

2) Scrisorile pentru Măurnr şi pentru mine au fost în plicul 
pe care îJ anexez, cu ştampHa din St. Louis. In acelaşi plic se 
a.fiau şi oele oîteva pagini a[e lui Engels. 

3) Scrisoarea lui Măurer, oare se afla, ca şi a mea, în plicul 
alăturat, deschis, era, de asemenea, însemnată de o mină străină. 
Anexez foaia cu îrusemnarea. 

Aşadar, există două posibilităţi. 
Sau guvernu� francez a interceptat şi a deschis scrisorile şi 

paichetul dv. In acest caz să ne returnaţi adresele anexate. Şi nu 
numai că vom intenta un proces poştei franceze, dar vom publica 
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imediat aoest lucru în toate ziarele de opoziţie. In orice caz ar fi 
mai bine dacă aţi trimite toate pachetele pe adresa unei edituri 
franceze. De altfel, nu oredem că guvernuJ. francez a comis această 
mîrşăvie, de care pînă acum numai guvernul austriac era capabil. 

Rămîne, prin urmare, a doua posibilitate, şi anume că Bluntschli 
al d-.tale şi consorţii au pus la oale aceaJStă lovitură de copoi. 
Dacă aşa stau lucrurile, 1) dv. trebuie să intentaţi un proces îm
potriva eJveţienilor şi 2) Maurer, în calitate de cetăţean francez, 
trebuie să înainteze un protest la minister. 

In legătură cu problema în sine, acum e nece�ar : 
ex )  să i se interzkă deocamdată lui Schiiller să publke mate

rialul menţionat, deoar.ece acesta trebuie să constituie perla prim.u
lui nostru număr *. 

� ) trimiteţi tot conţinutul pe adresa lui Louis Blanc : rue 
Taitbout, nr. 2 sau nr. 3. 

y ) Ruge nu a sosit încă. Nu pot,  desigur, să încep tipărirea 
pînă nu vine el. Am fost nevoit - durpă mari embarras des de
bats ** - să resping articolele care mi-au fost trimise pînă acum 
de oamenii de aici (Hess, Weill etc.) . Dar Ruge va veni, probabil, 
la sfîrşituJ. acestei luni. Dacă vom primi pînă atunci şi materhllul 
pe care ni l-aţi promis, vom putea începe tipărirea. Le-.am scris 
lui Feuerbach ***, Kapp şi Hagen. Feuerbia1ch a şi răspuns. 

8 ) Olanda mi se p are locul cel mai indicat, dacă nu cumva 
între timp spionii dv. au şi anunţat guvernul. 

Dacă elveţienii dv. au comis această infamie, îi voi ataca nu 
numai în „Reforme" ,  „National " ,  „Democra1:ie p acifique ",  „SiOOJ.e " ,  
„Courrier" ,  „Presse " ,  „Charivari" ,  „Commerce" ş i  „Revue inde
pendante " ,  dar şi în „Times• şi, dacă vreţi, într-o broşură scrisă 
în limba fra'Illceză. 

Trebuie să-i facem pe aceşti pseudorerpubliicani să simtă că nu 
au de-a face cu ciobani şi cu calfe de croitor. 

Cît despre sediu, voi căuta, întrucî1: intenţionez să mă mut 
într-o nouă locuinţă, să găsesc un looal care să fie apmape de 
casă. Asta va fi cel mai indicat şi sub raportul muncii şi sub ra
port bănesc. 

Vă rog să mă ieirtaţi pentm lipsa de cuDsivitate a acestei scri
sori. De indignare nu pot să scriu. 

* „Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher•,  - Nota red. 
** - lungi discuţii, - Nota trad. 

*** Vezi volumul de faţă, p. 400-403. - Nota red. 

Al dv. 
Marx 
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J:n tot cazul, oricine au fost aceta oare ne-au jucat acest renghi, 
file ei doctrinardi de la Pari!S sau b ădăranii din Elveţia, îi vom 
convinge pe Arago şi pe Lamartine să facă o interpelare în Cameră. 
Dacă domnii vor scandal, ut saandalum fiat *· Vă rog să-mi răs
pundeţi cit mai repede, deoarec·e lucrurhle nu mai suportă amînare. 
Intruoît Maurer este cetăţean francez, dacă această farsă a fost 
pusă la cale de cei din Ziirich, ea ar însemDJa o violare a dreptului 
in1emaţional, lucru caire nu trebuie să li se ierte acestor ciobani. 

Publicat pentru prima oară 
f.n „Voprosi istorii KPSS" nr. 4, 1958 

* - scandal iii fie. - Nola lrad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Marx către redacţia lui „Allgemeine Zeitung" 
la Augsburg 

Declara/ie 

DiverseJe zvonuri difuzate de ziarele germane cu privire la  
1ncetarea apariţiei lui „Deutsch-Fiianzosische Jahrbiicher" mă de
termină să delC'lar că, din considerente economice, editura elveţiană 
a renunţat pe neaşteptate la această Î!Iltreprindere, ceea ce a făcut 
<:a în viitorul apropiat editarea revistei să nu mai poată con
tinua 405• 

Paris, 14 aprilie 1844 

Publicat în suplimentul special al lui 
.,Allgemeine Zeîtung" din 20 aprilie 1 844 

1 5  

Karl Marx 

Se tipăreşte după textul ziarului 

Tradus din 1limba germană 

Marx către Ludwig Feuerbach 
la Bruckberg 

Stimate domn I 

Paris, 1 1  august (1844), 
rue Vaneau, 38 

Profit de ocazie şi îmi permit să vă trimit un articol în care 
am schiţat cîteva elemente a:le criticii filozofiei dreptului *· Deşi 
terminasem mai demult această lucrare, am modificat-o pentru a o 

* K. Marx. „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introdu
cere". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 
1960, ed. a II-a, p. 41 3-427. - Nota trad.). - Nota red. 
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face mai aocesibhlă. Nu aicord o priea mare importanţă acestui arti
col, dar sînt bucuros că am p rilejul să vă asigur de deosebita 
preţuire ş.i - permiteţi-mi să folosesc acest cuvînt - dragoste pe 
care v-o port. Cărţile !dv. „Hiloziofia v.iitorului " ,  ca şi „Esenţa cre
dinţei" 406, deşi nu sînt rprea volll!ffiinoase, prezintă totuşi o mai 
mare impontanţă deoît întreaga literatură gevmană actuală luată 
la un loc. 

Prin aceste scriieri, dv. aţi dat sodalismului - nu ştiu diaC'ă 
intenţionat - o bază filozofică, şi de la bun început comuniştii 
au ruterpretat î·n acest sens lucrările dv. Unitatea oamenHor cu 
oamenii, bazată pe deosebirfle reale existente între ei, noţiunea 
de •specie umană, oare a fost adusă din sfera abstracţiunilor pe un 
teren rea1l, - .ce a1tceva este aceasta dacă nu noţiunea de societate ! 

Se aiflă în p regătire două traduceri ale cărţii dv. „Esenţa creş
tintsmului" : una în limb a engleză, cealaltă în limba franceză ; 
ambele sînt aproaipe gata pentru tipar. Prima va apărea la Man
chester (sub •îngrij irea lui Engels) , a doua la Paris 4o1 (traducerea 
este !făcută de francezul dr. Guerrier şi de comunistul german 
Ewerbeck, ajutaţi de un stilist francez) *· 

In momentul de faţă francezii se vor arunca imediat asupra 
a;cestei cărţi, deoarece ambele partide - p orpii, rpe de o p arte,. 
voltaiirienii şi materialişitii, pe de altă p airte - aşteaptă cu î!Ilfri
gurare un ajutor din afară. De remarcat este c ă, spre deosebire 
de secoJul al XVI!I-lea, sentimentul relrigios s-a răspindit acum în 
rînduri.Jle -păiturii de mijloc şi ale dasei de 1Sll!s, pe cînd ireligiozi
tatea - o ireligiozitate pmp rie omului care se simte om - a 
cobo11ît 1în r.înduri�e p roletariatll!lui .francez. Ar trebui să p articip aţi 
la una din 1întrunidle muncitorilor francezi pentru a vă convinge 
de prospeţimea .feciorellnkă şi de nobleţea acestor oameni istoviţi 
de muncă. Proletaru[ englez înregistrează şi el succese uriaşe, dar 
îi lilpseşte cultura francezilor. De asemenea, nu pot să nu relev 
meritele teorettce ale meseriaşilor geI1Illani din iE>lveţia, Londra şi 
Paris. Numa.i •că meseriaşul german este încă ipr·ea mult meseriaş. 

Dar, în orice caz, din rîndUJrille acestOT „barbari" ai societăţii 
noastre dviliza:te istoria p regăteşte eJementul p ractic pentru eman
ciparea omuilui. 

Niciodată •oontrasitlli. dinke camcterul francezilor şi caracterul 
nostru, al gel'llilanifor, nu mi-a apărut într-o formă atît de preg
nantă, de izbitoare ca în lucrarea fourieristă, c'are începe cu 
uranătoarele cuvinte : „L'homme est if!out entier dans ses passionsu .  
„A vez-vous jamai:s rencontre un homme qui pensât pour penser, 
qui se ressouvint pour se ressouvenir, qui imaginât pour imaginer ? 

* ln manuscris acest paragraf este între paranteze drepţe. - Nota red. 
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qui voulait pour vouloir ? cela vous est-il j amais arrive a vous 
meme ? . . .  non, evidemment non 1 •  * 4oe 

De aceea, principala forţă motrice, atît a naturii cit şi a so
cietăţii, este atracţia magică, pasionată, lipsită de reflecţie şi „tout 
etre, hom.me, plante, animal ou globe a Tec;:u une som.me de forces 
en rapport avec sa mission dans l'ordre universel " **· 

De aici rezultă că „Ies attractions sont proportionneilles aux 
destinees• ***· 

Oare toate aceste teze nu-ţi lasă impresia că francezul inten
ţionat ar opune p asiunea sa lui a:ctus purus **** a gîndirii ger
mane ? Oamenii nu gîndesc de dragul de a gîillchl et:c. 

Cit de greu le vine germanilor să iasă dintr-o unilateralitate 
contradictorie a demonstrat-o din nou, în revista sa critică „Lite
ratur-Zeitung " ,  din Berlin, vechiul meu prieten Bruno Bauer, de 
care acum însă mă simrt tot mai înstrăinat. Nu ştiu dacă aţi citit 
acest număr. Multe din cele scrise acolo reprezintă o p olemică 
nedeclarată împotriva dv. 

Caraicterul acestei „Literatur-Zeitung• se reduce la următoa
rele : „Critica • se transformă într-un fel de fiinţă transcendentă. 
Aceşti berJinezi nu se consideră oameni care se ocupă de critică, 
ci critici care, pe lîngă altele, au şi nefericirea de a fi oameni. 
De aceea, ei nu recunosc decît o singură necesitate reală, necesi
taitea de a faJCie critică teoretică. De aceea, ei reproşează unor 
oameni ca Proudhon că pornesc de la o „necesitate• „practică•.  
De aceea, această critică se transformă într-un spirituailism pesi
mist şi pJin de preţiozitate. Conştiinţa sau conştiinţa de sine este 
considerată singura calitate umană. Iubirea, de exemplu, este 
tăgăduită, deoarece iubita n-ar fi, chipuri1le, decît un „obiect• .  
A bas ***** cu obiectul I De aceea, această .critică se consideră 
singurul element activ al istoriei. Ei i se opune întreaga omenire ca 
masă, o masă inertă, oare prezintă importanţă numai ca antipod 
al sufletului. De aiceea se consideră cea mai mare crimă ca un 
critic să fie stăpînit de sentimente sau pasiuni ; criticul trebuie să 
fie un croip 6t:; ****** ironic şi glacial. 

* - „Omul se dezvăluie în întregime în pasiunile sale. Aţi intîlnit 
vreodată un om care să gîndească de dr.agul de a gindi, care 11d·şl aminteascil 
de dragul de a-şi aminti, care să imagineze de dragul de a imagina 1 care sd 
vrea de dragul de a voi ? Dv. personal vi s-a �ntimplat vreodată aşa ceva 1 • . •  
nu, desigur că nu ! " .  - Nota trad. 

** - „Tot ce există - om, plantă, animal sau globul - a primit o 
sumă de forţe în raport cu misiunea ce o are de îndeplinit în ordinea univer
sală" . - Nota trad. 

*** - „Forţele de atracţie sînt proporţionale cu destinele". - Nota trad. 

**** - activitate pură. - Nota trad. 
***** - Jos. - Nota trad. 

****** - înţelept. - Nota trad. 
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Şi Bauer deJC'lară textual : 
„CTiticul nu împărtăşeşte nici suferinţele, nici bucuriile socie

tăţii ; el nu cunoaşte nici prietenia, nici driagostea, nki ura, nici 
invidia ; el tronează în singurăbate, în care răsună din aînd în 
dnd hohoteJe de rîs ale zeiJor olimpici la vederea acestei lumi 
anaipoda" 409• 

Tonul publicaţiei 1 1Literatur-Zeitung" a �ui Bauer este un ton 
de dispreţ imparţial, şi Bauer reuşeşte acest lucru cu atît mai 
lesne, cu cit foloseşrte rezultate[e obţinute de dv. şi , în general, 
de întreaga Il!oastrră epocă pentru a le atribui altora. Bauer se 
muQţumeşte să dezvăluie contradicţiile şi se retrage apoi satisifăcut 
ou un „hm" plirn de dispreţ. El deiolară că, fiind prea spirituaHzată, 
critica nu dă nimiic. Ba, mai mult, el îşi exprimă de-a dreptul spe
ranţa că „nu e departe viremea cînd întreaga omenire în declin 
se va ridi1ca în bloc împotriva criticii" - iar critica este el şi 

compania - ; „atunci ei vor sorta această masă în diferite grupe, 

cărora le vor da un testimonium p aupertatis " *· 
Se pare că împotriva lui Hristos, Bauer a luptat dintr-un sen

timent de rivalitate. Voi publica o mică broşură împotriva acestei 

denaturări a criticii. Pentru mine ar fi extrem de preţios d acă aţi 

binevoi să-mi comunicaţi pînă atunci părerea dv. şi, în genere, 

aş fi fericit să primesc cit mai our.înd un semn de viaţă de la dv. 

Meseriaşii germani de aici, adică cei care 'SÎnt comunişti, im total 

cîteva sute de oameni, au audiat în tot cursul verii acesteia, de 
două ori pe săiptămînă, prelegerile despre 1lucrarea dv. „Esenţa 

creştinismUJlui " ,  ţinute ide 1conducătorii lor conspirativi **,  şi au dat 
dov:adă de o surprinzătoare receptivitate. Fragmentul dintr-o scri

soare a unei doamne germane, apărut în foiletonul numărului 64 
B!l. ziarului „Vorwarts" ,  a fost reprodus, fără ştirea autoarei 410, 

dintr-o scrisoaire a soţiei mele, care se află acum în vizită la Trier, 

la mama ei ***· 
Cu cele mai bune urări 

Publicat pentru prima oară 
Ul „Probleme ale păcii 
şi socialismului• nr. 2, 1958 

* - certificat de paupertate. - Nota trad. 
** Ai Ligii celor drepţi. - Nota red. 

*** Karoline von Westphalen. - Nota red. 

Al dv. 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manucris 

Tradus din limba germană 
şi franceză 
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i6 
Marx către Julius Campe 411 

la Hamburg 

[Paris, 7 octombrie 1 844J 

[„.] Dacă Heine se mai află ,1a Hamburg, vă rog să-i train.sm�teţi 
mulţumirile meJe p entru versurile trimise. Pînă acum nu am pu
blicat anunţul privitor la apariţia lor, deoarece vreau să anunţ şi 
prima parte - b aladele [„.] 

Publicat pentru prima oară 
în „Das Goldene Tor",  Jg. 2, 
Nr. 1 1 /12, 1947 

1 7  

S e  tipăreşte după textul 
apărut în revistă 

Tradus din limba germană 

Marx către Heinrich Bornstein 
la Paris 

[Paris, toamna anului 1844) 

Stimate domn I 
V-aş fi foarte obligat dacă aţi afla, cel mai tîrziu pînă marţi, 

<iacă iFrank c onsimte sau nu să„şi asume editarea broşurii î•mpotriva 
lui !Bauer * · 

Mi-e absolut indiferent ce hotărîre ia. Oricînd pot găsi un 
e ditor în străinăt•ate. Dar această broşură, în care fiecare cuvînt 
este important, ar fi mai bine dacă s-ar tipări sub ochii mei şi aş 
putea să foc chiar eu corectlN'ile. 

In ori:ce C'az, vă rog să-mi răspu!l1deţi neîntîrziat. 
La rîndul meu, voi fi oricînd bucuros să vă fac un contra

serviciu. 

Al dv. devotat 
Dr. Marx 

* K. Marx şi F. Engels. „Sfinta familie". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a, p.  3-238. - Nota trad.). -
Nota red. 
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P.  S. lntrucît broşura este îndreptată împotriva lui Bauer şi, 
în general, nu 1conţirne prea multe lucruri inacceptabile pentru 
.cenzură, nu cred că tdi1fuzar.ea ei 1în Germania ar întîmpina mari 
greutăţi . 

.Publicat pentru prima oară 
;în „Der Kampf", Jg. XXI, 1928 

1 8  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german! 

Marx către Heinrich Bornstein 
la Paris 

[Paris, toamna anului 1 844) 

Stimate domn ! 
Inaipoiaţi-mi .colile din Feuerbach de îndată ce 1le t1păriţi 412• 

'Publicat Pentru prima oară 
'în : K. Marx şi F. Engels. 
<Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

1 9  

Al dv. devotat 

Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Heinrich Bornstein 
la Paris 

(Copie) 

[Paris, decembrie 1 844) 

'Stimate domn I 
1v1i-e imposibil să vă trimH critica lui SUrner mai devreme de 
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săptămîna viitoare. De aceea daţi la oules numărul de probă fără 
manuscrisul meu ; în schimb, Biirgers vă va trimite un articol. 

Săptăm�na viitoM"e veţi primi articolUil meu. 

Publicat pentru prima oară 
fn „Katalog des Antiquariats 
L. Liepmanssohn•, Berlin, 1924 

Al dv. devotat 
Marx 

ie tipăreşte după copie 

Tradus din limba german� 
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413 

Marx către Arnold Ruge 
la Paris 

[Paris, ianuarie] 1845 

D-ilui dr. Ruge, 
Din surse demne de încredere am aflat că la prefectura poliţiei 

-s-a dat o ordonanţă prin care dv., mie şi ailtor cîţiva ni se cere să 
părăsim Parisul în 24 de ore şi Franţa în cel mai scurt termen 413• 
Amănunte puteţi afla de la Bornstein. Am considerat necesar să 
vă informez ;pentru eventualitatea că nu cunoaşteţi această noutate. 

Pul>licat pentru prima carii 
în „Periodikum fiir wissenschaftlichen 
Sozialismus" , H. 3, 1959 

21 

K .  Marx 

Se rt1păreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Heinrich Heine 
la Paris 

Paris , 12 ianuarie 1 845 

Dragă prietene I 
Sper că mîine voi mai avea timp să te văd. Plec luni *· 
Chiar acum a fost la mine editorul Leske. Bl scoate la Darm

stadt o revistă trimestrială ** nesuplllSă cenmrii, la oare colaborăm : 
eu, Engels, Hess, Herwegh, Jung *** etc. M-a rugat să-ţi propun 

* 15 ianuarie. - Nota red. 
** „Rheinische Jahrbiicher• .  - Nota red. 

*** Georg Jung. - Nota red. 
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şi d�taJe să colaborezi cu poezie sau pmză. Sîn.t convins că nu 
vei refu�a, căci trebuie să folosim orke pr�lej pentru a ne intro
duce în Germania. 

Dintre toţi oamenii de care sînt nevoit să mă despart, despăr
ţirea de Heine mă doare ·cel mai mult. Tare mi-ar plăcea să te 
iau •CU mine. Salutări soţiei d-tale din partea mea şi a soţiei mele. 

Publicat pentru prima oară 
în „Archiv fiir uie Geschichte 
des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung " ,  Jg. 9, 1921 

22 

Al d-ta'le 
K. Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în culegere 

Tradus din limba germană 

Marx către Heinrich Heine 
la Paris 

Dragă Heine ! 

Bruxelles [24 martie 1 845) 
rue Pachecho vis-a-vis du 

h6pital St. Jean, nr. 35 

Te rog să mă ierţi dacă, din cauza interminabilelor formalităţi 
vamale, nu pot să-ţi scriu acum decît cîteva rînduri. 

Piiltitmann din Kaln m-a tÎDJsărcinat să rne rng să trimiţi cîteva 
poe�ii (eventuail. şi FJota germană a d-taJle 414) pentru „Analele" 
care apar, fără a fi supuse cenzurii, la Darmstadt. Le poţi trimite 
pe adriesa mea. Ultimul teTIIllen - sper însă că ai ceva gata -
este de 3 săiptămîni. 

Soţia mea vă tmnsmite, d-tale şi soţiei d-tale, multe salutări. 
Alaltăieri am fost la Admin1stration de la surete publique * de 
aici, unde a trebuit să dau o declaraţie în scris că nu voi publica 
nimic în Belgia în legătură cu p olitica curentă. 

Renouard şi Bornstem au tipărit Jucrarea d-tale „O poveste 
de iarnă" la P1aris, indilcînd ca loc de tiipăirire New York, şi au 

* - sigurantă. - Nota lrad. 
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pus-o în vînzare aici, la Bruxelles. Se pare însă că această ret�
părire abundă în greşeli de tipar. Altă dată mai mult. 

Publicat pentru prima oară 
în „Archiv fiir die Geschichte 
des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung• Jg. 9, 1921 
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Al d-tale 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Marx către Lowenthal 
la Frankfurt am Main 

Stimate domn I 

Bruxelles, 9 mai [1845] 
rue de l'Alliance hors de la porte Louvain, nr. 5 

Adresse : M. Reinhard 

Vă rog să trimiteţi imediat, în numele şi în contul meu, la 
Pa ris (puteţi trage din. nou o poliţă asup:m mea, în care să in
cludeţi şi cheltuielile pentru expedierea acestei scrisori) trei exem
plare din „Sfînta familie" d.J.ui Herwegh, rue Barbet-Jouy, Faub. 
St. Germain, d-lui Heine, rue du Faub. Poissonniere, nr. 46, şi 
d-lui Bernays, 1 2, rue de Navarin. Primesc din toate părţile scri
sori în care o amenii se plîng c ă  1a Paris nu se găseşte nici un 
exemplar. 

Al dv. 
Dr. Marx 

Puteţi trage chiar acum poli�a asupra mea, dar vă rog încă o 
dată să trimiteţi imediat exemplarele respective. 

[Posl-scrlplum scris de Engels] 

D-lui Herwegh, rue B arbet-Jouy, Faubg. St. Germain, 
d-lui H. Heine, rue du Faubourg Poissonniere 46, amîndoi la 

Paris, 
precum şi d�lui Bernays, 12 ,  rue de Navarin, Paris. 

Publicat pentru ,prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

29 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 



416 24. Engels către Marie Engels. 31 mai 1845 

24 
Engels către Marie Engels 

la Barmen 

bragă Marie, 
Spre marele meu regret, trebuie să te anunţ astăzi că nu voi 

putea veni la nunta ta din cauza greutăţillor pe oare le-am întim
pinat cu paşaportul. Mier·curea trecută am fost la Administration 
de la surete publique * şi am cerut un paşaport pentru Prusia. 
bupă o oarecare aşteptare şi interminabill.e discuţii în legătură cu 
emigrarea mea şi cu faptul că nu pot :primi paşaport de [a amba
sadorul priusian, mi s-a spus în cele din ul1Illă că sînt prea de cu
rînd venit şi de aceea nu pot primi paşaport. Dacă aş fi locuit 
aici o vreme mai indelungată, abund el, d-11 Hody, directorul 
poliţiei, ar fi avut dreptul să-mi dea paşaport, dar în condiţiile 
diate n-o poate face. De altfel, străinii oare se stabilesc aid vin de 
ob�cei cu paşapoarte care sînt valabile cel puţin un an sau şase 
luni, şi el are instrucţiuni, e adevărat, să vizeze paşapoarte, dar 
nu să elibereze paşaipoarte sfilăinilor. De altfel, dacă aş avea ceva 
relaţii, aş primi, desigur, paşaport 1a MinisteruJ de Externe. De 
fapt am asemenea relaţii, şi anume un medic german, cam mi-a 
prnmIB că-mi va obţine el paşaport în cazul cînd mi se vor face 
greutăţi. Dar doctorul ăstia s-a căsătorit şi el acum două sărptăanîni 
şi a plecat în vioiaj de nuntă la staţiuruile ballneaire vialone. S-a 
înapoiat joi, şi ab�a aseară am reuşit să mă întîlnesc cu el. S-a 
arătat foarte di.spus să mă ajute, dar mi-a spus !că nu poate merge 
la m�nister decît azi dimineaţă, aşa că mai devxeme de poimîine, 
luni, nu aş putea primi paşaportull. şi, prin urmare, ar trebui să-mi 
amîn căilătoria pe luni sear,a sau marţi dimineaţa. I-am spus căi 
nu pot să aştept arbît de mll'lt, dair mi-a declarat din nou că mai 
devreme nu-IIIli poate faice rost de paşaport ; de altfel, mi--a promis. 
să mai Îl!merce o daită. Azi d�mirneaţa mi--a trimis un bilet [prin care 
mă anunţa că s-a interesat şi că nu-mi poate prO'c'Ura paşaportul 
înainte de luni, poate abia luni seam. I-am răspuns i.m.ediat că, 
în acest oaz, nu mai e nevoi1e să se obosească, deoarece trebuie 
să renunţ defiTuitiv la •călătorie. 

Şi tu şi cemalţi veţi înţelege că, ţinînd seama de toate cele
laJlte împrejurări, n--aş faoe decît să-mi atrag neplă'Ceri daJCă aş.. 

* - siguranţa. - Nota trad. 
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înoerca să trec graniţa fără paşaport. Nici d-l Hody nu m-a sfătuit 
să fiac acest lucru, deoairece certificatul meu de emigraţie este 
vail.aibil pour sortir de la Prusse, mais pas pour y rentrer *· Aşa 
înoît, oricît de rău mi-ar părea, sînt nevoit să ['ămîn aici şi să 
sărbătoresc nunta ta singur, numai cu gindllll. Dar poţi fi sigwă 
că toată ziua mă voi gîndi la tine şi la EmiJ ** şi urările mele cele· 
mai bune vă vor însoţi în timpul cununiei şi al voiajului vostru, 
ch1ar dacă nu am posibillitaitea de a vi le exprima personal. Ceea 
ce vă doresc în pri1rrml rînd este ca dragostea, ,care v-a unit şi caire 
a făcut ca reLaţme dintre voi să fie .atît de frumoase, de omeneşti 
şi de morale, cum puţine am văzut, să vă însoţească de-a lungul 
întregii vieţi, să vă ajute să suportaţi mai uşor toate viC'isitudmile· 
soartei şi să vă aducă ferioirea. Mă bucur din toată inima de că
sătoria voastră, deo.arnce ştiu că veţi duce o viaţă fericită şi că, 
după ce vă veţi lega prin căsătrnrie, nu vă veţi decepţiona unu! 
pe celă[alt. Te rog să crezi că dintre numeroasele urări care vi 
se vor faJCe, nici una nu va fi mai sinceră, mai cor.dială şi mai 
calidă dedt a mea ! Tu ştii că întotdeauna te-am iubit ceil mai mult 
dintre toţi fraţii şi surorile me!le, că în tme am avut întotdeauna 
cea mai mare îruoredere - de aceea mă vei 1crede fără a mai fi 
nevioie de alte asigurări, fără a fi nevoie de multe vorbe. Vă 
doresc, încă o dată, ca dragostea voastră să rămînă mereu aceeaşi 
şi vă mai doresc ceva - ai ghicit : Să fiţi ferici.ţi I 

Cred că voi primi în curînd o scrisoare de la Mrs. Blank, 
deoarece eu sper că Mrs. B1ank se va interesa în aceeaşi măsură 
de mine ca şi Fraulein Engels. In orice caz, nădăjduiesc că vă voi 
vedea pe amîndoi în vara aceasta la Ostende sau în Anglia, după 
o nuntă ferkită şi o călătorie fericită. Pină atunci rămîneţi cu bine. 

Transmiteţi tuturior <calde sa1utări. 

Bruxelles, sîmbătă, 31 mai 1845 

Publicat pentru prima oară 
în „Deutsche Revue", Jg. 45, 
Bd. 4, 1920 

Al tău devotat 

Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gel'!lllană 

* - pentru a ieşi din Prusia, dar nu şi pentru a mă reîntoarce acolo. -
Nota !rad. 

** Emil Blank. - Nota red. 

29* 
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25 

Engels către Julius Campe 
la Hamburg 

Stimate domn, 
Din scrtsoarea dv. îmi dau seama că v-aţi făcut o părere 

greşită despre orientarea lucrării pe care v-am propus-o spre 
editare. Nu intenţionăm cîtuşi de puţin să apărăm niici taxele 
vamale protecţioniste, nici libertatea comerţului, oi vrem să adu
cem o critk:ă ambelor acestor sisteme de pe punctul nostru de 
vedere. Punctul nostru de vedere este comunist ; şi acest punct 
de vedere l-am susţinut în „Deutsch-Franz [osische] Jahrbiicher " ,  
î n  „Sfînta familie " ,  în „Rheiniische] Jahrbiicher "  etc. ; d e  p e  acest 
punct de -vedere este scrisă şi cartea mea „Situaţia dasei munci
toare din Anglia " .  După cum înţelegeţi şi dv., acest punct de 
vedere nu permite nid un fel de amestec aJ cenzurii şi, de aceea, 
nu putem cionsimţi la un astfel de amestec. Dacă nu stăruiţi în 
intenţia de a prezenta cartea la cenzură şi sînteţi dispus să vă 
angajaţi la a.ceastă editare, vă rugăm să ne anunţaţi pînă ce nu 
ne luăm alte obligaţii. 

Bruxel les, 14 octombrie 1845 
7, rue de l'.MHance 

Publicat pentru prim.a oara 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

Cu toată consideraţia, al dv. 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscns 

Tradus din limba germ:i.nă 
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26 

Engels către Emil Blank 
la Londra 

419 

Fii, te rog, bun şi trimite-mi neîntîrziat 6 l. st. sau vreo 150 de 
franci. Ţi-i restitui peste o săptămînă sau două. Bătrînul * nu 
mi-ia trimis banii pe care trebu,ia să-i primesc la 1 aprilie - vrea, 
probabil, să-i aducă el cînd vine la botezul cop�lului tău. Or, eu 
am depus la Casa de amanet lucruri în valoare de 150 de franci 
şi trebuie să 1le scot înainte de a veni părinţii. De aceea am ne
voie imediat de această sumă. Porcăria asta se datoreşte faptului 
că toată iarna nu am cîştigat nici un groş cu munca mea publi
cistică şi a trebuit s-o duc, ffmpreună cu soţia mea, aproape ex
clusiv din banii primiţi de 11Jcasă, şi n-au fost prea mulţi. Acum 
mi s-au adunat un număr destul de mare de manuscrise, terminate 
în întregime sau pe jumătate, aşa că nu cred că o să mi se mai 
întîmple asemenea lucruri. Aşadar, trimite-mi banii. Ţi-i voi res
titui de îndată ce voi primi de acasă. 

Zilele acestea a fost pe aki fratele tău Fritz. Ieri dimineaţa 
a plecat acasă. In încheiere, te rog înc'ă o dată să nu pomeneşti 
nici un cuvînt sur le contenu de cette lettre ** şi te salut. 

7, rue de l'Alliance St. Josse-ten-Noode 
Brux[elles] , 3 aprilie 1846 

Publicat pentru prima oară 
în ; K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol . XXV, 1934 

Al tău 

F. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* Friedrich Engels-senior, tatăl lui Engels. - Nota red. 
** - despre conţinutul acestei scrisori. - Nota trad. 
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27 

Marx către Heinrich Heine 
la Paris 

Dragă Heine ! 
Profit de plecarea aducătorului acestor rînduri, d-l Annenkov, 

un rus foarte amabil şi cult, pentru a-ţi transmite cele mai c alde 
sa:lutări. 

Alcllllll cîteva zi'1e mi-a căzut întîmplător în mină un mic 
pamflet împotriva d-tale - ediţia postumă a s<::risorilor lui Borne 415• 
Nicfodată n-aş fi crezut că Borne este atît de lipsit de gust, de 
meschin şi de trivial, dacă n-aş fi văzut aceste rînduri scrise negru 
pe alb. Iar postfaţa lui Gutzkow etc. - ce mîzgălitură j alnică I 
Voi publica într-una din revistele germane o critică amănunţită 
a căJrţii d-tale despre Borne 416• Nu cred că în vreuna din perioa
dele istoriei literaturii să i se fi făcut unei cărţi o primire mai 
grosolană decît aceea pe care măgiarii creştini-germani au făcut-o 
cărţii d-tale, şi doar de grosolănie nu a dus lipsă nici o perioadă 
istorică a Germaniei. 

Dacă mai ai să-mi spui ceva „special" despre cartea d-tale, 
să-mi comunici cît mai repede. 

Al d-tale 

rue de l'AlJiance, 5, hors de la Porte de Louvain 
BrruX'e�les [în jurul lui 5 aprilie 1846] 

K. Marx 

Publicat pentru prima oară 
în „A.rchiv {(ir die Geschichte 
des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung " ,  Jg. 9, 1921 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

28 
Marx către Pierre-Joseph Proudhon 

la Paris 

Dragă Proudhon ! 
De cînd am părăsit Parisul, mi-am propus de multe ori să vă 

scriu, dar, pînă acum, împrejurări independente de voinţa mea 
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m-au împied�cat s-o faC'. Vă rog să mă credeţi că singura cauză 
a tăcerii mele au COIIlstituit-o treburile cu care eram supraaglo
merat şi greutăţiJle pe caire le implică schimbarea domicili11lui etc. 

Şi aicum să intrăm im medias res * ! Impreună cu doi prieteni 
ai mei, Friedrich Engels şi Philippe Gigot (amîndoi locuiesc la 
Bruxelles) ,  am organizat o 1cor·espondenţă permanentă cu comu
niştii şi socialiştii germani, î111 cadru:l căreia vor fi discutate prn
blemele ştiinţifice, precum şi problemele legate de editarea unor 
scrieri cu caracter popuilar şi de propagandă socialistă care se 
poate desfăşura în Germania pe această caăe 417• D ar principalul 
scop al corespondenţei noastre este de a stabhli o legătură între 
sO'daliştii germani şi soC'ialiştii francezi şi englezi, de a ţine la 
curent pe străini cu ceea ce este nou în mişcarea socialistă din 
Germania şi a-i informa pe germanii din Genmania asupra pro
gires·elor reali:oate de sociail.ism în Franţa şi în Anglia. 1n felul 
aicesta vor putea ieşi la iveală divergenţeJe de păreri şi se va 
crea posibilitatea unui schimb de idei şi a unei critici imparţiaile. 
Acesta este pasul pe care trebuie să-J facă mişcar.ea socială în 
exipresia ei literară pentru a se debarasa de mărginirea naţională. 
Şi, fără îndoială, în momentul acţiUIIlii, fiecare va fi cît se poate 
de interesat să cunoască starea de lucruri din străinătate la fel de 
bine .ca şi pe aceea din ţara lui. 

In afară de comuniştii din Genmania, vom fi în corespo111dernţă 
şi cu socialiştii germani afilaţi la Pariis şi la Londra. Legăturile cu 
Anglia au şi fost staMlite ; în ceea ce priveşte Franţa, sîntem 
cu toţii de părere că n-am putea găsi alt corespondent mai indicat 
decît dv. 418 Ştiţi, desigur, că pînă în prezent englezii şi germanii 
v-au preţuit mai mult dedt propriii dv. compatirioţi. 

Aşadar, dup ă cum vedeţi, nu este vorba deoît de stabilirea 
unei corespondenţe regulate şi de asigurarea posibilităţii de a 
urmări dezvoHairea mişcării sociale din diverse ţări, ceea ce va 
duce la rezultate importante şi muiltilaterale, care nu ar putea 
fi niiciodată obţinute prim eforturhle unui singur om. 

Dac ă  acceptaţi propunere.a noastră, cheiltuieliile reprezentate 
de taxele poştale pentru scdsori'le adresate dv., precum şi pentru 
scrismile exipediate de dv. vor fi achitate de aiJci. Colectele de 
bani din Germain.1a sânt destinate pentru aooperirea cheltuielilor 
de corespondenţă. 

Scrismile trebuie să le adresaţi aici d-lui PhiJliippe Gigot, 8, rue 
Bodenbroek, care semnează şi scrisorile trimise din Bruxelles. 

Nu mai e nevoie să spun că toată aceaistă corespondenţă 
reclamă cea mai perfectă conspir.ativitate din p artea dv. In Ger-

* - în miezul lucrurilor. � Nota trad. 
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mania prietenii noştri trebuie să acţioneze cu foarte multă pre
eauţie oa să nu se comp!rOmită. 

Răspundeţi-ne imediat şi pri!Illiţi asigurările sincerei mele 
prietenii. 

Al dv. 
Karl Marx 

Bruxelles, 5 mai 1846 

P. S. Ţin să vă previn împotriva d-lui Griin din Paris. Acest 
om nu e altceva dedt un aventurier literar, un fel de şarlatan 
care vtrea să taică negustorie C'U i.dei moderne. El încea11că să-şi 
ascundă ignoranţa în fraze b ombastke şi pline de aroganţă, dar 
nu reuşeşte decît să se facă de rîs cu galimatias al său. ln plus, 
acesta este un om periculos. Abuzează de relaţiile pe care, dato
rită insolenţei sale, le are cu autori cunoscuţi, ca să-şi facă din 
ei un piedestal, comproţîndu-i aistfel în ochii publicUJlui gel11Ilan. ln 
cartea sa despre „socialiştii francezi" îndrăzneşte să se numească 
profesor (Privatdozent - titlu academic în Germania) al lui 
Proudhon, căruia pretinde că el i-a explicat principalele axiome 
ale ştiinţei germane, şi işi b ate joc de lucrările acestuia. Feriţi-vă 
de acest parazit. Poate, cu altă ocazie, vă voi mai vorbi despre 
acest individ. 

{Nota Iul Philippe Gigot] 

Profit de prilejul pe care mi-l oferă această scrisoare pentru a vă asigur<t 
că sîn1 bucuros că voi avea posibilitatea de a coresponda cu un om atît de 
ilustru ca dv. P!nă atunci, 

rămîn al dv. 
Philippe Gigoi 

[Nota Iul Engels[ 

ln ceea ce mă priveşte, nu pot decît să-mi exprim speranţa 
că dv., d-le Proudhon, veţi primi propunerea făcută şi veţi con
simţi cu dragă inimă să ne acordaţi sprijinul. Vă rog •să fiţi încre
dinţat de adînca preţuire pe care v·o port şi oare mi-a fost insuflată 
de lucrările dv. 

Publicat pentru prima oară în original 
în „Die Gesellschaft• ,  Jg. IV, 1927 

Rămîn al dv. 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după manuscrisul' 
lui Gigot şi Engels 

Tradus din limba franceză. 
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29 
Engels şi Marx către Moses Hess 

la Koln 

Dragă Hess, 

Ostende, 27 iulie 1846 
rue St. Thomas, 1 1  

După cum vezi, nu-ţi mai scriu din Bruxelles. Pînă l a  10  au
.gust voi rămîne aici, iar pe data de 1 1 ,  probabil, voi pleca de la 
Bruxelles spre Paris. Marx mi-a trimis aici scrisoarea ta. Voi face 
bucuros tot posibilul pentru a o trece pe soţia ta * clandestin 
peste graniţă, totuşi este cam prost că n-are paşaport. lntrucît am 
plecat din Bruxelles cu cîteva zile înainte de sosirea ei, nu ştiu 
despre toată această poveste nimic în afară de ce am afilat din 
scrisoarea ta. Repet, voi face tot ce îmi va sta în putinţă. 

Dragă Hess I 

Al tău 
Engels 

(Bruxelles, 'În jurul lui 2B iulie 1 B46) 

La ac'este rînduri ale lui Engels, pe care ţi le transmit, tre
buie să mai adaug că soţia ta se simte foarte bine. SeiJer o ser
veşte ca un cavaler credincios şi i-a făcut cunoştinţă cu Vogler 
-şi cu soţia acestuia, cu oare este aproape ziilniic împreună. 

Soţia mea nu poate face nimic, întrucît e foarte suferindă şi 
.cea mai mare p arte a tirmrpului şi�o petrece în p at. 

Al tău 
M. 

Toomai voiam să expediez sctisoarea cînd am citit în „Kol
nische Zeitung" anunţul cu privire la articofol tău despre Ruge. 
lntruoît tipărirea lucrării ** noastre mai poate :fi mult tărăgănată, 
te sfătuiesc să iei înaipoi capitolul despTe Ruge 419• 11 vei putea 
folosi aproape în întregime. 

J..e-am scris celor din Westfalia să-i trimită manuseirisul lui 
Daniels. Daică nu 1-,a primit încă, cere să-ţi trimită articolul despre 
Ruge ţie dirnct. 

* Sibylle Hess. - Nota red. 
** K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9-572. - Nota 
irad.). - Nota red. 
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Ce fel de carte este asta a lui Heinzen ? 420 Şi ce scrie despre 
tine Dottore Graz�ano ? 421 S ă-mi scTii despre toate astea. 

Publicat pentru prima oară 
în : „40 Jahre «Rheinische 
Zeitung» " ,  Ki.iln, 1 9 1 1  

30 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din l imba genmanăi 

Marx către Karl Wilhelm Leske 
la Darmstadt 

(Ciornă) 

[Bruxelles] . 1 august (1846}' 

Stimate domn ! 
La sortsoarea dv. în care im1 împărtăşiţi unele temeri în legă

tură cu editarea 422, v-,am răspuns imediat. 1n ceea ce priveşte în
trebarea cu privire la „caracterul ştiinţifi c " ,  v-am răspuns : cartea 
are un caraicter ştiinţifiic, dar nu în sensul pe care-J atribuie gu
vernul prusian etc. acestui cuvînt. După cum vă amintiţi, în prima. 
dv. scrisoare eraţi foarte îngrijorat din C'auza avertismentului pri
mit din partea autorităţilor prusiene şi a percheziţiei la. care aţi 
fost supus de către poliţie. V-allil scrLs imediat că voi c ăuta o altă 
editură. 

Am primit de La dv. şi o a doua scrisoare, în c are, pe de o 
parte, declaraţi că aţi renunţat la editare, i ar pe de aHă parte cereţi 
ca avansul să vă fie restituit sub forma unui oridin de plată asupra 
noului editor. 

La această scrisoare nu v-am răspuns, întrucît socoteam c·ă în 
scurt timp voi fi în măsură să vă dau un răspuns pozi tiv, adică să 
vă sc'riu că am găsit alt editor. De ce s-au tărăgănat lucrurile, veţi 
afla acum. Am acceptat pI'apunerea dv. cu privire la restituirea 
avansului ca ceva de la sine înţeles, şi de asta vă puteţi convinge 
din faptul că în singurul loc unde am făcut demersuri în vederea 
editării am declarat de la început că, în cazul acceptării manu
scrisului, trebuie să vi se plăteas c ă  1 500 ifr. Oricînd vă rpot aduce 
o dovadă iin acest sens. De altfea, Engels şi Hess sînt martori. 

Pe de altă parte, dUip ă cum vă amintiţi, nici în timpul trata
tivelor de la Pads şi nici în contractul scriis 423 nu s-a prevăzut 
n i  m i  1c în privinţa formei mai mult sau mai puţin revoluţionare· 
pe care o pot da lucrării mele - dimpotrivă, pe atunci socoteam 
că trebuie să scoatem ambele volume în acelaşi timp, deoarece 



30. Marx către Karl Wilhelm Leske. 1 august 1846 425 

apariţia primului volum ar putea atr.age după sine interzkerea sau 
confiscarea celui de-al doi1lea. Heimich Biirgers din Koln era de 
f,aţă şi poate confirma acest lUJcru. P·rin urmare, din punct de ve
dere juridic nu aveaţi dreptul să puneţi noi condiţii sau să refu
'Zaţi editarea, iar în cie mă priveşte nu sînt obligat, din punct de 
vedere juridic, nici să restitui avansul, nuci să aiccept propune
rille dv., nki să fac modifiicări în lucrarea mea. Nu mai e nevoie 
să spun că nici un moment nu m-am gîndit să invoc, în relaţiile 
cu dv., argumente de ordin juridic, cu atît mai mult ·cu oit, prin 
con1lraict, nu eraţi obligat să-mi ac�rdaţi un avans şi trebui·a să 
consider, şi am considerat, acest lucru ca un gest pur prietenesc. 
Aşa cum şi p înă în prezent, cu toate pierderile băneşti impor
tante, i-am eliberat adeseori pe editori de obiigaţiile lor contrac
tuaile, a 1căror respeota.re le-o pUJteam impune juridic (de exemplu, 
pe Wigand şi Fr6be1l cu ocazia editării lui „Deu1Jsch-Franz6sische 
Jahrbiicher" şi pe alţi editori, după cum vă veţi putea convinge 
imediat) , nid de data aceasta nu mi-a trecut nici un moment prin 
minte să pri.cinuiesc vreunui editor o pagubă fie şi numai de un 
pfennig, ·chiar dacă din punct de vedere juridic aiveam dreptul s-o 
fac. Ar fi cu totul de neînţeles de ce aş face o excepţie tocmai cu 
dv., c are aţi fost atît de amabil cu mine. 

In ceea ce priveşte tărăgănarea răspunsului, trebuie să vă 
spun urunătoarele : 

Cîţiva c apitalişti din Germania au aicceptat editarea mai multor 
lucrări ale mele, ale lui Engels şi aile lui Hess 424• Exista chiar 
perspectiva înfiinţării aici a unei edituri mari, în toată regula, care 
să nu ţină seamă de nki un considerent de ordin poliţienesc. Tot
odată, prin intermediul unui prieten * al acestor domni mi s-a 
făgăduit editarea lucrării me�e „Critica economiei poli tice" etc. 
Amest prieten a rămas la Bruxelles pînă în mai, pentru a duce în 
siguranţă peste gDaniţă manusorisul primului volum al lucrării re
dactate de mine, în colaborare cu Enge1s etc . ** Urma apoi să ne 
comuni·ce în mod definitiv din Germania darcă „Economia politicău 
a fost aicceptată sau nu. N-am primit veşti, sau am primit numai 
nişte veşti foarte vagi şi abia foarte de curiînd, după ce cea mai 
mare parte din manuscrisul volumului al Ii-lea al acestei lucrări ** 
fusese expediată în Gemnania, arceşti domni mi-au scris, în sfîrşit, 
că din toată povestea n-a ieşit nimic din cauză că şi-au angajat 
capitalul în altă piarte. De aceea am întîrziat cu răspunsul defini
tiv pe care trebui.a să vi-l trimit. După ce lucrurile s-au lămurit, 

* Joseph Weydemeyer. - Nota red. 
** K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1 962, ed. a II-a, p. 9-512. - Nota trad.). 
� Notu red. 
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m-am înţeles cu d-l Pirscher din Darmstadt, care se afla aici, să 
vă tria:nsmită o scrisoare dim partea mea. 

Din pricina acestei lucrări, asupra căreia convenisem cu capi
tailiştii gemnani, am întrerupt redactarea „Economiei" ,  pentru că 
am considerat că este foarte important ca expunerea p o z i t i v  ă 
a temei să fie precedată de o lucrare polemică îndreptată împo
triva filozofiei germane şi împotriva socialismului german de pînă 
acum. Aceasta este necesar pentru a pregăti publicul în ceea ce 
priveşte punctul de vedere al „Economiei" mele, care se situează 
pe o poziţie diamekal opusă ştiinţei germane de pînă aicum. Men
ţionez, în treacăt, că e vorba de lucrarea polemi:că despre care, 
într-unia din scrisorile mele, v-am scris că trebuie s-o termin 
înainte de publicarea , ,Economiei" .  

Atît despre asta. 
La ultima dv. scrisoare răspund UJrmătoarele : 
I. Consider ca un lucru de la sine înţeles ca, dacă nu editaţi 

lucrarea, să primiţi înapoi av;ansul în modul stabilit de dv. 
Totodată este de la sine înţeles că, dacă onorariul primit din 

partea unui alt editor va fi mai mic dec1îit onorariul pe care l-am 
stabhlit cu dv., va trebui să suportaţi pieriderea în aceeaşi măsură 
ca şi mine, intrudt din cauza dv., şi nu dintr-a mea a trebuit să 
recurg la alt editor. 

II. Sînt speranţe ca lucrarea mea să fie editată . .AJlaltăieri am 
primit o scrisoare din Germania prin care am fost înştiinţat că 
vor să înfiinţeze acOllo o editură pe acţiuni pentru lucrările comu
niste şi că această editură este dispusă să înceapă cu editarea 
lucrării me.le. Consider însă că lucrurile nu sînt încă destul de 
sigure, aşa că, la nevoie, mă voi adresa şi altor editori. 

III. intrUJCÎt manuscrisul, aproape terminat, al primului volum 
din lucriarea mea zace aki de multă vreme, nu-l voi da la tipar 
înainte de a-l mai revedea o dată, atît sub raportul conţinutului 
cît şi al stilului. Se înţelege că un scriiitor care lUJcrează încionti:nuu,. 
după şase luni nu mai poate tipări fără nici o schimbare ceea ce 
a scris înainte cu şase Juni. 

La aceasta se mai adaugă şi fiaptul că lucrarea 11Fiziocratii-"' 
în două volume in folio 425 a apărut abia la sfîrşitul lui iulie şi nu 
va sosi aid decît peste oîteva zile, deşi apariţia ei a fost anunţată 
încă în timpul Ciit mă afilam la Paris. Acestei lucrări trebuie să i 
se dea .acum atenţie sub toate aspectele. 

Cartea mea v;a fi atît de mult prelucrată, Îllicît va putea apă
rea chiar şi sub firma dv. Dar, bineînţeles, aveţi toată posibilitatea 
ca, după ce vedeţi manuscrisul, să-l editaţi sub o firmă străină. 

IV. In privinţa termenului, lucrurile se prezintă astfel : din 
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pncma stării pmaste a sănătăţii mele sînt nevoit să plec în august 
la Ostende pentru o cură de băi de mare. In afară de aceasta sînt 
ocupat cu editarea celor două voilume ale lucrării menţionate mai 
sus * ·  De aceea în august nu voi reuşi să fac; prea mult. 

Revizuirea pentru tipar a primului volum va fi gata la sfîrşi
tul lui noiembrie. Al doilea volum, c'are are un •Caracter mai mult 
istoric, poate urma curînd după prmul. 

V. lntr�o scrisoare anterioară v-am scris că, în par.te datorită 
materialului nou pe caTe l-am adăug,at în Anglia 426, în parte da
torită necesităţilor ivite în cursul elaborării, manuscrisuil se va 
mări cu mai mult de 20 de coli de tipar peste numărul de coli 
convenit. 

Dar întmcît contractul a fost deja încheiat, am hotă,rît, după 
cum vă amintiţi din scrisoarea mea anterioaTă, să mă mulţumesc 
cu onorariul stabilit, deşi numărul colilor a cr·escut cu aproxima
tiv o treime. Dacă aş fi publicat separat noul materiail, aceasta ar 
fi dăunat cărţii. N-am ezitat nici un moment, fiind gata să suport 
pagube comerciale da,că acest lucru este în interesul 1lucrării. N-am 
vrut nici să rup contractul, nici să aduc prejudicii cărţii. 

Dar cum, potrivit scrisorii dv. anteriloare, mi se oferă posibi
litatea să reînnoiesc 1coI11tractul, trebuie să introduc o nou5 
condiţie, şi ooume : toate colile de tipar 1care depăşesc l!l.umărul sta
bhlit să-mi fie plătite la ace!laşi tarif. Mi se pare că această re
vendkare este cu atît mai îndreptăţită cu cit cîştigul meu de pe 
urma lucrării va fi foarte ne,însemnat dacă ţ�nem seama că pentru 
elaborarea ei am făcut o călătorie în Anglia, am stat a,colo şi am 
cumiJărat o mulţime de cărţi scumiJe. 

ln încheiere îmi exipri:m dorinţa ca ilucra:rea mea - dacă acest 
lucru poaite fi făcut în .condiţii dt de cit .rezonabile - să aipară 
în editura dv., deoarece mi-aţi arătat multă bunăvoinţă şi prietenie. 

La nevoie aş putea să vă dovedesc, pe baza unui maire număr 
de scrisOl!i care mi-'au parvenit din Genmania şi din Franţa, că 
aoeastă luc:r<are este aşteptată de publtc cu multă nerăbdare. 

Al dv. 
Dr. Marx 

Vă rog să-mi scrieţi 427 neîntîrziat pe adresa : a Mr. Lannoy. 
Au Bois Sauvag.e, Plai.ne St. Gudule Nr. 12, Bruxelles. 

Publica<!: pentru prima oară 
ân : K. Marx şi F. Engeils. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

Se npăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanâ 

* K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană" ,  (Vezi K. Marx şi F. Engeis. 
Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9-572. - Nota 
trad.). - Nota red. 
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3 1  

Marx către Pavel Vasilievici Annenkov 
la Paris 

Dragă d-le Annenkov ! 

Bruxelles, 28 decembrie (1846] , 
rue d'Orleans 42, Fbg. Namur 

Aţi fi primit de mult răspuIJ)sul .meu la scrisoarea dv. din 
1 noiembrie dac ă Jibrarul meu nu mi„ar ifi trimis 'abia săiptămîna 
trecută cartea d-Jui Pmudhon „PhiQosophie de la misere " .  Am 
parcuns-o IÎn două zile, ca să vă p ot 'Comunica imediat părerea 
mea. Deoarece am citit ... o foairte reipede, nu pot intra în amănu:nte, 
ci vă pot împărtăşi numai impiresia gene:naJlă pe oare a ipnodus-o 
aslllpra mea. Dacă doriţi, .aş putea intra în amănunte 1într-o .ailrtă 
scrisoare. 

Vă mărturisesc sirucer că lucrarea mi se pare în general proastă, 
chiar foarte proastă. Şi dv. zeflem1siţi 1în scrisoarea dv. acel , ,dr.am 
de filozofie geimană" cu 1care d-l Proudhon foce pa!'adă în a:ceastă 
lucrare infiormă şi pretenţioasă 42s, dar consideraţi 'Că e:xipunerea 
economkă n-a fost contaminată de iotrava filozofiei. De altfel nici 
eu nu mă gîndesc să ipun greşe'li1le din expunerea economkă pe 
seama fifozofiei d-lui Proudhon. D-11 Pmudhon face o critică gre
şită a economiei :politke nu ipentru ,că profesează o filo2lofie ridicolă, 
ci ne oferă o fiJlozofie r1dicoJă fiindcă n-a înţeles rînduielile 
soc'iaile actuale 'În înlănţuirea [engrenement] lor - ca să mă ser
vesc de un termen pe care d-11 Proudhon îl imprumută, ca şi mulţi 
alţi termeni, de Ja Fourier. 

De ce vovbeşte d-l Proudhon despre dumnezeu, despre raţiunea 
universailă, despre 11aţiunea impe!1sonallă a omenirii, raţiune care nu 
greşeşte ruciodată, care 1a fost dintotdeauna egială icu ea 1însăşi, 
despre ,care ajunge să-ţi foci o reprezentare justă pentru a fi în 
posesillJllea adevărului ? De ce recurge la un hegeleanism !diluat, 
dîndu-şi a;ere de gînditor profund ? 

El însuşi ne dă cheia p entru dezlegarea enigmei. D--0. Proudhon 
vede în istorie o anumită serie .de dezvoiltări sociale ; el găseşte 
în �storie reailizarea progresului ; în sfîrşit, el crede că oamenii , 
luaţi 10a indivizi, nu ştiau 1c'e fac, •că se inşelau asupra propriei lor 
mişcări, cu alte cuvinte că dezvoJ.tarea lor so'CiaJă apare, la prima 
vede.re, ca ceva distiniot, sepa11at, independent de dezvoltarea lor 
individuală. El nu p oate e:xipJi,ca aceste fapte, şi atunci ipoteza 
manifestării r.aţiunii universale îi este binevenită. In lipsa unei 
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judecăţi sănătoase, nimic nu e mai uşor decît să inventezi cauze 
mistice, adi•că să îndrugi foaze absuroe. 

Dar, rncunoscî:nd că nu p ricepe nilillic din dezvoltarea 1storkă 
a omenirii - şi d-il Proudhon recunoaşte 1Cl!cest lUJcru atunci ioînd 
re curge la cuvinte răsunătoare ,oa : naţiune univerisală, dumne
zeu etc. -, nu re'cunoaşte el oare imp1l1cit şi în mod inevitabil c ă  
c incapabil să priceapă dezvoltarea economică ? 

Ce este societateâ, oricare ar fi forun.a ei ? Ea este rprodusuI 
interacţiunii oamenilor. Sînt oare oamenii liberi să aleagă o formă 
sociailă sau a'lta ? Ciluşi de puţin. Luaţi un anumirt stadiu de dez
voltare a forţelor de producţie ale oameni[or şi veţi avea o formă 
corespunzătoare de schimb (commerce) şi de 1consum. Luaţi anu
mite trepte de dezvoltare a producţiei, .a schimbUJlui, a consumului 
şi veţi avea o formă corespunzătoare de onînduire socială, de orga
nizare a fomiliei, a stărilor s•au claselor, într-un cuvînt o 1Societate 
civilă corespunzătoare. Luaţi o anumi:tă societate civhlă şi veti 
avea un regim rpolitiic 1corespunzător, r0are nu este altceva decît 
expresia oficiială a aicestei societăţi. Iată ce nu va pricepe 
d-l Proudhon n�ciodată, căci el îşi închipuie că face mare lucru 
cînd arpelează, împotriva statului (etat) , la socieitarea civilă, adi că 
cînd .arpel e ază 1a ,societatea oficiială împotriva sintezei oficiale a 
societăţii. 

Este de prisos să adaug că oamenii nu-şi aleg în mod Hber 
tortele ilor de producţie - reare iconstituie baza întregii lor istorii -, 
căci orice forţă Ide producţie este o forţă dobîndită, produsul unei 
activităţi anterioare. Forţele de producţie sînt, aşadar, rezultatu� 
energiei aplicate a -oamenilor, dar ,însăşi această energie este 
limibată de icondiţiile Î'Il 1care se află oamenii, de forţele de pro
ducţie deja dobîndite, de forma socială existentă înaintea lor, p e  
care nu e i  o creează, care este produsul generaţiei anterioare. Prin 
simplul fapt .că fiecare generaţie nouă găseşte forţele de productie 
dobîndite de generaţi·a anterioară, ,oare-i servesc drept materie 
primă pentru o producţie :nouă, ise creează în istoria oame'll.ilor o 
înlănţuire, se formează ilstoria omenirii, .care este cu atît mai mult 
istoria omenirii, 'CU dt se dezvoltă mai mult forţele de producţie 
ale oamenilor, şi, prin .urmare, relaţiile lor sociale. Conoluzia care 
se impune este umnătJoarea : istori•a soc'ială a oaanenilor nu este 
altceva dedt i•storia dezvoltării lor individuale, fie că ei sînt sau 
nu conştienţi de aicest lucru. Relaţiile lor materi.a1e formează baza 
tuturor 1relaţiilor lor. .Aioeste relaţii materiale nu •sî:nt 1altceva decit 
formelle necesare în 1calie se realizează aictivitatea lor materială şi 
individuală. 
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D-l Proudhon confundă ideile cu lucrurile. Oamenii nu renunţă 
niciodată [a ceea ·ce iau dobîndit, dar aiceaista nu înseaimnă rcă ei 
nu renunţă niciodată Ja forma socială în cadrnl ·căreia au dobîndit 
anl.liIIlite forţe de producţie. Dimpotrivă, din momentul în care 
felul relaţiilor (commerce) lor nu mai .corespunde forţelor de pro
ducţie dobîndite, rpentru a nu fi lipsiţi de rezultatul obţinut, pentru 
a nu pierde roadele civilizaţiei, oamenii sînt siliţi să-şi modifice 
toate formele sociale :moştenite. întrebuinţez aici cuviîntul com
merce în sensul său rcel mai larg, aşa cum spunem în limba 
germană „Verkehr " *· De pildă, privi1egiiJe, instituţia jurandei şi a 
corporaţiilor, întregul sistem de reglementare din evul mediu erau 
singurele relaţii sociale reare corespundeau forţelor de producţie do

bîndite şi stării societăţii preexistente, din care izvorîseră aceste 
instituţii. La adăpostul sistemUJlui 1corporatist şi al reg'lementării 
lui au fost acumulate capitaluri, s-a dezvoltat comerţul. maritim, 
au fost întemeiate colonii, şi oamenii ar fi pierdut toate a'C'este roade 
dacă ar fi vrut să !Păstreze formele 1la adăpostul cărora ele s-au 
copt. De aceea s-au produs două lovituri de trăsnet : revoluţia 
din 1 640 rşi cea din 1688. Toate formele eoono:miice vechi, relaţiile . 
sociale corespunzătoare lor, regimul politic care era expr.esia cli
ciailă a vechii societăţi civi[e, - toate aioestea au fost sfărîmate 
în Anglia. Prin urmare formele economice în cadrul cărora oamenii 
produc, consumă, · taie schimb sînt forme trecătoare şi istorice. 
O dată cu dobindirea unor noi forţe de producţie, o amenii îşi 
schimbă modul lor •de producţie, iar o dată rCU modul de producţie 
ei schimbă toate relaţiile economice, care nu erau decît reJaţiiJe 
necesare .ale acestui mod de iproducţie determinat. 

Tocmai acest lucru nu l-a înţeles d-l Proudhon şi cu atît mai 
puţin J-1a demonstrat e1. IncapabiJ să urmărească mersu[ real al 
istoriei, d-l Proudhon ne serveşte în loc de aceasta o fantasmagorie 
care are rpretenţia ide a fi dialectică. El nu simte nevoia să ne 
vorbească despre seoo'lele al XVII-lea, al XVIII-lea şi :al XIX-lea, 
căci la el istoria ·se desfăşoară în dOIIlleniul !llebul.os al imaginaţiei, 
situîrudu-se deasupra !timpului şi spaţiului. lntr-un •cuvînt, aceasta 
nu este istorie, ici o vechitură hegeliană răsufilată ; nu este o istorie 
profană - iistoria oamenilor -, 'Ci o istorie sacră - istoria ideilor 
Potrivit 1co:nioepţ1ei s·ale, omul nu este dedt unealta de reare se ser
veşte ideea sau raţiunea eternă pentru a 1se dezvolta. Evoluţia 
despre care vorbeşte d-'l Proudhon este evroluţia aşa cum are loc 
în 5înul mistiic aJl ideii absoJute. Dacă rsmUJlgeţi vălul .acestui limbaj 
mistic, veţi ·constata că d�l Proudhon nu face decît să ne înfăţişeze 
ordinea în care rcategoriile economke se ·înşiră in capul său. 

" - „relaţii " .  - Nota /rad. 
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Nu-mi va fi greu să vă dovedesc 1că raceastă ordine este ordinea 
unui c ap foarte confuz. 

D-l Proudhon îşi începe cartea cu o disertaţie despre valoare, 
tema sa favorită. De astă dată nu voi intra în •amănunte asupra 
acestei p ărţi a lucrării. 

Seria evoluţiilor economice ale raţiunii eterne începe cu divi
ziunea muncii. Pentru d� Proudhon diviziunea muncii este ceva 
foarte simplu. Oare Tegimul castelor n-a fost o anumită diviziune 
a muncii ? Dar regimul corvoraţiilor n-a fost şi el o altă formă de 
diviziune a muncii ? Iar diviziunea muncii din perioada manu
facturieră, care în Anglia .începe pe �·a mijlocul •secolului al XVIl-<lea 
şi se termină către sJîrşitul secOilului ,al XVIIl-lea, nu ,se deosebeşte 
oare ifundamentail de diviziunea muncii din cadrul marii industrii 
moderne ? 

D-l Proudhon p ătrunde atit de puţin în esenţa lucrurilor, încî l  
pierde din vedere pînă şi rchestiunile rpe care nu l e  uită nici econo
miştii profani. C�nd vorbeşte despre diviziunea muncii, el nu simte 
nevoia să vorbeasC'ă despre piata mondială. Ei bine, nu trebuie 
o are diviziunea muncii din secolul al XIV-<lea şi aJ XV-lea, cînd 
încă nu existau colonii, dnd Amerka nu exista încă pentru 
Europ a, cînd Asia orientală exista numai prin mij'1ocirea Constanti
nopolului, să se deosebească în mod fundamental de diviziunea 
muncii din secolul al XVII-lea, cînd existau dej a colonii dezvoltate ? 

Dar asta nu-i totul. întreaga organizare internă a popoarelor, 
toate relapile lor internaţionale sînt ele oare ailtceva decît expresia 
unei anumite diviziuni a muncii ? Şi nu trebuie oare să se schimbe 
toate •a'Cestea de îndată ce intervine o schimbare în diviziunea 
muncii ? 

D-l Proudhon a rpriceput atît de puţin problema diviziunii 
muDJCii, incit nu pomeneşte nici măcar de separarea oraşului Cl.e 
sat, c are în Germania, bunăoară, s-a produs începînd din secolul 
al IX-lea pînă în secolul a1 Xii-lea. Această separare trebuie să 
fie, aşadar, pentru ·d-l Proudhon o lege eternă, imuabilă, de vreme 
ce el nu cunoaşte nici originea, nici dezvoltarea ei. !n toată cartea 
sa ne vorbeşte ca şi cum acesrt produs al unui anumit mod de pro
ducţie ar dura dt lumea. Tot ce ne spune d-l Proudhon despre 
diviziunea muncii nu e decît un rezumat, şi încă unul foarte super
ficia1l, foarte incomplet al celor spuse înaintea lui de Adam Smith 
şi de mulţi alţii. 

A doua evoluţie [a raţiunii eterne] sînt maşinile. Legătura 
dintre diviziunea muncii şi maşini este cu rtotul mistică 1a 
d-l Proudhon. Fiecare fel de diviziune a muncii îşi are uneltele 
de producţie spedfice. lncepînd de [a mijlocul secolului al XVII-lea 

30 
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şi �înă Ja mijlocuJ seicoluiLui al XVILI-lea, de pildă, oamenii nu 
făceau totul cu mîna. Ei posedau unelte, şi chiar unelte foarte 
complLcate, •ca : banJcul de lucru, corabia, rpîrghia etc. etc. 

De aceea nimic nu-i mai ridicol deieit să prezinţi apariţia maşini.
lor ca o urmare a diviziunii muncii rîn general. 

Adaug, în treacăt, că de vreme ce d-l Proudhon n-a priceput 
originea istorică a maşiniJor, el n-a priC'eput nici dezvoltarea lor. 
Putem spune că pînă în 1825 - epoca primei crize generale -
nevoile consuml.lJlui creşteau în genere mai repede decît producţia 
şi că dezvoltare a maşinilor a fost urmarea necesară a nevoilor 
pieţei. Incepînd din 1825, inventarea şi foloLSirea maşinilor nu este 
decît rezulltatul războiului dintre p atroni şi !lilundtori. Dar şi acest 
ll.lJcru este valabil nu!lilai rpentru Anglia. Cit priveşte naţiunile 
europene , ele au .fost silite să folosească maşinile din cauza concu
renţei pe care le-o fă:c'eau eng•lezii atH pe propria lor piaţă, cît şi 
pe piaţa mondială. In sfîrşit, în ceea ce priveşte America de Nord, 
introducerea maşinilor a fost determinată atît de concurenţa celor
lalte popoare, 1cît şi de lipsa mîinii de lucru, 1ou alte cuvinte de 
disproporţia dintre nevoile industriale ale Americii de Nord şi 
densitatea p opulaţiei ei. Din aceste fap te puteţi conchide de cîtă 
persp1c acitate dă dovadă d-l Proudhon evocînd fantoma concurenţei 
ca pe o a treia evoluţie, -ca pe o antiteză a maşinilor l 

In sfîrşit, este în gener-e o ;pură absurditate să faci din maşini 
o 1categorie eoonomLcă alături de diviziunea muncii, de concurenţă, 
de credit etc. 

Maşina este tot aitîit de puţin o categorie economică ca şi b oul 
care trage plugul. Actuala folosire a maşinitlor este una din relaţiile 
actualului nostru sistem economic, însă modul de fdlosire a maşini
lor nu trebuie confundat cu maşinile înseşi. Praful de 1puşcă rămîne 
praf de puşcă, indiferent .dacă ne servim de el pentru a răni un om 
sa.u pen tru a-i vindeca răni1le. 

D-l Proudhon se întrece însă pe sine însuşi cînd creeaza m 
mintea sa concurenţa, monopolul, impozitul sau poliţa, b alanţa 
comenciail.ă, creditul şi proprietatea în ordinea în c are le citez 1aici. 
In Anglia aproape toate instituţnle de credit au existat la începutul 
seoalului al XVIII-lea, încă înainte de inventarea maşinilor. Cre
ditul public a constituit doar un nou mijloc de a majora impozitele 
şi de a saUsface noile nevoi icreate prin venirea fa putere a burghe
ziei. In sfîrşit, proprietatea este ultima icategorie în sistemul 
d�lui Proudhon. 1n lumea l'eală, dimpotrivă, diviziunea muncii şi 
toate celelalte categorii ·ale d�lui Proudhon sînt rnlaţii sociale care 
în totalitatea lor �ormează c•eea ce se numeşte astăzi proprietate ; 
considerată în afara acestor relaţii, proprietatea burgheză nu e 
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decît o iluzie metafizică ş i  juridică. Proprietaitea 'UJllei alte epoci, 
propriebatea feudală se dezvoltă în cadrul unor relaţii sociail.e com
_p'let diferite. Prezentînd proprietatea ca pe o relaţie de sine stătă
toare, d-l Proudhon ,oomite mai mll!lit decît o simplă greşeală metodo
'.iogică : prin .aceasta eil 'dovedeşte în mod limpede că nu a sesizat 
legătura care uneşte toate formele producţiei burgheze, ·că nu a 
inţeleis •Caracterul istoric şi trecător :al formelor de producţie dintr-o 
:epocă determinată. D-l Proudhon, care nu vede în instituţiile 
noastre sociale nişte ;produse a•le dezvolită:rii istorice, •care nu 
.înţelege niici originea, ni'ci dezvoltarea Jor, nu 1le poate critica decît 
în mod ,dogmatic. 

De aceea, pentru a expl:iica dezvoltarea, d�l Proudhon este nevoit 
să recurgă la o ficţiune. Ei îşi iuchipuie că diviziunea muncii, 'CTe
ditul, maşinile efJc. ,  toate a:u fost inventate pentru a servi ideea lui 
fixă, ideea de ega1litate. Expaicaţia lui e de o naiivitate delicioasă. 
Toate ·aceste lucruri au fost inventate special în vederea egalităţii, 
tlar, din nefericire, ele s-au înto11s împotriva ei. La aceasta se reduce 
întregul său raţionament. Cu Cl!lte ·cuvinte, el porneşte de la o 
ipoteză arbitmră, şi, întmcît dezvoltarea reală şi ficţiunea sa se 
contrazic la tot pasul, trage concluzia 1că aici există o contradicţie. 
BI ascunde însă faptul că conitradicţia exiistă numai între ideile 
.sa1le fix·e şi 1II1işcarea reail.ă. 

Astfel d-l Proudhon, datoirită mai ales rfarptului ,că nu are destule 
-cunoştinţe în domeniul istoriei, n-a înţeles că 1oamenii, dezvoltînd 
forţele lor de producţie, adică trăind, dezvoltă 1între ei anumite 
relaţii şi că •caracterul acestor mlaţii se schimb ă în mod inevitabil 
o dată icu transformarea şi cTeşterea aicestor forţe de producţie. 
El n-a înţeles că categoriile economice sînt numai nişte abstracţii 
ale :acestor relaţii reale, că ele sînt adevăruri numai atî'ta timp cit 

-exiistă aceste relaţii. kstfel d�l Proudhon repetă greşeala econo
mişti[or buirghezi, care văd în aceste .categorii economice 'legi eterne, 
şi nu legi is.toriice, care sînt va1•abi:le numai pentru o anumită treaptă 
·de dezvoltare iistorkă, ;pentru un anumit •stadiu de dezvoltare a 
forţelor de producţie. De aceea, în iloc să consLdere categorHle 
politiice-econamice drept abstmoţii aile relaţii'lor 1sociale ireale, rtrecă
toare, istor:iice, d-l Proudhon, datorită unei intervertiri mistice, nu 
vede în relaţiHe rea'le decît într.uchipări aile acestor abstrncţii. Iar 
abstracţiile inseşi sînt formule care existau de la începutul 
începuturi·lor, în stare Jatentă, în sinul lui dumnezeu-tatăl. 

Aid bunul nostru domn iProudhon este cuprins de puternice 

•convulsii intelectuale. Dacă toate aceste 1categorii sînt emanaţii ale 

inimii lui .dumnezeu, dacă e�e sînit viaţa ascunsă şi eternă a oameni
lor, 1cum de e p osibilă, în primul ·11înd, o idezvoLtare, şi, în al doilea 
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rînd, cum se face că d-l Proudhon nu este conservator ? Aceste 
contradicţii evidente el le ex.pl.ică printr-un întreg sistem de anta
gonisme. 

Pentru ilustrarea acestui sistem de antagonisme să luăm un 
exemp1u. 

Monopolul este bun, pentru că este o categorie economică, 
deci o emanaţie a lui dumnezeu. Concurenţa este bună, 1căci şi ea 
este o categorie economică. Dar ceea ce nu este bun este rea!litatea 
monop olului şi realitatea concurenţei. Şi mai rău este faiptul că. 
monopoluil şi concurenţa se devorează reciproc. Ce-i de făcut ? 
Dat fiind că aceste două idei eterne ale lui dumnezeu se contirazi'c, 
d-ilui Proudhon i se p are evident că în sînuil. lui dumnezeu există 
şi o sinteză a acestor două idei, în ·care racilele monopolUil.ui sînt 
echilibrate de concurenţă, şi viceversa. Din lupta dintre aceste două 
idei va rezulta pînă la urmă numai latura lor bună. Trebuie numai 
să-i smulgem lui dumnezeu această idee secretă şi apoi s-o aiplicăm, 
şi totul va fi în perfectă ordine ; trebuie numai să dezvăluim for
mula sintetică ascunsă în negura raţiUIIlii impersonale a omeniTii.. 
D-[ Proudhon nu pregetă nici o dipă să-şi asume rolul de revelator .. 

Dar îndreptaţi-vă o clipă privirea asupra vieţii reale. In viaţa 
economic ă  actua!ă veţi găsi nu numai coillcurenţa şi monopolul, 
dar şi sinteza lor, care nu este o formulă, ci o mişcare. Monopolul 
produce concurenţa, concurenţa produce monopoiJ.ul. Totuşi această 
ecuaţie,  departe de a înlătura dificuiltăţHe situaţiei aictuale, cum îşi 
închipuie econolll1iştii burghezi, are drept rezultat o situaţie şi mai 
grea, şi mai încurcată. Prin urmare, dacă transformi baza pe care 
se întemeiază relaţiile economice actuaiJ.e, dacă distrugi modul de 
producţie actual, distrugi nu numai concurenţa, lll10nopolul şi anta
gonismul dintre ele, dar şi unitatea lor, sinteza lor, mişcarea în care: 
concurenţa şi monopolul se echilibrrează realmente . 

.Aicum vă voi da un exemplu de dialectică aşa cum o înţelege· 
d-l Proudhon. 

Libertatea şi sclavajul formează un antagonism. Nu e nevoie 
să vorbesc nici de laturile bune şi nici de ceJe rele ale libertăţii. 
Cit priveşte sclavajul, nu e nevoie să vorbesc despre ,laturile iJ.ui 
rele. Singurul lucru care .trebuie exp[icat este latura bună a scla
vajului. Nu e vorba de sclavajul indirect, de .sclavajUil. proletariatu
lui ; e vorba de s<olavajul direct, de sclavajUil. negrilor din Surinam,. 
din Brazilia, din statele sudice ale Americii de Nord. 

Sdavajul diirect este pivotul indUJstriei noastre de azi, ca şi 
maşinirle, creditul etc. Fără sclavaj nu ar exista bumbac ; fără 
bumbac nu ar exista industria modernă. Sclavajul este acela care 
a dat valoare coloniiiJ.or, iar acestea au .creat comerţul mondial, şi 
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comerţul mondiaJ este condiţia necesară pentru existenţa marii 
industrii mecanizate. De aceea, înaintea negoţului cu negri, colo
niile n-au dat lumii vechi decît foarte puţine produse şi n-au 
schimbat decît prea puţin faţa lumii. SalavajUil. este deci o cate
gorie economică de ·Cea mai mare importanţă. Fără sclavaj , America 
de Nord, ţara cea mai avansată, s-ar fi transfomnat într-o ţară 
patriarhală. Ştergeţi .Arrnerka de Nord ide pe harta 1lumii şi veţi 
ajunge la anarhie, la decadenţa completă a comerţului şi a civili
zaţiei moderne. Or, a face să dilspară sclavajul ar însemna ca 
Amer�ca să fie ştearsă de pe hanta lumii. Aşadar, sclavajul, fiind 
o categorie economică, a existat de la începutul lumii la toate 
p opoarele. Popoarele moderne l-au mascat numai în propria lor 
ţară, dar l-au int11odUJs fără maiscă în lumea nouă. Ce atitudine să 
adopte bunul domn Proudhon după aceste reflecţii asUJpra sclavaju
lui ? El oaută smteza 'libeDtăţii şi a sclavajUJlui, adevărata cale de 
mijloc, cu alte cuvinte echilibrul dintre sclavaj şi libertate. 

D-l Proudhon a înţeles foarte bine că oamenii fabrică postavul, 
pînza, mă:tăsurille - î:ntr-adevăr, o mare ilspravă să înţelegi atîta 
lucru I Ceea ce n-a înţeles însă d.J Proudhon este faptul că oamenii 
produc - corespunzător forţelor lor de prodUJcţie - şi relaţiile 
sociale în cadrul cărora produc postavul şi pînza. Şi mai puţin a 
înţeles d-'l ProUJdhon faiptul că oamenii, care produc reJaţii[e sociale 
corespunzătoare producţiei lor materiale, creează totodată şi ideile, 
categoriile, adică expresia abstractă, ideală, a acestor relaţii sociale. 
Prin urmare, ca:tegoriHe sînt tot atH de puţin eterne ca şi relaţiile 
a căror expresie sînt. Ele sînt produse istorice şi trecătoare. Pentru 
d-l Proudhon, dimpotrivă, abstracţiile, categoriile sînt cauza pri
mară. După părerea lui, ele, şi nu oamenii, făuresc istoria. Abstrac
ţia, categoria ca atare, adi1că ruptă de oameni şi de activitatea lor 
materială, este, fireşte, nemuritoare, invariabilă, imuabilă 1 ea nu 
este decît o creaţie a raţiunii pure, ceea ce nu înseamnă altceva 
deoît că abstracţia ca atare este abstractă. Minunată tautologie ! 

Astfel relaţiile economice, considerate drept categorii, sînt 
pentru d-l Proudhon nişte formule eterne, C'are nu au un început şi 
nici nu cunosc vreo dezvioltare. 

Cu aHe cuvinte, d-l Proudhon nu afirmă de-a dreptul că via/a 
burgheză este pentru el un adevăr etern. El o spune rpe ocolite, 
zeificînd categoriile care exprimă sub formă de idei relaţiile bur
gheze. Prin faptUJl ·că produsele societăţii burgheze i se înfăţişează 
sub formă de categorii, de idei, el le consideră drept nişte creaţii 
eterne, ivite spOIIl.itan, înzestrate icu o viaţă proprie. In felU!l acesta 
el nu depăşeşte orizontuJ burghez. Operînd cu idehle burgheze şi 
pornind de la premisa că ele sint adevăruri eterne, el caută sinteza 
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il!cestor idei, echilibrul lor, şi nu vede că modul lor actual de a se 
echiilibra este singurul posibit 

In fond d-l .Proudhon nu iface decît ceea ce face orice burghez 
.cumsecade. Oricare din ei îţi va spune •Că concurenţa, mono
polul etc. în principiu, adică considerate ca noţiuni abstracte, sînt 
singurele 1temelii ale vieţii, dar •că 'În iJrnctică ele lasă mult de dorLt. 
Ei vor cu toţii ·Concurenţa, dar fără consecinţele nefaste ale con
·curenţei. Ei vor •cu toţii illlposib1lul, adică .condiţiile de viaţă bur
gheze, dar fără consecinţele care decurg inevitabil din aceste con
<liţii. Nid unU1l din ei nu pricepe că modul de producţie burghez 
este o formă istorică şi trecătoare la fel ca şi modul de producţie 
feudal. Această eroare provine din faptul că pentru ei omul-bur
ghez este singura bază posibi,lă a oricărei societăţi, că ei nu-şi 
pot închipllli o orînduire socială în c'are omul să fi încetat de a 
fi burghez. 

D-l Proudhon este deci în mod inevitabil doctrinar. Mişcarea 
istori1că care revoluţionează lumea actuală se reduce pentru eJ la 
probilema de a desieoiJeri echi:librul just, 1sinteza a două idei bur
gheze. Om abi•l, el descoperă cu multă ingeniozitate gîndul ascuns 
al lui dumnezeu, unitatea celor două idei izolate, care sînt izolate 
numai pentru că d-l Proudhon le-a izolat de viaţa practică, de pro
ducţia actuală, care este Îllnbina:rea realităţilor exprimate de aceste 
idei. In locul mariJ mişcări istorice care ia naştere din conflictul 
dim.tDe forţele de producţie dej a dobîndite ale oamenilor şi rela
ţiile 1lor sociale, care nu mai cornspund acestor forţe de producţie ; 
în locul războaielor cumplite .care se pregătesc între diferitele clase 
ale unei naţiuni şi între diferitele naţiul1Ji ; în locul acţiunii pra1ctice 
şi revoluţionare a maselor, singura care poa<te rezolva aceste con
flicte ; în locul acestei mişcări largi, continue şi complicate, 
d�l Proudhon iJUne mişcarea primitivă (le mouvement caioadauiphin) 
din c'aipul său. Aşadar, istoria o făuresc savanţii ,  oamenii capabili 
să-i subtilizeze lui dumnezeu gîndul său ascuns. Oamenilor simpli 
nu le rămîne dec'Ît să aplice revelaţiile acestora. 

înţelegeţi acum de .ce d-l J>roudhon este un duşman declarat al 
-oricărei mişcări politice. Pentru el rezolvarea problemelor actuale 
nu constă în acţiunea pubilică, ci în c�r·cuitele dialectice din caipu' 
său. Deoarece pentru el categoriile sînt forţele motrice, pentru a 
schimba categoriile nu e nevoie să schimbi viiaţa practică, ci 
invers. Trebuie schimbate categoriile, cee a ce va avea drept conse
cinţă schimbarea societăţii existente. 

In dorinţa sa de a împăca contradkţiile, d-l Proudhon nici 
·nu-şi pune măcar întrebarea dacă n-ar trebui cumva răsturnată 
în:s ăşi b aza acestor oontradicţii, El se aseamănă 1ÎJntru totul po1itkia-
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nuilui doctrinar ,care vrea să (păstreze şi regele, şi Carrnera deiputaţi-
1or, şi Camera pairilor ca părţi integrante ale vieţii sociale, ca 
nişte categorii eterne, cu singura deosebire că d-l Proudhon este 
în căutaDea unei formule noi pentru echilibrarea acestor forţe, al 
c ăror echilibru constă tocmai în mişcarea actuală, în care una din 
aceste forţe este oind învingătoarea, cînd sclava celeilalte. Astfel, 
în i.secoJ.ul a1l XVIII-lea o mulţime de capete mediocre s-au străduit 
să găsească formUila justă care să ducă la un echilibru între stările 
sociale, nobilime, rege, p arlamente etc., şi peste noapte n-a mai 
existat nki rege, nici parlament, ni'ci nobiltime. Modul de a men
ţine ech1librul just în acest antagonism a fost răsturnarea tuturor 
relaţiilor socia1le care stăteau la baza a1eestor rînduieli feudale, ca 
şi la b aza antagonismului dintre aceste rînduieili feudale. 

Deoarece d-l Proudhon aşază de o p arte ideile eterne, c ate
goriile raţiunii pure, iar de cealaltă parte oamenii şi viaţa lor 
practic"ă, 1c are, dup ă p ărere a lui, reprezintă aplkarea acestor cate
gorii, veţi găsi la el, din capul lo•cului, un dualism între viaţă şi 
idei, între sunet şi trup , dua[ism care se repetă sub multe forme. 
Vedeţi deci că acest antagonism nu este altceva deic�t incapacita
tea d-lui Proudhon de a pricepe originea pămînteană şi istoria pro
fană a categoriilor pe care 'le zeifică. 

Scrisoarea mea este şi aşa prea lungă ca să mă mai pot opri 
asupra acuZ'aţiilor ridicole pe care le aduce d-l Proudhon comu
nismului. Pentru moment veţi admite că un Ol1Il care n-a înţeles 
rînduie�ille 1actuale alle societăţii rpoarte cu a'bît mai puţin să înţeleagă: 
miş carea care tinde să le răstoarne şi maniifiestările literare ale 
acestei mişcări rnvoluţionare. 

Singurul punct asupra căruia sînt absoilut de acord cu d-l Prou
dhon este aversiunea lui faţă de sentimentalismul socialist. Incă 
înaintea lui mi-am atras multe duşmănii persifilînd socialismul 
gregar, sentimental, utopic. Dar nu-şi face oare d-l Proudhon 
Huzii ciudate cînd opune sentimentalismul său de mic-burghez -
mă refer 11a pero!'aţiile sale despre că9Ilicie, dragostea .conjugală şi 
alte banalităţi asemănătoare - sentimentalismului socialist, care la 
Fourier, de pildă, este mult maii p rofund decît platitudinile preten
ţioase ale bunului nostru Proudhon ? El însuşi îşi dă atît de bine 
seama de totala netemeinkie a argumentelor sale, de completa sa 
incaipa!Cita1te Ide ia vonbi despre asemenea lucruri, îincît îşi iese din 
fire, vociferează, e cuprins de irae hominis probi *,  spumegă, 
înjmă, denunţă, acuză de infamie, blestemă, se bate cu pumnii în 
piept şi se laudă în faţa lui dumnezeu şi a oamenilor că nu are 
nimic comun cu infamiile socialiste ! El nu critică sentimentalismul 

* - minia omului cinstit. - Nota trad. 
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socialist sau ceea ce consideră el ca atare. Ca un adevărat sfînt, 
ca un p apă, el aruncă anatema asupra sămnanilor păcătoşi şi pro
slăveşte mica burghezie şi mizerabilele iluziii idilice, p atriarhale 
ale căminului familial. Şi aceasta nu e C'Îtuşi de puţin întîmplător. 
D-l Broudhon este din creştet pînă-n tălpi filozoful, economistul 
micii burghezii. !ntr-o societate înaintată, mic-burghezul devine în 
mod necesar, prin însăşi situaţia sa, pe de o p arte sooiail.ist, iar 
p e  de altă p arte economiJSt ; cu alte cuvinte el este orbit de gran
doarea marii burghezii şi simpatizează cu suferinţele p op orului. El 
este în acelaşi timp burghezul şi p op orul. Ln forul său intertlor el 
se mîndreşte că e imparţial, că a găsit echilibrul just, care are 
pretenţia că se deosebeşte de c1alea de mijloc. Un astfel de 
mic-burghez zeifică contradicţia, căci contradicţia este esenţa fiin
ţei sa,le. El însuşi nu e altceva decît întruchiparea contradicţiei 
sociale. Bl trebuie să justifice în teorie ceea ce este în practică, 
şi d-<lui Broudhon îi revilile meritul de a fi interpretul ştiinţific al 
micii burghezii franceze ; aoesta constiituie lliil merit real, c ăci mica 
burghezie va fi o p arte integrantă a tuturor revoluţiilor socia[e 
care vor veni. 

Mi-ar fi părut bine să vă p ot trimite împreună cu această scri
soare şi cartea mea despre ec'onomia politică 429, dar p înă-n prezent 
mi-a fost imposibil să public această 1lucrare precum işi critica făcută 
filozofilor şi socialiştilor gemnani, despre care v-am vorbit l a  
Bruxelles. Nici n u  v ă  puteţi închipui ce greuităţi întîmpină în 
Geiimania publicarea unei asemenea lucrări, în primul rînd din 
partea poliţiei şi, în al doilea rînd, din p artea editorilor, c are sînt 
ei însişi reprezentanţii interesaţi ai tuturor orientărilor pe care le 
atac eu. Iar în ceea c·e priveşte propriul nostru p artid, nu numai 
că este slab, dar, în plus, o bună p arte din p artidul comunist 
german e pornită împotriva mea fiindcă mă opun utopiilor şi 
p eroraţiilor ei. 

Al dv. devotat 
Karl Marx 

P.S. Mă veţi întreb a, poate, de ce vă scriu filtr-o franceză 
-proastă, şi nu într-o germană bună. Fac acest lucru fiindcă este 
vorba de un autor francez. 

V-aş fi foarte recunoscător dacă nu aţi întîrzia prea mult cu 
răspunsul, ca să mă conving că aţi înţeles c'ele scrise de mine în 
această franceză b arba["ă. 

Publicat pentru prima oară 
în Jimba franceză 
în : M. M. CTacroJieBll'IL H ero 
COBPeMeHHHHll n HX 

,nepermc11e, m. III,  crrri. 1912 

Se tipăreşte după textul apărut 
în carte 

Tradus din limba franceză 
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Marx către Roland Daniels 
la Koln 

[Bruxelles]. 7 martie [1847] 

Dragă Daniels I 
Este p osibil oa tu sau altcineva dintre voi, cei din Koln, să pri

miţi o scrisoare de la Hess referitoare la unele probleme ale c[omu
nism]ului. Te rog insistent ca nici unul dintre voi să nu răspundă 
pînă cînd nu vă trimit documente şi scrisori prin W *· In Ol"ice 
caz, insist din nou să vii aici. Trebuie să-ţi comunic chestiuni im
portante, despre care nu pot scrie prin poş.tă. Dacă nu poţi veni tu, 
atunci să vină H. Biirgers pentru cîteva zile. Cel care va veni, tu 
sau înlocuitorul tău, va locui la mine. Vezi mai sus. Pe [„.] ** 

Aşadar, trebuie să veniţi la Mecheln tu sau H.  B [iirgers] cît 
mai ourînd posibil. 

Expediază scrisoarea alăturată lui Zulauff la Elberfeld, Griin
strasse. 

Nu veni la Bruxelles, ci la Mecheln, şi anunţă-mă cu o zi 
înainte ,oind veniţi, tu sau Biirgers. 

Poţi să-ţi amîni pentru c'Îteva zile îndeletnicirile tale bur
gheze ***· 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engel.s. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

* Probabil Georg Weerth. - Nota red. 

Al tău 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

** Continuarea scrisori! lipseşte. Următoarele rtnduri sînt adăugate sus, 

pe marginea scrisorii. - Nota red. 
*** Ultima frază şi semnătura sînt adăugate pe marginea din stînga a 

scrisorii. - Nota red. 
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Marx către Georg Herwegh 
la Paris 

Dragă Herwegh l 

27 iulie [1 847] 
Bruxelles, Fbg. d'Ixelles, 

rue d'Orleans 42 

Engels a sosit chiar CJJcum de la Paris pentru a ramme cîteva 
-săptămîni aici. Ne-a relatat următoarea anecdotă, în legătură cu 
.care te rog s ă  mă lămureşti cît mai curînd posibil. 

Bemays î i  spune lui Ewerbeck : Herwegh a fost la mine şi a 
spus că Marx l-a primit atît de amical, încît se părea că vrea ceva 
,de la el. Şi Bernays l�a autorizat pe E [werbeck] să transmită mai 
departe acest bon mot *. 

Bineînţeles că ac'eastă bîrfeaQă nu m-ar fi putut face să pun 
mîna pe co[ldei dacă nu ar fi căpătat o oarecare publicitate printre 
cunoştinţele mele din Paris. 

Te rog s ă-mi r ăspunzi rneîntîrziat dacă este adevărat sau nu. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. EngeJs. Opere, 
.ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Al tău 
Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Georg Herwegh 430 
la Paris 

Bruxelles, 8 .august (1847] 

Dragă Herwegh I 
Mă grăbesc să confimn pnmuea s cr.iisodi tale. Din conţinutul 

ei m-am convins de ceea ce ştiam dinainte, că totul nu este decît 

* -- vorbă de duh. - Nntn trad. 
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o bîI1feaQă mfrşavă. Ţi-am cerut aceste ciîteva rînduri pentru a-i 
putea arăta lui Enge1s negru pe alb ce înseamnă clevetirea miic
burigheză la caiI'e se deldaiu germanii din Paris. Te asigur că de cînd 
am plecat din Partls, cu toate măsuri1e de prevedere pe care mi 
Ie-am luat pentru a fi de negăsit şi de neabordat, aceste cumetre 
băt11îne mă urunăr.esc pretutindeni cu �lecăreala lor. Pe imbecilii 
ăştia nu�i poţi ţine la diistanţă decît iprimtr-o grosolănie dusă 
la extrem. 

Regret numai că ţi-am tulburat sihăstria cu fleacurile astea. 
- Caraicteristiic pentru aceste cumetre bătr[ne este că-s gata să 
muşamalizeze şi să cocoloşească orice 1uptă reallă de partid şi, în 
schimb, consideră drept activitate revoluţionară vechiul obicei 
german de a bîrfi şi de a băga zizanii. Les malheureux I* Aici, la 
Bruxelles, sîntem ieel puţin scutiţi de ac1eastă misere. 

Legaţia prusiană de aici l-a urmărH şi l-a supravegheat înide
aiproaipe pe Bornstedt pentru a�l prmde cu vreun păcat. In cele 
din urmă a reuşit. L-a denunţat şi i-a aruil!cat pe cap trei procese : 
1) unul Hsca11 pentru c0U1travenţie la legea timbrului, 2) unul politic, 
pentru că ar fi scris în ziarul său ** că Ludovic-Filip ar trebui ucis, 
3) un prooes de calomnie intentat de un aristocrat be�gian, d-l Osy, 
pe care B[ornstedt] 1-a înviinuit, pe bună dreptate, că face speculă 
cu cereale. 

Toate aJceste trei procese nu au nki un temei, şi efectul lor 
cel mai sigur va fi că vor comipromite şi mai mult legaţia pru
siaJnă, care şi aşa nu se bucură de prea multă consideraţie. Ce-o 
priveşte pe ea Ludovic-Filip, Osy şi legea belgiană a timbrului ? 

Chiar judecătoruiJ. de instrucţie a afirmat că toate aceste pro
cese sînt p our le roi de Prusse ***. Pe de altă parte, „Brusseler
Zeitung" - care, în QJOfida numeroaselor iJ.ui liipsuri, are totuşi unele 
merite, şi, mai ales acum, oind B[ornstedt] s-a declarat gata să tfacă 
orice concesii in farvoarea noastră, ar fi putut deveni şi mai bun -, 
este ameninţat deodată de un dezastru financiar. Cum s-au ipurtat 
nobilii germani în această împrejurare ? Editorii l-au înşelat pe 
B [ornstedt] , ştiind că el nu-i poate urmări în j ustiţie. Opoziţia de 
toate nuanţele, IÎn loc să-l sprijine ieît de cit, din punct de vedere 

* - Nenorociţii. - Nota !rad. 
** „Deutsche-Brtisseler-Zeitung" .  - Nota red. 

*** - textual : „în folosul regelui Prusiei• ; la figurat : „de pomană•, „pen
tru ochii frumoşi".  - Nota trad. 
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publicistic sau financiar, a găsit că este mai comod să afir:me c ă  
numele lui Bornstedt .constituie o piedică pentru ei. Oamenii ăştia 
vor găsi întotdeauna un pretext pentru a nu face nimic I Ba nu le 
place b ărbatul, ba nevasta, ba tendinţa, ba stilul, ba formatul, b a  
spun că difuzarea este legată d e  oarecare riscuri etc. Domnii ăştia 
aş teaptă să le pice ,în gură pară mălăiaţă. Dacă există un singur 
ziar de opoziţie, nesupus cenzurii, căruia guvernul H face tot felul 
de greutăţi şi al cărui redactor, ca urmare a esenţei înseşi a acestei 
intreprinderi, este mai receptiv la tot ce este progresist, n-ar trebui 
să profite de această ocazie ? şi dacă ziarul nu este considerat destu[ 
de bun, să caute să-l .îmbunătăţească ? Dar nu, germanii noştri au 
totdeauna o mie de l!Ilaxime înţelepte in petto * pentru a demonstra 
de ce trebuie să lase această ocazie nefolosită. Orice prilej de a 
întreprinde ceva îi pune în încurcătură. 

Cu manuscrisele mele, luc'rurile stau cam tot aşa ca şi cu 
„Briisseler Zeitung" ,  şi, în plus, măgarii ăştia îmi scriu zi de zi ca 
să mă întrebe de ce nu public nimic, şi apoi îmi reproşează că 
prefer să scriu în franceză decît să nu scriu deloc. Incă multă 
vreme va trebui să ispăşim vina de a ne fi născut teutoni. 

Cu bi1I1e. Calde salutări ţie şi soţiei tale din partea mea şi a 
soţiei mele. 

La Paris vei mai primi o erată la mîzgălitura mea în fran
ceză **·  Fără erată unele passus *** sînt ininteligibile. 

De îndată ce vei avea o oră liberă şi nu vei avea •ceva mai 
bun de făcut, sc'rie-mi. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Briefe von und an Georg 
Herwegh", 1896 

* - gata pregătite. - Nota trad. 

Al tău 

Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

** K. Marx. 11Mizeria filozofiei" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, 

Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65-179. - Nota trad.). -

Nota red. 

*** - pasaje. - Nota trad. 
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Marx către Moses Hess 
la Bruxelles 

443 

[Bruxelles] , 2 septembrie [1847] 

Dragă Hess I 
Treci astăzi pe Chaussee d'Etterbeck, la Grand Salon, numit şi 

Palais royal. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. MaTx şi F. Engels. Opere, 
ed. I l'llsă, vol. XXV, 1934 
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Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german!! 

Engels către Lucien Jottrand * 

l a  Bruxelles 

[Bruxelles, 30 septembrie 1 847] 

Monsieur I 
Fiind obligat să p arasesc Bruxelles-ul pentru cîteva luni, mă 

găsesc în imposibilitatea de a îndeplini funcţiile cu care adunarea 
din 27 septembrie 431 a binevoit să mă însărcineze. 

De aceea vă rog să chemaţi un democrat german stabilit la 
Bruxelles să asiste la lucrările comisiei însărcinate să organizeze 
o asociaţie democratică internaţională. 

Imi permit să vă propun pe acela dintre democraţii germani 
din Bruxelles pe care, dacă ar fi putut asista, adunarea l-ar fi ales 
în funcţia ce, în lipsa lui, mi s-a făcut cinstea de a mi se încre
dinţa. Mă refer la d-l Marx, care, potrivit intimei mele convingeri, 
este cel mai îndreptăţit să reprezinte democraţia germană în comisie. 

* Vezi volumul de faţă, p. 91. - Nota red. 
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Aşadair, nu d-l Marx mă va înlocui pe mine, ci mai curînd eu i-am 
ţinut locul d-lui Marx la adunare. 

Primiţi asigurarea profundei mele consideraţii. 

Rămîn al dv. devotat 
Friedrich Engels· 

D-l Marx, care în timpul adunării nu a fost la Bruxelles, locuieşte' 
în rue d'Orleans 42, Faubourg de Namur. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel 
zwischen F. Engels und 
K. Marx",  Bd. I, Stuttgart, 1913 
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Se tipăreşte după manuscris: 

Tradus din limba franceză. 

Marx către Georg Herwegh 
la Paris 

Dragă Herwegh I 

Bruxelles, 26 octombrie [1847f 
rue d'Orleans 42, Fbg. Namur 

Vroiam să-i dau lui Engels o scrisoare pentru tme, dar în ziua 
plecării lui am avut atîtea treburi, incit am uitat de ea. 

Contesa Hatzfeldt m-a rugat, de asemenea, să-ţi scriu cîteva 
rînduri prin care să te rog s-o primeşti. Cred că între timp ai făcut 
cunoştinţă cu ea. Pentru o germană, femeia asta a dovedit multă 
energie în duelul cu soţul ei. 

Aici, la Bruxelles, am întemeiat două asociaţii democratice 
legale. 

1) Asociaţia muncitorilor germani 432, care numără pînă acum 
aproape 100 de membri. în cadrul acestei asociaţii se discută într-o 
manieră absolut parlamentară şi, în afară de aceasta, se organizează 
distracţii în comun cu cîntece, declamaţii, teatru etc. 

2) O asociaţie mai puţin numeroasă, democratică-cosmopolită, 
din care fac parte belgieni, francezi, polonezi, elveţieni şi germani 433• 

Dacă mai vii odată pe aici, vei vedea că în mica Belgie chiar 
şi în ceea ce priveşte propaganda nemijlocită se poate face mai 
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mult decît în marea Franţă. In plus, convingerea mea este că activi
tatea publică, oricît ar fi de modestă, exercită o influenţă deosebit 
de înviorătoare asupra fiecăruia dintre noi. 

Este foarte posibil să avem de înfruntat şicane din partea 
poliţiei, deoarece la cîrma statului se află un guvern liberal, şi 
liberalii nu se dezmint. Dar o scoatem noi la capăt cu ei. Aici nu e 
<:a la Paris, unde străinii se găsesc izolaţi în faţa guvernului. 

Intrucît în actualele condiţii din Germania este absolut exclus 
să folosim editurile existente, în înţelegere cu cîţiva germani din 
Germania am luat iniţiativa fondării unei reviste lunare pe acţiuni. 
ln Provincia renană şi în Baden au şi fost subscrise un număr de 
acţiuni. Vom începe de îndată ce se va fi adunat o sumă suficientă 
de bani pentru editarea revistei pe un răstimp de trei luni. 

Dacă vom reuşi să strîngem fondurile necesare, vom putea 
înfiinţa aici o tipografie proprie, care va putea fi folosită şi pentru 
tipărirea unor lucrări independente. 

Acum aş vrea să ştiu de la tine : 
1 )  Dacă nu vrei să subscrii şi tu cîteva acţiuni (o acţiune 

costă 25 de taleri) . 
2) Dacă nu vrei să colaborezi şi tu şi deci să figurezi pe prima 

pagină a revistei în calitate de colaborator. 
Pentru că oricum de mult îmi eşti dator o scrisoare, te rog să-ţl 

birui de data asta aversiunea ta pentru corespondenţă şi să-ml 
răspunzi cît mai curînd. Totodată, te rog să-l întrebi pe Bakunin 
pe ce cale, la ce adresă şi prin ce modalitate pot să-i trimit o 
scrisoare lui Tolstoi ? 

Soţia mea îţi trimite ţie şi soţiei tale calde salutări. 
Aventura cu legaţia prusiană din Paris este, într-adevăr, o 

·dovadă că furia neputincioasă a „părintelui poporului" nostru a 
crescut. 

Cu bine. 

Publicat pentru prima oară 
în : Briefe von und an Georg 
Herwegh", 1896 

Al tău 
Marx * 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* Adresa scrisă de Jenny Marx : „D-lui Doctor Gottschalk, medic, la Koln• 
este ştearsă ; dedesubt, Karl Marx a scris : „Dragă Herwegh I Din eroare era cit 
p-aci să punem pe scrisoare această adresă greşită•. 
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Marx către Pavel Vasilievici. Annenkov 
la Paris 

Londra, 9 decembria [1847) 

Dragă Annenkov ! 
Considerente de partid, despre care nu vă pot scrie mai amă

nunţit acum, m-au deiermiinat să !Plec la Loodra 434• Am profitat de 
această călătorie şi pentru a stabili o legătură între Asociaţia de
mocratică din Bruxelles şi cartiştii englezi şi am vorbit în faţa 
acestora la un miting 435• Poate că aţi citit unele relaitări în [egătură 
cu aceasta în ziarele engleze şi franceze. 

Dar cînd am plecat în această călătorie - şi voi fi nevoit să 
mai rămîn cîteva zile aici - mi-am lăsat familia într-o situaţie 
extrem de grea şi absolut fără ieşire. Nu numai că soţia şi copiii 
mei sînt bolnavi, dar mă aflu în momentul de faţă într-o situaţie 
materială atît de critică, încît soţia mea este literalmente asalta�ă 
de creditori şi itrebuie •să facă faţă unor greutăţi b ăneşti extrem 
de mari. 

Cum am ajuns la o asemenea criză, nu e greu de explicat. Ma
nuscrisele mele în limba germană * nu se publică în întregime, 
iar paITl:ea din ele {:are se publkă am dat-o pe gratis IIlUmai 1c:a să 
vadă lumina tiparului. Broşura mea împotriva lui Proudhon ** s-a 
vîndut foarte bine. Dar abia de paşti voi primi o parte din bani. 

Ceea ce primeşte soţia mea nu e suficient, iar cu mama duc de 
multă vreme tratative pentru a obţine măcar o parte din averea 
mea. Se pare că se întrezăresc unele şanse în această privinţă. 
Dar în momentul de faţă asta nu mă ajută cu nimic. 

ln situaţia aceasta, pe care nu mă jenez să v-o expun deschis, 
dacă aţi putea trimite soţiei mele 1 00-200 de franci, realmente 
m-aţi salva de cele mai mari neplăceri. Această sumă o voi putea 
restitui abia după ce voi reuşi să-mi reglementez relaţiile cu 
p ărinţii. 

Dacă îmi puteţi satisface această rugăminte, vă rog să trimiteţi 
banii pe vechea mea adresă : d-lui Karl Marx, Bruxelles, Faubourg 

* K . .Marx şi F. Engels. „Ideologia germană" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 9�572. - Nota 
!rad.). - Nota red. 

** K. Marx. „Mizeria filozofiei". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65--.179. - Nota !rad.). -
Nota red. 
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Namur, rue d'Orleans 42. Dar din conţinutul scrisorii dv., soţia mea 
nu trebuie să bănuiască că v-am scris eu din Londra. Mai tîrziu vă 
voi explica motivul. 

Sper că data viitoare vă voi putea scrie despre lucruri mai 
plăcute. 

Publicat pentru prima cară 
dn „Letopisi marksizma • 
nr. 6, 1 928, în limba rusă 

31 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 

Al dv. 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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Dragă Emil 

1 8 4 8  
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Engels către Emil Blank 
la Londra 

După glorioasa revoluţie din februarie şi după ce în Belgia 
revoluţia dim martie nici n-a izbucnit, săptămîna trecută am sosit 
din nou aici. I-am scris mamei ca să-mi trimită banii necesari 
pentru a mă întoarce peste cîteva zile în Germania, unde vrem 
să scoatem din nou „Rheinische Zeitung" *· Mama este foarte 
nerăbdătoare să mă vadă din nou în Germania, în parte fiindcă îşi 
închipuie că a.i!ci !lucrurile vor ajunge din nou la împuşcături şi 
se teme să n-o păţesc şi eu, în parte fiindcă, în general, ar vrea 
să mă întorc acasă. Dar, totodată, îmi scrie : 

„Cum să-ţi trimit banii, d.rept să-ţi spun, nu ştiu, pentru că 
Fould l-a anunţat acUIIIl cîteva zi•le pe tata că nu mai efectuează 
nici un fel de orperaţii, şi cîteva poliţe absolut sigure trimise de 
tata i-au fost înapoiate şi protestate. Scrie-mi deci în ce fel să-ţi 
trimit banii" . 

Cel mai simplu .ar fi să-mi .trimiţi tu 20 a. st. în bancnote, care 
aici sînt la mare preţ, bătrînul umnînd să ţi le ramburseze imediat. 
Aşa aş putea primi repede banii şi aş putea pleca. în caz ciontrar, 
ar trebui să mai 1stau aici vreo săptămînă pînă oind aş '.Primi banii 
din Barmen sau din Engelskirchen. Aşadar, chiar astăzi scriu la 
Barmen să ţi se ramburseze 20 l.  st. şi te rog să aranjezi lucruriJe 
aşa cum ţi-am spus mai sus, deoarece polti.ţele nu mai sînt bune 
de nimic. 

Poţi tăia bancnotele în jumătate, primele jumătăţi să mi le tri
miţi astăzi pe adresa : 19, rue de la Victoire, Paris, iar celelalte 
jumătăţi a doua zi rpe numele d-rei Felicite Andre, aceeaşi stradă 
şi acelaşi număr. ln feluJ acesta evităm furtul la poştă. 

Aici lucrurile merg foarte bine : burghezii, înfrînţi la 24 fe
bruarie şi 1 'T martiie, ridică din nou capul şi înjură teribil republica. 
Dar conseci!nţa va fi că asupra lor se va abate o furtună, alta decît 

* „Neue Rheinische Zeitung", - Nota red. 
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cele de pma acum. Dac'ă indivizii ăştia vor mai persevera în ne
ruşinarea Jor, în curînd poporul o să spînzure pe unii dintre ei. In 
guvernul pmvizoriu îşi au oamenii lor, şi anume pe flecarul Lamar
tine, căruia de asemenea în curînd i se va pune mîna în gît. 
Muncitorii de aici - 200 000-300 OOO de oameni - nu recunosc 
pe nimeni în afară de Ledru-Rollin, şi au dreptate. El este mai 
hotărît şi mai radical decît toţi. Şi Flocon este foarte bun. Am 
fost de cîteva ori pe la e�, şi acum mă voi duce din nou. E un om 
foarte cinstit. 

Cu marea cruciadă 436 pentru cucerirea republicii germane, care 
se pregăteşte aici, nu avem nimk comun. 

Salutări cordiale lui Marie * şi celor mici şi răspunde ne
întîrziat. 

!n mare grabă 

Par�s, 26 martie 1848 

Publicat pentru 'Prima oară 
!n : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Al tău 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Emil Blank 
la Londra 

Dragă Emil 
A.istăzi am primit primele patru jumătăţi ale celor 4 bancnote 

de 5 l. st. şi te rog să-mi trimiţi imediat şi celelalte jumătăţi, căci 
trebuie să plec cît mai repede cu !Putinţă. Iţi mulţumesc foarte mult 
pentru promptitudinea cu care mi-ai venit în ajutor în emer
gency **· Abonamentul tău la „Rheinische Zeitung" *** a fost 
înregistrat. 

In ceea ce priveşte partidele de aici, există, de fapt, trei p artide 
mari, ca să nu mai socotim partidele mici (legitimiştii şi bonapartiştii 

31* 

* Marie Blank. - Nota red. 
** - la nevoie. - Nota trad. 

*** „Neue Rheinische Zeitung•. - Nota red. 
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c are se ocupă numai de intrigi şi sînt nişte simple secte fără 
influenţă în popor ; unele dintre ele sînt bogate, dar nu au nici o 
şa111să de victorie) . Aceste trei partide sînt, în primul rînd, cele c are 
au învins la 24 februarie, adică marii burghezi, speculanţii de 
bursă, b ancherii, fabricanţii şi marii oomercianţi, vechii conserva
tori şi liberali. In al doilea rînd, micii burghezi, pătura de mijloc, 
masa Gărzii naţionale, care la 23 şi 24 februarie a trecut de parte a 
poporului, „radicalii înţelepţi " ,  care s-au dat de p artea lui Lamartine 
şi a ziarului „National " .  In al treilea rînd, poporul, muncitorii pari
zieni, care acum, cu ajutorul forţelor armate, ţin în mînă Parisul. 

Intre marii burghezi şi muncitori există o opoziţie directă. 
Micii burghezi au un rol mediator, dar cu totul lamentabil. Aceştia 
din urană deţin însă majorJtatea în guvernul provizoriu (Lamartine, 
Marrast, DUJpont de l'Eure, Marie,  G arnier-Pages şi, într-o oarecare 
măsură, Cremieux) . Ei şi, împreună cu ei, guvernUil provizoriu osci
lează în permanenţă. Cu cît situaţia este mai calmă, cu atît gu
vernul şi partida mic-burgheză înclină mai mult de p arte a marii 
burghezii. Cu cît situaţia e mai alarmantă, cu atît se apropie de 
muncitori. De exemplu, recent, cînd burghezii s-au obrăznicit din 
nou p înă într-atît încît au organizat chiar o procesiune a Gărzii 
naţionale, cu 8 OOO de oameni care s-au îndreptat spre primărie, 
pentru a protesta împotriva unui decret al guvernului provizoriu, 
şi anume împotriva măsurilor energke luate de Ledru-Rollin, ei au 
reuşit într-adevăr să intiilffiideze majoritatea guvernului, şi mai ales 
pe molîul Luma.rtine, c are l-a dezavuat în mod public pe Ledru. 
A doua zi însă, la 17 martie, 200 OOO de muncitori s-au îndreptat 
spre primărie pentru a-şi exprima încrederea lor necondiţionată în 
Ledru-Rollin şi au silit majoritatea guvernului şi pe Lamartine să 
retracteze. Aşadar, în momentul de faţă adepţii ziarului „Reforme " 
(Ledru-Rollin, Plocon, L. Blanc, Albert, Arago) au din nou superiori
tate. Dintre toţi membrii guvernului ei reprezintă mai mult decît ori
care alţii interesele IIIlUncitorilor şi sînt comunişti fără să bănuiască 
acest lucru. Din păcate, micul Louis Blanc se oompromite foarte 
mult din c auza vanităţii şi a planurilor lui nebuneşti. In curînd se 
va face de 11Îs rău de tot. Dar Ledru-Rollin se poartă foarte bine. 

Nenorocirea e că guvernul, pe de o parte, e nevoit să facă 
promisiuni muncitorilor, iar pe de altă parte nu poate să respecte 
nici una dintre ele, pentru că nu are curajul să-şi asigure mijloacele 
băneşti necesare în acest s cop, recurgînd la măsuri revoluţionare 
împo.triva burgheziei : impozite progresive ridicate, impozite pe 
succesiune, confis carea proprietăţii tuturor emigranţilor, interzicerea 
exportului de bani, înfiinţarea unei bănci de stat etc. Oamenii de 
la „Reforme " sînt lăsaţi să fa·că promisiuni, dar apoi, prin hotărîri 



40. Engels către Emil Blank. 28 martie 1848 451 

conservatoare dintre cele mai abisurde, sînt puşi în imposibilitatea 
de a îndeplini cele promise. 

In Aduna rea naţională a intervenit un singur element nou : 
ţăranii, care constituie 5h din naţiunea franceză şi care sînt de 
partea p artidului mic�burghez, a „National" -ului. E foarte posibil 
ca acest partid să învingă, ca adepţii ziarului „Reform e "  să cadă, 
şi atunci va izbucni din nou o revoluţie. S-ar putea, de asemenea, 
ca deputaţii, aflîndu-se la Pads, să-şi dea searrna cum stau lucrurile 
aici şi să înţeleagă că numai adepţii lui „Reforme " se pot menţine 
vreme îndelungată la putere. Dar asta este puţin probabil. 

Amînarea alegerilor cu două săptămîni înseamnă şi ea o vic
torie a muncitorilor parizieni asupra partidului burghez. 

Adepţii lui „National" - Marrast şi compania - şi-au creat 
o reputaţie proastă şi în alte privinţe. Ei trăiesc pe picior mare şi 
fac rost prietenilor lor de palate şi  posturi grase. Cei de la „Re
forme " sînt cu totul aHfel. Am fost de vre o două ori pe la b ătrînul 
Plocon. Omul acesta continuă să locuiască într-o locuinţă sărăcă
cioasă la etajul al V-lea, fumează tutun rprost •CU o pipă veche de 
lut, şi singurul lucru pe care şi l-a cumpărat este un halat nou. 
Felul lui de viaţă a rămas tot atît de repubilican ca şi pe vremea 
cînd era încă redactor la „Refollille "  ; e tot atît de prietenos, de 
afectuos şi de siI11cer. E unuil dintre cei mai cinstiţi oameni pe c a
re-i cunosc. 

Nu de mult am luat masa la Tuileries, în saloanele prinţuilui 
de Joinviille, cu b ătrînul ImbP.rt, care emigrase la Bruxelles, iar 
acum e admini:strntor al palatului Tuileries. In camerele lui 
Ludovic-Filip zac acum răniţii pe covoare şi fumează din rpi:rp ele 
lor scurte. In sala tronu�ui portretele lui Soult şi Bugeaud au fost 
'Smu[se de pe pereţi şi sfîrtecate, iar portretul lui Grouchy a fost 
tăiat în bucăţi. 

Acum, în sunetele „Marsiliezei " ,  trece pe lîngă noi cortegiul 
funerar al unui muncitor mort de pe urma rănilor. Il conduc cel 
-puţin 10 OOO de oameni din Garda naţională şi  cetăţeni înarmaţi, 
iar, în c'alitate de membri ai gărzii naţionale călare, tinerii eleganţi 

·de rpe Chaussee d'Antin au fost nevoiţi să însoţească cortegiul. 
Burghezii spumegă de furie văZJînd că unui IIIluncitor oarecare i se 
aduce un ultim omagiu cu atît·a pompă. 

Paris,  28 martie 1848 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
.ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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4 1  
Marx ş i  Engels către Adalbert von Bornstedt şi alţii 

la Paris 
Copie * 

Ca răspuns la nota pe oare d-mii Bornstedt şi ailţii 437 au depus-o 
astăZJi-dimineaţă la Marx dedarăm următoare[e : 

1 )  Marx nu intenţionează dtuşi de puţin să dea cuiva explicaţii 
în legătură cu vreunul din articolele apărute în vreun ziar german. 

2) Marx nu intenţionează cîtuşi de puţin să dea explicaţii unui 
comitet sau unor delegaţii ale .A:sociaţiei democratice germane cu 
care el nu a11e nimic comun. 

3) Dacă domnii Bornstedt şi Herwegh cer explicaţii în numele 
lor personal, şi nu în calitate de membri ai vreunui comitet sau ai 
vreunei asociaţii, d-lui Bomstedt i 1s-a mai 1spus o dată într-o dis
cuţie partiiculară, iar altă dată în publiic - cui trebuie să se 

adreseze. 

Paris, 1 aprilie 1848 
22, rue Neuve Saint Augustin 
D-lor Bornstedt etc. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Ope:re, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

42 

Se tipăreşte după copia 
scrisă de Engels 

Tradus din limba germană 

Marx şi Engels către Etienne Cabet 
la Paris 

Stimate rcetăţene I 
In ultimele două :zJhle ale şederii noastre la Paris am trecut 

de cîteva ori pe la dv., dar la redacţia dv. era întotdeauna atît de 
multă lume, înoît din lipsă de timp nu ne-am putut permite să ne 

* Scrisă de Engels. - Nota red. 
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aşteptăm rîndul. De aceea regretăm că sîntem nevoiţi să plecăm 

fără a fi avut o UJltimă întrevedere cu dv. 
D-l Ewerbeck, care vă va înmîna această scrisoare, s-a angajat 

să ne trimită adresa la care vă putem scrie. 
Nu ne îndoim nici un moment că în <:urînd vă vom putea 

comunica veşti bune în legătură cu dezvoltarea mişcării comuniste 
în Germania. 

Pmă atunci vă rog să primiţi asigurarea cOIIlsideraţiei noastre. 

Paris, 5 aprilie 1848 

Publicat pentru prima oară 
în „Science and Society", 
voi. IV, nr. 2, 1940, în limba engleză 

43 

Ai dv. devotaţi 
K. Marx, F. Engels 

Se tipăreşte după manuscrisui 
lui Engels 

Tradus din limba franceză 

Engels către Emil Blank 
la Londra 

Dragă Emil 
Am ajuns cu bine aici. întregul Barmen aşteaptă să vadă ce 

voi face. Oamenii îşi închipuie că voi proclama imediat republica. 
Fililistinii tremură cuprinşi de o teamă nelămurită, şi nici ei înşişi 
nu ştiu de ce se tem. In orice caz îşi închipuie că sosirea mea va 
grăbi rezolvarea multor probleme. C. şi A. E[rmen] tremurau vizibil 
astăzi cînd mi-am făcut apariţia în biroul lor. Nu mă amestec, 

binemţeles, în nimic, ci aştept liniştit evenimentele. 
Panica e aici de nedescris. Burghezii pretind încredere, dar de 

încredere nici pomeneală. Cei mai mulţi, după cum spun chiar ei, 
luptă pentru exi�stenţă. Dar din situaţia asta muncitorii nu capătă 
de mîncare şi, din cînd îrn cînd, se răzvrătesc puţin. Domneşte o 
demoralizare generaJlă, ruină, anarhie, desperare, teaimă, furie, entu
ziasm oonstLtuţional, ură împotriva republicii etc. şi, într-adevăr, 
în momentul de faţă, cei mai chinuiţi şi mai înspăimîntaţi sînt 
bogătaşii. ln plus toţi exagerează, mint, înjură, sînt furioşi, că poţi 
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să-ţi pierzi minţile. CeJ. mai liniştit biirger este un adevărat enrage * . 
Dar ce se vor mai minuna cînd se vor pomi cartiştii pe lucru. 
Demonstraţia 438 e un fileac. Prietenul meu G. Julian Harney -
căruia te rog să-i expediezi scr1soarea anexată pe adresa 9, Queen 
Street Brompton - peste două lulili va fi în locul lui Palmerston. 

I'll bet you twopence and in fact any suro **.  Cu mama ta şi a mea 
totul e în regllllă. Este aşteptat fratele tău Herun[ann] . Anna se află 
la Hamm. Salut-o pe Mairie *** şi pe copii. Pe curînd. 

Barmen, 15 aprilie 1 848 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

44 

Al tău 

F. 

Se tipăreşte oupC! manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Emil B1 ank 
la Londra 

Dragă Emil 
Sîmbăta trecută am sosit aici, la  Koon. „Rheinische Zei

tung" **** va apare începînd cu data de 1 iunie. Dar pentru a nu 

ne lovi .de la început de greutăţi, în prealabil trebuie să facem la 
Londra unele pregătiri, cu care vrem să te însărcinăm iie tine, căci 
nu avem pe altcineva acolo. 

1) Fă-ne rost de un abonament la un newsman ***** oarecare 
- din ziua primirii acestei scr1sori pînă la 1 iulie - la „The 
Telegraph" (daily pape� ******)  şi la „The Economist", weekly 

* - turbat. - Nota trad. 
** - Sînt gata să pariez cu tine pe două pence şi, în general, pe orice 

sumă. - Nota trad. 
*** Marie Blank. - Nota red. 

**** „Neue Rheinische Zeitung".  - Nota red. 
***** - agent de presă. - Nota trad. 

****** - cotidian. - Nota trad. 
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paiper *. Acest newsman, a cărui adresă ne-o ipoţi comunica pen
tru c a  pe vHtor 1să nu te mai deranjăm rpe tim.e, să 1I1e rtrimită zilm.ic 
aceste publicaţii într-un pachet sau sub banderolă, cum se trimit 
de obicei ziarele, pe adresa : d-lui W. Clouth, St. Agatha, 12, Co
logne, per Os tend. 

2) Te rog să expediezi scrisorile alăturate. 
3) .Alchită costul abonamentului la ambele publicaţii şi plă

teşte taxele pentru această scrisoare etc. ; totalul cheltuielilor 
comunică-Je imediat la biroul lui „Neue Rh[ein�sche] Zeitung" ,  
St. Agatha 12, Koln, şi menţionează cui trebuie plătită suma res
pectivă, lucru care se va face fără întîrziere. 

Capitalul necesar pentru editarea ziarului a fost adunat. To
tul merge bim.e, 1ipsesc numai ziarele, şi atunci vom putea începe. 
„Times " îl primtm dej a, şi în pdma lună dintre publicaţihle engleze 
n-avem nevoie decît de cele două pomenite mai sus. Dacă întîm

plător dai în alt ziar peste ieeva care merită atenţie şi ni-'1 vei 

trimite, vom fi foarte bucuroşi. Toate cheltuielille îţi vor fi, desigur, 
rambursate imediat. Ar fi de dorit să primim şi ziare care dau in
formaţii amănunţite cu privire la comerţ, situaţia economică etc. 
Scrie-mi şi mie ce ziare apar acum la Londra, ca să ştiu despre 
ce este vorba. 

Pe Marie, b�neînţe'les, n-am văzut-o, căci a trebuit să plec 
înainte de sosirea ei. Dar am să mă duc odată pe acolo, druipă ce 
lucrurile vor fi pUiSe pe roate. De altfel, Barmenul e mai plictiicos 
ca oricînd şi stăpînit de o ură generală faţă de fărîma de liber
tate pe care o au. Măgarii ăşti a îşi închipuie că întreaga ome
nire există numai pentru ca ei să obţină profituri grase şi, cum 
lucrul ăsta merge greu acum, ţ�ă cît îi ţine gura. Dacă vor li
bertate, trebuie să plătească. Şi francezii şi eng'le�ii au plătit, 
dar cei din Barmen socotesc că trebuie să primească totul pe 
gratis. Aici lucrurile stau ceva mai bine, dar nu cu mult. Pru
sienii se poartă ca şi pînă acum, polonezii sînt înfieraţi cu apă 
tare, şi în clipa cînd îţi scriu, prusienii bombardează oraşul Mainz, 
pentru că garda ·civilă a arestat dţivia soldaţi beţi care făceau 

scandal. Adunarea naţională suverană din Frankfurt aude împuş
căturile, dar se pare că n-are de gînd să întreprindă ceva. La 

Berlin, Carrnphausen stă şi nu face nimic, iar reacţiunea, funcţio
nanmea şi clica nobiliară devin pe zi ce trece mai neobrăzate şi 

zgîndăresc poporul ; poporul se răzvrăteşte, iar inactivitatea şi 

* - săptămînal. - Nota lrad. 
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neputinţa lui Camphausen ne duc la noi revoluţii. Aşa arată as
tăzi Germania I Cu bine. 

Koln, 24 mai 1 848 
1 4, Hohle, Koln 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1 934 

45 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Karl Friedrich Koppen 
la Berlin 

Dragă Koppen 
Alăturat îţi înapoiez articoluil. Ţi l-aş fi trimis mai devreme, 

dar adresa d-taile s-a pierdut în tevatura mutării 440 şi dim cauza 
multelor treburi legate de aceasta. 

Marx ţi-a spus, desigur, că în nopţile de insomnie ale exmllllui 
ne aminteam foarte adesea de d-ta. Te 11og să mă crezi că dintre 
toţi belllinezii nllIDlai [a d-ta ne gîndeairn cu plăcere. Apres tout *, 
au fost frumoase aceste .no.pţi de msomnie ale exilului şi mă gîn
desc •cu nostalgie [a ele în rairnbianţa acestei rpJilctiicoaise fa11se fillirS

tine care se numeşte revoluţia germană I Trebuie însă să te jertfeşti 
pentru scumpa patrie, şi cea mai mare jerllfă constă în a te în
toarce în această p atrie şi a scrie articole de fond pentru un pu
blic neghiob. Sănătate I 

K6ln, 1 septembrie 1848 

Publicat pentru prima oară 
l n  „L'Humanite" au. 6 093 
din 28 august 1920 în limba f.ranceză 

* - La urma urmei. - Nota trad. 
** - Al d-tale. - Nota trad. 

Tout â vous ** 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din l imba germană 



46. Marx către Eduard Miiller-Tellering. 5 decembrie 1848 457 

46 

Marx către Eduard Mi.iller-Tellering 
la Viena 

[Koln, 5 decembrie 1848] 

Dragul meu Tellering, 
Ţi-am fi trimis numerele * care-ţi Hpsesc, dar pe cele mai 

multe nu le avem nici noi. Eu totuşi mai încerc să fac rost pen
tru d-ta de exemplarele cerute. 

In ceea ce priveşte foiletonul d-tale, te rog să mă scuzi dacă, 
din cauză că sînt peste măsură de ocupat, nu l-am citit pînă 
acum. In cazul cînd nu va fi indicat pentru ziarul nostru, ţi-'l vom 
înaipoia. 

In legătură cu adresele, toate scrisor�le d-tale au sosit. Din 
precauţie scrie pe nlllillele d-lui Werres, Unter Huthmacher 1 7 .  
Adresa aceasta este în afară de orice suspiciune. 

In momentul de faţă ziarul nostru a rămas sans sou **· Dar 
aboniaţii [„ .] ***· Măgarii ăştia au înţeles, în cele din umnă, că 
prezicerile noastre se împlinesc întotdeauna ; dacă guvernul nu 
ne suprimă, la începutull lunii ianuarie vom ieşi din această si
tuaţie şi atunci voi face tot posibillul ca să-ţi trimit banii pentru 
munca d-tale. Corespondenţele d-tale sint, incontestabil, cele mai 
bune din toate cîte le primim ; ele corespund întru totul orien
tării .noastre, şi, 1ntruoît din ziarul nostru sînt reproduse de ziare 
franceze, italiene şi engleze, d-ta ai avut o contribuţie importantă 
la llllillinarea publicUJlui european. 

Nu-ţi pot descrie sacrificihle băneşti pe care a trebuit să le 
fac şi răbdarea de care a trebuit să dau dovadă pentru a menţine 
ziarul. Germanii sînt nişte măgari fără minte. 

* „Neue Rheinische Zeitung".  - Nota red. 

** - fără nici un ban. - Nota trad. 
*** In acest loc in manuscris este un cuvînt indescifrabH. In ziarul 

„Volksstimme" a apărut cuv<întul „trăumen• (a visa) în paranteze şi cu semnul 
întrebării . - Nota red. 
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Transmite din partea mea salutări călduroase soţiei d-tale şi 
te rog să primeşti asigurarea prieteniei mele nedezminţite. 

Publicat pentru prima oară 
in „Volksstimme" nr. 247 
din 22 octombrie 1897 

47 

Al d-tale 

Marx 

Se tipăreşte după textul apărut 
în ziar 

Tradus din limba germană 

Engels către Asociaţia din Vevey 

în numele Comisiei centrale 

a asociaţiilor muncitorilor germani din Elveţia 4-ll 

Către Asociaţia din Vevey 

Prieteni, fraţi, 
In numele Comisiei centrale alese de congres, răspundem 

la scrisoarea voastră din 7 decembrie 442• Intrucît congresul a 
arătat care sînt prindpiile ce trebuie să stea la baza unificării 
diferitelQr asociaţii, nu ne mai oprim asupra reproşurilor pe care 

le aduceţi As01ciaţiei din Ziirkh 443 şi trecem direct la diferitele 
puncte din scr1soarea voaistră referitoare la centralizarea iniţiată. 

·In primul l.'Înd voi cereţi congresllllui să ia în consideraţie şi 
voturile pe care unele asociaţii le dau prin scrisori, şi în spriji
nul acestei cereri invocaţi principiul democratic. Congresul a dez

bătut a'CeC1Jstă problemă, a cumpănit argumentele aduse de voi, 
dar a ajuns la hotăI'îrea că nu poate fi de acord cu ele, deoarece 

în acest caz n--ar mai fi, în general, nevoie de nici un congres, ci 
ar fi suficient ca asociaţiile să trimită scrisori Comisiei centraile, 
care n-<ar trebui dedt să numere voturile şi să anunţe rezultatele. 

Cam acesta a fost modul de legătură între asociaţii, din care pînă 
acum nu a ieşit nimic, în Ump ce congresul a reuşit, fără prea 
multă greutate, să pună lucrurile la punct în cîteva zile, şi asta 
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pentru că în cîteva ore, prin viu grai, se obţin mai multe rezultate 

şi se ajunge mai uşor la o înţelegere decît printr-o .corespondenţă 
de ani de zile. Asociaţiile care nu trimit deputaţi nu pot lua parte 
la lucrările congresului, nu pot auzi ce argumente se aduc pro şi 
contra, nu-şi pot da seama în ce fel aceste argumente determină 
în ultimă instanţă rezultatul votării, de aceea, bineînţeles, nu pot 
nici să voteze. Altminteri, ar fi imposibhl să se obţină vreodată 
o majoritate. Chiar dacă voi socotiţi acest lucru nedemocratic, 
totuşi noi cons�derăm că în nici un stat democratic din lume oa
menii nu ar fi de acord cu părerea voastră în aoeastă problemă, 
ci ne-ar susţine pe noi : în Amerka, în Elveţia, în Franţa, pre
cum şi în toate celelalte democraţii anterioare se respecta întot
deauna principiul ca asociaţiile care nu trimit delegaţi să nu 
participe la vot. De altfel, luînd asupra sa toate cheltuielile legate 
de trimiterea delegaţilor, congresul s-a îngrijit oa pe viitor orice 
asociaţie să-şi poată trimite reprezentantul ; Asociaţia din Lau
sanne, care nu a avut nici ea mijloace pentru a trimite un dele
gat, a numit pe un cetăţean din Berna ca reprezentant şi i-a trimis 

instrucţiuni 444• 

Este, desigur, regretab�l că pînă acum în Elveţia nu s-a ob
servat prea multă unitate întl'e asociaţii, de asemenea, tot atît 
de regretabil este şi faptUJl că au fost făicute atît de mwlte pro
puneri contrndiotorii cu privire la asociaţia centl'ală. Tocmai de 
aceea priopunerea Asociaţ;iei din Ziirkh cu privire la convocarea 

unui congres a fost o idee foarte bună. Statutul preliminar elabo

rat de aceaistă asociaţie a fost, bineînţeles, numai un proiect care 

urmează să fie aiprobat de congres şi care, după cum vedeţi din 

copia anexată a :proceselor-verbale, a suferit schimbări considera

bile. Acum .însă, cînd în urma consfătuirii reprezentainţilor a 

1 0  asociaţii diferite •s..,a făcut măcar ÎI11ceputul, acum ar fi foal'te de 

dorit ca asociaţiile nereprezentate la congres să se alăture asocia

ţiei centrale create şi să facă unele concesii, aşa cum aproape 

toate asociaţiile care şi-au trim�s reprezentanţii au făcut con

cesii în legătură cu unul sau altul din punctele lor de vedere şi 

s-au supus hotăriîrilor majorităţii. Fără concesii reciproce nu vom 

ajunge niciodată la un rezU!ltat. 

Propunerea voastră de a declara Aisociaţia militară „Ajută-te 

singur" 445 asociaţie centrală a fost luată cu toată seriozitatea în 
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discuţie, dar a fos t respinsă. Asociaţia militară „Ajută-te singur" 
este o organizaţie interzisă potrivit legilor în vigoare aici (legea 
cu privire la voluntari) şi, de aiceea, dacă ailte asociaţii i s-ar ală
tura în calitate de asociaţii, ar fi şi ele ameninţate să fie dizol
vate şi să li se confişte averea. Mai departe, Asociaţia mi1itară 
intenţionează să ia asupra sa numai organizarea militară, şi nu 
oonsideră de datoria sa să reprezinte asociaţiile şi în pr!Yblemele 
propagandei social-democrate şi aile corespondenţei cu Germania. 

Comitetul central din Berlin şi Comitetul muncitoresc din iLeipzig446 
nu ar risca să întreţină corespondenţă cu Asociaţia militară nici 

chiar ,pe teme inofensive, deoarece asta ar însemna să se exipună 
pr�mejdiei de a fi dizolvate, iar membrii ei arestaţi ; la rîndul 
său, Asociaţia militară nu ar putea purta o corespondenţă regulată 
cu aceste comitete, deoarece şi-ar atrage cele mai sălbatke repre
siuni din partea autorităţilor elveţiene. Noi tindem, în primul rînd, 

la o organizaţie centralizată, c'are să nu ofere autorităţ:Vlor n:Vci un 
pretext pentru dezlănţuirea unor noi .periSecuţii împotriva emigran
ţilor, căreia să nu i se poată reiproşa nimic şi deci să-şi poată înde
plini sardnile. De aHfel, şi deputatul 1din Biel * a fos t de aceeaşi 
părere şi s-a pronunţat împotriva preluării de către conducerea 
Asociaţiei militare a funcţiilor de asociaţie centrală. Dar, bine

înţeles, oricine are dreptul să adere la Asociaţia militară. Ar fi de 
dorit însă să nu i se alăture ca asociaţie, pentru ca, în cazul dez
lănţuirii unor noi persecuţii, să nu aibă de suferit asociaţiHe, ci  
doar persoane izolate. 

Răspun2'iînd la toate problemele în ordinea în care au fost 
abordate în scrisoarea voastră, vă invităm ca în legătură cu 

celelalte hotărîri ale congresului să consultaţi procesele-verbale 
anexate şi, în numele şi din însărcinarea congresului, vă chemăm 

să vă alăturaţi la asociaţia centrală a asociaţiilor germane şi să 

ne comunicaţi cit  mai curînd hotărîrea voastră în această privinţă. 

Vă sfătuim încă o dată : cedaţi în problemele secundare, pen

tru a putea sailvgarda problemele princ:Vpale, aşa cum au făcut 

şi o vor faice şi alţii. Alăturaţi-vă nllicleului unifică,rii ,  creat de o 

serie de asociaţii cu preţul unui sa:crifkiu de bani şi de timp şi 

care poate da rezultate numai dacă vom fi strîns uniţi, dacă vom 

* Julius Standau. - Nota red. 
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uita cele întîmplaite şi nu vom îngădui să se aj'llngă la o ruptură 
din cauza unor neînsemnate divergenţe de opinii. 

Salut şi frăţie I 
Din însărcinarea congresului 

Comisia centrală 

Berna [în jurul lui 25] decembrie 1848 

Adresa noastră : D-Jui N. Berger, 
Kăfiichgăsslein nr. 109, Berna. 

Publicat pentru prima oară 
în „Beitrăge zur Geschichte der 
Deutschen Arbeiterbewegung ",  H. 4, 1960 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către consilierul de poliţie Wilhelm Stieber 
la Berlin 

(Ciornă) 

[Koln, in jurul lui 29 decembrie 1848) 

Redacţia a primit scrisoarea dv. 447 şi a publicat rectificarea 
primită din Frankfurt. In ceea ce priveşte ameninţarea dv. de a 
ne da în judecată pentru cail.omnie, ea nu dovedeşte deoît că nu 
cunoaşteţi Code penail 448, deoarece paragraful referitor la ca
lomnie din acest cod nu se poate aiplica la corespondenţa publi
cată în nr. 177. Pentru a vă linişti, vă comunicăm că această co
respondenţă ne-a fost trimisă de unul dintre deputaţii * din Frank
fmt înainte ca „N[eue] Pr[eussische] Z [eitung] " să publice aceeaşi 
ştire. Am considerat că activitatea desfăşurată de dv. anterior în 
Silezia nu este în contriadicţie cu conţinutul corespondenţei amin
tite, deşi, pe de aiJtă parte, ni se părea ciudat că aţi renunţat la 
situaţia dv. mai rentabilă şi mai onorab1lă de la Berlin pentru 
una precară şi ambiguă, dar legală. 

In ceea oe priveşte asigurările pe care ni le daţi în legătură 
cu activitatea dv. din Silezia, vom căuta să vă punem la dispo
ziţie materialul respectiv - publice sau privatim **, cum doriţi. 

* Probabil Friedrich Wilhelm Sch!Offel. - Nota red. 
* *  - oficial sau în particular. - Nota trad. 
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Pentru lecţia rpe care llle-o daţi Îlll scrisoarea dv. cu rprivire 
la democraţie şi la organele democratice de presă vă iertăm, 
avînd în vedere că acestea sînt lucruri noi pentru dv. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXX, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germa!lă. 

Engels către conducerea Uniunii 
din martie din Frankfurt pe Main 449 

In numele Comisiei centrale 
a asociaţiilor muncitoreşti din Elveţia 

Către Uniunea din martie din Frankfurt pe Main 

Cetăţeni, 
în zilele de 9, 1 0  şi 1 1  ale acestei luni, asociaţiile germane 

din Elveţia au ţinut aici, la Berna, un congres la care a fost în
făptuită unificarea permanentă a acestor asociaţii şi s-a hotărît 
ca Asociaţia din Bema 450 1să devină asociaţie districtuală. 

Prin prezenta, subsemnata Comisie cent11ală vă aduce la cu

noştinţă înfăptuirea acestei unificări. 
Mai departe, comisia vă face cunoscut că congresul a hotărît 

să intre în corespondenţă cu Uniunea din martie. O colaborare 

mai strîD1Să cu aceasta din urmă este exclusă în v1rtutea artico
lului I al statutului nostru genernl, potrivit căruia asociaţiile el

veţiene se pronunţă categork pentru rerpubilica social�demo
cratică 451 • 

Apoi am fost însărcinaţi să vă comuni:căim că congresul a 
condamnat cu hotărîre măsurile luate de puterea cent11ailă im
per1ală îmrpotriva Elveţiei 452• Aceste mă!suri - pe cit de ne
drepte, pe atît de ridicole - nu numai că compromit Germania 
în ochii întregii Europe, dar nouă, muncitorilor germani din El
veţia, ne aduc un prejudiciu serios, deoarece ne periolitează si
tuaţia materială şi ne pun pe noi, democraţii germani, într-o 
situaţie fa1să faţă de prietenii noştri, democraţii din Elveţia. 
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Sperăm că vreunul dintre deputaţi membru al Uniunii din 
martie, cu prima ocazie, va face cunoscut aşa-numitei Adunări 
naţionale 453 acest punct de vedere oficial al muncitorilor germani 
din Elveţia. 

Aşteptăm să ne trimiteţi material şi scrisori. 
Salut şi frăţie 

:Berna, decembrie 1848 

D-lui Triitzschler, 
deputat la Frankfurt pe Main 

Publicat pentru prima oară 
în „Beitrăge zur Ge�chichte der 
deutschen Arbeiterbewegung• ,  H. 4, 1960 
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Comisia centrală a asociaţiilor 
muncitorilor germani din Elveţia 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germanii 
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1849 

50 

Marx către Eduard Miiller-Tellering 
la Ratibor 

Koln, 15 ianuarie [1849) 

Dragă Te!llering ! 
Dumneata cailcule�i întotdeauna greşit ziua de primire a poşitei, 

deoarece îţi închipui că poşta din Austria şi din Be11lin soseşte aici 
regulat ; or, ea întîrzie întotdeauna cu o zi-două şi soseşte foarte 
neregulat. Prima dumitale scr1soare din Viena am primit-o pe data 
de 1 0  seara. In ziua de 1 1  am trimis imediat la Oderberg o scri
soare poste-restante, care conţinea 50 de taileri în bancnote. Prin 
urmare, d-ta trebuie, în orice caz, să te întorci la Oderberg ca să 
primeşti aceşti bani. 

Ziarele le vei primi dacă, atunci cind te întorci din Oderberg, 
îmi scrii imediat unde ţi�ai stabilit temporar domiciliul. 

Sper că, în pofida relei-voinţe pe care o vădeşte Geiger, în 
2-3 zile îţi vei rezolva, în sfîrşit, chestiunea paşaiportului. Dar tre
buie să-mi comunici, de asemenea, locul unde prietenul nostru din 
Berlin trebuie să-ţi trimită paşapmtul. 

Dacă eşti nevoit să eviţi Viena, ceea ce ar constitui o pier
dere de neînlocuit pentru ziar * - şi în acest caz trebuie să-ţi gă
seşti un înlocuitor pentru corespondenţele zhlnice -, cred că Bre
slau ** este locul cel mai potrivit pentru a te stabili. Deseori mă 
gîndesc cu durere la soţia dumitale, care merita o soartă mai 
liniştită. 

Iţi trimit alăturat un număr din „N[eue] Rh[einische] Z[eitung]", 
care, datorită articolului de fond despre maghiari ***, te va in
teresa, sper. 

* „Neue Rheinische Zeitung•. - Nota red. 

** Denumirea poloneză - Wroclaw. - Nota !rad. 
*** F. Engels. „Lupta din Ungaria" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 

voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 1 81-193. - Nota !rad.). - Nota red. 
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Scrie-mi cit mai curînd. In Franţa, la primăvară, va începe din 
nou hora. Infamia republicii burgheze a ajuns prea repede la „în
Uorirea păcatelor ei" .  

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXIX, 1946 

5 1  

Al d-tale 
K. Marx 

Se tipăreşte durpă manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Ernst Dronke 
la Paris 

Kăln, 3 februarie [1 849) 

Dragă Dronke I 
La scrisoarea ta, despre care m-a anunţat Engels, îţi răspund 

pe scurt m1mătoal'ele : 
1) ln ceea ce priveşte sosirea ta aici : Ţi-am scris : „Să nu 

vii în Germania pînă cînd nu-ţi scriu eu" ,  cînd m-a anunţat Kratz 
că chestiunea ta încă nu s-a lămurit. 

2) Mai tîrziu i-am scris lui Kapp, şi nu ţie, deoarece Kapp 
mă bombarda cu scrisori ameninţătoare. Dispo:ziiţia de plată pe 
care i-am dat-o lui Kapp, Korff nu a onorat-o. Incă înainte de 
aceasta am deolarat la o şedinţă a acţionarilor că ori pleacă 
Korff, ori trebuie să

-
plec eu de la ziar *· In plus, tocmai în 

timpul ăsta, Plasman a pus un nou sechestru pe banii sosiţi prin 
poştă, şi ziarul era - aşa cum a recunoscut chiar şi Engels cînd 
a fost aki 454 - zilnic la un pas de faliment. 

3) Oit despre ;povestea .cu Meyerbeer, nu ştiu absolut nimic. 
Inţelegi că, în situaţia în care zeţarii se răzvrăteau în fiecare zi 
din oauza cîtorva taleri, n-aş fi desconsiderat 150 de taleri. 

4) In ceea ce priveşte scrisoarea mea referitoare la Karpp, 
am avut dreptate. In momentul cel mai greu, Kapp ameninţa să 
treaJcă la atCl!curi publice. Dacă te vei pune în situaţia noastră de 
atunci, vei înţelege dt eram de mînios. In ceea ce priveşte co
meintanii1le lui Weer.th , [care] , (de altfel, nu se .11efereau la tine, 

* „Neue Rheinische Zeitung" .  - Nota r!'d. 
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ci la Imandt care scria într-una aici) ,  abia acum am luat cunoş
tinţă de ele. 

5) Cît despre cei 25 de taleri, ţi-au fost trimişi la 14 ianuarie, 
în prezenţa unor martori, pe adresa lui Ewerbeck. Mîine vom primi 
expliicaţii din partea poştei locale în legătură cu aceasta. N[otaJ 
bene : In aceeaşi perioadă Kapp a primit 1 5  taleri de la mine. 

6) In ceea ce priveşte faptul că nu ai primit răspuns din 
p artea mea, Lupus * po,ate confirma că ţi-am scris foarte des. 

7) Dacă ţi-am scris vreodată pe un ton iritat, motivele au 
fost următoarele : a) am avut foarte mari greutăţi cu ziarul şi 
toţi corespondenţii şi creditorii lui se năpusteau asupra mea ; 
b) într-o scrisoare către Freiligrath, Imandt afirma că tu, Kappi 
etc. mă înjuraţi într-una, iar nobilul Beust - dacă nu mă înşel" 
Beust (nu ştiu exact) - trimitea scrisori similare. 

In cîteva zile ziarul sau va pieri, sau se va consolida, şi atunci 
îţi vom trimite imediat bani. Aoum nu avem de loc bani. Po
vestea cu cei 25 de taleri trebuie lămurită. 

Că în tot acest timp te-am considerat ca pe unul dintre re
dactorii ziarului, se vede atît din noul comunicat apărut în di
ferite ziare, cît şi din faptul că am publicat articolul tău despre 
expulzarea din Londr.a a emigrantului din Frankfurt pe Main Clll 
menţiunea „Koln" 455, 

Al tău 
Marx 

{Post-scriptumuJ lui W. Wolff/ 

Intru totul de acord cu cele de mai sus. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Al tău 
Lupus-

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Engels către Daniel Fenner von Fenneberg 

Stimate domn I 
V-aş fi răspuns mai demult dacă în problema dv. n-ar fi tre

buit să consult în prealabil diverse persoane. Eu socot că nu este 

* Wilhelm Wolff. - Nota red. 
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indicat să apăreţi aici în mod oficial ; în dorinţa lui de a avansa, 
directorul paliţiei de aici este capable de tout *, lucru de care 
ne-am convins chiar astăzi din exemplul unui emigrant polonez 
exipulzat de aici fără nici un motiv. Apoi, v-aş sfătui, întrucît 
p aşaportul dv. nu este întru totul ireproşabil, să alegeţi oricare 
altă rută spre Paris, în afară de aceea care trece prin K6ln şi 
Bruxelles. Prin K6ln aţi mai putea trece, dar la graniţa belgiană 
aţi fi cu siguranţă arestat şi, probabil, numai după mai multe 

zile de închisoare aţi fi transportat cu duba arestaţilor spre gra
niţa franceză. Şi mie mi s-a întîmplat acest lucru acum 5 luni 456, 
şi în fiecare zi primim ştiri despre infamii de acest fel comise 
de belgieni faţă de emigranţi. Riscaţi chiar ca aceste canalii să 
vă ia toţi banii, cum i-au făcut emigrantului von Hochstetter, şi 
să nu primiţi înapoi nici un bănuţ. 

Dacă vă pot fi de folos în altă problemă, vă stau cu plăcere 
la dispoziţie. 

Al dv. 

F. Engels 

K6ln, 1 martie 1 849 

Publicat pentru prima oară Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din ,Jimba germană 

53 

Marx către colonelul Engels 
la Koln 
(Ciornă) 

D-lui colonel şi comandant-adjunct Engels 

Stimate domn I 
Alaltăieri au venit acasă la mine doi subofiţeri din compania 

a 8-a a Regimentului 16  de infanterie ca să stea de viorbă cu 
mine. Eu eram plecat la Di.isseldorf, de aceea nu au fost primiţi. 

* - capabil de orice. - Nota Irod. 
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Ieri după-iamiază aceşti doi domni au venit din nou şi au cerut 
să stea de vorbă cu mine. 

I-am poftit să intre într-o cameră, unde i-iam urmat şi eu ime
diat. I�am invitat pe aceşti domni să ia loc şi i-am întrebat ce 
doresc. Mi-au declarat că vor să afile numele celui care a scris 
articolul apărut în nr. 233 al lui „N[eueJ Rh[einischeJ Z[eitungJ " 
-din 28 februarie împotriva domnului căpitan von Uttenhoven 457. 
Le-am răspuns aicestor domni : 1) că artioolul respectiv nu mă 
priveşte, deoareoe a apărut sub linie şi, prin urmare, se consi
deră un anunţ ; 2) ,că ei ipot publica o riipostă în imod gratuit ; 3) că 
sînt liberi să dea ziarul în judecată. Ca răspuns Ia afirmaţia lor 
că acest anunţ constituie o ofensă pentru întreaga companie a 
8-a, Ie-am spus că numai semnăturile tuturor membrilor companiei 
a 8-a mă pot convinge că această declaraţie corespunde adevă
rului şi că, de altfel, acest lucru nu are nici o importanţă. 

Atunci domnii subofiţeri mi-au declarat că dacă nu divulg 
numele „aicestui om" ,  dacă „nu-11 predau" ,  ei nu-i vor mai putea 
„stăpîni pe oamenii lor" şi s-ar putea ca „lucrurile să se sfîr
şeaiscă rău" .  

Le-am răspuns acestor domni că prin ameninţări şi prin in
timidare nu ipot obţine nimiic de 1la mine. După aceea au plecat 
mormăind ceva printre dinţi. 

Disciplina trebuie să fi slăbit foarte mult şi respectul pentru 
ordinea legală trebruie să fi dispărut complet daică companiile, 
oa nişte bande de tîlhari, îşi trimit delegaţi la  dive11şi cetăţeni 
pentru ca, prin ameninţări, să-i oblige să mărturisească un lucru 
sau altul. Nu-mi este limpede mai ales sensul fu"azei : „Nu-i vom 
mai putea stăpîni pe oamenii noştri" .  Oare aceşti „oameni" a'..l 
propria lor jurisdi!cţie, oaire aceşti „oameni" dispun şi de alte 
mijloace de apărare în afara celor legale ? 

Vă rog, domnule colonel, să întreprindeţi o anchetă pentru 
a lămuri acest incident şi să-mi explicaţi această ciudată pre
tenţie. N-aş vrea să fiu nevoit să reourg Ia publlicitate. 

Koln, 3 martie [18491 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german� 
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Marx către colonelul Engels 
la Kăln 
(Ciornă) 

[Kăln, in jurul lui 5 martie 1849) 

D-lui colonel şi comandant Engels 

Stimate domn I 
Fiind convins că nişte subofiţeri din armata regală prusiană 

nu-şi vor tăgădui cuvintele spuse fără martori, nu m-am gîndit 
să chem pe cineva care să fie martor la convorbirea amintită *.  
Cît priveşte pretinsa mea declaraţie că „tribunalele nu-mi pot 
iace nimicu, lucru de care s-au putut convinge de curînd, chiar 
şi adversarii mei politid vor fi de acord că şi în cazul cînd mi-ar 
fi trecut prin cap o asemenea neroz;ie, nu aş fi spus-o în faţa 
unei terţe persoane. Şi nu recunosc domnii subofiţeri că le-am 
eXiplicat că ceea ce se tipăreşte sub linie nu mă privieşte absolut 
de loc şi, în general, eu răspund numai pentru acea parte a zia
rului pe care o semnez ? Aşadar, nici n-am avut prilejUJl să vor
bim despre po�iţia mea faţă de tribunale. 

Renunţ cu atît mai brucuros la cererea de a continua cerce
tarea, cu cît pe mine nu mă interesa pedepsirea acestor domni 
subofiţeri, ci voiam numai ca ofiţerii lor să le atragă atenţia asu
pra limitelor atribuţiilor lor. 

In ceea ce priveşte amabi1la observaţie pe care o faceţi în în
cheiere, „Neue Rhein�sche Zeitung" ,  prin faptul că a trecut sub 
tăcere fricţiunile care au loc în ultimul Ump chiar între militari, 
a arătat în ce măsură ţine seama de actuala stare de spirit 
agitată. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* ln manuscris sint şterse cuvintele : deşi intîmplător se afla atunoi la 
mine unul dintre redactorii de la „Neue Rheinische Zeitung". - Nota red. 
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55 

Marx către Joseph Weydemeyer 458 

la Frankfurt pe Main 

[Bingen, 

Dragă Weydemeyer ! 
iunie 1849] 

1n numele meu şi a:l lui Freiligrath, te rog să dai în judecată 
pe editorul care a reprodus, fără autorizaţie, poezia lui Freiligrath 
şi să ceri, totodată, şi despăgubiri. 

Imputernicitul meu este St. A. Naut din Kăln, căruia te rog 
să-i scrii în această chestiune. 

Vaile faveque. 

Publicat pentru primd oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer I 

Paris, 13 iulie [1849] 
45, rue de Lille 

Adresse : M. Ramboz 

Probabil că Dronke ţi-a scriJs dej a că trebuie să plasezii exem
plarele roşii ale ziaruJlui459 la odce preţ. 

Mă afJu ailoi cu familia sans le sou*. Şi totuşi mi s-a oferit 
ocazia ca in cîtevia săiptărrnîm.i să pot 1cîştiga 3 000-4 OOO de fraI11ci. 
B1.10Ş1Ura mea împotriva lui Proudhon**, pe care acesta a Îillcer
-cat, prin toate mijloacele, s-o desfiinţeze, Îillceipe să aibă succes 
aiici, şi nu depinde ldeoî•t ide mine să 1strecor recenzii despre ea în ceile 

* - fără un ban. - Nota trad. 
** K. Marx. „Mizeria filozofiei" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4. 

Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65-179. - Nota trad.). -
Nota red. 
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mai importante ziare, astfel incit o a doua ediţie să devină nece
sară. Dar pentru a avea un avantaj de pe urma acestui lucru, ar 
trebui să cumpăr toate exemplarele care se mai găsesc ia Bru
xelles şi la Paris, devenind astfel proprietaire * unic. 

Dacă aş avea 300-400 de taleri, aş putea să fac această ope
raţie şi, totodată, să mă întreţin aici în prima perioadă. Tu m-ai 
putea, eventual, aju ta  în felul următor : 

O doamnă din Rheda, cu care şi Liining este în legătură, i-a 
trimis lui Carl Post 1 OOO de taleri pentru „N[eue] Rh[einische] 
Z [eitung] " ,  dair c'înd ziarul şi-a încetat apariţia şi i-a retras. Nu 
am putea-o conv inge, prin intermediul tău, să ne avaruseze această 
sumă ? Socot că sînt cu atît mai îndreptăţit să primesic acest spri
j in, cu cit am investit în „Neue Rheinische Zeitung" ,  care doar 
a fost o acţiune de pa11tid, peste 7 OOO de taleri. 

Daică poţi, ocupă-te de această chestiune, dar fără să vorbeşti 
nimănui despre ea. Ţin să-ţi spun că dacă nu primesc ajutor de 
undeva sînt iperdu **, căci mi-am adus şi !familia aici, iar ultima 
bijuterie a soţiei mele a luat dej a drumul Muntelui de pietate. 

Răspunde-mi cîit mai repede. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

57 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba genmană 

Engels către Jenny Marx 
la Paris 

Dragă doamn ă Marx, 
Probabhl că şi pe dv. şi pe Marx vă miră <:ă de atîta timp 

nu v-am dat nki un •semn de viaţă. En voici Ies causes ***· In ziua 
în care i-am scris lui Marx (din Ka1serslautern) a sosit ştirea că 
Homburgul a fost ocupat de prusieni şi, prin urmare, legătura cu 

* - proprietar. - Nota trad. 
** - pierdut. - Nota trad. 

*** - Iată cauzele. - Nota trad. 



472 57. Engels către Jenny Marx. 25 iulie 1 849 

Parisul este întreruptă. Nu mai pUJteam trimite scrisoarea şi am 
plecat la Willich. La Kaiserslautern m-am ţinut deoparte şi n-am 
participat în nici un fel la această soi-disant * revoluţie 460 ; dar 
cind au venit prusienii, n-am putut rezista �spitei de a Jua parte 
la acţiuni1.e lllli<litare. SingurUil ofiţer bun de 1ceva era Willich, de 
aceea m-Clllll dus la el şi am devenit adjutantul lui. Am participat 
la patru bătălii, dintre care două - în special cea de la Rastatt 461 

- au fost destul de serioase. M-am convins că mult lăudatul cu
raj în at:ac este calitatea cea mai obişnuită pe care o are omul. 
Şuierntul gloanţelor este un fleac şi, deşi am avut prilejul să văd 
destulă laşitate, în toată durata campaniei n-am văzut nioi zece 
oarmeni care să dea dovadă de laşitate în luptă. In schimb „cită 
vitejie prostească" I In sfirşit, am scăpat cu bine din toate pri
mej diile şi au bout du compte ** nu e rău că unul dintre co
laboratorii lui „N[eue] Rh[einische] Z[eitung] " a luat parte la lupte, 
deoarece toată pleava dellllocrată se afla în Baden işi Pcrlatinat, iar 
acurm se laudă cu fapte eroice pe care nu le-a săvirşit. Iarăşi s-ar 
fi spus că domnii de la „Neue Rheinische Zeitung" sînt prea laşi 
ca să lupte. Dar din1tre toţi domnii democraţi, nici unul, în afară 
de mine şi de Kinkel, nu a luat parte la lupte. Acesta a intrat în 
detaşamentul nostru ca trăgător şi s-a purtat destul de bine. In 
prima luptă 1a •care a participat a fost rănit uşor la cap şi a căzut 
prizonier. 

DUipă ce detaşamentul nostru a acoperit retragerea armatei din 
Baden, cu 24 de Ol'e după toate celelalte detaşamente, am trecut 
în Elveţia şi ieri am sosit aici, la Vevey 462• In timpul campaniei 
şi al marşului prin Elveţia nu am avut posibhlitatea să scriu nici 
măcar un rînd. Acum însă mă grăbesc să vă dau veşti despre 
mine şi să vă scr1u cit mai repede, mai ales că undeva, în Baden, 
am auzit că Marx ar fi arestat la Paris. Noi n-am văzut de loc 
ziare şi de aceea nu am putut afla n1mic. De asemenea, nu am 
putut verifica dacă e adevărat sau nu. De aceea, vă închipuiţi 
dt sint de îngrijorat ; vă mg foarte mUJlt să-mi răspundeţi cit 
mai repede care este soarta lui Marx pentru a mă linişti. N-am 
auzit ca zvonul despre arnsta•rea lui M[arx] să se fi confirmat şi 
de aceea tot mai sper că nu e adevărat. In privinţa lui Dronke 
şi Schapper n-am aproape nici o îndoială că sint arestaţi. Aşadar, 
dacă Marx mai este în libertate, trimiteţi-i această scrisoare, ru
gindu-l să-mi răspundă imedi1at. Dacă la Paris nu se simte în si
guranţă, aici, în Waadtland, ar putea trăi foarte liniştit. Guver
nul însuşi îşi spune roşu şi partisane de la revolution perma-

* - aşa-zisa. - Nota !rad. 
** - în ultimă instanţă. - Nota !rad. 
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nente *. La fel şi la Geneva. Acolo se află Schily din Trier, care 
a fost unul dintre comandanţii detaii>amentUJlui din Mainz. 

De îndată ce primesc ceva bani de acasă voi pleca, probabil, 
la Lausanne sau la Geneva şi aicolo voi vedea ce voi face mai 
departe. Detaşam entul nostru, care a luptat curajos, mă plictiseşte 
şi aici nu am ce face. Willich în luptă este viteaz, are sînge rece, 
acţionează inteligent, rapid şi se orientează bine, dar în afara 
luptei este plus ou moins ** un ideo[og 463 anost -şi un „adevărat 
socia!list" .  Maj ori ta te a oamen1lor din detaşament cu care se putea 
sta de vorbă s-au împrăştiat .care-ncotro. 

Dacă aş avea siguranţa că Marx este liber I De multe ori 
m -am g.îndit că sub giloanţe�e prusiene eram mult mai puţin ex
pus primej diei decît erau ai noştri în Ge11mania şi, mai ales, 
Marx la Paris. Aşadar, vă rog isă-mi alungaţi cît mai repede 
această nesiguranţă. Tout a vous ***· 

Vevey, Canton de Vaud, 25 iulie 1 849 
Adresa : F. Engels, refugie allemand ****,  Vevey, Suisse 
(dacă se poate, în pli.Jc pînă la ThionviJle sau Metz) 

Engels. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der BriefWechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx",  

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Band. I, Stuttgart, 1913 

58 

Marx către Ferdinand Freiligrath 464 
la Koln 

[Paris]. 31 iulie [f849l 

Dragă Freiligrath l 
Trebuie să-ţi mărturisesc că purtarea lui Lassalle mă sur

prinde foarte mult. Eu m-am adresat lui personal şi, cum într-o. 

* - adept al revoluţiei permanente. - Nota Irod. 
** - mai mult sau mai puţin. - Nota Irod. 

*** - Cu totul al dv. - Nota Irod. 
**** - emigrant german. - Nota Irod. 
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anumită împrejurare i-am împrumutat şi eu bani contesei *,  iar, 
pe de ailtă parte, cunoşteam ataşamentul lui Lassalle faţă de 
mine, nu m-am putut niddecum aştepta că voi fi astfel compro
mis. Dimpotrivă, l-am rugat să păstreze cea mai mare discreţie. 
Prefer mizeria cea mai neagră unei cerşetorii publice. I-am scris 
în legătură cu aceasta. 

Nilci nu pot să-ţi spun cît mă înfurie istoria asta. 
Parlons de politique ** ,  căci asta ne distrage de la toate 

ciorovăielile personale. In Elveţia lucrurile se complică tot mai 
mult şi acum mai ridică şi italienii problema Savoiei. Se pare că 
Austria intenţionează, în cel mai rău caz, să se despăgubească 
pe seama Italiei de insuccesele din Ungaria. Dacă Franţa ar în
gădui încorporarea Savoiei de către Austria, aceasta ar face ca 
actuafol guvern francez să-şi frîngă gîtul. Majoritatea din Camera 
fraThceză se află într-un proces de vădită descompunere. Aripa 
de dreapta se scindează în filipiştii *** puri, în legitimiştii care 
votează cu filipiştii şi în legitimiştii puri, care, în ultimele zile, 
au \llotat cu cei de stînga. Planul lui Thiers & Co. este de a-l face 
pe Ludovic-Napoleon consul pe 10 ani, pînă la majoratul contelui 
de Paris, care urmează apoi să-i ia locul. Dacă l'Assemblee **** va 
reintroduce, ceea ce este aproape sigur, les droits ***** asupra bău
turi'lou, va ridica împotriva ei pe toţi viticultorii. Fiecare dintre 
măsurile ei reacţionare îndepărtează de ea o nouă parte a 
populaţiei. 

Dar în momentul de faţă problema principală o constituie 
Anglia. Nu trebuie să ne amăgim în privinţa aşa-zisului partid al 
păcii, al cărui şef rncunosout este Cobden. De asemenea, nu tre
buie să ne amăg�m nici în privinţa „entuziasmului dezinteiresat " 
vădit de englezi faţă de Ungaria, organizînd mitinguri în toată ţara. 

Partidul păcii nu este decît un travesti al partidului tree
trade. .Aicelaşi conţinut, acelaşi ţel, aceiaşi şefi. Aşa cum free
traderii atacau aristocraţia înăuntrul ţării, zdrobindu-i baza mate
rială prin desfiinţarea legii cerealelor şi a legii navigaţiei, aşa 
o atacă acum pe linia politicii ei externe, a legăturilor ei euro
pene, înce!lcînd să distrugă Sfînta Alianţă. Free-traderii englezi 
sînt nişte burghezi Dadicali, care urmăresc o ruptură radicală cu 
artstocraţia pentru a stăpîni nestingheriţi. Ei scapă însă din ve-

* Sophie von Hatzfeldt. - Nota red. 
** - să vorbim de politică. - Nota trad. 

*** - adepţii lui Ludovic-Filip. - Nota red. 
**** - Adunarea naţională. - Nota trad. 

***** - impozitele. - Note. trad. 
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dere că, în felul acesta, malgre eux *, aduc' în scenă poporul 
şi îl împing la putere. Exploatarea popoarelor nu printr-iun război 
medieval, ci printr-unul comercial - asta urmăreşte partidul 
păcii. Intervenţia lui Cobden în problema maghiară a fost deter
minată nemijlocit de considerente de ordin practic. In momentul 
de faţă, Rusia încearcă să obţină un împrumut. Cobden, repre
zentantul burgheziei industriale, interzice burgheziei financiare să 
încheie această tranzacţie, iar în Anglia industria domină băncile, 
în timp ce în Franţa băncile domină industria. 

Cobden a dat ruşilor o lovitură mai teribilă decît Dembinski 
şi Gorgey. El a dat în vileag situaţia lamentabilă a finanţelor lor. 
Ea este, spune Cobden, the mast wretched nation **. Minele si
beriene nu aduc statului decît 700 OOO 1. st. anual ; impozitul pe 
rachiu îi aduce de zece ori mai mult. E drept că rezervele de aur 
şi argint din pivniţeJe Băncii din Petersburg reprezintă 
14 OOO OOO 1. st., dar ele servesc ca acoperire metalică pentru o 
emisiune de bancnote de 80 OOO OOO 1. st. De aceea, dacă ţarul re
curge la rezervele din pivniţele băncii, el depreciază banii de 
hîrtie şi provoacă o revoluţie în Rusia. Aşadar, colosul absolutist 
nu poate face nici o mişcare - e:xiolamă înfumuratul burghez 
englez - dacă nu primeşte împrumutul nostru, iar noi nu-i dăm 
nimic. Noi ducem încă o dată, pe cale pur burgheză, războiul bur
gheziei împotriva absolutiismu1ui feudal. Viţelul de aur este mai 
puternic decît toţi ceilalţi viţei instalaţi pe tronurile lumii. In 
problema Ungariei, free-traderii englezi sînt, desigur, şi direct in
teresaţi. In locul politicii prohibitive, promovată pînă acum de 
Austria, - o convenţie comercială şi un fel de free-trade cu 
Ungaria. Ei sînt convinşi că, datorită schimbului comercial, vor 
recupera cu cîştig şi cu dobîndă sumele pe care, în mod incon
testabil, Je furnizează în secret Ungariei. 

Această atitudine a burgheziei engleze faţă. de despoUsmul 
continental reprezintă reversul campaniei duse împotriva Franţei 
din 1793 pînă în 1815. Evoluţia aceasta merită să i se acorde cea 
mai mare importanţă. 

Calde salutări, ţie şi soţiei tale, din partea mea şi a so
ţiei me!le. 

Publicat pentru prima oară în întregime 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
�d. I rusă, vol. XXV, 1934 

* - fără voia lor. - Nota trad. 
** - cea mai săracă naţiune. - Nota trad. 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus dtn limba geI'l!lană 
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59 
Marx către Joseph Weydemeyer 

la Frankfurt pe Main 

[Paris, în jurul lui 1 august 1849} 

Dragă Weydemeyer I 
Am aflat de la Dronke că n-a ieşit nimic cu doamna * din 

Westfalia. Nu-i nimic. 
Acum spune-mi în ce fel crezi tu că pot fi publicate bro

şurile ? 
Aş vrea să încep cu broşura despre salariu, din care în „N[euel 

Rhe[inische] Z [eitung] " n-a apărut decît începutul **.  La această. 
broşură aş scrie o mică introducere politică cu privire la a:ctua
lul statu-quo. Crezi că Leske e. g. ***  ar fi de acord ? Dar, în 
cazUJl acesta, iÎn momentllll în care primeşte manuscrisul, ar !trebui 
să plătească imediat, şi să plătească avantajos, căci ştiu că  bro
şum aceasta se va vinde foarte bine şi chiar de pe acum foarte 
mulţi sînt dispuşi să şi-o comande. Actuala mea situaţie finan
ciară nu-mi permite să lichidez le vieux compte **** cu Leske. 

Dacă Leske se v;a conving� după aceea că lucrurile au ieşit 
bine, putem ,continua în acelaşi fel. 

De la Engels am primit ieri o scrisoare *****.  El se află în 
Elveţia şi a participat, ca adjutant al lui Willich, la patru bătăilii. 

Deasupra capului meu mai atîrnă sabia lui Damocles ; asupra 
expulzării mele nici nu s-a irevenit ****** şi nici nu a fost dusă la 
îndeplinire. 

Oricît de proastă este în momentul de faţă situaţia pentru 
noi personal, eu fac totuşi parte dintre cei satisfaits. Les choses 
marchent tres bien ******* ,  şi Waterloo-ul prin care a trecut de
mocraţia oficială trebuie considerat o victorie. Guvernele, din 
graţia lui dumnezeu, iau asupra lor sarcina de a ne răzbuna împo
triva burgheziei şi de a o pedepsi. 

* Vezi volumul de faţă, p. 470-471. - Nota red. 
** K. Marx. „Muncă salariată şi capital" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 441-472. - Nota trad.). -
Nota red. 

*** - exempli gratia (de exemplu) . - Nota trad. 
**** - vechea socoteală. - Nota trad. 

***** Vezi volumul de faţă, p. 471-473. - Nota red. 
****** Vezi volumul de faţă, p. 136, 138-139, 140. - Nota red. 

******* - mulţumiţi. Lucrurile merg foarte bine. - Nota trad. 
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Intr-una din aceste zile îţi voi trimite, probabil, un mic arti
<:ol în legătură cu situaţia din Anglia pentru ziarul tău *· 1n mo
mentul de faţă, tema asta mă paicrtiseşte cum nu se mai poate, de
oarece am mai abordat-o în cîteva scrisori personale. 

Sorie-mi direct pe adresa mea : 45, rue de Li11e, Monsieur 
Ramboz. 

Salutări ţie şi soţiei tale, din partea mea şi a soţiei mele, oare 
este tres souMrante, consequence naturelle de son etat par trop 
interessant. Adieu mon cher ** şi răspunde-mi cît mai cuvînd. 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Gesellschaft", Jg. VII, 1 930 
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Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gel1lllană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

[Paris, mijlocul lunii august 1849] 

Dragă Weyidemeyer I 
Accept bucuros propunerea lui Riihl 465 dacă el îşi aisuma m

treaga parte comevcială, la care eu nu mă prkep şi pentru care 
el va primi un comision. 

Dar, în primul rind, nu am nici un proprietar de bpografie 
Ja îndemînă care să avanseze sumele necesare. 

tn al doilea rînd, listele de subscripţie mi se par de priisos. 
Prin anunţurille în „Westdeutsche " ,  în celelalte ziare renane, pre
cum şi în alte ziare, s-ar ajunge la acelaşi rezultat. Acest lucru 
ar trebui să fie anunţat mai ales în ziarele din Berlin, Hamburg, 
Leiipzig şi Breslau. 

Ştirea în legătură cu ziarul tău *** este foarte îngrijorătoare. 
Ii voi scrie zilele astea bunu�ui bătrîn Naut, care a oondus afa-

* „Neue Deutsche Zeitung" .  - Nota red. 
** - este foarte suferindă, consecinţa firească a poziţiei interesante în 

care se găseşte. La revedere dragul meu. - Nota trad. 

*** „Neue Deutsche Zeitung•. - Nota red. 
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cerile ziarului „N[eue] Rh[eini,sche] Z [eitung] " ,  şi îţi voi comunica 
rezultatul. 

Ai fi primit demult articolul meu * ,  dar soţia şi toţi C'opiii mei 
au fost bolnavi şi o săptămînă am fost transformat într-un fel de 
infirmier. 

Salutări cordiale soţiei tale. 
Aştept cît mai curînd răspunsul tău. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

6 1  

Al tău 
K. M. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Enqels către Jakob Schabelitz 
la Basel 

Dragă Schabe.litz, 
Iţi sînt foarte recunos.cător pentru promptitudinea cu care mi�ai 

trainsmis s.oriosoarea ce mi-a fost adresată. Intrucît nu mi se pot 
trimite scrisorile direct, iar altă adresă n-am avut, am fost nevoit 
să te deranjez ipe tine. S-ar putea să mai primeşti 1încă una sau 
două s.crisori penku mine şi sper că vei fi atît de bun să mi le 
transmiţi. 

Acum locuiesc la Lausanne şi im1 scriu memoriile din timpul 
farsei revoluţionare din Baden-Pailatinat **·  Mă cunoşiti prea bine 
pentru a crede că am participat poHticeşte la această afacere, 
sortită de la bun început eşecului. La KarJsruhe şi la Kaisern
lautern făceam liniştit haz de greşcli1le şi de lipsa de hotărîre a 
guvernelor provizorii, refuz·înd ori.ce numire. Numai cînd au venit 
prnsienii, am plecat la Offenbach la Willich şi, în cailitate de 
adjutant al acestuia, am făcut toată campania. Aflîndu-mă cînd la 
statul-major, cînd în faţa inamicu:tui, fiind tot timpul în corespon-

* Vezi volumul de faţă, p. 476. - Nota red. 
** F. Engels. „Campania germană pentru constituţia imperiului" .  (Vezi 

K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. t.15-211 .  
- Nota trad.). - Nota red. 
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denţă cu comandamentul suprem, întreţinînd în per.manenţă legă
tura cu d'Ester, care, în calitate de „camarilă roşie " ,  îmboldea gu
vernul să meargă înainte, luînd p arte la diferite lupte şi, în cele 
din urmă, la bătălia de la Rastatt, am avut posibillitatea să văd 
multe şi să aflu multe. Tu ştii că am destul simţ critic ca să nu 
împărtăşesc iluziile ultrarepubliC'anilor de 11înd şi să observ laşi
tatea conducătorilor, ascunsă în dosul unor fraze răsnnătoare. 

Lucrarea mea, aşa cum se potriveşte pentru „N[eue] Rh[eini
sche] Z[eitung] " ,  dă acestei istorii o aJltă interipretare deoît o dau 
celelalte povestiiri pe această temă, a căror apariţie este aşteptată. 
Ea va dezvălui unele afaceri murdare şi va conţine multe lucruri 
noi în legătură cu evenimentele, aproaipe necunoscute pînă acum, 
din Palatinat. Nu va fi o lucrare mare, vreo 4-6 coli. 

Pînă acum nu am avut nici o clipă de linişte pentru a mă gîndi 
la un editor. N-aş vrea să trimit manuscrisul în Germania. Există 
riscul de a fi sustras la poştă. Şi cum în Elveţia am puţine relaţii 
în lumea editorială, m-am gîndit să te întreb dacă nu ar fi cumva 
bătrînul tău * unul dintre editorii potriviţi pentru asemenea lu
crări şi - N.B. - dintre aceia care plătesc. Am nevoie de bani, 
il faut que l'on vive **. Nu mai e nevoie să-ţi spun că se va citi 
cu uşurinţă şi că în Germania va fi cumpărată (nu este p asibilă 
de a fi contiiscată, le sujet n'y prete pas ***) , o garanţie ofeiră 
numele meu. Deci, dacă se poate încheia o afacere cu paipa al tău, 
mă bizui pe tine ; iar dacă nu, nu e nici o nenorocire. In acest 
caz, te-aş ruga să-mi recomanzi altă combinaţie, eventual şi cu 
un editor german, deoarece nici în Germania nu am relaţii în 
lumea editoriaJlă. 

Aşadar, scrie-mi cît mai repede posibil şi primeşte calde sa
lutări de la 

8, place de la Palud, 
Lausanne, 24 august 1 849 

al tău 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* Schabelitz-senior, tatăl lui Jakob Schabelitz. - Nota red. 
** - omul trebuie să trăiască. - Nota trad. 

*** - subiectul nu oferă nici un motiv. - Nota trad. 

33 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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Engels către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer 
Post tot discrimina rerum * , după atîtea arestări în Hessen 

şi Palatinat 466, după trei săptămîni de trîndăvie la Kaiserslautern, 
după o campanie glorioaisă de o lună, în timpul căreia eu, pentiru 
variaţie, m-am încins cu 1spada şi am devenit adjutantu:! lui Wi.illich, 
după o lună plictisitoare de cantonament împreună ou detaşamen
tul emigranţilor în cantonul Waadt, am ajuns, în sfîrşit, să stau pe 
propriile-mi piidoare aki, la Lausanne. în pr1mul rînd, mă voi 
apuca să scriu o istorie comică a întregii acestei poveşti din 
Baden-Palatinat * *· Dar, cum nu mai am nici o legătură cu Ger
mania şi nu ştiu care oraşe se află sub stare de asediu şi care nu, 
nu ştiu cărui editor să mă adresez. Nu mai cunosc pe nimeni din 
lumea lor. Acolo, la faţa locului, tu îţi poţi mai bine da seama 
care editor a;r fi dispus să înceapă tratative în vederea editării 
unei asemenea lucrări, care, desigur, nu prezintă nici un pericol 
şi nu este ameninţată de confiscare sau de vreun proces. Poate 
că la Frankfurt se găseşte un astfel de editor. Dar trebuie să aibă 
bani. Fii bun şi scrie-mi cît mai repede posibil despre acest lucru, 
ca să pot lua imediat măsurile respective. 

Pe Becker al vostru cel roşu * * * l-am văzut de ourînd la 
Geneva foarte bine dispus. Îşi petrece timpul prin oînciumiile peri
ferice cu omul poporului Esselen şi cu alţi blajini diis minorum 
gentium * * * *· 

Salutări cordiale soţiei tale şi tuturor cunoştinţeJ.or 

Lausanne, 25 august 1 849, 
8, place de la Palud 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

de la al tău 
Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* După atî tea vicisitudini ale sorţii. (Virgiliu. „Eneida",  Cîntul I. - . 
Nota red.). 

** F. Engels. „Campania germană pentru constituţia imperiului". (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 � 1 1 .  
- Nota trad.). - No ta red . 

„ „ „  Herman Becker. - Nota red. 
**** - textual : zei m ai mici ; în sens figurat : mărimi de mina a doua. 

- Nota trad. 
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Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Kăln 

Dragă Freiligrath I 
Adresa : Kanl Blind, 1 8  Roberts Street, 
Peterson's Coffeehouse, Grosvenor Square ; 
scrisoarea pentru mine s-o pui în plic separat *· 

5 septembrie f1849], Londra 

Nu pot să-ţi scirJu decît cîteva rînduri, pentru că de 4-5 zile 
sufăr de un fel de chOllerină şi mă simt nespus de moleşit. 

Soţia mea mi-a scris să te înştiinţez că a primit scrisoarea ta 
împreună cu cei 100 de franci anexaţi. Imaginează-ţi pînă 1a ce 
ticăloşie poate ajunge poliţia pariziană : au început să-i facă mi
zerii şi soţiei mele, care numai cu mare greutate a obţinut per
misiunea să rămînă la Paris pînă la 15 septembrie, dată pînă la 
care fiusese îDJchiriată locuinţa noastră. 

Sînt acum, într-adevăr, într-o situaţie foarte grea. Soţia mea 
este gravidă în ultimele luni, la 1 5  trebuie să plece din Paris şi 
nu ştiu de unde să găsesc banii necesari pentru călătoria ei şi 
p entru instalarea noastră ai.ci. 

Pe de altă parte, am perspective serioase de a întemeia aici 
o revistă 1luna0'.'ă, dar timpul nu aşteaptă şi primele săptămîni sînt 
într-adevăr ceJe mai grele. 

Lassalle, pare-se, se simte ofensat din pricina scrisorii pe care 
ţi-am scris-o ţie, precum şi a alteia adresată lui. N-am avut mc1-
deoom această intenţie şi i-aş mai fi scris dacă în starea mea 
actuală scrisul unei scrisori nu ar însemna un adevărat chin. 

De îndată ce-mi voi reveni, îţi voi scrie amănunţit despre 
situaţia politică. Sper că în curînd voi primi dteva rînduri de la 
tine. Calde salutări soţiei tale, lui Danie'ls etc. 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Neue Zeit" , 
Ergăinzungshefte, Nr. 1 2, 1911-1912 

de la al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* ln manuscris, această frază are două sublinieri marginale. - Nota red. 

33* 
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Engels către George Julian Harney 
la Londra 

D11agul meu Harney 
Ai primit, desigur, cele cîteva rînduri pe care ţi le-am trimis 

prin colonelul Willich. Iţi scriu pentru a te anunţa şi a-.J. anunţa, 
prin tine, şi pe Marx că astăzi dimineaţă am sostt în Genova, iar 
dacă vîntuJ şi vremea vor fi favorabile, mîine dimineaţa mă îm
barc pe goeleta engleză „Cornish Diamond", al cărei căpitan este 
Stevens, în direcţia Londra. Călătoria mea v;a dura aproximativ 
4 sau 5 săptămîni, aşa încît pe la mijlocul lunii noiembrie voi fi 
la Londra. 

Sîn.t foarte fertcit că am avut atit de repede posibilitatea de 
a mă smulge din această blestemată atmosferă poliţienească. Nu 
am vă:zmt efectiv niciodată o poliţie atît de bine organizată ca 
aceasta de aki, din Piemont. 

Genova, 5 octombrie 1849 

Publicat penttu prima oară 
tn : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

65 

Al d-tale 
F. Engels 

Se tipăreşte după miilluscris 

TTadus din limba engleză 

Marx către Louis Bauer 
la Londra 

(Ciornă) 

Londxa, 30 noiembrie [1 849) 

Domnule doictor I 
Ca urmare a relaţiilor ostile caire s-au stabilit între cele două 

a!ilociaţii din oare facem parte şi după atacurile dv. directe îm
potriva Comitetului emigranţilor 467 de aici (în orice caz, împotriva 
colegilor şi prietenHor mei din acest comitet), trebuie să între-
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rU1pem relaţiile noastre personaile dacă nu vrem ca purtarea noas· 
tră să fie interpretată de către ambele p ă11ţi ca o făţărnicie. Aseară, 
în prezenţa soţiei mele, am considerat că nu se cuvine să-mi spun 
părerea în legătură cu -aiceist conflict. 

Ex,prim1ndu-mi profunda reounoştiJD.ţă pentru servidme dv. me
dicale, vă rng să-mi trimiteţi nota dv. 

Publicat pentm prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I xusă, voi. XXV, 1934 

66 

Al dv. devotat 

Dr. K. Marx 

Se tipăreşte durpă manuscris 

T.radus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer, 

Londra, 19 decembrie [1849] , 
4, Anderson Street, Kings Road Chelsea 

Nici nu ştiu de dnd nu ţi-am mari. scris. Această tăcere în
de1ungată se explică prin greutăţile de tot feluil şi prin sumedenia 
de treburi pe care le am, precum şi prin aceea că, în general, mă 
urnesc greu cînd e vrnrba de scrisori. In sfîrşit, post tot discrimina 
rerum *, am reuşit să pllllil pe pi'Cioare reviJSta mea **, respectiv 
am găsit la Hamburg un tipograf *** şi un exipedi:tor. încolo, totrul 
se va face din fonduri personale. Prost este că în Germania du
rează întotdeauna foarte mult pînă cînid se ajunge la tipărire. Sînt 
aiproaipe sigur că nu vor apărea mai mult de trei, sau poate nllilll<M 
două numere 11UID.aire, şi va izbucni un iillcendilu mondial ; atiunci 
nu va mai fi posibil. să ne ocupăm n�ci măcar provizoriu de eco
nomia poli:tk:ă. 

* - după atîtea vicisitudini ale sorţii. (Virgiliu. „Eneida". Cîntuil l. -
Nota red.). 

** „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-iikonomische Revue•. - Nota red. 
*** I.E.M. Kiihler. - Nota red. 
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Cum tu locuieşti în Germania şi cunoşti mai bine deoît noi 
toate amănUJitele, poate îţi vei face timp să trimiţi pentru revista 
noiastră, înbr-o for1ID.ă scurtă şi conJCisă - numai trăsătUTiJe fun
damentale -, o exipunere desprn situaţia din Germania de sud şi 
despre tot ce se întimplă acolo. 

Apoi, te rog să publici în ziarul vostru * înştiinţarea ane
xată **, dar numai după ce va apărea în „Kolniische Zeitung " 
a!Ilunţuil dat de agentul de librărie din Hamburg. O copie ai putea 
eventual s-o tTimiţi îrn Westfalia. După cum ai să-fi dai seama din 
anunţ, pe lingă difuzarea pJ"in inter1ID.ediul lihrarillor, vrem să re· 
cwrgem şi Ia un alt mij1loc de difuzare : tovarăşii noştri de p artid 
vor face abonamente şi ne vor trimite listele de abonaţi. Deocam
dată sîntem nevoiţi să fixăm un preţ de.stw de ridiicat şi să sta
bilim un număr de coli nu prea mare. Dacă, mulţumită unei difuzări 
mai largi, fondurHe noastre vor creşte, aceste neajunsuri vor putea 
fi înlăturate. 

Ce zici de ciorovăieme dinbre Proudhon, Blanc şi Pierre Leroux? 
Willich, c a  şi Engels, WO'Lff cel roşu *** şi Weerth îţi brimit 

salutări. 
In momentul de fiaiţă, aici, în Anglia, are loc o mişcare extrem 

de Î!!Ilportantă. Pe de o parte, a început agitaţia protecţioniştilor, 
tare se b azează pe populaţia rurnlă fanatică - COillseci.nţeJ.e libe
rului corn traide **** au început să se manifeste tocmai aişa .cum am 
prevăzut cu ani în urmă *****· Pe de altă parte, free-traiderii trag 
în continuare concluzii politke şi economice din sistemul lor, 
acţionînd în domeniul politicii interne ca finanoial şi pair.Uamentary 
refo:raners ******, iar în domeniul politkii externe în calitate de 
peace-party *******· Şi, în sfîrşi1, cartiştii, care, acţionînd îm
preună cu burghezia împotriva aristocraţiei, au de:Glănţuit, tot
odată, din nou, cu o energie sporită, lupta propriului lor partid 
împotriva burghezilor. Dacă, aişa cum sper, şi nu fără temei, în 
locul whigilor vor forma guvernul toryi, conflictul dintre aceste 
partide va lua pro.pocr:ţii uriaşe, iar forma exterioară a agitaţiei va 

* „Neue Deutsche Zeitung". - Nota red. 
** K. Marx şi F. Engels. „lnştiinţare în legătură cu apariţia lui aNeue

Rheinische Zeitoog. Politisch-okonomische Revue»". (Vezi K. Marx şi F. Engels.. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 5---6. - Nota trad.). -
Nota red. 

*** Ferdinand Wolff. - Nota red. 
**** - comerţ cu cereale. - Nota !rad. 

***** K. Marx. „Discurs asupra liber-schimbismului". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, !P· 447-460. 
- Nota lrad.). - Nota red. 

****** - adepţi ai reformei financiare şi parlamentare. - Nota trad. 
******* - partid al păcii. - Nota !rad. 
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deveni mai furtunoasă şi mai revoluţionară. Un alt eveniment care 
pe continent nu se observă încă este apropierea unei foarte puter
nice crize industriale, agrare şi comerciale. Dacă pe continent 
revoluţia va fi amînată pînă cînd va izbucni această criză, Anglia 
va fi, probabi�, de la bun început, chiar şi împotriva voinţei ei, o 
aliată a conitinentului revoluţionar. O izbucnire mai timpurie a 
revoluţiei, idacă nu va fi provocată nemijlocit de intervenţia rusă, 
ar fi, după părerea mea, o nenorocire, deoarece tocmai acum, cinel 
comerţul se dezvoltă din ce în c•e mai mult, masele muncitoare din 
Franţa, Germania etc. ,  precum şi toţi micii negustori etc. sint, 
poate, revoluţionari î111 vorbe, dar, desigur, nu şi en realite *· 

Soţia mea, ştii probabil, a dăruit lumii un nou cetăţean **· 
Mă roagă să-ţi transmit ţie şi soţiei tale caLde salutări. Transmite-i 
soţiei tale un aald s alut şi din p artea mea. 

Să-mi .sorii cit mai curînd, 
Al tău 

K. Marx 

Apropo : n-ai putea să-uni faci rost de adresa cetăţeanului 
Hentze ? *** 

Cunoşti, desigur, din ziare neroziile faimosului P. P. Heinze111. 
Pe individul ăsta revoluţia din Germania l-a distrus. Pînă la aiceastă 
revoluţie lucrărme lrui erau oarecum en vogue, pa11ce que le petit 
bourgeois et le com.mis-voyageur s' ClilllUS0rent a lire impTimes en 
pleins caracteres Ies betises et Ies rodomontades qu'ils debitaient 
eux-memes mysteriell'sement chez le ma11chand de vin entre le 
fromage et le biscuit ****· Acum vrea să se reaMliteze, compro
miţîndu-i în ochii guvernului pe ceilalţi emigranţi care trăies.::: în 
Elveţia şi Anglia şi au 1uat parte activă la revoluţie. Provoacă 
scaI11dalmi şi caută să�şi cîştige o aureolă rentabilă de martir, ame
ninţînd că foarte curînd va înghiţi la un dej euner a la four
chette ***** o sută thousand of millions of men ******· 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

* - în realitate. - Nota !rad. 
** Henrich Guido Marx. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

*** Partea din scrisoare care urmează s-a păstrat numai în copie, scrisă 
de o mină necunoscută. - Nota red. 

**** - deoarece micului burghez şi comis-voiajorului le făcea plăcere să 
citească negru pe a1b neroziiJle şi timpeniile pe care ei înşişi le debitau cu un 
.aer misterios la restaurant între brînză şi desert. - Nota trad. 

***** - un mic dejun frugal. - Nota !rad. 
****** - mii de milioane de oameni. - Nota trad. 
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67 

Engels către Jakob Schabelitz 
la Basel 

Dragă Schaibelitz 
Am primit scrisoarea ta şi nu ţi-am răspuns din Lausanne din 

diferite motive, dar mai ales din cauza înconjurului lumii pe care 
l-am făcut în călătoria mea de la Genova la Londra şi care m-a 
ţinut pe mare cinci săptămîni. Nu i-am predat atunci manuscrisul * 
lui Bamberg, deoarece am vrut să-l tipăresc fie sub formă de bro
şură, fie, dacă n-aş fi reuşit acest lucru, în revista noastră **, a 
cărei editare se şi proiectase pe atunci. In momentul de faţă, re
vista aiceiasta a fQlst creată işi în ianuarie va apărea in Gernn.ania 
primul ei număr, lucru pe care l-ai aflat, probabil, din anunţul pre
matur apărut în „Berner Zeitung" .  Am fi foarte bucuroşi dacă tu 
sau bătrînul tău *** v-aţi ocupa de difuzarea revistei în Elveţia şi 
aţi lucra direct cu noi. Reprezentantul nostru din Hamburg v-ar 
trimite exemplarele, iar voi aţi putea deschide un fel de agentură 
gener.arn pentru Elveţia. Noi, în orice c az, preferăm să avem de�a 
face numai cu fiITD.e serioase, iar pe omul care a dat anunţul în 
Berna nu-l cunosc. CQlillunică�mi, eventual, dacă ne putem bizui 
pe el. Gîndeşte-te cum s-ar putea aranj a aceste lucruri şi comu
nică-mi ,condiţiile. Dar, în orice caz, ca'lculele şi achitarea, cel puţin 
în ceea ce priveşte abonaţii permanenţi, trebuie să se facă la fie
care trei luni. In asemenea condiţii lucrează şi reprezentantul nostru 
din Hairn.burg. 

Te rog să publici anunţul **** alăturat în „National Zeitungn ,  
ş i  dacă din cind î n  cînd vei avea nevoie d e  un anunţ pentru a 
umple un spaţiu gol, să-l foloseşti pe acesta în primul rînd. 

* F. Engels. „Campania germană pentru constituţia imperiului" . (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 15-21 1 .  
- Nota !rad.). - Nota red. 

** „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". - Nota red. 

*** Schabelitz-senior, tatăl lui Jakob Schabelitz. - Nota red. 
**** K. Marx şi F. Engels. „lnştiinţare în legătură cu apariţia lui «Neue 

Rheinische Zeitung. Politisch-okonom.ische Revue»". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. �. - Nota !rad.). -
Nota red. 
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Primul număr va cuprinde, în afară de introducerea generală 
(scrisă de Marx) , primul din articolele mele cu privire la campania 
pentru constituţia imperiului, articolul micului Wo1ff * despre ulti
mele zile ale parlamentelor din Frankfurt şi Stuttgart, o cronică a 
evenimentelor, sc'risă de Marx şi de mine, şi, d<l!că se va putea, 
şi prima dintre prelegerile despre economia politică pe care le ţine 
Marx aici, la Asociaţia muncitorilor 468• In afară de acestea, diverse 
mărunţişuri şi, eventual, încă iUil articol scris ide Wolff cel roşu **· 
Wolff, Marx, Weerth şi cu mine ne aflăm acum aici ; dac ă va fi cu 
putinţă, în curînd va sosi şi Lupus. 

In general, aici toate bune. Struve şi Heinzen ţes pretutindeni 
intrigi împotriva Asociaţiei muncitorilor şi împotriva noastră, dar 
fără succes. Împreună cu cîţiva tînguitori 469 moderaţi alungaţi din 
asociaţia noastră, ei au înfiinţat UJil club separat, în care Heinzen 

îşi varsă necazul stîrnit de învăţătma nefostă a icoonuniştilor 470• 
Scrie-mi cît mai curînd în legătură cu afacerea de care ţi-am 

vorbit. 

Londra, 6, Macclesfield Str. 
Dean Str., Soho, 
22 decembrie 1 849 

Al tău 
F. Engels 

Felicitări anticipate de Anul nou. 

Fii atît de bun şi trimite-mi neîntîrziat „Raportul cu privire la 
campania din Baden" al lui Mieroslawski, „Jurnalul etc . "  al lui Daul, 
porcăria lui Becker şi Esselen 471 şi alte lucrări apărute la B aden care 
prezintă importanţă pentru istoria c ampaniei, adică lucruri care nu 
conţin declamaţii, ci fapte. Costul îl poţi trece fie în contul meu, fie 
în contul viitoarelor tranzacţii cu „Neue Rheinische Zeitung" ***· 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

* Wilhelm Wolff (Lupus). - Nota red. 
** Ferdinand Wolff. - Nota red. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german;i 

*** „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-iikonomische Revue•. - Nota red. 
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68 
Marx către Eduard Miiller-Tellering 472 

la Londra 
(Copie) 

[Londra] , 1 ianuarie 1850 

Dragă Tellering 
Engels, Seiler, Weerth, Willich şi cu mine nu vom lua p arte la 

adunarea fixată pentru 3 ianuarie, printre altele, din următoarele 
motive : 

1) Lista invitaţilor emigranţi politici e întocmită arbitrar. Astfel, 
de pildă, numele lui K. Schramm şi F. Wolff nu figurează. 

2) Nu este atras nici unul dintre muncitorii care de ani de zile 
au stat în fruntea democraţiei germane din Londra. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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.A!l tău 
K. Marx 

Se tipăxeşte după copia 
scrisă de Engels 

Tradus din limba germană 

Marx către Ferdinand Freiligrath 
la Koln 

Londra, 10 ianuarie [1850) 

Dragă Freiligrath I 
Iţi scriu astăzi numai cîteva rînduri, într-o chestiune urgentă. 
Atît pentru „Revue" a noastră, cit şi pentru transformarea ei 

treptată într-o revistă bilunară sau săptămînală şi apoi, în funcţie 
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de împrejurări, din nou într-un cotidian, precum şi pentru celelalte 
scopuri propagandistice, avem nevoie de bani. Bani se pot găsi numai 
în America, unde toţi aceşti semirevoluţionari - de teapa unui 
Anneke, care a şters-o în mod ruşinos din Palatinat şi care s-a do
vedit a nu fi nici măcar un bun militar - culeg fructe de aur. 

De aceea am hotărît să-l trimitem imediat pe K. Schramm în 
America în calitate de emisar. Pentru o călătorie de durată, aşa 
cum o proiectăm, avem nevoie de cel puţin 150 de taleri. Te rugăm 
să colectezi în cel mai scurt timp posibil banii necesari în acest 
scop şi, în plus, să ne trimiţi scrisori de recomandaţie pentru 
Schramm, ca editor responsabil al lui „Neue Rheinische Zeitung" . 
(In urma evadării lui curajoase din fortăreaţa Wesel a fost redat 
partidului nostru.) 

ln legătură cu b anii i-am scris şi lui G. Jung. 
Aştept pe curînd răspunsul tău. 

.A!l tău 
K. Marx 

Chartiştii de aici şi refugies * francezi vor da şi ei mandate emi
sarului nostm. 

Este o chestiune care priveşte Liga. 
ln sorisorile tale de recomandaţie, dragă Freiligrath, trebuie să 

expui limpede care este situaţia lui „Neue Rheinische Zeitung" în 
Germania şi importanţa lui revoluţionară. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba ger.mană 

Marx către Joseph Weydemeyer 473 
la Frankfurt pe Main 

Londra, 4 februarie 1850 

Dragă Weydemeyer I 
Am întîrziat cu răspunsul la scrisoarea ta, deoarece timp de 

două săptămîni am fost serios bolnav. 

* - emigranţii. - Nota trad. 
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Revista * va apărea săptăm.îna viitoare. In ea am publicat şi 
articolul tău. Aşteptăm. continuarea. Apariţia revistei a întîrziat din 
pricina bolii mele. De fapt, noi intenţionam să scoatem două numere. 
împreună, dar editorul s-a opus din considerente comerciale, pe de
plin întemeiate. A fost nevoie să se facă din nou schimbări, şi asta 
a coincis cu boala mea. 

Ţi se vor trimite din Koln două sute de exemplare. Două din ele 
te rog să le trimiţi lui K. Bieringer la Hochst, lîngă Frankfurt. El a 
făcut aici această comandă. Ai grijă să primeşti şi banii pentru ele. 

Insărcinarea pe care i-ai dat-o lui Tellering am îndeplinit-o eu. 
El nu e de loc potrivit pentru funcţia de corespondent din Anglia. 
La Viena mai puteam să ne mulţumim cu pălăvrăgeli, dar aici pro
blemeJle rtrebuie să fie studiate. Altă dată îţi rvoi scrie mai rpe larg. 

Al tău 
K. Marx 

S alutări cordiale soţiei tale din p artea mea şi a soţiei. La Ham
burg s-au şi comandat vreo 1 500 de exemplare. 

Publicat pentm prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

7 1  

S e  tipăreşte după textul 
volumului XXV 

Tradus din limba rusă 

Engels către Eduard Miiller-Tellering 
la Londra 

Dragă Tellering, 
Am primit bileţelul 474 dv. atît de tîrziu, încît, oricît aş fi vrut, 

mi-ar fi fost foarte greu să vă obţin un bilet pentru b alul de astăzi. 
Şi cum, în afară de aceasta, dv., deşi aţi fost primit în rîndurile aso· 
ciaţiei, nu aţi primit carnetul de membru şi nu aţi p articipat la nici 
o şedinţă, iar nu mai departe decît alaltăieri o persoană aflată într-o 

* „Neue Rheimische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". - Nota reci. 
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situaţie similară a fost exalusă din .asociaţie, îmi este, şi din aceste 
considerente, cu totul imposibil să vă îndeplinesc dorinţa. 

[Londra] , joi dimineaţa, 
(7 februarie 1 850] 

Publicat pentru rprima oară 
în : Tellering. „Vorgeschmach in 
die kiinftige deutsche Diktatur 
von Marx und Engels. KOln, 1850 

72 

Tout a vous * 

Engels 

Se tipăreşte după copia 
scrisă de Tellering, 

confruntată cu textul broşurii 

Tradus din limba ge:mnană 

Engels către Comitetul emigranţilor maghiari 
la Londra 

(Ciornă) 

[Londra, sfîrşitul lunii februarie 1850) 

Către Comitetul emigranţilor maghiari din Londra 

Cetăţenii Kilinski şi Ryischka s-au .adresat Comitetl..lJl.ui 47s emi
granţilor germani, rugînd să fie ajutaţi. Cînd li s-au cerut documen
tele, ei au prezentat două adeverinţe eliberate de d-l Fr. Pulszky, 
ale căror copii le anexăm aici 4i6• Judecînd după aceste adeverinţe, 
ei nu sînt emigranţi germani, ci maghiari, şi au fost înregistraţi aici 
de către autorităţile competente pentru serviciul militar maghiar ; 
de aceea ei aparţin de resortul comitetului maghiar, şi nu german. 
Or, ei afirmă că au primit de la acest comitet 10 şilingi şi au fost 
avertizaţi că nu vor mai primi alt ajutor. 1ntrucît este cu totul inad
misibil ca aceşti oameni să fie lăsaţi pe stradă, fără nici un sprijin, 
ne permitem să vă întrebăm dacă cele comunicate de ei sînt adevă
rate şi dacă nu cumva comitetul maghiar are :motive speciale să 
refuze ajutorarea celor doi cetăţeni sus-amintiţi. 

(Se anexează copia adeverinţelor) 

Publicat pentru prima oară 
fa : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

* - cu totul al dv. - Nota !rad. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba genmană 
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73 

Engels către Julius Schuberth şi Theodor Hagen 
la Hamburg 

şi către Stephan Adolph Naut 477 
la Koln 
(Ciornă) 

[Londra] , 4 martie 1850 

1 )  Schuberth. La scrisoare s-a r ăspuns. Numărul al doilea *, aşa 
cum s-a promis, nu trebuie să coste mai scump decît primul. ln ceea 
ce priveşte cele 450 de exemplare, acum, în primul trimestru, nu tre
buie să se modifice nimic. în ceea ce priveşte trimestrul al doilea, 
să se facă propuneri. Inţelegerea cu privire la retribuirea lui Kohler 
nu are nici o legătură cu aceasta. - Comunicările lui Sch[uberth] 
cu privire la succes contrazic afirmaţiile lui anterioare şi rapoartele 
primite de noi. In viitor să nu se mai scoată nimic din revistă fără 
să fim întrebaţi. Pentru numărul trei poate rămîne : „Pentru repu
blică să mori I "  ** 50 de exemplare vor fi trimise aici. Corespondenţa 
din Germania de sud nu mai poate fi publicată. 

2) Hagen. Acelaşi lucru ca şi lui Schuberth. Tipograful *** să 
fie în permanenţă controlat şi să i se ceară o adeverinţă în scris în 
privinţa tirajului. Corespondenţa din Germania de sud nu mai poate 
fi publicată. - El trebuie să se ridice energic împotriva cerinţelor 
cenzurii şi să pună pe prima pagină numele său, în calitate de 
editor responsabil. Dacă se ivesc greutăţi în legătură cu secţiunea 
a patra a „Campaniei germane pentru constituţia imperiului" ,  tre
buie să mi se comunke imediat. 

3) Naut. Pentru lucrările tipografice acelaşi preţ ca la Hamburg ; 
pentru Eisen - 250/o, pentru Koln - 500/o, la toate celelalte exem
plare induzîndu-se şi celelalte cheltuieli, cu excepţia cheltuielilor 
pentru expedierea prin poştă din Londra şi pentru anunţurile co
mandate de noi. 

* „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue" . - Nota red. 
** F. Engels. „Campania germană pentru constituţia imperiului".  Secţiunea 

a 4-a. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 1 72-2 1 1 .  - Nota trad.). - Nota red. 

*** Kăhler. - Nota red. 
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Tipograful trebuie să livreze 5 coli în 10 zile şi să stabilească 
despăgubiri pentru încălcarea contractului. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx Iii F. Enge!s. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Eduard Miiller-Tellering 
la Londra 

(Ciornă) 

Londra, 12 martie 1 850 

Pentru scrisoarea adresată de dv. ieri Asociaţiei muncitorilor 
v-aş provoca la duel dacă aţi mai fi demn să-mi daţi satisfacţie după 
necinstitele atacuri calomnioase la care v-aţi dedat împotriva lui 
Engels şi după ce conducerea asociaţiei a luat hotărîrea, pe deplin 
întemeiată, de a vă exclude 478• Aştept o întîlnire cu dv. pe alt teren 
pentru a vă smulge masca făţarnică  a fanatismului revoluţionar, sub 
care aţi reuşit pînă acum să vă ascundeţi interesele meschine, ura, 
vanitatea nesatisfăcută, nemulţumirea şi necazul că  oamenii nu re
cunosc măreţia geniului dv. (nerecunoaştere care a început cu că
derea dv. la examen) . 

Dacă v-aţi gîndi cit de cit, v-aţi da seama că  eu, chiar dacă aş 
fi obligat, în calitate de martor, să comunic un fapt care vă agra
vează vina, aş face tot posibilul pentru a evita scandalul. Un ase
menea scandal m-ar compromite de două ori : în ochii Asociaţiei 
muncitorilor, căreia eu v-am recomandat, şi în ochii publicului, pen
tru care nu existaţi decit datorită colaborării la ziarul meu *. 

Scr1sorile dv. către mine - şi ele ipat fi date publicităţii în orice 
moment - arată că aţi încercat în fel şi chip să-mi impuneţi rolul 
de „dalai-lama al democraţiei şi de stăpîn al viitorului". Dar cum 
puteţi dovedi că eu am acceptat vreodată acest rol stupid ? Singurul 
lucru pe care mi l-aţi putea reproşa este că nu am rupt-o de la bun 
început cu dv. şi nu v-am demascat în faţa celorlalţi după povestea 
cu Klapka, despre al cărui caracter compromiţător v-am vorbit atunci 
deschis, în prezenţa martorilor. Recunosc că  am dat dovadă de slă-

* „Neue Rheinische Zeitung". - Nota red. 
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biciune. Numai declaraţia lui Becker *, care se baza pe mărturia lui 
Freiligrath şi a lui Hagen, că înainte cu o lună de apariţia broşurii 
dv. împotriva lui „We�;tdeutsche Zeitungu 479 v-aţi oferit din nou 
colaborarea la acest ziar şi, mai ales, atacurile dv. calomnioase, 
cu totul neîntemeiate, împotriva lui Engels m-au convins că ceea 
ce mi s-a părut o acţiune nesăbuită, izolată a fost una dintre veri
gile unui întreg sistem.. In oriice C'az, aţi procedat inteligent că nu 
aţi venit aseară, dnd aţi fost pentru ultima oară convocat de Wil
lich, deşi el v-a chemat la dorinţa exprimată de dv. Ştiaţi la ce vă 
puteţi aştepta de la o confruntare cu mine. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 
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K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer I 

Londra, 9 aprilie (1850] 
4, Anderson Street, Kings Road, Chelsea 

Ţi-aş fi foarte recunoscător dacă mi-ai scrie neîntîrziat cum 
stau lucrurile cu vînzarea lui „Neue Rheinische Zeitung" ** şi 
dacă nu s-ar putea să primim curînd banii. Dv., care trăiţi într-un 
ora, de provincie din Germania (Kleindeutschland), nu vă puteţi 
face o idee despre condiţiile de viaţă de aici. 

iNumăJrul wei va apăr.ea pe data de 1 0, hma aceasta. I:ndividul 
acela din Hamburg ***, nu ştim încă din 1ce motive, a tărăgănat 
fogrozitor lucrurile. Acum vom pune capăt acestei situaţii. 

Comitetu[ emigranţilor, de asemenea, m-a însărcinat să adre
sez un apel comitetului dv. Avem acum pe cap 60 de emigranţi 
şi se mai aşteaptă cîteva sute, care au fost expulzaţi din Elveţia. 

* Herman Becker. - Nota red. 
** „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". - Nota red. 

*** - probabil Hagen. - Nota red. 
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De aceea, în curînd vom epuiza toate fondurile din casă pentru 
.emigranţi şi atunci oamenii se vor trezi din nou în stradă. 

Cele mai calde salutări soţiei tale. 

Al tău 
K. Marx 

Publicat pentru prima oară Se tipăreJite după ma.nuscns 

Tradus din limba germană 
tn „Die Gesellschaft" ,  Jg. VII, 1930 

16 
Engels către Julius Schuberth 

la Hamburg 

(Ciornă) 

[Londra, în jurul lui 1 1  aprilie 1850) 

Pentru Schuberth : 
1 .  Că acum, după expedierea numărului trei *, aşteptăm în 

timpul cel mai scurt socoteala definitivă pentru exemplarele vîn
dute din cele trei numere şi rectificarea soldului. Dacă acest lucru 
nu se poate face înainte de 15 aprilie, să ne scrie. In orice caz, să  
anunţe imediat cite exemplare s-au tipărit din numărul trei şi cite 
din ele au difuzarea asigurată. Să nu se tipărească decit citeva sute 
de exemplare peste numărul a cărui difuzare este asigurată. 

· 2. Intrucit Sch[uberth] nu consideră necesar ca d-l Hagen să 
figureze în calitate de editor responsabil, în nici un fel de împre
jurări el nu poate schimba vreun cuvînt în manuscris. Prin scri
�marea de faţă declarăm că dacă totuşi acest lucru se va întîmpla, 
vom rupe imediat orice legătură cu el. Hagen este însărcinat să  
urmărească să  nu se facă nici un  fel de  schimbări. 

3. Intrucit Sch[uberth] , în pofida instrucţiunilor noastre, i-a 
trimis lui Naut nu 450, ci 300 de exemplare, Naut trebuie să ia 
exemplarele care îi lipsesc din cele 1 50 pe care Sch[uberth] i le-a 
trimis lui Eisen. Sperăm că de acum înainte lui Naut i se vor tri· 
mite exemplarele în acelaşi timp cu cele pentru Eisen. Dacă vom 

* „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue." .  - Nota red. 
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mai pnm1 plîngeri, vom fi nevoiţi să luăm alte măsuri. De aseme
nea, sperăm că pe viitor, imediat ce vor ieşi de sub tipar, 50 de
exemplare vor fi trimise cu primul vapor spre Londra. 

(Se va scrie o scrisoare către Hagen şi va fi anexată la seri-· 
soarea către Schub[erth].) 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba geI1IIJ.anăi. 

Engels către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer 
Fii atît de bun şi publică în „Neue D [eu]tsche Z [ei] t[un]g "  de

daraţia anexată * .  Încercările „marilor bărbaţi" de aici de a-şi face· 
din nou o situaţie pe spinarea emigranţilor, precum şi manevrele 
la care se dedau în această direcţie în toate ziarele împiedică tri
miterea banilor aici. Noi am primit deja circa 120-130 1. st. pentru 
emigranţi şi le-am împărţit. Ceilalţi au adunat summa summarum 
2 I .st. şi 15 ş., iar acum vor să j oace rolul de apărători ai emigran
ţilor „neajutoraţi " .  Dacă nu primim bani acurm, peste o săptămînăi 
cei 50-60 de emigranţi ai noştri se vor trezi în stradă fără o leţcaie. 

Astă-seară aceşti mari bărbaţi vor să ţină o adunare a emi
granţilor şi să discute despre ceea ce se poate face. Noi le dăm 
toată libertatea. Acolo se vor rosti din nou, bineînţeles, cuvîntări 
sforăitoare şi se vor întocmi planuri grandioase, dar bani pentru 
emigranţi nu vor ieşi. De altfel, după toate probabilităţile, vor 
ajunge la un eşec, deşi nici unul dintre noi nu va lua parte lai 
adunare. 

* K, .Marx şi F. Engels. „Declaratia comitetului emigirantilor•. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 327-329. 
- Nota trad.). - Nota red. 
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Marx aşteaptă cu nerăbdare răspuns la ultima lui scrisoare, pe 
care ţi-a trimis-o cu vreo două săptămâni în urmă *· 

Transmite salutări cordiale soţiei tale şi nevestei lui Liining. 

6, Mac'clesfield St., Soho, 
Londra, 22 aprilie 1850 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Gesellschaft" ,  Jg. VII, 1 930 
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Al tău 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba geI1ffiană 

Engels către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer 
Astăzi a sosit scrisoarea ta către Marx împreună cu 5 1. st. 

pentru fondul emigranţilor şi bileţelul pentru mine. Intre timp ai 
primit, probabil, două scrisori conţinînd declaraţiile, apelul şi ra
portul Comitetului emigranţilor 480• Publică-le cît mai curînd posibil 
şi fă tot ce poţi în cercul tău pentru a aduna bani în folosul emi
granţilor. Restul îl vei afla din scrisoarea anexată către Dr[onke] . 
Poate s-ar putea strînge ceva bani în Franconia, Niirnberg, Bayreuth 
etc. „Neue Rheinische Zeitung" s-a vîndut acolo destul de bine. 
Dacă ai pe cineva căruia să-i scrii la Miinchen, scrie şi acolo. Iţi 
dai seama că acum, cînd măgarul ăsta de Struve şi compania caută 
să ajungă din nou în ziare, în ajunul revoluţiei, folosindu-se în 
acest scop de emigranţi, pentru noi este o chestiune de onoare să-i 
sprijinim în continuare măcar pe emigranţii noştri şi să nu admitem 
ca cei mai buni dintre noii veniţi să cadă în labele acestor măgari. 

Am crezut că amîndouă numerele următoare ale lui „Revue " 
ţi-au parvenit - al doilea de vreo cinci săptămîni, iar al treilea 
cel puţin cu cîteva zile în urmă. Se vede că măgarul ăsta de Naut 
nu ţi le-a trimis I Chiar astăzi i-am scris o scrisoare în termeni 

* Vezi volumul de faţă, p. 494. - Nota red. 
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foarte duri şi i-am cerut să ţi le trimită imediat. Numărul al treilea 
se află la el, probabil, de o săptămînă. Să nu scrii nici o critică 
despre revistă pînă cînd nu primeşti numărul al treilea, în care se 
termină prima serie de articole *· 

Cu bine, al tău 
F. E. 

Loilldr.a, 25 aprilie [ 1850] 

Chiar acum am aflat că ticăloşii ăştia de Struve, Tellering-, 
Schramm **,  Bauer *** (din Stolpe) şi  alţii răspîndesc prin dirverse 
ziare germane zvonul că comitetul ****  nostru mănîncă banii emi
granţilor. Calomniile astea sînt răspîndite şi în scrisori. Tu, pro
babil, n-ai citit nicăieri despre acest lucru, altminteri ai fi luat de 
mult atitudine în apărarea noastră. Tu ştii că pe noi toţi revoluţia 
ne-a costat bani şi că n-am primit de pe urma ei nici măcar o cen
timă. Nici chtar „N[eue] Pr [euss�sche] Z [eitung] " etc. n-a �<llidrămit 
vreodată să ne reproşeze asemenea lucruri. Numai păduchioşii de 
democraţi, „marii bărbaţi" impotenţi ai micii burghezii, s-au dovedit 
destul de ticăloşi ca să răspîndească asemenea infamii. Comitetul 
nostru a făcut în trei rînduri decontarea banilor şi, de fiecare dată. 
i-am rugat pe cei ce ne trimiteau bani să numească împuterniciţi 
care să verifice registrele şi chitanţele. Care alt comitet a făcut 
acest lucru ? Avem chitanţă pentru fiecare centimă. Nici unul din
tre membrii comitetului n-a primit vreo centimă din banii trimişi 
şi nici n-a cerut vreodată, oricîte greutăţi materiale ar fi avut. Nici 
unul dintre prietenii noştri apropiaţi nu a primit vreodată mai mult 
decît oricare alt emigrant, şi nici unul dintre cei care aveau vreo 
sursă de venit nu a primit vreun sou. 

Dacă Dr[onke] nu mai este la Frankfurt, deschide scrisoarea, 
citeşte-o şi  trimite-i-o. 

Publicat pentru prima oaxă 
în „Die Gesellschaft• ,  Jg. VII, 1930 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* F. Engels. „Campania germană pentru constituţia imperiului" .  (Vezi 

K.. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, ip. 1 15-21 1 ,  
No ta trad.). - No ta red. 

** Rudolph Schramm. - Nota red. 

*** Louis Bauer. - Nota red. 

**** Comitetul social-democrat al emigranţilor. - Nota red. 
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Engels şi Marx către F. Pardigon 
la Londra 

(Ciornă) 

Dragă Pardigon, 

499 

Chiar acum am aflat că asociaţia dv. intenţionează să supună 
spre examinare programul isău Asociaţiei germane din Greek 
Street 481 şi s-o [ntrebe dacă este sau nu de acord cu el. 

După convorbirea noastră de sîmbătă nu putem da crezare 
acestei ştiri. Căci dacă dv. sau asociaţia dv. ne-aţi fi spus că un 
anumit individ sau un anumit grup de indivizi sînt nişte nemernici 
de rînd, noi, pur şi simplu, i-am fi dat pe uşă afară, fără să-i mai 
întrebăm dacă sînt de acord cu programul nostru. 

V-am spus că liderii acestei asociaţii sînt nişte şarlatani şi nişte 
escroci. Escrocii şi şarlatanii semnează orice. Ei ar semna şi mani
festul nostru dacă am accepta propunerile lor repetate cu privire 
la unificare şi armonie. 

Veţi înţelege că dacă o asemenea propunere ar fi acceptată de 
asociaţia dv., pentru noi ar fi o datorie de onoare să rupem imediat 
orice legătură cu membrii Asociaţiei din Rathb[one] Place. 

Londra, 6 mai 1 850 

Pub<licat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rnsă, voi. XXV, 1934 
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Salut şi frăţie 
F. Engels 
K. Marx 

Se tipăreşte după 
manuscrisul lui Engels 

Tradus din limba franceză 

Engels către Theodor Schuster 
la Frankfurt pe Main 

D-lui Th. Schuster la Frankfurt pe Main 

Am primit prin d-l Weydemeyer din Frankfurt 1 0  1. st. , trimise 
în numele Comitetului emigranţilor din Frankfurt pe adresa d-lui 
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Stiebel, care locuieşte aici ; vă 1confirmăm iprimirea şi !Înregistrarea 
lor şi vă mulţumim. 

V-am fi foarte recunoscători dacă ne-aţi putea trimite şi pe 
viitor bani, din Frankfurt sau din împrejurimile lui, pentru emigran
ţii aflaţi aici. Numărul emigranţilor continuă să crească în fiecare 
zi, şi cele 1 0  I.st. amintite mai sus abia ajung o săptămînă pentru 
acoperirea celor mai imperioase nevoi curente. Am început să pri
mim tot mai puţini bani, iar, pe de altă parte, acum emigranţii care 
trebuie ajutaţi au aproape numai profesiuni care aici nu prea sint 
cerute sau nu sînt cerute de loc. 

Salut şi frăţie 

Comitetul social-democrat al emigranţilor 

S[ecţia] S (trăinătaite] 

Londra, 1 3  mai 1 850 

F. Engels 

secretar 

Vă rog să trimiteţi toate contribuţiile prin d-l Weydemeyer, pe 
numele d-lui Marx sau al d-lui K. Pfander, la adresa 21, King Street, 
Soho Square, London. 

Publicat p entru prima oară 
în „Die Gesellschaft" , Jg. VII, 1930 

8 1  

S a  tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

[Londra], 8 iunie .- (1 850] 

Dragă Weydemeyer ! 
Ce se aude cu „Revue " a noastră ? Mai ales, ce s-aude cu 

banii ? Problema devine cu atît mai stringentă, cu cit autorităţile 
prusiene fac aici tot felul de demersuri pe lingă guvernul englez 

.- In original : mai. - Nota red. 
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pentru a obţine să fiu exilat şi din Anglia. Dacă n-aş sta a1c1 sans 
le sou *, m-aş fi retras într-un fund de ţară, şi guvernul m-ar fi 
p ierdut din vedere. 

Ce se aude cu „numărul roşu" 482 ? Din America au sosit co
menzi pentru el. Cite exemplare s-au vîndut ? Cite exemplare ţi-au 
rămas ? 

Ziaml vostru ia parte, după cum se vede, alături de celelalte 
ziare, la conspiration du silence ** împotriva lui „Revue" .  Inţeleg, 
desigur, că pentru cititorii lui „N[eue] D[eutsche Zeitung] ", Ra
veaux prezintă mai mu�t interes. 

Salutări lui Dronke şi soţiei tale. 

64, Dean Street, Soho 

Publicat pentru prima oară 
în „Die Gesellschaft", Jg. VII, 1930 
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Al tău 

K. M. 

Se tipăreşte după manuscris. 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer I 

Londra, 27 iunie (1 850) 
64, Dean Street, Soho Square 

Trimite banii lui Naut. Tipul ăsta e un măgar cinstit. Am să-ţi 
explic totul cu alt prilej. Să nu iei în nume de rău scrisorile scrise 
pe un ton iritat de soţia mea ***· Alăptează, şi situaţia noastră de 
aici este atît de grea, incit trebuie s-o iertăm dacă îşi iese din fire. 

* - fără un ban. - Nota trad. 

** - conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 

*** Vezi volumul de faţă. p. 562-567. - Nota red. 
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Critica lui L[i.ining] - am văzut articolele 1 şi 2 483 - dovedeşte 
că nu înţelege ceea ce şi-a propus să critice. Poate am să-i dau 
dteva lămuriri în „Revue" a noastră. 

Ziua de astăzi este foarte importantă. S-ar putea ca astăzi să 
cadă guvernul. Atunci va începe aici o mişcare cu adevărat revolu
ţionară. Se prea poate ca noi să fim primele jertfe ale torylor. S-ar 
putea ca atunci să fie dusă la îndeplinire expulzarea noastră, care e 
de mult proiectată. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 

ed. I rusă, val. XXV, 1934 
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Al tău 

K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către preşedintele unei adunări a emigranţilor 
din Londra 

(Ciornă) 

Cetăţene preşedinte, 
In timp ce toate potăile burgheziei au atacat revoluţia din 

iunie 484, eu am apărat deschis aceste zile îngrozitoare, care pentru 
mine înseamnă cea mai măreaţă manifestare a luptei clasei munci
toare împotriva clasei capitaliştilor. 

Dacă astăzi voi lipsi de la această sărbătoare a emigranţilor, 
este pentru că, din pricina stării proaste a sănătăţii, mi-e absolut 
cu neputinţă să vin, dar inima mea este alături de voi. 

[Londra] , 30 iunie [1850] 

Publicat !Pentru prima oară 

Salut şi frăţie 
Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba franceză 
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Dragă Blind I 

84 
Marx către Karl Blind 

la Paris 
(Ciornă) 

Londra, 17 iulie 1850 

Tăcerea noastră îndelungată se explică printr-o neînţelegere. 
Noi am crezut că cea de-a doua Adresă a Organului central * ţi-a 
fost predată cu şase săptămîni sau cu două luni în urmă [de către] ** 
emisarul nostru Klein, şi am aşteptat răspunsul tău. [Acum] ** reiese 
că Klein n-a lăsat aşa c'eva la Bruxelles. 

Scrie-mi dt mai repede posibil şi în rpHc separat pe numele 
[„.] ** Avem de gînd să convocăm aici peste cîteva (8) săptămîni un 
congres 4ss. Ce [păirere ai] despre povestea din Holstein ? Vom tri
mite mai întîi un emis [ar„.]** a lucrat acolo doi ani şi cunoaşte 
bine. „** toţi oamenii şi întreaga situaţie. 

Despre treburile mele personale şi despre numeroasele peri
peţii pe care„. **, altă dată. 

De data aceasta, mă adresez ţie într-o problemă personală [„.] ** 
în care, dacă-ţi va fi posibil, n-ai să-mi refuzi sprijinul. M-am în
ţeles cu familia mea să-mi reglementeze afacerile băneşti [„ .] ** 
săptămînă în Olanda cu unchiul meu Philips. [In acest] ** scop tre
buia să plec personal în Olanda[„.] ** boala soţiei mele [a împie
dicat] ** tot timpul această călătorie. Iar acum abia peste cîteva 
săptămîni pot pleca, deoarece ambele fiice ale unchiului meu îşi 
celebrează nunta acolo la scurt interval una după alta, astfel că 
problemele de afaceri vor putea fi aranjate abia peste cîteva săp
tămîni. 

Intre timp eu, avînd în vedere această poveste, am dat o poliţă 
de 20 1. st. (500 fr.) pe baza acestui aranjament, aici, la Londra, unei 
firme comerciale. Termenul poliţei expiră luni sau miercuri. Dacă nu 
o pot răscumpăra, mă ameninţă o [„.]  ** publică, ceea ce, în con
diţiile actualei situaţii a partidului de aici şi avînd în vedere rela
ţiile mele cu ambasada rprusiană şi cu guvernul englez, [ar pu
tea] ** avea consecinţe foarte neplăcute. 

* K. Marx şi F. Engels. „Adresa Organului central către Liga comuniştilor. 
Iunie 1850" . (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 331�38. - Nota !rad.). - Nota red. 

** Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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De curîind am aflat că Goegg dispune 1în momentu� de faţă la 
Paris de un capital important. Te rog scrie-i imediat, prezintă-i pe 
scurt situaţia şi întreabă-<! dacă nu-mi poate da un împrumut, pe 
bu.za unei C'reanţe sau a unei poliţe. Periculum in anora *· 

Pînă cînd nu-mi aranjez treburile în Olanda, n-am literalmente 
un şiling. 

Sper că vei face tot ce-ţi va sta în putinţă. 

Londra, 64, Dean Street, Sobo 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului in „Intemational 
Review far Social History•,  
voi. IV, 1939 
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Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

TradUs din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Dragă Weydemeyer I 
Te rog să-mi faci următorul serviciu : 

29 octombrie 1 850 
Londra, 64, Dean Street, Soho 

Imprumută de la Schuster sau de la altcineva banii necesari 
pentru răscumpărarea argintăriei mele de la casa de amanet din 
Frankfurt, vinde apoi argintăria unui giuvaergiu sau altcuiva din 
Frankfurt, plăteşte-i omului care ţi-a împrumutat banii pentru răs
cumpărare şi trimite-mi aici restul. 

Nici tu, nici omul acela nu riscaţi nimic în acest caz : dacă nu 
reuşeşti să vinzi lucrurile la un preţ mai bun, le poţi depune din nou 
la casa de amanet. 

Pe de altă parte, situaţia mea de aici e de aşa natură, incit tre· 
buie cu orice preţ să-mi procur bani ca să pot să-mi continui munca. 

Singurele lucruri pe care te rog să le depui din nou la casa de 
amanet, întrucît pentru vînzare, oricum, nu prezintă vreo valoare, 

* - Orice întîrziere e primejdioasă. - Nota trad. 
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sînt : 1) o mică cupă de argint ; 2) o farfurie de argint ; 3) o furculiţă 
şi un cuţit într-o cutie - numai lucruri de-ale micuţei Jenny *· 

Aprob întru totul planul tău de a scrie o economie politică popu
lară şi îmi exprim numai dorinţa să-l duci cit mai curînd la înde
plinire. Transmite calde salutări soţiei tale din partea mea şi a 
soţiei mele. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1 934 

86 

Al tău 

K. Marx 

Se tipăreşte după manuscri& 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Becker 
la Koln 

Dragă Becker I 

2 decembrie [1850} 
64, Dean Street, Soho, Londra 

Ştiu că te-ai simţit foarte jignit din pricina unei scrisori pe care 
i-am. trimis�o lui Burgers. Dar în această scrisoare, scrisă într-o 
stare de iritare, nu aim vrut nicidecum să te jignesc nici pe tine, 
nici pe ceilalţi prieteni ai mei din Koln. Cred că această explic'aţie 
te va satisface şi, fără să mai revin asupra trecutului, pot trece la 
propunerile ipe care vreau să ţi le fac. 

1) Ştii cit de lamentabil a condus d-l Schuberth publicaţia noas
tră „Revueu .  Cred că zilele acestea ultimele două numere vor ieşi 
de sub tipar. Aş vrea să continui această publicaţie sub forma unor 
numere trimestriale (începînd din februarie) , cite 20 de coli la fie
care trei luni. Volumul mai mare ar permite publicarea unui mate
rial mai variat. Ai putea prelua editarea ? Şi în ce condiţii ? 

2) Unul dintre prietenii ** mei a tradus cartea mea împotriva 

* Jenny Marx, fiica cea mai mare a lui Marx. - Nota red. 
** Wilhelm Pieper. - Nola red. 
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lui Proudhon * din franceză în germană ş i  a scris o prefaţă. Iţi 
pun aceeaşi întrebare ca mai sus. 

3) Am schiţat un plan, potrivit căruia am putea oferi cititorilor, 
sub formă de fascicule, o serie de mici broşuri de literatură socia
listă. Inainte de martie nu se poate începe acest lucru. Dacă eşti de 
acord să te ocupi de această chestiune, s-ar putea pregăti între timp 
unele lucrări. Cred că, după recenta sa experienţă consolatoare în 
materie de haute politique **, publicul german va fi nevoit by and 
by *** să acorde o atenţie binevoitoare adevăratului conţinut al 
1111ptei contemporane. 

Te rog să-mi răspunzi cît mai curînd. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
Ed. I rusă, vol. 
XXIX, 1946 
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Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Emil Blank 
la Barmen 

Dragă Emil, 
Am primit pachetul şi îţi mulţumesc pentru promptitudinea cu 

care ai procurat ţigările de foi. S-au bucurat de aprecierea generală. 
Indispensabilii, de asemenea, sînt buni. 

Acum cîteva zile am primit o scrisoare de la tata. El înclină 
mai mult spre Gottfr[ied] Ermen şi, în cazul unei rupturi, are de 
gînd să continue cu el ; cu P[eter] nu vrea, în ruptuJI capuJui, să 
rămînă împreună mai mult decît este necesar. In privinţa firmei 
fr[aţilor] E [rmen] , voi culege toate informaţiile posibile. Fără îndo
ială că au făcut afaceri importante, şi G [ottfried] E [rmen] susţine că 
au avut, în medie, un venit de 600 1.st. anual, iar în ultimii ani şi 
mai mult. Intr-o asemenea afacere ar fi greu ca, în anii cu venit 

* K. Marx. „Mizeria filozofiei" .  (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4 ,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 65-179. - Nota trad.). - Nota red. 

** - politica înaltă. - Nota trad. 
*** - treptat. - Nota trad. 
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mediu, să pierzi bani. Au nevoie de un capital mic, şi de un ase
menea capital dispun, iar marfa lor - fir de calitate inferioară, 
pentru cusut şi croşetat - se vinde mult mai bine decît mărfurile 
de calitate superioară, a căror vînzare scade tot mai mult. 

Bilanţul pe anul 1849-1850 nu a fost încă făcut şi domneşte o 
totală neorînduială în ceea ce priveşte debitul şi creditul. Pare-se 
că tata a insistat din nou ca bilanţul să fie pus în ordine şi, după 
cîte am auzit, mîine se vor apuca de treaba asta. 

D-l Peter a sosit la Manchester ieri seara sau azi dimineaţa. A 
cerut să fie chemat bătrînul Hill - Peter s-a instalat la un hotel, 
la două case de biroul nostru -, a fost foarte amabil, au vorbit 
despre lucruri indiferente, dar la birou, cel puţin pînă acum, nu s-a 
arătat. Dacă are de gînd să-mi facă şicane, n-o să-i meargă. Tata nu 
vrea să se amestece în cearta dintre fraţi şi nici eu n-o voi face. 
Dar Gottfr [ied] este acum între ciocan şi nicovală şi e nevoit să 
ţină cu mine ; o să-mi povestească tot fără să fie nevoie să-l în
treb ceva. 

Dacă P [eter] E [rmen] va lua asupra sa conducerea biroului -
şi, în cele din urmă, se pare că aşa va fi -, mă va stingheri foarte 
mult la verificarea registrelor. Pînă acum puteam face acest lucru 
numai 4 zile pe săptămînă, în dinner-hours *, cînd rămîneam singur, 
dar el are obiceiul la dinner-hours să se învîrtească prin birouri. 
Totuşi, ceea ce e mai important, am reuşit să fac extrase din re
gistre şi nu-mi rămîne decît să compar, operaţie foarte complicată, 
preţurile la c'a,re ne vînd mărfurile fr[aţii) E [rmen] cu preţurile co
rnspunzătoare de pe piaţă şi să verific vechile facturi etc. pentru 
a vedea dacă nu găsesc ceva. Peste cîteva zile îi voi trimite tatii 
toate conturile fr [aţilor] E [rmen] pe anul 1849-1850, clasificate şi 
puse în ordine, precum şi cele de la spălătoriile Ermenilor, ca să 
vadă cum se pricep aceşti domni să facă afaceri cu capitalul lui. 

Costul ţigărilor trece-l în socoteala tatii - aşa e cel mai simplu. 
Transmite calde salutări lui Marie, lui Hermann şi copiilor. 

M[ancheste]r, 3 decembrie 1850 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV. 1934 

* - orele mesei. - Nota trad. 

Al tău 
Friedrich 

Se tipăreşte după manuscri� 

Tradus din limba germană 
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Marx către Hermann Becker 486 

la Kijln 

[Londra, în jurul lui 1 februarie 1851) 

„ .M-ai obliga foarte mult dacă mi-ai trimite scrisorile lui Wil
lich *· Pe de o parte, şi nouă, celor de aici, de pe rîurile Babilo
niei **, trebuie să ni se dea posibilitatea de a lua parte la rîsetele 
voastre homerice. Iar pe de altă parte, omul acesta se foloseşte de 
„pretinsa"  lui legătură cu tine pentru a se lăuda cu ea în faţa străi
nilor şi, totodată, pentru a ne aduce învinuiri. In sfîrşit, consider 
necesar ca tu, fie prin mine, fie direct, să-i trimiţi un bilet în .care 
să-i declari, într-o formă politicoasă, că refuzi să mai întreţii cores
pondenţă cu el, întrucît la Londra umorul nu implică pentru el 
absolut nici o primejdie, pe cînd voi, la Kăln, l-aţi putea plăti 
scump, şi nu numai voi, ci şi tovarăşii noştri de partid din Germa
nia, asupra cărora ar putea avea repercusiuni. Şi ce ar putea fi mai 
fatal, şi totodată mai ridicol, decît să fii răstignit pe cruce din cauza 
unei fantezii care i s-a năzărit unui „dulgher" 4s1„ . 

Publicat !Pentru prima oară 
în : „Anklageschrift gegen 
P. G. Roeser, J, H. G. Biirgers, 
P. Nothjung, W. J. Reiff, H. H. Becker, 
R. Daniels, c. W. Otto, A. Jacobi, 
J. J. Klein, F. Frniligrath",  Ki:iln, 18.52 

S9 tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, p. 178-180. - Nota red. 

** Biblia. Psaltirea, psalmul 137, versetul 1. - Nota red. 
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Marx către Hermann Becker 488 

la Koln 

509 

Londra, 8 februarie 1851 

„.apropo I In sfîrşit, Willich şi Schapper împreună cu Barthe
lemy etc. au reuşit, printr-o nemaipomenită lăudăroşenie în legătură 
-cu influenţa lor în Germania şi prin nemaipomenite calomnii la 
adresa noastră, să-l prostească într-atît pe Louis Blanc, incit să-l 
faoă să se unească cu aceste „lepădături" pentru a organiza un 
banchet în cinstea revoluţiei din februarie şi, împreună cu ei, să 
lanseze un program al serbării şi un fel de manifest. Micuţul a 
.căzut în cursă din cauza vanităţii lui, întrucît a vrut să-i arate lui 
Ledru-Rollin că şi el are o suită germano-francezo-polonezo-ma
ghiară. Acum lucrurile sînt din nou en pleine deroute *· Micuţului 
îi e teamă că degeaba s-a compromis şi s-a făcut vinovat de o per
fidie inutilă împotriva noastră, deşi din 1843 exista un fel de alianţă 
între noi, chiar dacă nu prea strînsă. 

Şi ştii prin ce impune Willich, în primul rînd, prietenilor săi 1 
Prin wiaşa intluentă de care se bucură la Kăln. De aceea, cu atît 
mai necesar este să-mi trimiţi scrisorile ; trebuie să se pună o stavilă 
.acţiunilor „dulgherului" .  Cu bine„. 

Fublica.t p81lltru prima oară 
în : „A.nklag€schJift gegen 
F. G. Roeser, J. H. G. Biirgers, 
P. Nothjung, w. J. Reiff, H. H. Becker, 
R. Daniels, C. w. Otto, A. Jacobi, 
J. J. Klein, F. FreiLigrath" ,  Koln, 1852 
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Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Becker 489 
la Koln 

[Londra] , 28 februarie [1851) 

Dragă Becker, 
Sper că ai primit „Rheinische Zeitung". Nu înţeleg tăcerea ta. 

Dacă mi-ai fi trimis scrisorile lui Willich, pe care ţi le-am cerut, 

* - într-o debandadă totală. - Nota !rad. 
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n-ar mai fi trebuit să-ţi comunic mîrşăviile de mai jos. Sînt totuşi 
nevoit să te rog să-mi trimiţi neîntîrziat aceste scrisori.„ Ştirea de 
mai jos ţi-o transmit ca s-o citeşti tuturor prietenilor noştri, care 
trebuie s-o răspîndească în întreaga Germanie. 

Este vorba de banchetul care a avut loc la Londra, la 24 februa
rie, sub preşedinţia bravului cavaler Willich, la care doi dintre prie
tenii şi tovarăşii noştri de partid * au fost primiţi „a la Haynauu **· 
Pentru a înţelege faptele expuse mai jos, sînt necesare următoarele 
lămuriri preliminare : 

Emigranţii francezi, ca şi toţi ceilalţi, erau împărţiţi în mai 
multe grupuri. Apoi au întemeiat o asociaţie comună în Church 
Street, care trebuia să aibă un caracter filantropic - ajutorarea 
emigranţilor. Politica era eliminată din această asociaţie. Astfel s-a 
creat un teren neutru pentru toate nuanţele din cadrul emigraţiei 
franceze. Aici intrau, în acelaşi timp, Ledru-Rollin şi Louis Blanc, 
mo!lltagnarzi şi cabetişti, blanquişti etc. 

Se apropia 24 februarie. Ştiţi că în vederea unei asemenea ocazii 
de a-şi da importanţă, francezii se pregătesc tot atît de îndelung, 
discută şi examinează evenimentul pe toate feţele, ca o femeie 
înainte de a naşte. Asociaţia din Church Street a convocat o adu
nare generală pentru a pregăti sărbătorirea acestei „glorioaseu zile. 
La ea au luat parte L. Blanc şi Ledru-Rollin. Micuţul Blanc - nota 
bene, el nu poate improviza, îşi scrie discursurile şi le învaţă pe 
dinafară în faţa oglinzii - s-a ridicat şi a ţinut un discurs iezuit, 
întocmit cu iscusinţă, foarte cizelat, în care a încercat să de
monstreze că această asociaţie, care are un caracter filantropic, nu 
poat� organiza un banchet politic şi, prin urmare, nici festivitatea în 
cinstea revoluţiei din februarie. Ledru-Rollin l-a contrazis. In focul 
polemicii, pe micuţul Blanc l-a luat gura pe dinainte şi a mărturisit 
că, 1ntrucît Ledru şi Mazzini nu l-au primit în Comitetul central 
european 490, nici el nu va p articipa împreună cu ei la un banchet. 
I s-a răspuns că banchetul nu-l dă Comitetul central european, ci 
Asociaţia din Church Street, în care sînt reprezentate toate nuan
ţele emigraţiei franceze. 

A doua zi, această asociaţie a primit o scrisoare de la L. Blanc, 
în care acesta anunţa că intenţionează să dea un contrabanchet 
grandios„. 491 

* Konrad Schramm şi Wilhelm Pieper. - Nota red. 
u Snopiţi în bătaie (ca şi Haynau cu ocazia vizitei sale in Anglia). -

Nota red. 
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* Liga comuniştilor. - Nota .red. I ·  

35 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 



612 9 1 .  Marx către Hermann B ecker. 9 aprilie 1851 

In acest scop trebuie să-mi trimiteţi imediat scrisorile lui 
Willich. 

Publicat pentru prima oară 
în : „ A n klageschrift gegen 
P. G. lloeser, J. H. G. Biirgers, 
P. l'<olhjung, W. J. Reiff, H. H. Becker, 
R. Daniels, C. W. Otto, A. Jacobi, 
J. J. Klein, p. Freiligrath ' ,  Kiiln, 1852 

9 1  

Se tipăreşte după textul drill 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Becker 493 
la Koln 

[Londra] . 9 aprilie 1851 

Dragă Becker, 
Alăturat îţi trimit o amuzantă mîzgălitură din şcoala lui Kinkel. 

P [entru) L(igă] s-au strîns aici 15 şilingi. Mai lipsesc 1 0  şiilingi ; 
suma aceasta a fost subscrisă, dar banii nu s-au primit încă. Voi 
acţiona aşa cum îmi recomanzi. Trece o liră în contul meu. Un 
membru care a subscris 5 şilingi nu-i poate plăti din pricina înrăută
ţirii situaţiei sale materiale„. 

Publicat pentru iprima oară 
ln : „Anklageschrift gegen 
P. G. Roeser, J. H. G. Biirgers, 
P. Nothjung, W. J. Reiff, H. H. B ecker, 
R. Daniels, C. W. Otto, A. Jacobi, 
J. J. Kleim., F. FreiLigrath", Koln, 1 852 
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Se tipăreşte după textul cărţii 

Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Wolff 
la Ziirich 

[Manchester, 1 mai 1 851) 

Dragă Lupus, 
După data scrisorii tale, pe care mi-a adus-o Marx (a fost l a  

Manchester acum cîteva zile 494) . constat c u  groază că a fost expe-
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diată cu aproape o lună în urmă. De altfel, Marx mi-a spus că ţi-a 
răspuns imediat. 

In ceea ce priveşte planurile tale cu America, să ţi le scoţi din 
caip. N-are rost să pleci acolo ; la Londra ai să găseşti nUJina�decît 
ceva, căci tu ştii engleza. Oamenii care au cunoştinţe atît de temei
nice în domeniul limbilor vechi sint foarte căutaţi acolo, mai ales 
dacă au c ertificate. Chiar şi nişte tipi cu totul neînsemnaţi au obţi
nut posturi foarte bune. Povestea cu ziarul american e o şarlatanie. 
Crezi că dacă ar fi ceva serios, individul ăsta şi-ar aduce un redac
tor din Europa şi ar aştepta atîta timp ? Cine ştie cum stau lucrurile 
şi ce a ieşit pînă acum din toată povestea asta. Ai putea să aştepţi 
pînă la calendele greceşti avansul pentru cheltuielile de drum. Dar 
chiar ş1 în cazul cel mai bun nu merită să pleci pentru asta pînă la 
Chicago ; un tăietor de lemne obişnuit primeşte mai mult de 4 dolari 
pe săptăimînă şi, pe deasupra, au dreptul la un preaviz pe o săptă
mână, care acolo e foarte răspiîndit I 

[„.] * Sper că i-ai primit deja ; de îndată ce-i primeşti, fă-ţi ba
gajele, scoate paşaport pentru Londra şi îmbarcă-te. Văd că ziarele 
de pe continent scriu că guvernul englez n-ar mai lăsa să intre emi
granţi. Prostii ! Nu te lăsa indus în eroare şi nu crede, chiar dacă 
poliţia spune că trebuie să obţii viza ambasadorului englez din 
Berna. N-ai nevoie de nimic de acest fel. Iţi trebuie numai viza de 
tranzit prin Franţa, prin urmare viza ambasadorului francez, pe care 
ţi-o obţin elveţienii. Treci liniştit prin Franţa şi soseşti aici. Chiar 
în cazul cînd francezii te-ar trimite la Havre, iar de acolo te-ar pune 
să te îmbarci pentru America - şi de la ei te poţi aştepta la asta -, 
n-ai decît, la Havre, să te urci pur şi simplu în vaporul care pleacă 
spre Southampton sau Londra. Tu ştii doar că aici nimeni nu este 
oprit la graniţă, şi, în pofida tuturor acestor baliverne ale rpresei 
reacţionare, sper să te văd la Londra în timpul expoziţiei 495, Repet, 
nu te lăsa indus în eroare şi, indiferent care ar fi împrejurările, tu 
să insişti că vrei să mergi la Londra. Dacă guvernul francez îţi va 
face greutăţi în privinţa tranzitului şi dacă ai bani, ar fi chiar mai 
bine să mergi pe ruta pe care am ales-o eu [„.] ** Scrie-i lui Lo
renzo Chiozza[„.] ** o scrisoare cit se poate de politicoasă, spune-i 
că i-ai aflat adresa de la unul din concetăţenii lui şi roagă�l să 
aibă amabilitatea să-ţi comunice dacă acolo există acum un vas care 
pleacă spre Anglia şi ce fel de vas (cu pînze sau cu abur) , precum 
şi data aproximativă cînd pleacă acest vas. Roagă-l, de asemenea, 
să-ţi comunice numele căpitanilor. Atunci ai putea să iei legătura 

35* 

* Manuscrisul deteriorat 1 începutul paragrafului lipseşte. - Nota red. 
** ln acest loc manuscrisul este deteriorat. - Nota red. 
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în scris cu aceşti căpitani (scrisoarea s-o adresezi pe ·vapor) sau să 
te duci direct acolo. Pe mine călătoria, inclusiv masa, m-a costat 
6 pfunzi (150 de franci francezi) . S-ar putea 1ca tu să ieşi mai ieftin. 
Călătoria plÎnă la Genova n-o să te coste mult daică până la Torino 
- şi pînă acolo rngiunea e minunată - faci o bună parte din drum 
pe jos prin Geneva şi Mont Cenis sau alegi un drll!IIl mai scurt -
peste Marele St. Bem.hard (Martigny-Ivrea) . De la Torino aproape 
pînă la poalele Apeninilor ai cale ferată. Sau un drum pe jos şi 
mai scurt : peste Reusstal, Furka, Simplon, direct la .Ailessandria. 
Toate aceste drumuri sînt foarte frumoase. Pentru călătoria pe 
mare vremea e acum minunată (domină vînturile de răsărit) , iar 
voiajul pe Marea Mediterană va fi foarte interesant. Caută să călă
toreşti, în măsura posibilului, pe vase englezeşti. Cred că în total 
va costa 250 de franci, 300 în orice caz vor ajunge. Problema e 
dacă cei din Kăln îţi pot obţine aceşti bani. Dar, orice ar fi, tre
buie să vii în Anglia. Chiar acll!IIl îi comunic lui Marx ca să mai 
scrie o dată la Kăln în 11rivinţa banilor. Dacă n-ai primit încă banii, 
nu strică să-i mai scrii o dată lui Daniels sau lui Biirgers. 

Cit despre biletele din Anglia pînă la New York, sînt al naibii 
de scumpe ; pasagerii de clasa a treia o duc de · obicei foarte prost ; 
acum se discută în parlament un asemenea caz ; cabina de clasa I 
costă de regulă 15-20 de lire sterline. Toate acestea le-am aflat pe 
cînd intenţionam şi noi să plecăm mai departe. Clasa a II-a pe va
poarele din Southampton e bună şi ieftină. Fac curse şi unele va
poare cu elice, pe care, dacă reuşeşti să le prinzi, poţi călători cu 
cla$a .a II-a ieftin şi repede. ln orice caz, sper că vei veni şi vei 
rămîne aici, unde ai mai multe şanse decît în America, şi, apoi, 
odată ajuns acolo, nu-i chiar atît de uşor să vii înapoi. ln America 
e groaznic : Heinzen e considerat cel mai mare om, şi chiar acum 
burtosul Struve colindă întreaga ţară inundînd-o cu spurcăciunile 
lui. Să ia dracu publicul de acolo I Mai bine sclav la galere în Tur
cia decît ziarist în America. 

Scrie imediat şi vino cit mai curînd. 

F. EngOO; 
Atdresa : Eranein şi Enge1s, Man1chester 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Al tău 
F. E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba german!!. 
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Marx către Roland Daniels 496 
la Koln 

515 

(Londra, mai 1851) 

. . . Comuniştii trebuie să demonstreze că numai în condiţiile rela
ţiilor comuniste adevărurile tehnologice cucerite pot fi transpuse în 
practică . . .  

Publicat 1pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ad. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Se tipăreşte după manuscrisul 
scrisorii lui Dainiels 
<:ătre Marx din 1 iunrie 1851 

Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Weydemeyer 497 
la Frankfurt pe Main 

Manchester, 19 iunie 1851 

Dragă Hans, 
Chiar acum Marx mi-a transmis o scrisoare de la tine, din care, 

în sfîrşit, am aflat adresa ta exactă. O căutam de multă vreme, de
oarece voiam să te întreb următoarele : 

De cînd sini aici, la Manchester 498, am început să studiez pe 
rupte ştiinţele militare ; aici am găsit material destul de bogat -
cel puţin pentru început. Uriaşa importanţă pe care o va căpăta 
latura militară în viitoarea mişcare, o veche înclinaţie, corespon
denţele mele pentru ziar * cu privire la războiul maghiar, în sfîrşit 
glorioasa mea aventură din Baden 499 - toate acestea m-au deter
minat să lucrez în această direcţie şi vreau să obţin măcar atîtea 
cunoştinţe în acest domeniu încît să-mi pot permite să fac unele 
aprecieri teoretice fără a mă compromite prea mult. Materialul care 
se găseşte aici referitor la războaiele napoleoniene şi, în parte, la 

* „Neue Rheinische Zeitung•. - Nota red. 
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războaiele revoluţionare presupune cunoaşterea a o mulţime de 
amănunte, pe care nu le cunosc sau le cunosc foarte superficial şi 
asupra cărora fie că nu găseşti nici o explicaţie, fie că găseşti unele 
foarte superficiale şi chiar pe acestea numai cu multă greutate. În 
general, situaţia de autodidact nu înseamnă mare lucru şi, dacă nu 
studiezi problemele sistematic, nu obţii rezultate serioase. Ca să 
înţelegi mai bine de ce am propriu-zis nevoie, îţi voi aminti că -
lăsînd, bineînţeles, la o parte avansarea mea în grad la Baden -
în Landwehrul regalo-prusian 500 n-am depăşit gradul de subofiţer, de 
aceea, ca să înţeleg detaliile campaniilor militare, îmi lipseşte veriga 
de legătură care se obţine în Prusia prin examenul pentru gradul de 
locotenent la diverse arme. Desigur că nu e vorba de detalii de in
strucţie etc., de care nu -am nicidecum nevoie, căci miopia mea, aşa 
cum m-am convins acum definitiv, mă face inapt pentru serviciul 
activ. Este vorba mai mult de o însuşire a cunoştinţelor elementare, 
necesare în diversele domenii ale ştiinţei militare. Detaliile îmi sînt 
necesare în măsura în care sînt indispensabile pentru înţelegerea şi 
aprecierea justă a .faptelor istorice militare. Aşa, de pildă, e necesară 
cunoaşterea tacticii elementare, a teoriei fortificaţiei, sub raport mai 
mult sau mai puţin istoric, care să cuprindă diversele sisteme în
cepînd de la Vauban şi terminînd cu sistemele moderne de forts 
detaches *, cunoaşterea fortificaţiilor de cîmp şi a altor lucrări de 
geniu, cum ar fi, de pildă, diversele feluri de poduri etc. ; mai de
parte - o istorie generală a ştiinţei mili:tare şi a modificărilor ne
cesitate de dezvoltarea şi pevfecţionarea amnelor şi a modului lor 
de întrebuinţare. Apoi am nev-oie de cunoştinţe temeinice de arti
lerie, căci aan uitat multe, şi uneJe lucruri nici nu le-am ştiut ; mai 
am nevoie şi de alte materiale care acum nu-mi vin în minte, dar 
oare ţie, desigur, îţi sînt cunoscute. 

Te rog să-mi indici izvoarele pentru toate aceste probleme 
elementare, ca să mi le pot procura neîntîrziat. Şi anume : aş avea 
nevoie de cărţi din care, pe de o parte, să-mi pot face o idee despre 
actuala situaţie generală a diferitelor ramuri militare, iar pe de altă 
parte despre deosebirile dintre diversele armate moderne. Aşa, de 
pildă, aş vrea să mă informez asupra diferitelor construcţii de 
afeturi ale tunurilor de cîmp etc., asupra diferitelor structuri şi 
organizări ale diviziilor, ale corpurilor de armată etc. lndeosebi aş 
dori să primesc toate informaţiile posibile şi în legătură cu orga-

* - forturi detaşate. - Nota !rad. 



94. Engels către Joseph Weydemeyer. 19 iunie 1851 517 

nizarea armatelor, cu aprovizionarea, infirmeriile militare şi cu 
materialul necesar oricărei armate. 

Acum înţelegi cam de ce anume am nevoie şi ce fel de cărţi 
trebuie să-mi indici. Am impresia că, în privinţa unor astfel de 
manuale, literatura militară germană dispune de lucrări mai utile 
<lecit cea franceză sau engleză. Se înţelege de la sine că pe mine 
mă interesează lucrurile practice, existente în realitate, şi nu sisteme 
sau plăsmuiri ale unor genii nerecunoscute. In ceea ce priveşte 
artileria, cel mai bun ar fi, cred, manualul lui Bem 501• 

In privinţa istoriei războaielor din epoca modernă - istoria 
epocilor anterioare mă interesează mai puţin, şi, apoi, pentru asta 
îl am pe b ătrînul Monteucucculi - dispun aici, desigur, de izvoare 
franceze şi engleze. Dintre acestea din urmă, în special istoria 
războiului din Spania a g[eneralului] -l[ocotenent] William Napier, 
care este cu mult mai bună decit toată istoriografia militară citită 
de mine pînă acum. Dacă nu o cunoşti şi poţi să ţi-o procuri 
acolo, merită s-o citeşti („History of the War in the Peninsula and 
the South of France" ,  6 volume) . Dintre lucrările germane n-am 
nici una, or, de unele dintre ele trebuie să-mi fac rost ; în primul 
rînd mă gîndesc la Willisen şi Clausewitz. Ce au scris ei şi ce 
merită atenţie din punct de vedere teoretic şi istoric ? De îndată 
te voi mai progresa, mă voi apuca să studiez sistematic istoria 
campaniilor din 1848-1 849, în special cea italiană şi cea ungară. 
Cunoşti vreun raport mai mult sau mai puţin oficial sau unul cit 
de cit serios în legătură cu campania din Baden publicat de partea 
prusiană ? 

Mai departe, ai putea să-mi indici nişte hărţi speciale ale 
Germaniei, bune şi nu prea scumpe, dar indicate pentru studiul 
campaniilor începînd din 1 792 (în special ale Wiirttembergului, 
Bavariei, Austriei în 1801-1 809, ale Saxoniei, Tiiringiei, Prusiei în 
1 806-1807 şi 1 813, Franţei de nord-est în 1814, Lombardiei, Unga
riei, Schleswig-Holsteinului, Belgiei) . Aici am marele atlas al lut 
Stieler, dar e cu totul insuficient. Am planurile de luptă din 1792-
1814  ; ele sînt reproduse în atlas ca anexă la cartea lui Alison 
„Istoria Europei" începînd de la revoluţia franceză, dar am descoperit 
că multe din aceste planuri sînt greşite. Există în Germania asemenea 
atlase nu prea scumpe şi de nădejde ? 

Pe d-l Jomini, pe care francezii îl ridică atîta în slăvi, îl 
cunoşti mai bine ? Eu nu-l cunosc decit prin intermediul d-lui Thiers, 
care, după cum se ştie, l-a copiat într-un mod scandalos. Acest mic 
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Thiers e unul dintre cei mai neruşinaţi mincinoşi care au existat 
vreodată, şi nu e bătălie despre care să fi dat cifre exacte. Şi cum 
ulterior d-l Jomini a şters-o la ruşi, a avut, desigur, motive să 
înfăţişeze faptele de la bravoure franc;:aise * în proporţii mai puţin 
supraomeneşti decît d-l Thiers, la care întotdeauna un francez 
biruie doi adversari. 

Voila ** o grămadă de întrebări. In afară de asta sper că per
secuţiile la care sînt supuşi acum evreii în Germania nu vor lua 
amploare. Dar arestarea lui D[anie]ls mă pune pe gînduri. Aici vor, 
pare-se,- să focă percheziţii, ca să ne implice şi pe noi, dar asta 
nu-i chiar atît de simplu şi, după toate probabilităţile, nu va duce 
la nici un rezultat, deoarece la noi nu vor găsi nimic. 

In ceea ce priveşte planul de înfiinţare la Londra a unui birou 
de litografii pentru America *** îţi va scrie, desigur, Marx. Reali
zarea acestui proiect costă aici foarte mult dacă vrei să-l faci ca 
lumea, şi ziarele americane sînt în marea lor majoritate extrem de 
nesigure. Lupus **** şi Freiligrath sînt la Londra, şi eu am fost 
acolo la începutul lunii şi am stat două săptămîni. 

Intrucît, judecînd după toate indiciile, vei veni şi tu curînd 
aici, ar fi foarte bine dacă ai putea face un aranj ament cu unul sau 
mai multe ziare şi reviste în privinţa unor corespondenţe etc. La 
Londra acest lucru e foarte avantajos, dar, fireşte, locurile la ziarele 
care plătesc bine sînt ocupate. In plus, se mai pune întrebarea ce 
fel de presă există acum în Germania. 

Capitano Willich continuă să trăiască în cazarmă, pe seama 
şi cu ajutorul cazarmei. Ce spui, n-am putea să-i opunem ceva 
asemănător de proporţii grandioase ? 

Scrie-mi curînd, al tău 

Adresa : Ermen şi Engels, 
Manchester 

Publlicat ipentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

* - de vitejie franceză. - Nota trad. 
** - Iată. - Nota trad. 
*** Vezi volumul de faţă, p. 283. - Nota red. 

**** Wilhelm Wolff. - Nota red. 

F.E. 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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(Londra], 27 iunie 1851 

Dragă Hans I 
Nu ştiu dacă fac bine trimiţîndu-ţi o scrisoare prin Fabricius. 

Ce garanţii am că omul ăsta nu va fi prins la graniţă, căci a luat 
de aici un geamantan întreg cu scrisori "? 

Deşi din planul american făcut de tine nu iese nimic - probabil 
că Engels ţi-a scris despre acest lucru * -, totuşi nu-ţi rămîne 
altceva de făcut decît să vii aici să ne dai o mînă de ajutor. Poate 
aici se va găsi ceva, o activitate comună -, pentru a avea un 
venit, desigur, car îl faut vivre **. 

Acum ştiu dintr-o sursă demnă de încredere că arestarea prie
tenilor noştri este rezultatul unor trădări şi denunţuri. Convingerea 
mea intimă e că la mîrşăvia asta au participat domnii Willich şi 
Schapper cu banda lor de ticăloşi. Iţi dai seama cît de important 
e pentru aceşti „mari bărbaţi" in partibus *** să-i î!lldepărte'Ze di!ll 
Germania pe cei care, după părerea lor, le barează drumul spre 
tron. Măgarii ăştia nu înţeleg că sînt consideraţi nişte măgari şi că 
în cel mai bun caz sînt trataţi cu dispreţ. 

Cu toată morala sa ipocrită, cinstit-filistină şi ascetic-spartană 
de subofiţer, Willich este un cît se poate de ordinar - notează-ţi 
bine cît se poate de ordinar - chevalier d'industrie, un pillier 
d'estaminet **** şi, în plus, - pentru asta nu garantez, deşi mi-a 
spus-o un filistin respectabil - un trişor. Individul ăsta stă toată 
'Ziua prin cîrciumi, dar, desigur, în cîrciumi democratice, unde con
sumă pe gratis şi în loc de plată aduce cu sine invitaţi. Aici îşi 
debitează frazele stereotipe despre viitoarea revoluţie, în care acest 
cavaler a încetat el însuşi de a mai crede, repetîndu-le într-una 
în cele mai diferite împrejurări şi întotdeauna cu acelaşi succes. 
Individul ăsta e un linge-blide de cea mai ordinară speţă, dar toate 
astea sînt făcute, bineînţeles, sub un paravan patriotic. 

* Vezi volumul de faţă, p. 518. - Nota red. 
** - căci omul trebuie să trăiască. - Nota !rad. 

*** - in partibus infidelium - în afara realităţii, în străinătate (textual : 
„în ţara necredincioşrlor, completare la titulatura episcopilor catolici numiţi în 
funcţiile pur nominale de episcopi [n ţărille necreştine) . - Nota !rad. 

**** - o secătură, un stilp de cafenea. - Nota !rad. 



620 95. Marx către Joseph Weydemeyer. 27 iunie 1851 

Tot comunismul acestui individ se reduce la hotărîrea lui de 
a duce o viaţă liberă, în comunitate cu alţi cavaleri rătăcitori, pe 
spinarea publicului. Intreaga activitate a acestui om se reduce la 
bîrfelile şi minciunile lansate pe socoteala noastră prin cîrciumi 
şi la lăudăroşenia cu legăturile lui din Germania, pe care nu le are, 
dar în care cred tovarăşii [ui : 1 1măsC'ăridul central• A. Ruge 502, 
bădăranul Heinzen, cabotinul afectat şi teologul beletrist Kinkel. 
Cu legăturile astea se laudă şi în faţa francezilor. 

Apropo. !n timp ce Adonisul popesc, de care am vorbit mai 
sus, toceşte ipragul caselor ·În toate bourgeois cercles *, unde este 
hrănit şi răsfăţat etc. etc. ,  continuă să întreţină în secret legături 
interzise cu Schapper şi Willich, ca să rămînă în contact şi cu 
1 1partidul muncitoresc".  Tipul ăsta ar vrea să fie totul pentru 
toţi. In toate seamănă uluitor de mult cu F[ried}r[ich} W[ilhelm} 
al !V-lea, care nu este decît un Kinkel pe tron şi se distinge prin 
aceeaşi vorbărie insipidă. 

Dacă mă întrebi din ce vei 1răi aici, îţi voi răspunde : mergi 
pe urmele viteazului Willich. El nu seamănă, nu culege, şi cu 
toate astea tatăl ceresc îl hrăneşte. 

Şi acum serios vorbind : dacă e primejdios pentru tine să rămîi 
în Germania, atunci trebuie să vii aici. Dacă poţi trăi liniştit în 
Germania, atunci, desigur, ar fi mai bine să rămîi, căci acolo forţele 
tale sînt mai necesare decît aici. 

Al tău 
K. M. 

Apropo. Comerţul exiterior al Angliei constituie cel puţin1/s 
din totalul comerţului ei şi, după abrogarea taxelor vamale la 
cereale, chiar mai mult. Dar toată argumentarea d-lui Christmann * *  
nu face doi bani. Pinto încă a arătat 503 că, dacă pentru un anumit 
lucru sînt necesare 10/io, ultima 1/io este tot atît de importantă 
ca şi celelalte 9/io. Chiar dacă am presupune că comerţul exterior 
al Angliei ar constiltui numai 1/4 (ceea ce nu e adevărat) , nu încape 
îndoială că fără ac'eastă 1/4 celela'lte 3/4 nu pot exista, şi cu atît 
mai puţin p o1 exista 4/4, care alcătuiesc cifra 1 .  

Democraţii s-au obişnuit de multă vreme să nu piardă mc1 
o ocazie ca să se compromită, să se facă ridicoli şi s-o primească 
pe cocoaşă. Dar neputinţa acestor 1 1infiniiIIlent petits" *** nu s-a ma
niifestat niciodată atît de pregnant ca în publicaţia pe care o scot 
democraţii 1 1centrali11 de aici - Ruge, Haug, Ronge etc. Sub titlul 

* - cercuri burgheze. - Nota trad. 
** Este vorba de A. Christ. - Nota red. 

*** - „mărimi infinit de mici". - Nota trad. 
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;răsunător „Der Kosmos" (Freiligrath îi spune pe bună dreptate „Das 
Kosmos") apare o porcărie săptămînală ; o asemenea platitudine 
neruşinată n-a produs, probabil, niciodată limba germană - şi asta 
inseamnă ceva. Nici măcar fiţuicile democratice editate în parohiile 
bisericeşti din oraşele germane de provincie n-au emanat nişte 
gaze atît de ud'.t mirositoare. 

Ar fi bine, poate, dacă ar mai fi linişte cîţiva ani, pentru ca 
toată această democraţie a anului 1848 să aibă timp să se descom
pună complet. Cit de lipsite de orice talent sînt guvernele noastre, 
ele sînt totuşi nişte adevărate lumina mundi * .în comparaţie cu 
aceşti măgari mediocri şi îngîmfaţi. 

Adio I 
De obicei, de la 9 dimineaţa p înă la 1 seara stau la British 

Museum. Materialul la care lucrez este atît de afurisit de vast, 
incit, cu toate eforturile mele, nu voi reuşi să-l termin mai devreme 
de 6--8 s ăptămîni. In plus, mereu apar tot felul de piedici de ordin 
practic, inevitabile în condiţiile mizerabile în care trebuie să zacem 
aici. Dar „'În pofida tuturor, a tuturor" **, lucrurile se apropie de 
'Sf[11şit. Trebuie să se termine odată, orice ar fi. Aceşti „simple
tonsM *** democraţi, cărora le vine revelaţia „de sus " ,  n-au, de
sigur, nevoie să facă asemenea eforturi. De ce s-ar chinui aceşti 
norocoşi cu studiul materialului economic şi istoric ? Doar totul e 
atît de simplu, după cum obişnuia să-mi spună nobilul Willkh. 
Totul e atît de simplu I Da, în aceste capete goale I N-am pomenit 
tiipi .mai simpli I 
Publicat �entru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Engels către Ernst Dronke 
la Geneva 

Dragă Dronke 
De mult timp n-ai mai primit nici o veste de la noi în 

primul rînd, pentru că după moartea lui Galeer nu am avut adresa 

* - (aici) spirite luminate. - Nota trad. 
** Cuvinte din poezia lui Freiligrath „ln pofida tuturor• . - Nota red. 

*** - prostănaci. - Nota trad. 



522 96. Engels către Ernst Dronke. 9 iulie 1851 

ta, iar apoi, cînd ne-ai dat adresa lui Schuster, aici se spunea c ă  
vei veni curînd î n  Anglia. Dar cum Lupus e d e  o lună la Londra, 
iar despre tine nu se aude nimic, trebuie să p resupunem că mai 
rămîi acolo cîtva timp. 

Despre evenimentele care au avut loc la Londra toamna trecută 
eşti infonmat 504• Ceea ce IIlU ţi s-a comunicat de aki ai aflaJt, 
probabil, din documentele publicate în acea perioadă. De aceea, 
pentru a te pune au fait * cu starea de lucruri de aici, trebuie să-ţi 
comunic numai unele întîmplări din ultima perioadă. 

Cum din noiembrie 1 850 locuiesc la Manchester, iar Marx nu 
vorbeşte prea bine engleza, legăturile cu Harney şi cu cartiştii au 
cam slăbit. De acest lucru au profitat Schapper, Willich, L. Blanc, 
Barthelemy etc. - într-un cuvmt toată banda germano-franceză, 
nemulţumită, pe de o p arte, de noi, pe de altă p arte de comitetul 505 
lui Ledru-Mazzini - pentru a-l atrage pe Harney la un b anchet în 

. . cinstea lui 24 februarie, lucru care le-a reuşit. La acest banchet 
au avut loc următoarele întîmplări ciudate : . 

1 .  Doi dintre ai noştri ** care se aflau acolo, printre · care şi 
Schramm, au fost daţi afară de adunătura de emigranţi germani. 'Lucrurile au luat o întorsătură serioasă şi era cît p-aci să se ajungă 
la judecată, dar noi ·am aplanat chestiunea, după ce celor insultaţi 
li s-a dat satisfacţie. Acest incident a făcut ca p entru un timp să 
fim în relaţii încordate cu Harney, care nu s-a purtat prea frumos 
cu această ocazie. In schimb, Jones, un om complet diferit de 
Harney, e cu totul de p artea noastră şi, în momentul de faţă, face 
pro,pagan.dă „Manifestului" *** printre englezi. 

2. D-l Willkh, dn lipsa unui 1cuviînt ide salut din Germania, a 
cHiţ unul din Elveţia pe care era şi semnătura ta. De aici noi . nu 
putem, ,desigur, şti prin ce înşelăciune sau prin ce fals a ajuns 
numele tău pe acest document. In orice caz, după ce vei face 
cercetările de rigoare, trebuie să ne transmiţi toate informaţiile 

necesare. In compte rendu **** cu privire la banchet a fost publicat, 
printre altele, şi acest cuvînt de salut care poartă semnătura ta. 
Iţi p oţi închipui ce-au mai jubilat văzînd că printre cei semnaţi 
se găseşte şi un redactor de la „N[eue] Rh[einische] Z [eitung] " .  

3 .  Povestea cu toastul lui Blanqui. Barthelemy, ca pretins 
blanquist, l-a rugat pe Blanqui să trimită un toast p entru banchet, 
şi Blanqui a trimis un splendid atac împotriva întregului guvern 

* - la curent. - Nota trad. 
** Wilhelm Pieper şi Konrad Schram.m. - Nota red. 

*** K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist". (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a U-a, p. 461-
500. - Nota trad.). - Nota red. 

**** - raP<Jrt. - Nota trad. 
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provizoriu, inclusiv Blanc et Comp. Barthelemy, năucit ca de o 
lovitură de · trăsnet, l-a prezentat, şi s-a luat hotărîrea să nu fie 
dat publicităţii. Dar Blanqui ştia cu cine are de-a face, şi textul 
toastului a ap ărut în ziarele pariziene, c;hiar în timpul cînd avea 
loc banchetul, stricînd tot efectul. Micul escroc sentimental L. Blanc 
a declarat în „Times ", iar întregul comitet - Willich, Schapp[er], 
L. Bl [anc] , Barthelemy, Vidil etc. - în „Patrie" că n-au ştiut nimic 
·despre toast. Dai la acest comunicat „Patrie" a adăugat că Antoine, 
cumnatul lui Blanqui, căruia ziarul i-a cerut informaţii, a trimis 
toastul d-lui Barthelemy, unul dintre semnatarii declaraţiei; şi 
chitanţa de primire se află în mîna sa: După aceea, Barthelemy a 
declarat că toate acestea sînt aqevărate, că ia toată vina asupra lui, 
că <J. minţit """"'."" toastul l-a primit, dar nu l-a .dat pu.blicităţii ca să 
nu distrugă armonia. Din nefericire însă, în acelaşi timp fostul 
căpitan de dragon

.
i Vidil a declarat că recunoaşte totul : Barthel[emy] 

a prezentat comitetului textul toastului, şi comitetul a hotărît să 
nu fie dat publicităţii. Iţi poţi închipui cum s-a compromis toată 
această bandă I Noi am tradus toastul în germană şi l-am difuzat 
în 30 OOO de exemplare în Germania şi în Anglia 5oo. 

· In timpul mobilizării 507 din noiembrie, în temeiul unor scrisori 
· falsificate, Willich a ajuns la un asemenea entuziasm, încît a vrut 

să revioluţioneze Jumea •cu ajwtorul LaI11dwehrului prusian. D�spunem 
de documente şi de proiecte revoluţionare cum nu se poate mai 
comice în .acest sens. La momentul oportun vor fi folosite. , In 
primul rînci se preconiza eradicarea „elementelor scriitoriceşti" şi 
proclamarea dictaturii ţăranilor mobilizaţi din Eifel. Malheureuse-
ment il n'en . fut rien *· 

· 

De atunci aceşti mari bărbaţi, care au încheiat o alianţă între 
ei şi şi-au garantat unul altuia dreptul la 'dominaţie şi nemurire, 
se străduiesc să-şi cucerească cît de cît o poziţie. Totul e zadarnic. 
Trebuie să se mulţumească cu faptul că nici una dintre perchezi
ţiile şi arestările efectuate în Germania nu a fost o urmare a legă
turilor întreţinute cu ei. 

Noi însă avem satisfacţia că ne-am desprins de toată această 
plebe flecară, confuză şi neputincioasă a emigraţiei londoneze şi, 
în sfîrşit, putem din nou să lucrăm nestînjeniţi. Acum putem trata 
cu o totală indiferenţă ticăloşiile fără număr la care se dedă această 
adunătură. Am fost întotdeauna mai presus de această adunătură şi, 
ori de cîte ori a avut loc o mişcare serioasă, am dominat-o, expe
rienţa practică căpătată după 1848 ne-a învăţat foarte mult, iar 
perioada liniştită de după 1850 am folosit-o în mod util, ca să con-

* - Din nefericire, n-a' ieşit nimic. - Nota lrad. 
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tinuăm să tocim. Cînd va interveni ceva, vom avea asupra lor o şi 
mai mare superioritate, şi în domenii la care nici nu se gîndesc. Pe 
lîngă toate celelalte, mai avem un mare avantaj faţă de ei : toţi 
sînt carierişti, iar noi nu. E inexplicabil cum se poate ca, după 
toate experienţele trăite, să mai existe asemenea neghiobi a căror 
ambiţie supremă să fie ca le lendemain meme de la premiere 
insurrection victoireuse * - pe care ei o numesc revoluţie - să 
intre în oriice gi.ivern, şi după vreo lună să fie călcaţi în picioare 
sau compromişi şi daţi la o parte, aşa cum s-a întîmplat cu Blanc 
şi cu Flocon în 1848. Inchipuie-ţi un guvern Schapper-Gebert-Meyen
Haude-Willich I Din păcate, -sărmanii de ei nu vor avea niciodată 
o asemenea satisfacţie ; din nou se vor trezi la coadă şi, în această 
situaţie, vor mai reuşi să creeze o oarecare zăpăceală în oraşele 
mici şi în rîndurile ţăranilor. 

Tu, de fapt, ce faci la Geneva ? Se spune că eşti soţ şi tată 
�i, totodată, în relaţii foarte prieteneşti cu Moses ** - din interes 
faţă de Mosesoaia. Alţii spun că toate astea sînt numai bîrfeli, 
dar pentru noi, care ne aflăm la o distanţă de rece grade latitudine, 
e greu să judecăm. Freiligrath este şi el la Londra şi scoate un nou 
volum de poezii. Weerth locuieşte la Hamburg şi, ca şi mine, pînă 
la viitoarea încăierare, face corespondenţă comercială. Din călătoria 
lui în Spania n-a adus nimic, nici măcar o blenoragie. De altfel, 
luna aoeasta vine la Londra. Wolff cel roşu a trecut prin diverse 
faze ale irlan!dofilismului, ale[„.] *** burgheze, ale nebuniei şi prin 
�lte stări interesante şi a abandonat definitiv rachiul pentru half 
and halif ****· Pere Marx se duce zilnic la bibliotecă şi 'Îşi sporeşte 
în ch�p uluitor atît .cunoştinţele, dt şi fomiHa. Iar eu beau rom şi 
apă, tocesc, mă ocup oeu fire -de bumbac şi mă plictisesc. Acestea 
sînt <pe scurt treburile noastre personale. 

Intrucît arestările din Germania ne determină să căutăm din 
nou, prin toate mijloacele, să restabilim legăturile şi să preluăm 
unele însărcinări care fuseseră încredinţate altora, trebuie să-mi 
scrii cît mai curînd cum stau lucrurile în Elveţia. Aşadar, răspunde 
imediat. Dacă doreşti şi alte lămuriri, indică-mi ce anume vrei să 

* - chiar a doua zi  după prima insurecţie victorioasă. - Nota trad. 

** Hess. - Nota red. 

*** Indescifrabil. - NBta red. 

**** - jumătate porter, jumătate bere. - Nota trad. 
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ştii. Trimite scrisorile pe adresa mea - care of Messrs Ermen & 
Engels, Manchester - via Calais. 

Manchester, 9 iulie 1851 

Publicat pentru prima oară 
tn : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV. 1934 
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Al tău 
F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 508 

la Ziirich 

Dr.agă Weydemeyer I 

[Londra] , 2 august 1851 
28, Dean Street, Soho 

Chiar acum am primit de la Engels scrisoarea ta şi mă grăbesc 
să-ţi răspund. Aş fi vrut, desigur, foarte mult - dacă nu a fost 
posibil să te reţin aici - cel puţin să te văd şi să vorbesc cu 
tine înp.inte de plecare. 

Dar dacă te-ai hotărît să pleci în America, acesta e momentul 
cel mai favorabil pentru a găsi acolo o sursă de existenţă, p'!"ecum 
şi pentru a fi de folos partidului nostru. 

E aproape sigur că vei primi un post de redactor la „New Yorker 
Staatszeitung ". înainte acest post i-a fost propus lui Lupus *· Iţi 
anexez o scrisoare a lui către Reichhelm, un coproprietar al ziarului. 
Asta-i tot în legătură cu chestiunile practice. Dar să nu pierzi 
vremea. 

In altă ordine de idei : în „Schnellpost " din New York, d-l Hein
zen împreună cu onorabilul Ruge îi atacă în fiecare săptămînă pe 
comunişti, în special pe mine, pe Engels şi pe alţii. Toate canaliile 
democratice de aici folosesc acest ziar ca o groapă în care îşi 
aruncă guano-ul ; pe acesta, ce-i drept, nu cresc nici grîne, nici 
fructe, în schimb buruieni cresc din abundenţă. In sfîrşit : Heinzen 
face mizerii lui „Staatszeitung " ,  care nici măcar unui asemenea duş
man nu-i poate veni de hac. 

* Wilhelm Wolff. - Nota red. 



526 97. Marx către Joseph Weydemeyer. 2 august 1851 

Oricare ar fi politica pe care o promovează „Staatszeitung" în 
ceea ce priveşte America, în domeniul politicii europene vei avea 
la voix libre *· Heinzen, în general, se dă acolo drept un mare 
scriitor. Presa americană va fi bucuroasă că vine la ei un om care 
să-i dea peste nas acestui flecar lăudăros. 

Dacă vei fi redactor, noi îţi vom acorda tot sprij inul în munca 
ta. Din păcate, corespondentul din Londr,a al lui „St[aats] -zeitung " 
este golanul şi măgarul de Seiler. Şi lui Ruge, membru al guvernului 
european, trebuie să i se închidă gura. 

Articolul tău ÎIIIlpotriva lui Christ este bun. Nu am de făcut nici 
o modificare, ţin să relev numai că în cartierele industriale, în
tr-adevăr, muncitorii se căsătoresc pentru a stoarce bani exploatîn
du-şi copiii. E trist, dar e adevărat. 

Iţi poţi închipui în ce situaţie j alnică mă aflu. Soţia mea se 
prăpădeşte dacă mai continuă mult aşa. Veşnicele griji, lupta cum 
nu se poate mai meschină pentru viaţa de zi cu zi îi secătuiesc 
puterile. La acestea se mai adaugă ticăloşia duşmanilor mei, care 
n-au încercat încă niciodată să mă atace pe teme concrete şi. caută 
să se răzbune pentru propria lor neputinţă, răspîndind neînchipuite 
infamii pe socoteala mea şi terfelindu-mi reputaţia. Willich, Schap
per, Ruge şi o sumedenie de alte lep ădături democrate şi-au făcut 
din asta o specialitate. Cum vine cineva de pe continent, se şi 
apucă să-l prelucreze pentru ca, la rîndul lui, să se ocupe şi el de 
treaba asta. 

Zilele trecute „celebrul " referendar Schramm ** a întîlnit o 
cunoştinţă pe stradă şi numaidecît a început să-i şoptească : oricum 
s-ar sfîrşi revoluţia, toată lumea este de acord că Marx este 
perdu ***· Rodbertus, care are cele mai mari şanse de succes, va 
da imediat ordin să fie împuşcat. Şi aşa procedează toţi. Eu, bine
înţeles, îmi bat joc de toată această mîrşăvie şi nu mă las stînjenit 
nici o clipă în munca mea, dar îţi dai seama că soţiei mele, care 
e suferindă, care de dimineaţă pînă seara se frămîntă cu tot felul 
de griji, ducînd o viaţă lipsită de bucurii, şi al cărei sistem nervos 
e zdruncinat, nu-i face prea bine, căci nu există zi ca, prin diverşi 
bîrfitori imbecili, să nu ajungă pînă la ea miasmele pestilenţiale ale 
mocirlei democratice. Este pur şi simplu de necrezut cit de lipsiţi 
de tact pot fi unii oameni în această privinţă. 

* - mină liberă. - Nota trad. 
** Rudolph Schramm. - Nota red. 

*** - pierdut. - Nota trad. 
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De altfel, aici nici vorbă nu e de partide. Marii b ărbaţi, în 
ciuda pretinselor lor divergenţe, nu fac decît să-şi confirme unul 
altuia importanţa. Nici o revoluţie n-a aruncat la suprafaţă o 
gloată mai găunoasă. 

Dacă vei fi la New York, să treci pe la A. Dana de la „New 
York Tribune " şi să-i transmiţi salutări din partea mea şi a lui 
Freiligrath. Ţi-ar putea fi de folos. De îndată ce ajungi acolo, scrie-mi 
imediat, dar tot pe adresa lui Engels, căci lui îi e mai uşor să 
suporte spezele poştale. In orice caz mai aştept să-mi scrii cîteva 
rînduri înainte de a pleca pe mare. Cînd vine soţia ta, transmite-i 
toate cele bune din partea mea şi a soţiei mele. 

Dacă poţi rămîne la New York, nu vei fi chiar atît de departe 
de Europa, şi cum în Germania presa este cu desăvîrşire oprimată, 
lupta prin presă se poate duce numai acolo. 

Al tău 
K. Marx 

P.S. Chiar acum am aflat că marii b ărbaţi, Ruge şi clica lui, 
Kinkel şi clica lui, Schapper, Willich şi clica lor, precum şi interme
diarii dintre aceşti mari bărbaţi, Fiickler, Goegg şi clica lor, au 
creat o uniune-burete. Cunoşti povestea ţăr,anului care a vîndut 
fiecare baniţă de griu sUJb preţ. Dar, spunea el, C'antitatea va scoate 
p aguba. Aşa spun 'Şi omuleţii ăştia neputincioşi : numărul va esca
mota neputinţa. De alt.fel, cimentul care leagă acest aluat este ura 
împotriva „ cheii lui «N[eue] Rh[einische] Z [eitung] » " ,  şi în spe
cial împotriva mea. Cînd sînt o duzină la un loc, sînt nişrte tipi 
grozavi. 

Dacă nu te poţi înscăuna la „Arbeiterzeitung" din New York -
ceea ce, bineînţeles, ar fi cel mai bine - dacă, aşadar, vei fi nevoit 
să tratezi cu „Staatszeitung ",  fereşte-te de prietenul tău Kapp, care 
e mare şi tare acolo. Avem dovezi concrete că individul ăsta - nu 
ştiu din ce motive - e principalul intrigant împotriva noastră. 

Adi eu mon cher *. 

Publicat 1pent.ru prima oara 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

* - Adio, dragul meu. - Nota !rad. 
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Engels către Wilhelm Wolff 
la Londra 

Manchester, 6 august [18]5!t 

Dragă Lupus 
Chiar astăzi mă voi informa despre d-l Kendall şi mîine iţi 

voi comunica ce am aflat în legătură cu el. Dacă mă duc imediat 
I.a :el,. înainte ca tu să fi primit un răspuns în care ţi-ar da să 
înţelegi că contează pe tine, asta l-ar face să mă primească foarte 
rece şi să nu-mi spună tot ce e necesar. Gentlemenii ăştia sînt foarte 
formalişti. Hain s-a dus nu demult la Kendall ăsta să-i ceară un 
post şi s-a referit la mine, dar K[endall] nici măcar nu s-a obosit 
să-mi ceară referinţe despre el. Dacă după acest episod aş insista 
din nou pe lîngă K[endall] , asta n-ar putea decît să-ţi dăuneze. De 
îndată ce primeşti un răspuns de la el, comunică-mi ce ţi ... a scris -
mă voi duce imediat, voi afla ceea ce te interesează şi voi face tot 
posibilul să-i cîştig bunăvoinţa în favoarea ta. Desigur, dacă Has-· 
senpflug n-ar fi lansat un mandat de arestare împotriva ta, ai fi 
imediat angaj at. Dar va merge şi aşa. Dacă ţi-aş putea obţi11e aici 
un post oarecare, ar fi straşnic, dar, din păcate, am prea puţini 
cunoscuţi în acest line *, şi, în afară de aceasta, profesori particulari 
se iau aici numai pentru studiul limbilor modeme, iar profesori din 
aceştia sînt suficienţi. De altfel voi vedea dacă nu reuşesc să-l pun 
în mişcare pe Watts - el ia parte la educational movement ** şi 
acum are o sumedenie de legături. 

Al tău 
F. E. 

Pe viitor să lipeşti mai bine plicurile - scrisoarea ta a ve
nit + ** *  deschisă. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1 934 

* - domeniu. - Nota trad. 
** - mişcare de educaţie. - Nota trad. 

*** - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 

Se tipăreşte după manuscris. 
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Engels căt re Joseph Weydemeyer 509 
la ZO.rich 

Dragă vVeydemeyer 

52!:! 

Iţi mulţumesc foarte mult pentru datele pe care mi le-ai co
municat. Iţi voi fi foarte îndatorat dacă vei reuşi să mai obţii şi 
alte date de la Hoffstetter 510• Dar ·am crezut că tu 1îţi mai aminteşti 
titlurile unor manuale şi ale altor cărţi de şcoală militară ; am 
nevoie îndeosebi de lucrurile cele mai obişnuite şi mai generale 
care sînt cerute la examenele de sublocotenent şi de locotenent 
;şi de aceea în toate cărţile sînt considerate ca fiind ştiute. Pe 
Decker 511 mi l-am procurat încă în Elveţia într-o traducere franceză 
proastă şi fără planuri, dar Marx a pierdut această carte şi e puţin 
probabil s-o mai găsească. De atlas am să-mi fac rost, dar îmi 
mai trebuie şi o hartă a Ungariei. Văd că statul-major austriac a 
publicat mai multe lucrări de acest fel. Spune-mi dacă harta ta este 
din acestea şi cit costă. In cazul cel mai rău, tot este mai folositoare 
decît marele Stieler. Pentru Baden şi în special pentru graniţa de 
pe Rin dintre Baden şi Elveţia am hărţi destul de bune din timpul 
campaniei u2• Prin Weerth, care locuieşte acum din nou la Hamburg, 
voi afla preţurile şi voi hotărî atunci ce să cumpăr. Dar, repet, aş 
fi foarte buC'Uros dacă mi-ai procura unele informaţii. 

E foarte prost că pleci în America. Dar, ca să spun drept, nu 
ştiu ce altceva te-aş putea sfătui din moment ce în Elveţia nu poţi 
găsi ceva potrivit. La Londra nu-i uşor să te descurci, Lupus n-a 
găsit încă nimic. Işi caută şi el un post acolo, şi mă străduiesc şi 
eu să-i găsesc ceva aici, dar pînă acum fără succes. In muzică este 
o concurenţă teribilă. Apres tout * New Yorkul nu este chiar atît 
de departe de Anglia şi mai ales de Manchester ; vapoarele fac 
curse regulate, străbăbînd acest drum de miercuri şi pînă s:îmbăta 
următoare ; călătoria durează rareori zece zile în cap. La New York 
îl vei 1înbîlni şi ipe micul Becker ** cel roşu. El a fost în ultimul 
timp expeditorul lui 11Arbeiterzeitung " ,  dar nu ştiu dacă mai e 
acolo, deoarece de mult n-am mai auzit nimic despre el. Ultima lui 
adresă era : 24, North WiUiam Street, upstairs *** ; dacă nu-i cu
noşti •adresa actuală, o poţi cu siguranţă afla ·la Lievre, Shakespeare 

* - La urma urmei. - Nota trad. 
** Probabil, Max Joseph Becker. - Nota red. 

*** - ultimul etaj. - Nota trad. 
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Hotel, sau la „Staatszeitung" .  La New York, de altfel, este foarte 
mult de făcut şi se simte acut lipsa unui reprezentant permanent al 
partidului nostru c'are să ifie şi bine pregătit sub raport teoretic. Vei 
[nbîlni tot felul de elemente ; cea mai mare greutate rle care te vei 
lovi este faptul că germanii, pe care i-ai putea folosi şi icare au o 
oarecare <valoare, se americanizează repede şi nu mai vor să se în
toarcă în patrie. In plus, trebuie să se ţină seama de condiţiile spe
ciale din America - uşurinţa cu care surrplusu'l de populaţie se 
scurge la sate, icreşterea inevitabil rapidă şi într-un ritm tot mai ac
celerat a ipro$perităţii ţării, datorită căreia onînduirea burgheză le 
apare ca un beau iideal * etc. Dintre germanii de acolo, 1cei care in
tenţionează să se întoar·că sînt .în cea mai mare parte nişte tipi de
căzuţi, care au tras foloase de pe urma revoluţiei, a la Metternich şi 
Heinzen ; ăştia sînt pe cit de ja[nid pe atiît de neînsemnaţi. IJ)e alt
fel, vei găsi la New York toate scursorile patriei Imperiale 513• Dar 
nu IIIlă iindoiesc că vei rezista aicolo. In afară de New York, o loca
litate acceptaibilă e St. Louis ; Phila!delphia şi Boston sînt Illişte cui
buri inlfoote. Ar fi minunat dacă ai putea pune mina pe ziar. Dacă 
nu,· ·caută să te aranjezi la „New Yorker Staatszeitung " ,  care ne este 
foarte favorabil şi ale cărui corespondenţe din Europa au fost tot 
timpul sub controlul nostru. 

Cel mai bine e să trimiţi scrisorile de acolo pe adresa mea. In 
cazul acesta spezele p oştale le va suporta firma. 

Despre cazarmă prea multe n-am mai auzit, în afară doar că 
Willich s-a certat cu banda asta şi a plecat din cazarmă. Dup ă 
cum 1�mi scrie Ma'rx, scheletul armatei <viitorului a fost distrus **, şi 
WiHich s-a pomenit .fără Besanc;on. Quelle horreur ! *** Dar W[iQlich} 
ăsta nu e numai un prost, e şi un om mîrşav, perfid şi răutăcios ; 
răutatea lui, pusă în slujba unei colosale, inimaginabile vanităţi şi 
autoadmiraţii, nu cunoaşte nici o limită. N-am întîlnit niciodată un 
asemenea mincinos. Te rog să mă crezi c ă  literalmente niciodată 
n-am auzit un adevăr ieşind din gura lui. Nu-ţi poţi închipui ce a 
făcut din acest individ ideea fixă că el este omul al cărui geniu 
militar, politic şi social-organizatoric trebuie să ducă revoluţia la 
victorie şi la desăvîrşire. Desigur, această manie a crescut treptat. 
11 socot în stare de orice mîrşăvie, totuşi nu cred că de data asta 
a săvîrşit de�a dreptul o trădare. Povestea cu Hamburgul s-a pe
trecut altfel ; trădătorul nu este Bruhn - singurul agent de acolo 
al lui W[illich] şi Schapper. Se spune că Haupt a pălăvrăgit, dar nu 
pot crede acest lucru. 

* - frumos ideal. - Nota trad. 
** Vezi volumul de faţă, p. 273-274. - Nota red. 

*** - Ce îngrozitor I - Nota trad. 
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Lăsăm această bandă, bineînţeles, să facă tot ce vrea - în
treaga ei activitate se limitează, desigur, la lăudăroşenie, la făurirea 
unor planuri smintite şi la înjurături la adresa noastră. Toate astea 
ne sînt complet indiferente. Nu este nevoie s-o supraveghem, acest 
lucru îl face pentru noi poliţia prusiană. La cîrciuma lui Schărttner, 
unde îşi au ei sediul, nu se rosteşte un cuvînt care să nu fie 
raportat poliţiei. 

In orice caz, să mai îmi scrii o dată înainte de a pleca. Dă-mi 
numele vasului cu care călătoreşti, ca să pot afla din ziarele de aici 
ziua cînd soseşti la New York. Din New York comunică-mi imediat 
adresa. - Adresa lui Marx e 28, Dean Street, Soho Square, London. 

Multe salutări. 

Al tău 
F. Engels 

Manchester, 7 august 1 851  

A i  mai auzit ceva d e  Dronke ? Este încă la Geneva, adresa i-o 
poţi afla de la Schuster. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed, I rusă, vol. XXV, 1934 

1 00 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Ebn�r 514 
la Frankfurt pe Main 

(Copie) 

[Londra, a doua jUilllătate a lunii 
August 1851) 

. „Aţi citit, probabil, în diverse ziare germane articolul, reprodus 
din publicaţia semiguvernamentală „Lithographische Correspondenz " , 
în care emigraţia germană oficială din Londra anunţă cititorilor 
înfrăţirea ei, constituirea ei într-o organizaţie unitară. Intreaga 
democraţie dornică de înţelegere se împarte în trei clici : clica lui 
Ruge, clica lui Kinkel şi clica de nedescris a lui Willich. Intre aceste 
trei clici planează zei intermediari : publicişti mărunţi ca Meyen, 
Faucher, Oppenheim etc.,  foştii conciliatori 515 berlinezi, în sfîrşit 
Tausenau cu cîţiva austrieci. 
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lncepem, cum se şi cuvine, cu A. Ruge, a cincea roată la căruţa 
·democraţiei centrale europene 516• E drept, A. Ruge nu a venit la 
Londra ca un bărbat acoperit cu lauri. Despre el se ştia numai că 
într-un moment critic a şters-o din Berlin şi mai tîrziu i-a solicitat 
zadarnic lui Brentano funcţia de ambasador la Paris ; că în decursul 
întregii perioade a revoluţiei, ori de cite ori se răspîndeau iluzii, el 

Je îmbrăţişa fără să clipească şi, într-un moment de entuziasm, a 
făcut chiar descoperirea că actualele conflicte se rezolvă cel mai 
'UŞor „prin formula Dessau•.  Aşa numea el farsa regal-constituţional
democratică a micului stat model. Dar era ferm hotărît să ajungă la 
Londra un mare bărbat. Aşa cum a procedat întotdeauna, a făcut 
·diligenţe pentru a stabili o legătură cu unul din ziarele democratice 
de provincie din Germania şi să aibă astfel posibilitatea de a informa 

nestîmjenit pe cititorii germani despr:e importanta sa persoană. De 
data aceasta sorţii au căzut pe „Bremer Tages-Chronik" . Acum 
Ruge putea să-şi continue operaţiile. Intrucît vorbeşte o franceză 
stricată, nimeni nu-l poate împiedica să se prezinte străinilor drept 

-cel mai important bărbat al Germaniei, Mazzini însă l-a apreciat 
numaidecît, foarte just, drept un homme sans consequence *, căruia 
îi poate porunci fără j enă să contrasemneze manifestele sale în 

numele germanilor. Aşa a devenit A. Ruge a cincea roată la căruţa 
..guvernului provizoriu al Europei şi, cum s-a exprimat cîndva Ledru
Rollin : l'homm.e de Mazzini **, A. Ruge a simţit că şi-a depăşit 
propriul său ideal. Dar acum .trebuia să le dea lui Mazzini şi iLedru
Rollin impresia de forţă şi să le arate că în balanţă urmează să se 

.arunce mai mult decît un nume dubios. A. Ruge se hotărî să săvîr
şească trei fapte mari. lmpreună cu d-nii Haug, Ronge, Struve şi 
'Kinkel a înfiinţat un aşa-numit comitet central german 517• A fondat 
o revistă intitulată modest „Der Kosmos" şi, în sfîrşit, a lansat un 
împrumut de zece milioane de franci ce urma să fie subscris de 
poporul german, căruia, ca o compensaţie, i-a garantat cucerirea 
libertăţii. Cele zece milioane nu au fost subscrise, „Kosmos " şi-a dat 
-obştescul sfîrşit, iar comitetul central s-a descompus în elementele 
sale iniţiale. „Kosmos" a apărut numai de trei ori. Stilul clasic al 
lui Ruge i-a pus pe fugă pe cititorii profani. Totuşi, datorită revistei 
„Kosmos",  A. Ruge a putut să-şi expună pe hîrtie mirarea că regina 
nu l-a invitat pe el la castelul Windsor, ci pe d-l von Radowitz, 
să-şi 1întocmească el ,însuşi scrisori de salut .din Germania, „în cali
tate de guvern provizoriu " ,  şi să dea prilej credulilor săi prieteni 
.să-şi exprime anticipat regretul că la înapoilnea sa în patrie „tre-

* - om fd.ră importanţă. - Nota trad. 
** - omul lui Mazzini. - Nota lrad. 
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burile de stat" îl vor împiedica să întreţină orice relaţii p articulare 
mai intime. 

Nici n-a apărut bine apelul pentru subscrierea la împrumutul 
de zece milioane, semnat de d-nii Ruge, Ronge, Haug, Struve, 
Kinkel 518, şi dintr-odată s-a răspîndit zvonul că în City ar circula 
o listă de subscripţie pentru a-l trimite pe Struve în America ; pe de 
altă parte, „Kolnische Zeitung" a publicat o declaraţie a doamnei 
Johanna Kinkel în 'Sensul că soţul ei nu a semnat acest apel şi a 
şi ieşit din comitetul central abia format. 

Intreaga înţelepciune politică a d-lui Struve dinainte şi dup ă 
revoluţia din martie s-a limitat, după cum se ştie, la propovăduirea 
„urii împotriva suveranilor " .  Totuşi, la Londra s-a văzut nevoit să-şi 
ofere articolele, contra bani sunători, ziarului * german al ducelui 
Karl von Braunschweig şi chiar să se supună înaltei cenzuri a 
d-lui duce însuşi. Lui Mazzini i s-a relatat acest lucru, şi cînd 
d-l Slruve a vrut să-şi vadă numele strălucind sub drculara euro
peană, Mazzini i-a interzis acest lucru. Struve şi-a scuturat p rafal 
de pe picioare şi, cuprins tde o mare mînie faţă de comitetul central, 
a plecat la New York pentru a aclimatiza acolo ideea lui fixă, ine
vitabilul .său „Deutscher Zuschauer" .  

In ceea ce-l priveşte pe Kinkel, acesta, ce-i drept, aşa cum 
a bîrfit A. Ruge în ziarul newyorkez „Schne1'1post" ,  nu a semnat 
apelul, dar l-a aprobat ; planul apelului a fost întocmit chiar in 
camera lui, s-a obligat să trimită el însuşi un număr de exemplare 
în Germania, şi a ieşit din comitetul central numai pentru că nu el, 
ci generalul Haug a fost ales preşedinte. A. Ruge şi-a însoţit acea-stă 
informaţie cu atacuri vehemente la adresa „vanităţii" lui Kinkel, 
pe cam l-a numit un Beckerath democrat, precum şi cu insinuări la
adresa d-nei Johanna Kinkel, căreia îi sînt deschise asemenea ziare 
rău famate cum este „Kolnische Zeitung". 

Aşadar, comitetul central democrat s-a redus la d-nii Ruge, 
Ronge şi Haug ; chiar şi A. Ruge şi-a dat seama că, cu această 
sfintă treime, nu numai că nu se poate crea o lume nouă, dar, în 
general, nu se poate crea nimic. Totuşi, neobositul Ruge nu voia 
încă să admită că a pierdut jocul. Pentru acest mare bă.rbat  important 
era, în general, să facă şi să întreprindă ceva care să-i dea aerul unui 
om preocupat ele combinaţii politie'e profunde şi, în primul rînd, să-l 
îndreptăţească să-şi dea importanţă, să alerge de colo-colo, să ducă 
tratative, să se ocupe cu trăncăneli şi notiţe în ziar pline de mul
ţumire de sine. Spre norocul lui, la Londra a sosit Fickler. Acesta, ca 
şi ceilalţi germani tdin sud, Goegg şi Siegel, era dezgustat de ma
nierele pretenţioase ale d-lui Kinkel ; Siegel nu era de loc dispus 

* , .Deutsche Londoner Zeitung". - Nota red. 
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să se supună comandamentului suprem al lui Willich, şi nici Goegg 
nu voia să adopte planurile acestuia de a crea o lume mai bună. In 
sfîrşit, toţi trei cunoşteau prea puţin istoria filozofiei germane pentru 
a nu-l considera pe Ruge un gînditor remarcabil, erau prea naivi 
pentru a nu se lăsa amăgiţi de falsa lui simplitate, şi nişte filistini 
prea cinstiţi p entru a nu lua au serieux * tot tărăboiul aşa-numitei 
emigraţii. După cum scrie unul dintre ei ** într-o scrisoare către 
redacţia ziarului newyorkez „Schnellpost " ,  ei au hotărît să încerce 
să se unească cu celelalte clici, pentru a restabili prestigiul muribun
dului comitet central. Dar, se plînge acelaşi corespondent, sînt 
puţine speranţe ca această intenţie bună şi pioasă să fie realizată i 
Kinkel continuă să urzească intrigi ; împreună cu salvatorul ***, cu 
biograful **** său şi cu oîţiva locotenenţi rpmsieni a 'ÎDlfiin�at un 
comitet, care urmează să acţioneze în culise, să se extindă încetul 
cu încetul în secret, să pună stăpînire pe cît posibil pe b anii de
mocraţiei şi apoi dintr-odată să pornească o activitate făţişă în 
calitate de partid puternic al lui Kinkel. Or, aceasta nu este nici 
cinstit, nici drept, nici raţional. Ruge nu s-a putut abţine de a da, 
chiar în acelaşi număr al ziarului, unele lovituri pe la spate „mar
tirului absolut" .  In aceeaşi zi în care ziarul newyorkez aducea 
această bîrfeală la Londra, a avut loc prima festivitate oficială a 
înfrăţirii clicilor adverse. Şi nu numai atît. Prin ziarul newyorkez 
„Schnellpost" ,  A. Ruge recrutează în America oameni care să 
subscrie la nefericitul împrumut european. Kinkel, care a dezavuat 
în „KOlnische Zeitung " acea.stă întreprindere ridicolă, �ndeamnă 
publicul, pe cont propriu, în ziarele de peste ocean, să subscrie la 
împrumut, adăugînd că banii trebuie trimişi omului care se bucură 
de cea mai mare încredere ; se înţelege de la sine că acest om 
este el. 

Pentru început a cerut un acont de 500 I.st., pentru a fabrica 
banii de hîrtie revoluţionari. Ruge nu pierde vremea şi anunţă prin 
„Schnellpost" că el, A. Ruge, este casierul comitetului central de
mocrat şi la el se pot găsi obligaţii gata pregătite ; aşadar, cine 
are de pierdut 500 I.st. e mai bine să-şi procure pentru această 
sumă obligaţii gata confecţionate, decît să cumpere obligaţii încă 
inexistente. Şi redacţia ziarului „Schnellpost" declară destul de făţiş 
că, dacă d-l Kinkel nu renunţă la manevrele sale, va fi considerat 
duşman al revoluţiei. In sfîrşit, în timp ce Ruge îşi depunea la 
„Schncllpost" porţia sa de bîrfeală săptămînală, se prezenta în 

* - în serios. - Nota trad. 
** Goegg. - Nota red. 

*** Karl Schurz. - Nota red. 
**** Adolph S trodtmann. - Nota red. 
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coloanele acestui ziar drept omul viitorului şi se cinstea atribuin
du-şi toate rangurile c are se cuvin celei de-a cincea roată. la căruţă, 
Kinkel scria în „New Yorker Staatszeitung " ,  concurentul direct al 
lui „Schnellpost" : 

„Dup ă cum vedeţi, de partea cealaltă a Oceanului Atlantic 
războiul este dus după toate regulile artei, în timp ce de partea 
aceasta oamenii îşi dau unul altuia sărutul lui Iuda " .  

Dacă mă întrebaţi cum s e  face că un A .  Ruge, un o m  care 
în practică s-a dovedit întotdeauna complet incapabil, iar în teorie 
e de mult sfîrşit şi nu se distinge decît printr-un stil clasic confuz, 
cum se face că mai poate juca un rol, voi remarca, în primul rînd, 
că rolul lui este o curată minciună gazetărească, pe care el se stră
duieşte s-o răspîndească şi de al cărei adevăr vrea să se convingă 
el însuşi şi să-i convingă şi pe ceilalţi prin tenacitatea lui extra
ordinară şi prin tot felul de mijloace meschine. In ceea ce priveşte 
însă poziţia lui în rîndurile aşa-zisei emigraţii de aici, este tocmai 
ceea ce i se potriveşte, deşi el nu-i decît o rigolă în care se scurg 
toate contradicţiile, inconsecvenţele şi mărginirea acestei democraţii. 
In calitate de reprezentant clasic al nebulozităţii ideologice şi al 
confuziei caracteristice emigraţiei, în calitate de Confucius al ei, îşi 
ocupă pe drept postul pe care îl are în rîndurile ei. 

Din cele de mai sus aţi văzut cum Kinkel ba o ia înainte, ba 
rămîne în urmă, ba porneşte o acţiune, ba o dezavuează - în funcţie 
de direcţia spre care, după părerea lui, se îndreaptă sentimentele 
poporului. Intr-un articol pentru efemerul „Kosmos "  s-a entuziasmat 
îndeosebi în faţa unei oglinzi uriaşe expuse la Palatul de cristal 510• 

Acesta este omul : oglinda este elementul lui vital. In primul rînd 
şi în fond, el e un actor. Ca martir par excellence al revoluţiei 
germane, aici, la Londra, el a primit onorurile cuvenite celorlalte 
victime căzute în luptă. Dar, lăsîndu-se plătit şi onorat oficial de 
burghezia liberal-estetică, în spatele acestei burghezii, el întreţine 
legături interzise cu fracţiunea extremistă, reprezentată de Willich, 
a emigranţilor dornici de înţelegere, gîndind că în felul acesta îşi 
asigură deopotrivă delectarea cu prezentul burghez şi dreptul la 
viitorul revoluţionar. In timp ce aici trăieşte în condiţii care, în 
comparaţie cu situaţia lui anterioară de la Bonn, pot fi considerate 
strălucite, scrie la St. Louis că locuieşte şi trăieşte aşa cum se 

cuvirne unui reprezentant al săracilor. Aşadar, fui .raporrt:urile cu 
burghezia respectă eticheta statornicită, şi în acelaşi timp face reve
renţe respectuoase proletariatului. Dar întrucît la el puterea imagina
ţiei domină glasul raţiunii, nu poate evita grosolăniile şi aroganţa 
parvenitului, ceea ce îndepărtează de el pe filistinii de treab ă din 
rîndurile emigraţiei. Se spune că în momentul de faţă intenţionează 
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să facă un turneu în Anglia pentru a citi în diverse oraşe prelegeri 
în faţa negustorilor germani, a primi omagii şi a transplanta în 
nordica Anglie privilegiul de a culege două recolte pe an, pe c are-l 
au de obicei numai ţările sudice. Ki111kel se înşală dacă se consideră 
un ambiţios. El nu e decît un vanitos la maximum, şi soarta n-ar 
putea să-i j oace acestui fabricant de vorbe goale, de altfel nepri
mejdios, o festă mai grozavă decît dacă i-ar îndeplini dorinţele şi 
l-ar pune într-o situaţie serioasă. In acest caz ar suferi un fiasco 
total şi iremediabil. 

In sfîrşit, despre Willich mă mulţumesc să vă comunic părerea 
cunoscuţilor lui. Toţi îl consideră un fantezist mărginit. Ii contestă 
talentul şi de aceea îl proclamă un „caracter" *· El e mulţumit de 
această poziţie şi se foloseşte de ea cu mai multă şiretenie prusiană 
decît era de aşteptat. Acum îi cunoaşteţi pe marii bărbaţi ai 

viitorului. 
In general, masa emigraţiei oficiale e formată, cu foarte puţine 

excepţii, din nulităţi ; fiecare dintre ei se socoate o unitate dacă 
împreună cu ceilalţi formează o duzină. Aşa se explică veşnicele 
lor încercări de a se uni şi a se contopi, care eşuează în permanenţă 
din pricina unor certuri mărunte, a intrigilor, ticăloşiei şi rivalităţii 
acestor petits grands hommes ** ,  dar sînt mereu luate de la capăt. 
In timp ce se împroaşcă cu noroi un11l pe altul în revistele nord
.americane, ei socot că în faţa Germaniei trebuie să se prezinte ca 
un front unic şi,  adunaţi într-un mare conglomerat de intrigi, îşi 
închipuie că în felul acesta creează efectul unei forţe şi corpus 
venerabile ***. Mereu se conving ei înşişi că le 1li,pseşte ceva pen
tru a impune oamenilor ; de aceea se ocupă cu rec'rutarea organizată 
a fiecărui emigrant nou sosit. Eforturile lor de a-l face pe Freiligrath, 
pe care acum îl pedepsesc cu tăcerea, să se depărteze de Marx şi 
de a-l atrage de partea lor au fost pe cît de insistente, pe atît, bine
înţeles, de sterile. Pentru a-l cîştiga de partea Ligii celor drepţi, 
Kinkel a încercat toate mijloacele, iar A. Ruge i s-a adresat chiar 
în scris. Acum, desigur, Freiligrath, ca şi W. Wolff şi alţi emigranţi 
care se ţin departe de toate aceste intrigi, nu face parte din „emi
graţie ca atare" . !ncă un nume r Dacă aceşti capuţini ai revoluţiei, 
aceşti călugări cerşetori, ar avea ceva de dat, ar da un regat pentru 
încă un nume şi, îndeosebi, pentru un nume atît de popular cum 
este cel al lui Freiligrath. Carierişti şi vînători de popularitate -
din aceştia e formată întreaga masă a emigraţiei. Domnii ăştia ored 

* Aluzie la un vers din capitolul XXIV al poemului satiric de Heine „Atta 
Tron• - „Chiar dacă„. talent n-are - e un caracter•. - Nota red. 

** - mici oameni mari. - Nota trad. 
*** - o organizaţie demnă de respect. - Nota trad. 
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că revoluţia este iminentă şi trebuie, bineînţeles, să se pregătească 
pentru ea. Astfel, membrii Adunării imperiale au organizat în Elveţia 
o coaliţie asemănătoare, în cadrul căreia viitoarele posturi au şi fost 
împărţite după principiul ierarhic, în ordine numerică. Şi s-a dat 
o luptă aprigă pentru a se stabili cine trebuie să reprezinte nr. 1 7  
sau nr. 18. 

Vă miraţi că aceşti domni fac din semiguvernamentalul 11Litho
graphische Correspondenz u un 11Moniteuru al lor. Nu vă veţi mai 
mira dacă vă voi spune că unul dintre •scribii lui mîzgăleşte regulat 
ÎIIl 11Nooe iPreussische Zeitung " ,  altul ,slugă:reşte la publicaţia rusofilă 
11Morning Chronicleu etc. etc. Dar acest lucru nu se face nicidecum 
fără ştirea emigraţiei oficiale. Mai mult, prima lor adunare generală 
a fost deschisă dîndu-se citire unui articol din 11Lithog [raphische} 
C[orresponden} z u .  Ei dispuneau de aproximativ 50 de oameni, la a 
doua adunare acest număr s-a redus la mai puţin de jumătate. 
Sămînţa discordiei a încolţit din plin în rîndurile acestor oameni 
dornici de înţelegere, care, de altfel, reprezentau numai „vîrfurile 
emigraţiei", după cum s-a exprimat confidenţial unul dintre ei. Din 
vulgul .profan al emigra.nţiîl.or-muncitori nu era nimeni. Dacă emi
graţia înfrăţită are un punct comun, acesta e ura ei fanatică împo
triva •lui Marx, ură capabilă s-o .împingă ia orice prostie, orice 
josnicie, orice intrigă pentru a-şi potoli sentimentul de ciudă şi de 
iritare pe care i-o provoacă această bete noire *· Domnii ăştia 
n-au considerat sub demnitatea lor să intre în legătură chiar şi cu 
Beta sau Bettziech, fost colaborator la 11Gesellschafteru al lui Gubitz, 
şi, prin intermediul acestui mare scriitor şi patriot, au insinuat în 
organul de presă al veselului cîrciumar Louis Drucker că Marx ar 
fi spion, pe motiv că e cumnat cu ministrul prusian von Westphalen. 
Singura dată cînd d-l von Westphalen a avut ceva de-a face cu 
Marx a fost atunci cînd, prin sechestrarea tipografiei lui Becker şi 
arestarea lui H. Becker la Koln, a împiedicat editarea unei culegeri 
de articole ale lui Marx pe care Becker începuse s-o scoată şi din 
care apăruse un volum, precum şi atunci cînd a împiedicat editarea 
unei reviste care se afla tocmai sub tipar. Ura împotriva lui Marx 
a crescut şi mai mult în urma publicării de către guvernul saxon a 
unei Adrese 520 a comunişitilor al cărei autor era considerat Marx. 
De altfel, Marx, care de cîţiva ani e complet absorbit de elaborarea 
unei critici şi istorii a economiei politice, nu are, ca şi Freiligrath 
şi prietenii lor comuni, nici timp şi nici chef să răspundă la clevetirile 
emigraţiei înfrăţite. 

Dar cu cît sînt ignoraţi mai mult, cu atît aceşti mopşi ai viitoru
lui latră mai furioşi. Gustav Julius, mort de timpuriu, un om cu 

* - sperietoare (textual : animal negru) . - Nota trad. 
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gîndire critică şi cu cultură ştiinţifică, pe care emigraţia de asemenea 
şi-l revendică acum, era atît de plictisit de intrigile lor goale şi 
prosteşti, incit cu cîteva săptămîni înainte de moarte a trimis unui 
ziar nord-german o descriere amănunţită a emigraţiei ; acesta însă 
a refuzat s-o publice„. 

Publicat 1pentru prima oară 
in „Mitteilungen des iis.tex
reichischen Staatsarchivs• , 
Bd. 9, Wien, 1956 

1 0 1  

S e  tipăreşte după copia scrisorii, 
făcută de o mină necunoscută 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 521 

la Zi.irich 

Dragă Weydemeyer I 

[Londra], 1 1  septembrie [1851) 
28, Dean Street, Soho 

Lupus i-a scris cunoscutului său de la „Staatszeitung u în legătură 
cu tine. Rău e numai că nu de mult s-a oploşit acolo d-l Kinkel. 
Pe de altă parte, s-a întîmplat şi un lucru bun : ziarul d-lui Heinzen, 
„Schnellpost " din New York, a fost nevoit să se declare în stare de 
faliment. Domnii Hoff şi Kapp încearcă acum să fondeze un nou 
ziar pe acţiuni. ln orice caz, acum este un moment prielnic pentru 
speculaţiile de presă. 

Marii bărbaţi de aici s-au certat definitiv. Se comportă de parcă 
ar fi urmaşii lui Alexandru şi trebuie să împartă între ei imperiul 
macedono-asiatic, Ies dr6les * I 

Dacă aş fi avut mai multe relaţii aici, aş fi căutat să-ţi obţin un 
p ost de inginer feroviar sau aşa ceva. Din păcate, n-am nici un 
fel de legături. Or, eu sînt convins că în acest domeniu s-ar putea 
găsi de lucru aici. E prost că toţi sîntem short of money ** şi 
tu nu ai mijloace ca să poţi sta cîtva timp aici şi să te poţi orienta. 
Dar, dacă reuşeşti, într-adevăr, să-ţi realizezi planul cu New Yorkul, 
în cazul unei revoluţii, tu acolo vei găsi, desigur, mai uşor mijloace 
ca să te întorci în Europa decît noi ca să plecăm de aici. 

* - caraghioşii. - Nota trad. 
** - stilimtoxaţi cu b!Lnii. - Nota trad. 
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Şi itotuşi ÎIIlli bat capul să găsesc o posibilitate să te instalezi 
aici, căci dacă pleci peste ocean, ce garanţii am că nu-ţi pierzi 
urma pe undeva prin Far West * I  Or, noi avem atît de puţine forţe, 
că trebuie să păstrăm oamenii capabili pe care-i avem. 

In afară de asta, ţi-ai ales o vreme proastă, nepotrivită pentru 
călătorie. Dar il n'y a rien a faire contre la necessite des choses **· 
Sînt convins că, cel puţin, dacă te duci acolo, nu vei trăi în mizeria 
în care trăim noi toţi aici. Şi de acest lucru trebuie să ţinem seama. 

D-l Mazzini a avut şi el prilejul să se convingă că epoca noastră 
este epoca dizolvării guvernelor provizorii „democratice " .  După o 
luptă înverşunată, minoritatea a ieşit din Comitetul italian ***· Ea 
reprezintă, pare-se, partea cea mai înaintată. 

Eu consider politica lui Mazzini fundamental greşită. Indemnînd 
Italia să mpă imediat cu Austria, el acţionează numai în interesul 
Austriei. Pe de altă parte, el uită că ar trebui să se adreseze ţărani
lor, acestei părţi asuprite de veacuri a Italiei, şi, prin faptul că 
uită acest lucru, pregăteşte noi resurse contrarevoluţiei. D-l Mazzini 
nu cunoaşte decît oraşele cu nobilimea lor liberală şi cu citoyens 
eclaires ****. Nevoile materiale ale populaţiei rurale italiene -
stoarsă de vlagă şi dusă în mod sistematic, ca şi ţărănimea irlandeză, 
la o totală istovire şi abrutizare - sînt prea mărunte pentru frazeo
logia avîntată a manifestelor lui cosmopolite-neocatolice-ideologice. 
Dar, fără îndoială, e nevoie de mult curaj pentru a declara burgheziei 
şi nobilimii că primul pas spre independenţa Italiei trebuie să-l 
constituie deplina eliberare a ţăranilor şi transformarea sistemului 
de arendă pe jumătate în proprietate burgheză liberă. Mazzini, după 
cît se pare, socoate că un împrumut de zece milioane de franci are 
o mai mare importanţă revoluţionară decît atragerea de partea sa a 
zece milioane de oameni. Mi-e foarte teamă că, în momentul critic, 
chiar guvernul austriac va schimb a forma de proprietate asupra 
pămîntului în Italia şi va face o reformă „galiţiană" 522• 

Spune-i lui Dronke că am să-i scriu peste cîteva zile. Calde 
salutări ţie şi soţiei din partea soţiei mele şi a mea. Mai gîndeşte-te 
dacă n-ar fi bine să încerci să te stabileşti aici. 

Publicat pentru prima oară 
în fotregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

* - vestul îndepărta<t. - Nota trad. 

Al tău 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradns din limba germană 

** - nu poţi face nimic ·împotriva necesităţii. - Nota trad. 
*** Vezi volumul de faţă, p. 323. - Nota red. 

**** - cetăţeni luminaţi. - Nota trad. 
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1 02 

Marx către Amalie Daniels 523 
la Koln 

[Londra, între 4 şi 8 octombrie 1851} 

Dragă d-nă Daniels I 
Desigur, nu mai e nevoie să spun cît de mult m-a impresionat 

arestarea soţului dv. şi despărţirea voastră. Ceea ce mă linişteşte 
este convingerea că organele judecătoreşti nu vor putea tărăgăna. 
prea mult această chestiune şi vor trebui s-o aducă spre judecare în 
faţa curţii cu juri. Sînt încredinţat că dv. şi soţul dv. sînteţi destul 
de tari pentru a înfrunta vicisitudinile sorţii. V-aş fi foarte recu
noscător dacă i-aţi da aducătorului acestor rînduri următoarele cărţi 
pentru mine„. 

Puhlicat pentru prima oară 
în „Kolnische Zeitung" nr. 275 
din 27 octombrie 1852 

1 03 

Se tipăreşte după textu! 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer I 

28, Dean Street, Soho 
Loodra, 16 octombrie 1 851 

I-am scris chiar eu lui A. Charles Dana, unul dintre redactorii 
lui „New York Tribune " ,  şi i-am trimis o scrisoare de recomandaţie 
pentru tine din partea lui Freiligrath. De aceea, tu nu trebuie decît 
să te duci la el şi să te referi la noi. 

Mă întrebi de un îndreptar statistic. Iţi recomand - întrucît 
conţine şi explicaţii economice - „The Commercial Dictionary" 
by MacCulloch 1845. Există şi cărţi mai noi, de exemplu, lucrările 
de statistică ale lui MacGregor 524, care sînt, poate, cele mai bune 
din Europa. Dar sînt foarte scumpe. Le găseşti, desigur, în una din 
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bibliotecile newyorkeze. MacCulloch însă este un îndreptar pe care 
trebuie să-l aibă orice ziarist. 

Pentru Anglia, special, se mai poate recomanda : Porter : „The 
Progress of the Nation " .  New edition 185 1 .  

Pentru istoria comerţului, în primul rînd : 
Tooke : „History of Prices " ,  3 volume, pma m 1 848. Pentru 

America de Nord îndeosebi : MacGregor, care a întocmit o statistică 
specială a Statelor Unite. 

Pentru Germania : baronul von Reden : „Vergleichende Kultur
statistik". Pentru Franţa : Moreau 525• 

Mai am o însărcinare pentru tine. Fostului preot catolic german 
Koch, despre care poţi întreba la „Staatszeitung" ,  unde scrie din 
cînd în cînd, i-am trimis, la cererea lui, 20 de exemplare din 
„Manifest " (în germană) şi un exemplar în traducerea engleză, ru
gindu-l să publice această traducere sub formă de broşură cu o 
notă introductivă a lui Harney 526• De atunci d-l Koch n-a dat nici 

un semn de viaţă. Roagă-l, în primul rînd, să-ţi explice această 
tăcere, foarte suspectă după ce a insistat atît de mult, şi, în al doilea 
rînd, ia traducerea engleză de la el şi vezi dacă nu poate fi editată 
sub formă de broşură - cu alte cuvinte, să fie publicată, difuzată 
şi vîndută. E de la sine înţeles că eventualul cîştig îţi va rămîne 
ţie, noi nu pretindem decît 20-50 de exemplare. 

Dronke soseşte aici pe data de 23 curent. 
Scrie-mi cit mai curînd. Salutări din partea mea, a soţiei şi a 

tuturor prietenilor ţie şi soţiei tale. 
Sper că ai suportat bine călătoria pe mare şi că îţi merge bine 

in United States. 

Al tău 
K. Marx 

[Post scriptumuJ doamnei Jenny Marx] 

Transmiteţi-i scumpei dv. soţii că în tot timpul acesta m-am gindit cu 
..::ea mai sinceră simpatie şi cu îngrijorare la ea. Cit de greu trebuie să-i fi 
fost în această lungă călătorie pe mare cu doi copii mici I Sper că aceste Tin
duri nu vor sosi cu mult înaintea dv. la New York, unde, desigur, veţi reuşi să 
găsiţi temporar o rpatrie. 

De La Edgar *• de cînd a plecat, în aprilie, nu avem nici o veste. S-a 
îmbarcat la Bremen pe vasul cu pinze „Reform•, al căpitanului Ammermann, 
intenţiona să debarce la Galveston şi, la început, să se stabfilească la Neubraun
fels. Poate că din New York reuşiţi, dragă d-le Weydemeyer, să-i daţi de urmă. 
Tăcerea lui e cu atit mai de neînţeles, cu cit ştie că biata noastră măicuţă **• 
atit de singură, este lipsită acum, din cauza paraliziei mîinii drepte, de cea din 

* Edgar von Westphalen. - Nota red. 
** Karoline von Westphalen. - Nota red. 
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urmă mîngiiere pe care i-a lăsat-o soarta - corespondenţa cu oamenii ce-l 
sint dragi. 

Vă urez toate cele bune. Salutări cordiale de la 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

1 04 

Jenny Marx 

Se tipăreşte d1.11pă manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Joseph Weydemeyer 
la New York 

Dragă Weydemeyer I 

3 1  octombrie 1851 
28, Dean Street, Soho, London 

Iţi trimit încă o scrisoare care să te ajungă din urmă în America. 
După o matură examinare a problemei împreună cu Lupus am ajuns 
la concluzia că putem face împreună o afacere. 

ln primul rînd. Fostul „Neue Rheinische Zeilungu nu era prea 
răspîndit în America. Dacă poţi să găseşti vreun burghez sau poţi 
măcar să obţii creditul necesar ide la un proprietar de tipografie 
şi de la un negustor de papetărie, cred că ar fi rentabil să se 
editeze - î111 formă de cărţi mici, de felul celor editate de Becker * 
la Koln - o bibliotecă de buzunar cu articolele lui „Neue Rheinische 
Zeitlllllg u  ; de exemplu : „Miliardul sileziam." al Jui W. Wolff, 
articolele lui Engels cu privire la Ungaria 527, articolele mele despre 
burghezia prusiană **, unele din foiletoanele lui Weerth etc. Dacă 
nu ţi le poţi procura acolo, îţi voi trimite aceste articole de aici, 
şi-ţi voi indica totodată pe care dintre ele le consider mai potrivite. 
Tu ar trebui să scrii o mică prefaţă generală pentru această „Bi
bliotecă de buzunar a lui «Neue Rheinische Zeitung» u ,  precum şi 
adnotări sau o postfaţă la unele volume dacă socoţi necesar. 

1n al doilea rînd. In aceeaşi formă şi cu note explicative ai putea 
edita articolele mele şi ale lui Engels împotriva lui K. Heinzen, 

* Hermann Becker. - Nota red. 
** K. Marx. „Burghezia şi contrarevoluţia". (Vezi K. Marx şi F. Engels. 

Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 1 1 1-l l'i'. - Nota trad.). -
Nota red. 
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apărute în „Deutsche-Briisseler-Zeitung" *. Cred că s-ar difuza 
foarte bine. 

Profitul realizat dup ă scăderea cheltuielilor de producţie îl 
vom împărţi. 

ln al treilea rînd. Am primit din America o serie de întrebări şi 
de comenzi privind cele şase numere ale publicaţiei mele „Revue " ,  
dar nu le-am dat curs, c ăci nu am încredere î n  escrocii d e  acolo. 
Ai putea da un anunţ că aceste numere pot fi procurate de la tine, 
dar, bineînţeles, mai întîi trebuie să ai un număr convenabil de 
comenzi, pentru ca noi să le trimitem de aici. 

ln al patrulea rînd. In biblioteca de buzunar de care am vorbit 
mai sus ai putea, ca şi noi de altfel, să incluzi la momentul oportun 
pamflete de actualitate scrise de noi. Din punct de vedere pecuniar 
e mai sigur şi mai comod, bineînţeles, să începi cu un material pe 
care-l ai deja gata. In micile tale prefeţe şi postfeţe ai putea duce 
polemica necesară cu cei de stînga şi cei de dreapta. 

Aşadar, îţi propun să te faci editor de cărţi. Pentru asta ai 
nevoie de mai puţine fonduri decît p entru un ziar, iar sub rap ort 
politic ai atinge acelaşi scop. Ai scăpa de pregătirile îndelungate 
pe care le cere apariţia unui ziar şi care-ţi iau o grămadă de timp. 

Ored că dacă-i expui cum trebuie rplanul acesta Jui Reich, care 
are bani, va fi de acord să se asocieze la această afacere. 

Calde salutări familiei din partea familiei mele, a lui Freiligrath, 
Lupus etc. 

Al tău 
K. Marx 

Puhlicat ;pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

1 05 

Marx către Adolf Cluss 528 

la Washington 

[Londra, începutul lui decembrie 1851) 

„.Unul dintre cei mai buni prieteni ai noştri, Joseph Weyde
meyer, se află acum la New York. Ia imediat legătura cu el. Nu-i 

* F. Engels. „Comuniştii şi Karl Heinzen" ; K. Marx. „Critica moralizatoare 
şi morala critică". (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, ed. a II-a, p. 310-326 ; 333-362. - Nota trad.). - Nota red. 

37 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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cunosc încă adresa, dar dacă trimiţi o scrisoare la „Staatszeitung " 
sau la „Abendzeitung " cu siguranţă c-o va primi. El te poate lămuri 
în privinţa tuturor chestiunilor de p artid. In societatea de la New 
York 529 îţi va fi de folos, iar tu l-ai putea ajuta să-şi facă o situaţie 
în America. Scrie-i că eu ţi-am cerut să iei legătura cu el. . .  

Publicat q:>entru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, vol. XXV, 1934 

106 

Se tipăreşte dUipă manuscrisul scrisorii 
lui Cluss către Weydemeyer din 
20 decembrie 1851 

Tradus din limba germană 

Marx către Hermann Ebner 530 

la Frankfurt pe Main 

[Londra, 2 decembrie 18511  

„ .De d-l Kinkel ştiţi că îşi continuă turneul prin Statele Unite 53 1 •  
Pînă acum a strîns aproximativ 1 2  OOO d e  dolari, dar s-a ferit c u  
multă grij ă să vorbească despre adevărata atitudine a diferitelor 
fracţiuni ale emigraţiei faţă de această chestiune ; lucrul acesta se 
vede şi din faptul că s-a adresat chiar şi prietenilor mei p ersonali 
şi prin diverse tertipuri a obţinut într-adevăr sprij inul lor. El a trimis 
ziarelor următorul program stupid : 

„Către prietenii poporului. 
Tirania ruşinoasă şi nedreptatea despoţilor germani au atins 

punctul culminant. Toate instituţiile libere cucerite în lupta revolu
ţionară de la 1 848 au fost nimicite de forţa brutală a monarhilor. A 
sosit momentul cînd pentru poporul oprimat este un drept şi o dato
rie să scoată sabia şi să lupte pentru cele mai sfinte drepturi pe care 
fiinţa supremă le-a acordat deopotrivă tuturor oamenilor. Ura împo
triva despoţilor, care au ucis mişeleşte sau au aruncat în închisori 
pe toţi cei care şi-au ridicat mîna sau glasul pentru o reformă re
publicană şi pentru libertatea celor oprimaţi, este pe punctul de a se 
dezlănţui vijelios şi e foarte probabil ca în primăvara următoare 
soarele să lumineze cea mai desperată luptă pe care au purtat-o 
vreodată oamenii împotriva asupritorilor lor. Italia va lupta pînă 
cînd tirania va fi măturată de pe faţa pămîntului şi libertatea va fi 
proclamată în toate provinciile Lumii vechi. Dacă America a oferit 
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un exemplu nobil în 1 776, Europa este gata să păşească pe urmele 
tinerei şi nobilei ei surori de pe meleagurile lui Columb. Pentru a 
atinge acest scop mult rîvnit - mai ales în Germania -, republi
canii (?) germani de seamă, în prezent emigranţi la Londra, s-au unit 
în vederea realizării unui împrumut naţional, promiţînd că vor de
pune toate eforturile pentru ca, după instaurarea republicii, să achite 
împrumutul şi să plătească în întregime dobînda. Toţi prietenii liber
tăţii din această ţară sînt acum chemaţi să-şi dea benevol sprij inul 
pentru atingerea acestui scop. Fără bani nu se poate face nimic. De 
aceea, de simpatizanţii republicanismului depinde în mare măsură 
realizarea acestui proiect. 

Baltimore, octombrie, 1851 .  Dr. G. Kinkel. Din însărcinarea Co
mitetului din Londra" * ·  

D-l Gottfried a găsit î n  Statele Unite u n  singur adversar zelos în 
persoana lui K. Heinzen, care reprezintă clica Ruge-Fickler. Dar osti
litatea unui palavragiu vulgar cum este Heinzen nu poate fi decît 
în avantajul celui împotriva căruia e îndreptată. Printre garanţii 
împrumutului kinkelian figurează oficial trei exlocotenenţi prusieni 
- Schimmelpfennig, Willich, Techow -, studiosus ** Schurz, con
tele O [tto] Reichenbach şi mediocrul literat berlinez Meyen. Dar în 
mod confidenţial Kinkel a obţinut şi semnătura lui Lowe von Calbe 
(mai bine s-ar numi Kalb von Lowe) * * * ,  fostul preşedinte a1l suro
gatului de parlament imperial din Stuttgart 532• Acest Lowe este po
sesorul unui document de la Stuttgart care-l împuterniceşte să con
voace parlamentul imperial oricînd şi oriunde doreşte. Prin urmare, 
pentru Kinkel, care intenţionează să se întoarcă în Germania în cali
tate de guvern provizoriu, era important să-l atragă de partea lui pe 
acest bărbat, pentru a da „stăpînirii" lui un „fundament juridic " .  

A l  doilea garant secret este dr. d'Ester. Numeroşii lui creditori 
din Germania vor afla, desigur, cu satisfacţie că el garantează do
bînda la împrumutul de două milioane al lui Kinkel şi totodată, în 
calitate de ministru de finanţe, va administra cei 20 OOO de dolari 
care s-au strîns. D-l d'Ester vrea să-i jupoaie nestînjenit pe ţărani 
în calitate de medic de ţară în Elveţia (se spune că are acolo o 
situaţie mai bună decît la Koln, unde era asaltat de creditori, nu de 
pacienţi) şi, totodată, să aibă deschise marile porţi care duc spre 
cerurHe guvernelor revoluţionare. De aceea şi-a dat garanţia numai 

sub pecetea itairnei. Dar dacă va fi nevoit să susţină în mod public 
ceea ce, după vechiul lui obicei, „toarce pe ascuns" ,  asta nu ne 
va strica. 

37• 

* In original, textul apelului este în limba engleză. - Nota trad. 
"** - student (ironic) . - Nota trad. 

*** Joc de cuvinte : „Lowe" - „leu• ; „Kalb• - „viţel• .  - Nota trad. 
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Din cele ce v-a comunicat cîndva Freiligrath v-aţi putut da su
ficient seama de caracterul d-lui Gottfried Kinkel. Aşa că n-o să vă 
mire dacă veţi afla că în Statele Unite „minciuna" a fost „marele" 
şi, în ultimă instanţă, unicul său mijloc. Astfel, de pildă, un prieten 
mi-a scris printre altele : 

1 1Kinkel cochetează foarte insistent cu Ledru-Rollin, care a 
promis prietenilor săi cu autoritate din Germania că, de îndată ce 
Kinkel, precum şi Lowe vor veni la cîrma ţării, va trimite armate 
peste hotare p entru a duce un război de propagandă. Cu Mazzini, 
Kinkel, după cum spune, va stabili legătura de îndată ce va fi plin 
de bani şi, în felul acesta ( !) , va deveni egalul ( I) lui " .  

Dar, după cum ştiţi, Ledru s e  află în legătură cu comitetul ostil 
lui Kfulkel, şi pe em1sarul lui K[1nkel] l-a dat pe uşă afară. J!Il <::eea 
ce-l priveşte pe Mazzini însă, p entru a lămuri lucrurile e suficient să 
spunem următoarele : cu aproximativ 1 4-15 luni în urmă, marele 
Gottfried Kinkel l-a trimis la Mazzini pe foarte neînsemnatul exloco
tenent Schimmelpfennig, care a declarat că el, S [chimmelpfennigJ. 
va întreprinde, din însărcinarea lui K[inkel] , o călătorie cu o misiune 
specială în Germania. Or, printre altele, p entru asta e nevoie în 
primul rînd de bani. Mazzini i-a dat 1 OOO de franci bani peşin şi 
4 OOO de franci sub formă de obligaţii ale împrumutului 1 1de stat" 
mazzinian, cu condiţia ca cei 1 OOO de franci să i se înapoieze în 
decurs de un an şi, în acelaşi termen, să fie acoperită jumătate din 
valoarea obligaţiilor împrumutate. Schimmelpfennig s-a întors din 
Germania, unde a înghiţit foarte multe sticle de vin, dar nici un 
„ tiran " .  Anul a trecut. Dar nici Kinkel, nici emisarul lui K[inkel] nu 
au venit la Mazzini. După cîteva săptămîni, acelaşi S [chimmelpfen
nig] şi-a tfăcut din nou apariţia 1a M [azzini] . cdar nu pentru a-i iplăfi 
datoria, ci pentru a-i propune încă o dată o alianţă cu Gottfried. 
Adevărul e că Gottfried tocmai primise 1 60 1. st. din New Orleans, 
şi cum, după p ărerea lui, singurul lucru care-i lipsise p entru a fi 
un „bărbat mare " erau cîteva lire, acum se considera egalul lui 
Mazzini. Mazzini însă era de altă p ărere şi a declarat că el îşi are 
în Germania oamenii lui (Ruge şi Co.) şi că refuză alianţa cu d-l 
Gottfried. Kinkel însă e imperturbable şi profondement convaincu * 
că dacă cei 1 60 1. st. nu l-au făcut încă 11egalul" lui M [azzini] . cu 
ajutorul celor 20 OOO de d[olari] această minune se va săvîrşi cu 
siguranţă. Fericiţi cei ce cred. 

Succesul lui K[inkel] în Statele Unite se explică în parte prin 
faptul că el însuşi avea o idee tot atît de puţin clară despre desfă
şurarea evenimentelor ca şi masa de acolo, care a simţit în el un 

* - imperturbabil şi profund convins. - Nota trad. 
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suflet înrudit, în parte prin minciunile lui şi prin încercările de a 
ascunde ceea ce reprezintă în realitate. D-l Kinkel şi Co. vor să 
aleagă un comitet revoluţionar format din şapte membri, fiecare 
dintre aceştia urmînd să primească un anumit minister, de exemplu : 
d'Bster - finanţele, Kink!el - mintstenrl e1'ocvenţei şi al politicii 
înalte, Techow - mintsteruJl de Tăzboi, Willlliich - ministerul rechi
ziţiilor, la care se pricepe, Meyen - ministerul instrucţiunii publice 
etc. Fiecare din cei şapte iface parte dintr-1llllul idin aceste comitete 
pentru a informa în permanenţă comitetul superior, septarhia. După 
cum vedeţi, această organizaţie e constituită exact după planul 
guvernului provizoriu francez, numai că septarhia îşi are reşedinţa 
în afara graniţelor Germaniei, iar poporul ei constă dintr-un club 
care nUIIIlără 50-100 de membri. 

D-l Kinkel a declarat categoric că nu va folosi banii adunaţi în 
America pentru a acorda sprijin emigranţilor. Şi-a luat chiar şi o 
obligaţie în acest sens. Vă daţi seama că acesta nu este decît un 
şiretlic ca să nu fie obligat să împartă b anii cu păturile de jos ale 
emigranţilor, ci să-i mănînce el singur. Asta şi face, şi pe măsură ce 
va creşte comoara o va face şi mai mult în felul următor : 

1 .  Cei şapte septarhi şi cele şapte ministere ale lor trebuie plă
tiţi , adică toate creaturile lui Kinkel, \.Villich etc., precum şi aceşti 
domni înşişi iau deci partea leului din aceşti bani, sub pretext c ă  
activează p entru revoluţie. D-l Willich, d e  exemplu, d e  doi ani tră
ieşte din cerşetorie publică. 

2. Aceşti domni scot buletine litografiate pe care le trimit gra
tuit ziarelor. Jalnicii literaţi Meyen, Oppenheim, studiosus Schurz 
etc. mai iau o p arte din bani sub formă de onorarii de autor. 

3. Alţi mari b ărbaţi, ca Schimmelpfennig, Schurz etc. ,  primesc, 
la rîndul lor, salariu ca „emisari " .  

Aşadar, vedeţi c ă  prin întregul plan s e  urmăresc două scopuri : 
să se înlăture de la împ ărţirea acestor bani masa emigranţilor care 
trăiesc în mare mizerie (muncitori etc.) , iar pe de altă parte să se 
creeze d-lui Kinkel şi creaturilor lui sinecuri sigure, care să aducă 
şi profit p olitic - şi toate acestea sub pretextul folosirii banilor 
numai în scopuri revoluţionare. Ar fi, bineînţeles, foarte bine dacă 
s-ar aduce la cunoştinţa publicului larg aceste speculaţii finan
dare pe care le-a pus la cale studiosus Schurz. 

Inainte de a încheia mai vreau să fac unele scurte observaţii 
în IJ.egătură icu Kossuth. Kossuth a vădit un mare talent î.n aicţiunile 
sale şi, 1în general, a fost plin de tact în atitudinea faţă de publicul 
englez. iDa1r situaţia nu era cMar atJît de simplă 1cum şi-a 'închipuit-o 
acest om din Răsăriit. Pe ide o parte, a exagerat 10U ilinguşirea bu1'
gheziei şi a ridkat în s1lăvi 1într-o manieră orientală asemenea insti-
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tuţii cum este, de pi1dă, City din Londra icu organizarea sa muni
cipală, rpe care chiar şi „Times" o atacă zi.lrriic, ca 1fii1nd ipuli.l.Îlc nui
sance *· Pe de alrtă parte şi-a ridicai!: împotrivă p a<f.t�dul ·CaTtiist, ,care, 
prin cel :mai ta1lentat reprezentant af lui, Ernest Jones, îl atacă c'U o 
înverşunare cu care numai rpe Hayinau J.-ar fi putut ataca. Şi, în 
orice caz, Kossuth a fost lipsit de toc.t dind, după ce şi-a interzis 
orice manife&tare ·în favoarea vireUJimi partid, acum s-a alăturat 
unui partid. In cele di1IJ. urmă, Kossuth s�a 1convins 1că entuziasmul 
şi banii peşin se afJă ÎII1. rapo11t imners 1prnporţional. Pînă acum tot 
entuziasmul stîrnit de împrumutul său nu i-a adus nici 800 1. st. 

Cu această ocazie emigraţia noastră democrată s-a făcut din 
nou de rîs, aşa cum are obiceiul. Kossuth nu a catadicsit să răs
pundă la salutul ei. Vanitosul filfizon şi plicticosul pigmeu L. Blanc 
a avut fericirea de a primi un răspuns la salutul său, dar un răs
puns în care Kossuth dezavuează direct socialismul. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Mitteilungen des ăsterrei
chischen Staatsarchivs". 
Bd. 9, Wien, 1956 

1 07 

Rămîn al dv. devotat 
K. Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Engels către Marie Blank 
la Londra 

Dragă Marie, 
Scr1soarea ta am primit-o sîmbătă, singura zi a săptăm.înii cînd 

nu reuşesc niciodată să scriu o scrisoar,e particuilară, deoarece în 
ziua aista înch1dem b�rou[ la amiază ; altminteri ai fi primit mai 
devreme răspunsul meu. 

hni pare foarte rău că în ultimul Hmp ai avut atîţia bolrn1avi 
în caisă, dar mă buicur să aud că luarur.ille merg spre bine i sper 
că la sosirea mea şi Hermann şi micuţa Titi vor fi complet resta
bi'liţi. Ai fi putut să-mi 'scrii ş!i mie despre toate astea, căci eu, 

* - rău public. - Nota !rad. 
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dacă nu primesc mc1 o scrisoare, im1 închi1Pui că to:t:Ul merge 
bine ; şi apoi îmi erai datoare o scriisoare, ca răspuns la scrisoairea 
prin care ţi-am înapoiat, varn tirecută, cheia de la locuinţa ta. 

in tot acest timp m-am simţit bine, oa de obicei, numai de 
cînd s-a stricat vremea mă simt cam plictisit, căci nu mai pot 
ieşi afară din oraş, ceea ce aici, în Manchester, e pur şi simplu o 
necesitate. De citeva zi1le am nişte s�mptome care-ani sînt cunos· 
oute ; prervestesc revenirea durerilor de dinţi, oare m-au chinuit 
iama tirecu:tă şi care sînt cu atît mai nerp�ăcute pentru mine, cu 
cit mă împiedică să-mi fac băile obişnuite etc. Totuşi, sper că 
toate astea vor trece fără prea multe nepJăceri - în oriice caz nÎl, 
am de gînd să mă amăTăsc dinainte pentru nişte dureri pe care 
încă nu le am. 

Pină la  sfîrşituJ acestei săptămîni weau să-mi a1rnnjez trebu
ri!le curente, şi fiindcă I.a noi oricum e o perioadă de aca1mie, voi 
căuta să plec de aki sîmbătă seara. Cum toaite trenurile sosesc la 
Londra sau seara prea tîrziu, sau dimineaţ·a prea devreme şi nu 
voi putea pleca imediat S[Jre Camberwell, mă voi odihill.i puţin la 
hoteJul Euston, iar duminiică befoire dinner time * voi fi la voi. tn 
orice caz duminică la ora prî.nzului mă puteţi aştepta la Grove 
daică duminică dimineaţa nu primeşti o scrisoare de la mine în 
c are să-ţi dau alte indicaţii. 

Cîit despre francezi, măgarii ăştia pot face ce vor, mi-e totuna. 
Calde 1salutări [ui Emil, Hermann şi copiiilor tăi. După descrierea 

pe care mi-ai făcut-o smt foarte curios să-ţi cunosc noile servi
toare. Nota bene : dacă duminiică o să mai ai mult bother ** în 
casă, astrfe,l î.ndt venirea mea ca şi deram.jul pe care ţi l-aş face 
să nu fie oportune, te rog să-ani scrii şi :să-mi idai un ordin expres 
cînd să mă prezint, voi ,fi de o punctua:litate 1ireproşabilă. 

Manchester, luni 1 5  decembrie 1851 

Publicat pentru prima oară 

* - înainte de masă. - Nota trad. 

** - sîcîială. - Nota trad. 

*** - Mereu. - Nota trad. 

Toujours *** al tău 
Friednch 

Se tipăreşte dlllPă manuscris 

Tradus din limba germană 
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1 08 

Engels către Jenny Marx 
la Londra 

Dragă d-nă Marx, 
Am primit amîndouă smisorile dv. * şi drept răspuns mă gră

besc să vă comunilc că, bineînţeles, fiecaTe dintre noi va tTim.ite 
Se[>a.rat a·rticollele saJle, deoarece altminteri am avea toate şanse[e 
oa nici unul din ele să nu ajungă 1la timp pe vapor 533• Scrisorile 
trebuie să .fie la Lonldra [a p oşrt:ă pină vineri seara la orele 5 sau 6. 
Voi vedea ce voi reuşi să termin - în ultimul timp patria m-a plic
tisit atît de mult, încît nu mai ştiu nimic despre ea. ln orice caz, 
ceva voi trimite. „Manifestul " ** englez şi numerelle din „Schnell
post" din New York oare 1Se mai găse'sc aici le rvoi aduce cu mine. 
Spuneţi-i lui Marx să nu uite s ă-i scrie lui Weyd[emeyer] şi să-l 
roage să-i ceară aî.t mai repede lui Dana numerele respective dm 
„Tribune" şi să le trimită aid, ca să pot continua lucrul ***· 

Nu ştiu încă preciis dnd am să p ot pleca, probabill abi-a SQilll
b ătă dimiineaţ.a. Sper însă să sosesc cel mai tîrziu sîmbătă searn 
la 6, sau p oate chiar la 1 1  dimineaţa. Pînă atunci salutări c01xfi.ale 
dv. şi ifamiliei dv. de la al dv. 

[ManchesteT] , joi seara 
[ 1 8  decembrie 1 85 1 ]  

Publicat !Pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

F. Engels 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, p. 568-569. (a doua scrisoare nu s-a păstrat). -

Nota red. 
** K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist" (traducerea 

engleză) . - Nota red. 

*** Este voJ:lba de seria de articole ale lui Engels „Revoluţie şi contra

revoluţie în Germania". - Nota red. 
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Marx către Joseph Weydemeyer 534 
la New York 

Dear * Weydemeyer I 

[Londra] , 19 decembrie 1851 
28, Dean Street, Soho 

.Ailiailtăieri am primit, respectiv Engels a primit, scrisoarea ta.  
In primul rînd, cele mai si[)Jcere urări de Anul nou ţie şi 

soţiei tale. Asemenea şi din ,partea soţiei mele . 
.Aicum stau şi lucrez la artkdlul pentru tine. Mi�ai dat prea 

tîrziu comanda ca s-o pot îndeplini astăzi. Marţi (23 decembrie) 
ţi se v:or trimite de aici : 1 .  „Optsprezece brumar al lui Ludovic 
Bonaparte0 de K. Marx, 2. „Lovitura de stat din Franţau de F. Wolff, 
3. „Nemesis" de Wilhelm Wolff. Engels îţi va trimite articolul său 
- cred că despre Prusia - p oate chiar cu poşta de astăzi. Frei
Jigrath nu are nimic gata, dar te împuterniceşte să-i menţionezi 
numele printre colaboratorii tăi. Cu Weerth se duc tratative. Cu 
Eccarius de asemenea. 

Acum p oţi să te stabileşti du moins ** pentru un an în Statele 
Unite. In a doua din mai 1 852 535 „povestea" n-o să aibă loc. 

Cred că ai să aştepţi cu editarea primului număr *** pînă la 
sosirea artiicdlelor sus-menţionate. Diferenţa nu e decît de 5 zile. 
Poţi să anunţi că în numerele următoare lucrarea mea : „Ultim.ele 
revel aţii ale socialismului, sau «Ideea generală a revoluţiei în se
colul al XIX-lea» a lui P. J. Proudhon. Critică de Karl Marx" 536 va 
apărea sub ifol1lll.a unei serii de articole. 

Scrie imediat la : „Adolf Cluss, M. S. Navy Yard, Washington 
D.C. " .  Noi i-am şi scrÎIS despre tine. E unul dintre cei mai buni şi 
mai talentaţi oameni ai noştri ; el îţi p oate fi de mare folos în 
general, şi mai ales la p regătirea şi întemeierea revistei tale. 

Nu uita următoarele : 
Du-te la Dana, cere-i numerele dÎIIl. „Tr1bune" în care au apă

rut articolele 1tnele **** şi trimite-mi-J.e imediat. Nu am mai primit 
nÎlci o veste de la el şi de aceea am încetat să-i mai scriu. Lucra-

* - Dragă. - Nota tcad. 
** - cel puţin. - Nota tcad. 

*** Al ziarului „Revolution•. Nota red. 
**** Este vorba de seria de articole ale lui Engels „Revoluţie şi contra

revoluţie în Germania" , publicate în ziarul „New York Daily Tribune• sub sem
nătura lui Marx. - Nota red. 
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rea a fost de atîta timp întreruptă, incit trebuie să mă u�t prin 
reviistă ca să pot S1crJe în continuare, lucru pe care trebuie să_,1 
fac, fie şi numai din c'onsiderente pecuniare. 

De irudată ce va apălrea revista ta, v.a triebui nu numai să [le-o 
trimiţi regllllat, dar şi să ne trimiţi un număr suficient de exem
p1are pentru a le difuza ca numere de probă. 

Tout a Toi *· 

Al tău 
K. Marx 

Daică încă nu te ... ai legat 1pri111tr-un contract, nu oumpăra de la 
ghinionistull Weirtling „A:rlbeiterrepubaik " .  Poate ţi-ai cîştiga două 
sute de straubingeri, dar ai pier.de pubHcuJ. larg de cititori. Nici
odată nu e bine 1să începi sub o denumire veche. E o regle ge
nerale **. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime IÎn : K. Marx şi F. Enge!s. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

1 1 0 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din Jimba germană 

Marx către Ferdinand Freiligrath 537 
la Londra 

Prinţe maur *** I 
Iţi trimit ailăitur·at o scrisoare de Ja Ebner. 

[Londra] , 27 decembrie 1851 
28, Dean Street, Soho 

De aisemenea, astăzi am primit iarăşi o scrisoare de la Weyde
meyer. Pirintre ailtele scrie : 

„Zillele acestea a sosit un trimis al «Asociaţiei pentru agitaţie» 
de la Londra, cu scO!pul de a aictiva împotriv·a împrumuturilor lui 

* - Cu totul al tău. - Nota trad. 
** - regulă generală. - Nota trad. 

*** Aluzie la poezia lui Freiligrath „Prinţul maur''. - Nota red. 
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Kinkel. Domnii ă�tia îşi închipuie pmbabil că aici, Îlll Amerka, 
toţi ·s-au împărţit în kinkelieni şi antiki!nkeilieni, fiindcă o mină de 
emigranţi au făcut mult zgomot pentru nimic. Din prkina specta
colului Kossuth, Kinkeil a fost de mult uitat, şi celle dteva mii de 
d[ol.ari] pe care a reuşÎlt să-i adUIIle nu merită, de fapt, să se facă 
atîta caz. 

Pot să-ţi aranjez vînzarea lui «Revue» aioi. De asemenea s-ar 
putea plllblica aici ·un număr de ;poezii noi ale 1lui Freiligrath" .  

După c e  W[eydemeyer] mai insistă o dată asupra chestilllnilor 
noastre, sicrie : 

„Dar, în primul rînd, trianite o poezie .de-a lui Ftreiligrath : 
asta atrage cel mai mullit". 

Să nu rămîi nepăsător, să scrii un cîntec de Anul nou în 
cinstea Lumii noi. Imi face impresia că în actualele împrejurări 
este într-adevăr mai uşor să scrii în versuri dec.ît lin rproză, fie 
patetic, fie umoiristic. Daică ai îrncerica vreodată să transpui într-o 
formă litera:ră umoDll!l, propriu maiestăţii tale africane în viaţa 
particulară, sînt sigur că ai avea sll!oces şi Îlll acest gen. Căici, aşa 
cum foarte bine a rerna·roat soţÎla ta, în tine zace un ma.re mucaf!�t. 

Ţi-aş trimite scrisoarea lui W[eydemeyeir] , dair trebuie să i-o 
arăt mai întîi lui Engels, care va rămîne, probabil, ai1ci pînă joi ; 
el spera să te găsească în sinul „sinagogii" lffiarţea trecută. 

Societatea s-a mll!tait aicum pe „Far.rirn.gdon Street, City, Market 
I-Iouse, la W. J. Masters. Wine et Spi.;rit Me�charn.t" * . De acum 
înainte şedinţeJe vor avea loc joia la ora 9. Societatea socoate -
şi pe drept cuvînt - că noua ei reşedinţă se află în raionul tău 539• 

Russell l-a concediat pe Palmer-ston 539, 1) pentru a apărea în 
faţa lui Napoleon în chLp de erou collJstituţionail. şi 2) pel!ltru a 
face o concesie Rusiei şi Austriei. Eu nu împărtăşesc ;părerea unora 
că acest fapt air putea avea în primul r.înd o influenţă asupra 
soartei emigranţNor în gel!leral şi a so.artei noaistre în specia!l ; to
tuşi î� consider prevestitorul lllilUi .an foarte agitat, sub raport 
poHtic, pentru Anglia. După cum spune Engels, city-mer.chants * *  

sînt şi ei de păre.rea noastră că criza, întîrziată din pricina a tot 
feilul de evelllimente (de pildă, şi temerile pooitice, şi pneţurile 
ridicate la bumbac de anul trecut etc.) , va izbll!cni cel mai tîrziu 

* - Negustor de vin şi rachiu. - Nota trad. 

** - negustorii din City. - Nota trad. 
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tOallima viitoare. Şi apres les dernieIIS evenements je sui1s p�US 
convain:cu que j amais, qu'il n'y aura pas de revolution serieuse 
sans crise 1commercialle *·  

Sailutări familiei tale din p artea familiei mele. 

Publicat pentru prima oară 
in iîntregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, ed. I rusă, voi. XXV, 1934 

Cu evlavie 
Maurul' 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

* - după ultimele evenimente sînt mai convins ca oricînd că o revo
luţie serioasă nu poate avea loc fără o criză comercia!lă. - Nota trad. 
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1 

Marx către Leopold I, rege al Belgiei, 
la Bruxelles 

Sire, 
Subsemnatul Karl Marx, doctor în filozofie, în vîrstă de două

zeci şi şase de ani, din Trier, Regatul Prusiei, avînd intenţia să 
mă st·abilesc cu soţia şi copilul în ţara Maiestăţii Voastre, în
drăznesc să vă rog supus să-<ffii daţi permisiune a de a-mi fixa domi
ciliul în Belgia 540• 

Am cinstea de a fi cu adî:nc respect servitorul supus al Ma
iestăţii Voastre, 

Bruxelles, 7 februarie 1845 
24, Place du petit sablon 

Publicat pentru prima oară 
în „L'Europe Nouvelle" 
nr. 346 din 1924 

2 

dr. Kar I Marx 

Se tipăreşte du;pă manus<:ris 

Tradus dm limba franceză 

Marx către Oberburgermeister Gortz 
la Trier 

Excelenţă, 

Bruxelles, 11. octombrie [1845) 
Rue de l'Alliance 5, hors de la 

Porte du Louvain 

Rog supus onorata administraţie regală regională din Trier 
să-mi acorde sprijin pentru a obţilile un permis de emigrare în 
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Statele Unite ale Amedcii de Nord. Certificatul meu de scutire de 
serviciul militar regalo-prusian 541 se află sau 1a Oberbiirger
meisterei [1a Trier, sau la administraţia regală TegionaJă. 

Al înălţimii voastre devotat, 

Publicat pentru prima oară 
în : H. Schiel. „Die Umwelt 
des jungen Karl Marx " ,  Trier, 1954 

3 

dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Marx către Oberbiirgermeister Gortz 
la Trier 

]nălţimii sale d-lui Gortz, 
Landrat regal prusian .şi Oberbiirgermeister I 

Excelenţă, 
La onoratul dv. răspuns din ziua de 8 luna aceasta ţin să 

precizez că cererea mea din ziua de 1 7  luna trecută, privind re
nunţarea la cetăţenia regailo-pmsiană, în legătură cu emigrare a 
în Statele Unite ale Amerkii de No[["d, s-a referit numai la per
soana mea, dar vă rog s-o extindeţi şi asuprn familiei mele dacă 
acest lucru este necesar pentru obţinerea autoriza/iei. 

Al Excelenţei voastre devotat, 

B ruxelles, 10 noiembrie 1845 

Publicat pentru prima oară 
în : H. Schiel. „Die Umwelt 
des jungen Karl Marx" , Trier, 1954 

dr. Karl Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 
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J enny Marx către Joseph Weydemeyer 
la Hamm 

Dragă d-le Weydemeyer I 

Paris, joi [16 martie 1848] 

Hotel Manchester, rue Grammont nr. 1 

SoţThl meu, care are iarăşi atît de multă treabă şi alergătură 
prin acest oraş giganUc, vă tr.ansmite prin mine rugămintea de a 
publica în „Westphali.sches Dampfboot" ştirea că aici - lucru pe 
oare d-J Liining îl ştie foarte bine - s-au constituit mai muHe 
asodaţii germane, dar Clubul mUlllJcitoriJol!' germani, în fruntea că
ruia sînt germanii din Londra - Schaipper, Bauer *, MoLl - şi 
geTmanii din Bruxelles - Marx, Wolff **, Engels, Wallau, Bom 
(aflaţi prin Harney şi Jones în directă legătură cu cartiştii eng1ezi) 
-, nu aa.-e nimic comun cu Asodaţia democrată germană, în frunte 
cu Bi:irnstein, Bornstedt, Herwegh, Volk, Decker etc'. 542, o asociaţie 
care a înălţat steagul negru-roşu-auriu (în această privinţă şi 
Bundestagul i-.a luat-o înainte) , ţine d1scursuri despTe papa Bhicher 
şi este instruită pe 1secţii de către ofiţeri prusieni In retragere. In 
faţa Franţei şi a Germaniei e absolut necesară o delimitare cate
gorkă de această asociaţie compromiţătoare pentru germani. Daică 
„Dampfboot" nu apare prea curî-nd, al1cătuiţi pe ba:z!a acestor date 
un mic articol pentru unul din ziarele germane pe care le aveţi 
aoum la dispoziţie în sud. Căutaţi să răspîndiţi cit mai mult această 
illlformaţie prin zi•arele germane. 

Aş fi vrut să vă scriu mai mull.te despre interesanta mişcare 
de aici, care creşte din minut în minut (în seara aceasta prin f.aţa 
primăriei oraşu[ui au defilat 400 OOO de m11I11citiori) . Numărul de
monstranţilor creşte tot mai mllllt. Dar sînt atît de ocupată cu 
treburile gospodădei şi cu cei trei micuţi ai mei ***, incit nu am 

38 

* Heinrich Bauer. - Nota red. 
** Ferdinand Wolff. - Nota red. 

*** Jenny, Laura şi Edgar. - Nota red. 



560 5. Konrad Schramm către Joseph Weydemeyer. 8 ianuarie 1 850 

timp decît să vă trimit de depar.te ca1lde sa•lutări dv. şi sc-umpei 
dv. soţii. 

Salut et fraterni te *.  
A dv. citoy.enne şi vagabonde ** 

Publicat �entru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1 934 

5 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

Konrad Schramm către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Londra, 8 ianuarie 1850 

Dragă Weydemeyer, 
La rugămintea lui Marx, care e aglomerat pînă peste cap cu 

lucru, vă scriu în legătUJră cu apariţia primului număr din „Revue" .  
De <rălsipîndirea lui „Revue" s e  vor ooupa editorii şi, în pl-us, în 
oriaşele mai mari - agenţii. Tiipărirna e!Jc. se va face la Hamburg, 
iar de acolo revista va fi trimisă agenţilor. Primul număr va apă
rea cu puţină înbîrniere ; ceilela!lte vor urma curînd unul după altul, 
astfel îndt număirul din mar.tie va apărna probabil la începutul 
lnnii. Oind editarea publicaţiei „Rev;ue " V'a fi în oarecare măsură 
pUisă la puDJct, va apă11ea de două ori pe lună. Vă rog să inseraţi 
imediat anunţllll, chiar dacă „Kolnische Zeitung" nu l-a pl1Îmit încă. 
în ceea ce priveşte artkOile!le dv. sud-germane, Marrx ar wea să 
le prirrneaiscă cît mai Cllll1Îil!d pentru numărul din februarie ; nu este 
chiar allî't de important ca artico1lele să cuprindă ce•le mai noi 
fapte ; orkum luicrul acesta nu se poate f&ce : eu socot că cel mai 
bine arr fi ca informaţiile să se încheie cu data de 15 a fiecărei 
lUJni, şi manuscrisul să fiie trillnts în aşa fe[ îndt să poată ajunge 
ariici plÎnă pe data de 1 9  sau 20 a fiecărei luni. Incă ceva - vă 
rog să modifi!caţi preţul în anunţ de la 24 l•a 25 de groşi de argint 
sau 20 de giroşi de aur ; Ullti.mul preţ e mai potrivit, de aceea a şi 
fost propus de librari. Probabil că la Frankfurt dv. vă veţi situa 
în fruntea mişcării de sprijinire a luii. „Revue " ,  iar în privinţa 

* - Salut şi frăţie. - Nota trad. 
** - cetăţeană şi pribeagă. - Nota trad. 
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cheltuieliilor pentru agenţii auxiliari, pentru diversele alergături 
etc. ne viom socoti ulteirior. Cite exemplare să vă trimit ? 

Deo1camdată, aki nu prea sînt noutăţi. Struve şi Heinzen se 
ţin într-una de scanda1luri şi se compromit la maximum pe ei şi 
întreaga ecr.nligiraţie germană. De ailtrfel, aceşti doi dictatori s-au 
luat de păr - se spune că Struve ar fi furat o idee (?) a lui 
Heinzen I Lui Bruhn, căruia te rog să-i transmiţi sailutări, îi voi 
scrie cu11înd şi atunci îi voi povesti în amănunt despre chestiunile 
de aioi. 

Nu aveţi nevoie de un coresporule;n,t de l•a Londra ? V-<aş pu
tea trimite fără întîrziere celle mai impo.rtante ştiri din partlament, 
oare a,r preZJenta, desigur, iillteres. Eu urmăresc în pe11manenţă 
mişcarea engleză pentru reforma financiară 543 şi v-aş putea ţine 
au couraint * ou aiceste evenimente. Intr-una din zilele următoare 
vă voi trimite o corespondenţă de probă, şi cînd veţi avea ocazia 
îmi veţi putea spune daică doriţi să pricr.niţi articole de 1a mine 
şi cit veţi plăti pentm ele. Aici, în Anglia, trnbuie să aii bani ca 
să-ţi plăteşti frtptura şi berea. 

T.înărllll comunist care şi-a făcut apariţia în familia lui Marx 
a primit nurrnele de Henry Edwaird Guy Fawkes. S-a născut în 
ziua aniversării consp.iTaţiei prafului de puşcă 541 şi de aceea i-au 
dat numele Guy Fawke.s. Deocamdată băieţefol ăsta îi exasperează 
pe toţi cu urletele �ui, dar ·cu timpul va deveni, desigur, rezonabil. 

Salutări cordia·le din partea tuturor cunoscuţi�or. 
Cu salutări prieteneşti. 

Al dv. 

{Post-scriptumul lui Karl Marx/ 

D ragă W eY'demeyer I 

K. Schramm 

Iţi [trirmit] ** chitanţa de Ia Casa de aimanet 545• Fii atît de bun 
şi reînnoieşte-o, iar bCLnii pentru cheUuielile respective să-i reţii 
din pilata abonamentelor. Ca1de salutări soţiei tale, precum şi ţie 
din partea .soţiei mele. 

Publicat pentru prima oară 

* - la curent. - Nota trad. 

K. Marx 

Se tipăre.�te după manuscris 

Tradus din limba germană 

** In acest loc manuscrisul este deteriorat. - Nota red. 

38* 



562 6. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 20 mai 1850 

6 

Jenny Marx către Joseph Weydemeyer 
la Frankfurt pe Main 

Londra, 20 mai [1850} 

Dragă d-le Weydemeyer I 
A tirecut aproape un an de cînd am fost primită cu atîta 

pruetenie de către dv. şi scumpa dv. soţie, de cînd m-am simţit 
atît de bine în casa dv., şi în tot acest răstimp n-am dat nici un 
semn de viaţă. La scriso1area aitH de prietenoasă a soţiei dv. n-am 
răspuns şi n-CllIIl. rupt tăcerea nici cî.nd am primit vestea naşterii 
copilllllui dv. Adeseori mă simţeCllIIl. şi eu apăsată de această tă
cere, dar de cele mai multe ori nu enam în stare să scriu, şi chi1ar 
şi acum îmi vine greu, foarte greu. 

Dar împrejurăriile m-au si1it să pun mina pe coI11dei. Vă rog 
să ne trimiteţi cît se poate de urgent banii pe care i-ati încasat 
sau pe care îi înciasaţi pe:rut:m „Revueu.  Avem foarte, foarte mare 
nevoie de ei. Nimeni nu ne poate desigur imputa că am făcut 
vreodată caz de sa:crificiille pe care 1e-am făcut ani de :zlile ; pu
blicul cunoaşte puţin sau nu cunoaşte de loc chestiuni/le noastre 
personale. Soţul meu este foarte susceptibil în această rprivinţă şi 
preferă să-şi sacrifice ultimul bănuţ decîit să recurgă la cerşetoria 
democratiică, cu care se ocupă marii bă!l"baţi oficiali. Dar ceea ce 
putea aşterpta din partea rprietenilor săi, 1îndeosebi a celor din 
Kolm., era un sprijin a:ctiv, energ�c aico1rdiat lui 1 1Revue 11 a lui. Şi 
se putea aştepta la acest sprijin din partea celor din K6Jn mai 
ales fiindcă ei ştiau cite saicrifidi a făcut el pentru „Neue Rheini
sche Zeitung" .  1n lac de aceasta, revist1a s-a dus de rîpă din cauza 
neglijenţei şi a dezordinii în administrarea ei. Şi nu se ştie ce i-a 
dăunat mai mu!lt : neglijenţa editorului sau a celor care conduc 
afacerea, precum şi a cunoscuţilor din Koln, sau în gener.ail com
portarea democraţilor. 

Aici soţul meu a fost aproape turtit de grijiile cele mai mes
chine pentru exiSJtenţă, care au lua,t forme atît de revoltătoare, 
înoît a fost nevoie de toată energi,a lui, de toată demnitatea lui 
oalmă, senină şi stăpînită ca .să nu .se lase doborît Îlll această lurptă 
de zi cu zi, de oeas cu ceas. Dv., dragă domnule Weydemeyer, 
ştiţi ce sacrificii a făcut so�ul meu pentru zi1ar * ; el a investit 

* „Neue Rheinische Zeitung".  - Nota red. 
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mii de taleri numer>ar şi, împins de fiH.stinii demoor.aţi care ailtfel 
ar fi trebuit să aicopere ei datoriile, a devenit proprietarul ziarului 
într-o perioadă în care existau puţine şanse să-l poată menţine. 
Pentru a salva onoairea politikă a ziaru'.Lui şi onoairea cetăţeneaiscă 
a cunoocuţiJlor din Koln, a luat asupra sa tot greul, a cedat maşina 
sa de tipografie, a cedat toate încasările, ba la plecare a mai 
împrumutat şi 300 de taleri pentru a plăti chiria looa!l•ului de cu
rînd închiriat, pentru a aichiba onorairiile restante ale redaotol"i.lor 
ek., deşi el urma să file e:iGpru:lzat. 

Dv. ş;tiţi foarte bine că nu ne-am păstrat nimic ; am veni,t le 
Frankfurt să-mi amanetez argintăria, singuru1l lucru pe care-i mai 
ave-am ; apoi mi-am vândut mobila la Koln, căci eriam în pericol 
să mi se sechestreze rufcle şi tot restul perntru datoriii. C[nd a 
î.nceipu.t nenorocita perioadă a contriarevoluţiei, soţul meu a plecat 
la Paris. Eu l-am urnnat împreună cu c'ei trei copii *· Nici n-a 
apucat să se insta·leze bine la Paris, şi a fost din nou expulzat, 
iar mie şi copiillor ni s-a refuzat prelu1IJ.girea termenwui de şedere. 
Din nou l-am urmat pe soţul meu, ţpes1e Canal. După o lună s-a 
născut ·cel ide-al patrulea coprl al nostru **· Numai dacă aţi cu
noaşte Londra şi situaţia de aici aţi putea înţelege ce înseamnă 
să ai trei copii şi să-l naşti pe cel de-al pa1Jruilea. Numai pentru 
chi1rie trebuia să plătim 42 de taleri lunar. La toate acestea am fi 
putut face faţă ou banii de care dispuneam. Dar micille noasitre 
resu111se au secat de îndată ce a apărut „Revue" .  Deşi extsta o 
înţeilegere, banii nu soseau sau soseau numai sume mki, izolate, 
aşa că ne-am trezit î:n cea mai îngroziitoare situaţie. 

Am să vă descriu o singură zi din vilaţa noastră şi veţi vedea 
că sînt, cred, puţini refuigiaţi oare au trecut prin asta. Deoariece 
doicile cer a�ci sume exorbitante, m-am hotărît să-mi ailăiptez sin
gură copillul, deşi am în permanenţă dureri groazniJce în piept şi 
spate. Bietu! îngeraş sugea o dată cu lapitele atîtea griji şi aitffta 
amărăciune înăbuşită, ÎITT.Oît era veşnic bol•nav,  zbăNndu-se zi şi 
noapte în dumrii atroce. De cînd s-a născut, nu a dormit mai mult 
de 2-3 ore pe noap:te. In u[tilmul timp s-au mai adăugat şi nişte 
convull.sii groazni!ce, aşia înaît coipillaşu[ se zbătea în permanenţă 
între via�a asta mizerabi1lă şi moarte. Chinuit de dureri, sugea 
atît de ta.re, încH mi-a răniit sinul ; de multe ori sîngele se prclin
gea în guriţa lui tremurătoare. Intr-una din zile, cum şedeam aşa 
cu copill.111, m-am pomenit cu gazda noastră, căreia îi plătiserăm 
în decur.su1 iernii peste 250 de taileri şi cu care convenisem prin 
contriad oa resituJl de bani să nu-i plătim ei, ci proprietamlui casei, 

* Jenny, Laura şi Edgar. - Nota red. 
** Heinrkh Guido. - Nota red. 
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oare încă mai înainte îi pusese sechestru pe lucruri. Acum con
testa contractul şi cerea să-i dăm şi cele cinci lire steriline pe 
care le mai dator61Ill. Cum pe moment nu aveam aceşti bani (scri
soarea lui Naut a sosit prea tîrziu) , au venit doi portă1rni ca.re au 
sechestrat b ruma de lucruri pe oare le aveam : paruri, rufe, haine, 
totul, chiar şi leagănul bietului b ăieţaş şi jucăriile mai bune ale 
fetiţelor, care asistau la această scenă cu obrajii scăldaţi în la
crimi. M-1au ameniln�at că în două ore vor ridka totul - rămîneam 
pe duşumeaua goailă, cu cop ii·i tremuriînd de frig şi cu pieptul 
b 01lnav. SchTamm, prietenul nostru, a dat fuga în oraş să facă 
rost de b ani. Dar oaii de la birj a  pe c are o luase au scăp.at ; el 
a sărit din trăsură şi a fost adus plin de sînge îwapoi acasă, unde 
eu şedeam şi plîngeam, înconjurată de copiii zgribuliţi de frig. 

A doua zi trebu1a să p ărăsim casa. Era frig, o v11eme ploioaisă, 
posomoriHă ; soţul meu UJII1Ma după o locuinţă, dar cînd auzea că 
avem paitru ·copii, nime!Ili nu voia 1să ne ;p11imească. �n sHrşit, un 
prieten ne-a ajUJtat să P'lătim chiria, i·ar eu am viîndut la repezeală 
toate paturile ca să p ot achita f.armaicistUll, b rutarul, măce1arrul şi 
lăptarul, întmcît aceşti<a, al·armaţi de scandail.U!l cu sechestrul, s-au 
năpustiit aJSuprn mea cu notele de pilată. Paturile viîndute au fost 
scoase în fa�a uşii şi încărciate într-o c ăiruţă - oînd ce să vezi ? 
Era tîrziu, soarele apusese de muH, şi ·în Angli a  l egea interzice 
trn.IliSipocr'tU!l lucrurilor la această oră. Deodată aipare gazda înso
ţită de doi poiliţişti, spune că ne bănuieşte că le-am luat şi lucruri 
de-ale lor şi ne învinuieşte că alffi avea intenţia să fugim peste 
gra'Iliţă. În mai puţin de 5 minute în faţa uşii noastre s.;au adunat 
pesite 200-300 de oameni, toată drojdiia din Che1sea. PaturiJe au 
fos.t aduse îaiapoi şi abia a doua zi au putut fi predate cumpără
tornlui. În sfiîrşit, după ce ne-am vîndut toate lucruri1Le pe care le  
aveam şi  am plătit pî!Ilă la ultima leţoaie, ne-am mubat cu scumpii 
noştri miicuţi în cele două cămăruţe în oare locuim şi acum, 1a 
Hotellul german, 1 Leicester Street, Lekester Square, unde ni s-a 
făicut o primire omenească şi  unde plătim 51/2 l. ist. pe săiptărnînă. 

Vă rog să mă iertaţi, dmgă prietene, dacă v-am descris atît 
de pe larg şi cu atÎltJea amănunte o sringură zi din vi:aţa noastră 
de aiici ; e o liipsă de d1soreţie, ştiu, dar în sea1ra aista o parte din 
amărăciunea s.tr.în!să în inima mea s-1a scu11s prin degetele mele 
tremurătoare în 6Jceaistă scrisoare, şi apoi trebu1a să-mi deschid 
o dată inima în faţa unuia dintre cei mai vechi, mai buni şi  mai 
credincioşi prieteni ai noştri. Să nu credeţi că aceste suferinţe 
mărunte m-au îngenuncheat ; ştiu foiC1Jrte bine că nu sîntem sin
guri în lupta noastră, că soarta a fost b ună cu mine şi mă pot 
număra printre puţinii fericiţi, atî1ta timp cît î·l am alături de mine 
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pe SCUlffipul meu soţ, siprijimul vieţii meile. Singurul lucru care 
înbr-adevăr mă doare şi face să-mi sîngereze inima este faptul că 
soţuil meu a trebuit să treaică prin atî'tea necazuri meschine, cînd 
ar fi fost nevoie de a!Jît de puţin ca să fie ajutat. Şi el, care a 
sărit cu atît·a drag şi cu toată inÎ!Illa în ajutorul altora, la nevoie 
n-a foSJt ajutat. Dar să nu credeţi, aş1a cum am mai spus, dr.agă 
d-le Weydemeyer, că avem vreo pretenţie la cineva, chiar dacă 
am primi vreun ajutor de la cineva, soţul meu este încă în stare 
să-l restituie din mijloacele sale. Singurul lUJcru pe care soţu[ meu 
ena în drept să-l ceară de la cei cu ciare a împărţit atîtea gIDdud 
frumoaise, atiîtea sentimente înă'lţăto,are, care au găsit lia el un 
sprijin mor·al, er.a să dea dovadă de mai multă energie practică, 
să acorde un siprijim mai activ lui „Revue " a lui. Am m[ndria şi 
îndră2lilea'la să afirrm acest lucru. Puţinuil ăsta erau dratoni să-[ facă 
pentru el. Nu ştiu, oare soţul meu n-a cîştig0at pe drept 1 0  groşi 
de argint pentru truda lui ? Cred că nimeni n-a rămas păgubit. 
Asta mă d01are. Dar soţuJl meu gîndeşte altfel. Nidooată, nici în 
momentele cele mai c.umrplite, nu şi-a pie11dUJt încrederea în viiitor, 
niki UJIIloru[ lui robust şi era pe depJin muilţumit c.înd mă vedea 
bine di51pUJSă şi pe scumpii noştri copii fă!Climrl tot felul de gium
buşilucuri în juruJl meu. El nu ştie, dragă d-1e Weydemeyer, că 
v-am scris atît de amănunţit desipre situaţia noastră, de aceea vă 
rog să nu-i pomeniţi de aces.te rînduri. El ştie numai că v�am 
rugiat, în numele lui, să grăbiţi, pe cît posibil, ÎillCa&area şi expe
dierea banilor. Sînt convinsă că veţi face uz de aceste rânduri aşa 
CUJIIl vă va dkta prietenia discretă şi plină de tact pe care ne-o 
purtaţi. 

La revedere, dragă prietene I Transmiteţi scumpei dv. soţii 
cele mai sincere urări de bime, şi pe mi.JCruţul dv. îngeraş săruta
ţi-l din par.tea unei mame oare a vărnait ll(!Jcri!lili amare la căpătîiul 
pruncului ei. Dacă soţia dv. alăptează singură, să nu-i spuneţi 
nimk despre această scriso<J.re. Ştiu ce influenţă poate avea orice 
emoţie şi cit îi dăunează m�cuţului. Cei t·rei capii mai mari crresc 
minunat, în ciuda tuturor necazurilor. Fetele sînt drăguţe, îndll.o
ritoare, vesele şi ;pline de vi.aţă, iar grăsunul nostru b ăieţaş e un 
muoalM fără pereche şi gata de cele mai năstruşnice şotii. Toată 
ziulica spiriduşul ăsta cîntă cit îl ţine gura cîntece comice cu un 
patos groz1av, şi cînd, cu o voce răsunătorare, intonează Marsi!lieza 
lui Freiaigrath : 

„O, iunie, vino şi adu-ne fapte, 
Căci dup ă fapte noi tînjeşte inima în piepturri I "  

răsună casa. Poate c ă  această lună, c a  ş i  cele două neferiicite 
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predecesoare ale ei, are menirea istorică de a porni lupta uriaşă 
în care ne vom da din nou mina cu toţii. 

Cu bine I 

Publicat în „Die Neue Zeit", 
l:ld. 2, nr. 27 din 1906-1907 

7 

Se tipăreşte după manuscl"is, 
confruntat cu textul apărut 
în revistă 

Tradus din limba germană 

Jenny Marx către Joseph Weyderneyer 
la Frankfurt pe Main 

[Londra, în jurllli lui 20 iunie 1850} 

iDragă domnule Weydemeyer I 
Soţu!l meu e extrem de surprins că aţi putut trimite banii lui 

Naut, precUJm şi că suma obţinută pentru exemplarele nll!IIlărului 
roşu * aţi trimis-o altcuiva deoît lui. 

lntregul sistem de difuzare a lui 1 1Revue" trebuie, fără îndo
ială, schimbat. Deooamdiată, soţuil meu m-a rugat să vă scriu să 
nu-i triililiteţi nimiic d�lui N[aut] , ci toţi banii, chiar şi sumeU.e cele 
mai mici (în taleri prusieni) , să-i trimiteţi aici. Condiţiile în oare 
trăim aici se deosebesc de cele din Germania. Locuim cu toţii, 
6 oameini, într-o cămăruţă şi un cabinet foarte mic, şi pilătirm mai 
scump dooit penlrru cea mai mC11re oasă din Germania, şi, în plus, 
trebuie să plătim săptămîna!l. Vă puteţi închipui Îl!l ce situaţie ne 
trezim dacă primim numai 1 Reiichs,ta.Ier cu o zi mai tîrziu. Pentru 
noi toţi se pune ailci problema pîinii cea de toate zilele. Aşadar, 
nu aşteiptaţi dispoziţii de l·a d-l N�aut] şi de la allţii. Apoi, soţul 
meu mă roagă să vă transmit că nu socoate iil!dicat ca Liin!ing 
să�l cri.tice ** - mai bine atacuri vehemente, dar nu o recunoaş
tere. SoţUll meu nici nu s•a aşt�ptait să i se :fiacă o critică profundă, 
ci numai o recenzie simplă, aşa cum publiică toate ziarele despre 
reviste şi broşuri. Şi ziarul dv. publilcă asemenea recenzii cil!ld 

* Ultimul număr al lui „Neue Rheinische Zeitung•, din 19 mai 1849. -
Nota red. 

** Vezi volumul de faţă, p. 502. - Nota red. 
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vrea să prezinte cititorilor o lucrare sau alta şi să contribuie la 
poipu:rarizarea eL In asemenea caz:uri se dau şi unele mici eXJtr-ase 
corespunzătoaire. Asta nu .cere mulJtă muncă. 

Calde salutări scumpei dv. soţii şi dv. de la 

Publicat pentru prima o.ară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ed. I rusă, voi. XXV, 1934 
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Jenny Marx 

Se tLpăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană. 

Jenny Marx către Friedrich Engels 
la Manchester 

Londra, 19 decembrie [1850} 

D11agă d-le Engels l 
Din însărcina.rea lui Kar\J. îţi expediez •astăzi şase exemplare 

d1n „Neue Rheinische Zeitung" *· Hamey, .care se simte ceva mai 
bine, te roagă să-<i trimiţi un exemp�ar lui He[en Macfar1ane. In
chirpuie-ţi că nemernicul de SchUJberth nu voma să-i dea lui msen 
300 de exemplare deoît cu bani peşin, iax măgarul de Naut a 
luat-o riazna de tot. Din cauza aista Karl trebuie să scrie o sume
dooie de scr1sori, şi d-ta ştii ce înseamnă aiceas.ta pentru el. Bulla 
de excomuniioare din KoLn împotriva lui Williich şi Co. a sosit 
aseară împreună cu nollll statut 546, ci.r:cularele eitc. De data aceasta 
cei din Kom au fost extrem de energici şi de activi şi s-au ridicat 
cu toată hotăirîrea împotriV'a aicesrt:ei bande de ticăloşi. Inchipuie-ţi: 
că lui Willich nu i-a ajuns ruşinea cu primul manifest al lui 
Fanon-Caperon ** ; aceşrt:i mari bărbaţi au .scris o a doua epistolă, 
şi Whlli,ch a mers pînă aicolo î.ncît i-a trimis lui Becker cel roşu ***
trei decrete, pentru a le preda Lamidwehrului din Kăln, în care eJ 
le dă de aici ordin să se răzvrăitească, să proc1aane în fieca:re com
panie um. guvern provizoriu, să destiitruie toate autorităţile civile 

* „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ilkonomische Revue•. - Nota red:. 
** Vezi volumul de faţă, p. 146-148. - Nota red. 

*** Herma,run Becker. � Nota red. 
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şi milita•re şi, la nevoie, să le împuşte. Iar Landwehml din K6Ln 
s-a insta.1'at din nou c omod l•a vatra pămintească, :ziace prin cîrciumi 
şi îndrugă ipal1av·re pe malurHe răcoroase aile RinuJlui. Dacă 
W[illkh] nu e bun de brimis La ba11amuc, nu ştiu cime mai e.  
Schapper ,şi-a făcut rost de un paşaport <lin Hamburg pentru a 
prelua chi·ar el sarcina de emisar al lui Haude. Noroc, Hipo
potamule I 

Dronke a scris şi el. Soţia lui Moses * 1-la c onvins din noG 
pe soţul ei că el esite gonducăitorul gomuniştilor. Dar în cu·rînd 
vei veni aki şi vei putea să vezi şi să auz·i toate acestea. lnitr-o 
noapte capeironiştii l-au a tacat p e  Wolff cel roşu ** şi l..,au b ăt'111t. 
Wolff cel roşu l-a dat în judecată p e  Wengler. A doua zi după 
pl!'onunţarea sentinţei, Willich l-'a răscumpărn1t cu 20 de ştlingi. 

Cu toţii ne bucu.răm că vei veni .curînd aki. 

{La adresă/ 

Către Frederic Engels, Esquire, 
70, Great iDucie Street 

Publicat pentru prima oară 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Drilte Al>teilung, Bd. 1, 1929 
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A d-taile 
Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Trntlus din limba germană 

J enny Marx către Friedrich Engels 
la Manchester 

(Londra, 1 1 )  ianuarie 1851 

Drogă d-le EngeJs I 
Din însă•rcinarea soţului meu !Îţi trimit o /Scrisoare pentru 

Weerith. Trimite-i-o, te rog, împreună cu scrisoarea d-tale. WoLff 
cel roşu a făcut o pereche de ghete noi cu maşinuţe, cetăţeanul 

* Hess. - Nota red. 
o Ferdinand Wolff. - Nota red. 
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Liebknecht devine pe zi ce trece mai „serios şi mai virduos " .  
Schrarrnm îşi oîntă tristeţea, ş i  nu mai este d e  văzut. Copiii îi  tr1mit 
salutăTi lui Bngel,s, iar soţul meu îşi îngroapă zilele la bibliotecă. 

Sa.'lu.rtări cordiale, 

Publicat pentru prima oară 
�n : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 1, 1929 

10 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germană 

J enny Marx către Friedrich Engels 
la Manchester 

!Londra, 1 'i' decembrie 1851] 

Dragă d-le Engels ! 
Maurul m-a :mg,at să-ţi •răspund de urgenţă cîiteva 'cuvinte în 

legătură cu scrisoarea lui Weydemeyer pe 1care :ne-ai trim�s-o *· El 
vrea pÎIIlă vineri să-ţi trimită un anticol despre mîrşăviile din 
Franţa * *  şi te î!l]ltreabă dacă n-ai putea e:xipedia m Ameriica un air
tocol umorisUc despre porcăria germană, în ispeciiaJ. despre iPrusia, 
pe 'care o prosteşte Austria etc . Din îna[t ordin ail stăpîinirii mă adre
sez de aisemenea icu o cerere msistentă ·către Freilig:riafu. Sîntem cu 
toţii foarte bucuroşi ·că 1te vom vedea curînd 1a ID.oi. Colonelul 
Musch şi 'Surorile *** îţi trimit un cald salilll1: şi eu de asemenea. 

Publicat pentru .prima oară 

Jenny Marx 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba gemnană 

* Vezi volumul de faţă, p. 374. - Nota red. 
** K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" .  (Vezi K. Marx 

şi F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Editura pO'litică, 1 960, p. 1 1 5-211. -
Nota trad.) - Nota red. 

*** Edgar, Jenny şi Laura Marx. - Nota red. 
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Adnotări 

Aceasta este prima scrisoare a lui Engels către Marx pe care o cunoaştem. 
Engels a scris-o Ia scurtă vreme după întoarcerea sa din Anglia. La sfîrşitul 
lunii august 1 844 în drum spre Germania, el s-a oprit la Paris, unde a rămas 
10 zile. In acest răstimp a avut loc întîlnirea lui istorică cu Marx, întîlnire 
care a marcat începutul activităţii lor ştiinţifice comune şi al luptei lor revo
luţionare pentru cauza proletariatului. Ajungînd la o înţelegere deplină în 
toate domeniile teoretice, întemeietorii marxismului au început să scrie prima 
lor lucrare comună, împotriva tinerilor hegelieni. Iniţial ei intenţionau să 
intituleze lucrarea „Critica criticii critice. Impotriva lui Bruno Baeur & Co. • . 
Dar, în timp ce lucrarea se afla sub tipar, Marx i-a adăugat titlul „Sfînta 
familie". - 5. 

2 La cererea guvernului prusian, în toamna anului 1844, Bernays, unul dintre 
redactorii publicaţiei germane „Vorwărts I " ,  editată la Paris, a fost deferit 
justiţiei de autorităţile franceze, condamnat la închisoare şi amendat pentru 
vina de a fi criticat regimul reacţionar din Prusia. - 6. 

3 Este vorba de „Deutsch-Franzosische Jahrbiicher• - apărută la Paris în 
limba germană sub redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un 
singur număr, dublu, în februarie 1844. ln acest număr au fost publicate 
lucrările lui K. Marx : „Contribuţii la problema evreiască" şi „Contribuţii la 
critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" , precum şi lucrările lui 
F. Engels : „Schiţă a unei critici a economiei politice" şi „Situaţia Angliei. 
«Past and Presenh by Thomas Carlyle" (vezi K. Marx şi tF. Engels. Opere, 
voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, p. 382-412, -'13-427, 
544--571 , 572-598) . Aceste lucrări marchează trecerea definitivă a lui Marx 
şi Engels pe poziţiile materialismului şi comunismului. Principala cauză a 
încetării apariţiei revistei au constituit-o divergenţele principiale dintre Marx 
şi Tadicalllil burghez Ruge. - 6. 

4 ln noiembrie 1842, Engels a părăsit Germania. Timp de aproape doi ani a 
stat în Anglia, unde a lucrat la filatura de bumbac din Manchester, al cărei 
coproprietar era tatăl său. In acelaşi timp Engels a studiat relaţiile econo
mice şi politice din Anglia, condiţiile de trai şi de muncă ale muncitorilor 
englezi şi a cunoscut îndeaproape mişcarea cartistă. La începutul lunii sep
tembrie 1844, Engels s-a întors în Germania. - 6. 

5 „ Vorwiirts 1u - publicaţie germană ; a apărut la Paris de două ori pe săp
tămînă din ianuarie pînă în decembrie 1844. Sub influenţa lui Marx, care 
din vara anului 1844 a participat direct la redactarea publicaţiei, aceasta a 
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început să capete un caracter comunist ; în coloanele ei erau aspru criti
cate rînduielile reacţionare din Prusia. La cererea guvernului prusian, guver
nul Guizot a dispus, în ianuarie 1845, expulzarea lui Marx şi a altor colabo
ratori ai publicaţiei respective ; ca urmare „Vorwarts 1• şi-a încetat apa
riţia. - 7. 

6 Engels se referă aici Ia lucrarea proiecta tă de Marx „Critica politicii şi a eco· 
nomiei politice" .  Marx, care de la sfirşitul anului 1 843 se ocupa cu studiul 
economiei politice, şi-a propus chiar în primăvara anului 1844 să publice o 
critică a economiei politice burgheze de pe poziţiile materialismului şi ale 
comunismului. Din manuscrisele lui de atunci s-a păstrat numai partea cu
noscută sub titlul „Manuscrise economice-filozofice din 1 844" (vezi K. Marx 
şi iF. Engels. „Kleine ăkonomische Schriften Bucherei des Marxismus-Leni
nismus•, Band 42, S. 42-166) . Marx şi-a întrerupt pentru un timp preocupă
rile sale legate de economia politică ca să lucreze Ia „Sfinta familie" şi Ie-a 
reluat abia în decembrie 11844. S-au păstrat numeroase conspecte, extrase şi 
notiţe făcute de Marx în 1845--1846 în timpul studierii lucrărilor unor eco
nomişti englezi, francezi etc. Dar nici de data aceasta nu a reuşit să-şi reali
zeze planul. Editorul Leske, cu care Ia 1 februarie 1 845 (vezi adnotarea 432) 
Marx a încheiat un contract în vederea editării unei lucrări în două volume 
intitulate „Critica politicii şi economiei politice", a reziliat contractul în 
februarie 1847. - 7. 

7 In decembrie 1844, Engels a publicat în anuarul „Deutsches Biirgerbuch" 
articolul „Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă şi care mai 
fiinţează încă" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Edi
tura politică, 1962, ed. a II-a, p.  547-562). Acest aTticol despre coloniile 
întemeiate în S.U.A. în spiritul ideilor comunismului utopic de către Owen 
şi adepţii lui reprezintă traducerea în limba germană a materialelor publi
cate în organele de presă engleze „The New Moral World", „The Northern 
Star" şi „The Morning Chronicle". - 8. 

a Divergenţele dintre Marx şi Engels, de o parte, şi radicalul burghez Arnold 
Ruge, de cealaltă parte, au început din timpul editării revistei „Deutsch
Franzăsische Jahrbiicher• ,  care a apărut sub redacţia lui Marx şi Ruge. 
Cauza acestor divergenţe o constituie negarea de către Ruge a comunismu
lui ca o concepţie revoiuţionară despre lume, total.a deosebire dintre vederile 
lui Marx şi cele ale tînărului hegelian Ruge, adept al idealismului filozofic. 
Ruptura definitivă dintre llv!arx şi Ruge s-a produs în martie 1 844. Atitudinea 
ostilă a lui Ruge faţă de lupta revoluţionară a maselor s-a manifestat deose
bit de pregnant în timpul răscoalei ţesătorilor silezieni din vara anului 1844. 
Marx a înfierat atitudinea filistină-burgheză a lui Ruge în coloanele publi
caţiei „Vorwărts 1• în articolul : „Note critice pe marginea articolului «Regele 
Prusiei şi reforma socială. De un prusian»" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, !P· 428--446) . - 9. 

9 Uniunile pentru imbunătăJirea situaţiei clasei muncitoare au fost înfiinţate 
în 1844-1845 într-o serie de oraşe din Prusi a  din iniţiativa burgheziei libe
rale germane, speriată de răscoala ţesătorilor silezieni din vara anului 1844 ; 
-scopul înfiinţării lor a fost abaterea muncitorilor germani de la lupta pentru 
interesele lor de clasă. In pofida strădaniilor burgheziei şi ale cercurilor 
-conducătoare de a da acestor uniuni un .caracter inofensiv, filantropic, crearea 
lor a stimulat creşterea spiritului politic activ al maselor populare de la 
oraşe şi a îndreptat atenţia cercurilor sociale largi din Germania asupra 
problemelor sociale. Mişcarea în scopul fnfiinţării Uniunilor pentru îmbună
tăţirea situaţiei clasei muncitoare a luat o amploare deosebită în oraşele 
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industriale din Provincia renană, unde contradicţiile dintre burghezie şi 
proletariat ajunseseră deosebit de acute şi unde exista deja o opoziţie de
mocrată radicală împotriva absolutismului prusian. 

Reprezentanţii intelectualităţii democrate revoluţionare au folosit pe scară 
largă adunările de constituire a uniunilor şi de discutare a statutelor lor, 
pentru a răspindi ideile progresiste, pentru a opune rezistenţă influenţei 
clerului şi a burgheziei liberale. Aceste adunări, precum şi uniunile ca atare 
au devenit astfel o arenă a luptei intre interesele sociale şi de clasă opuse, 
luptă care a reflectat înviorarea vieţii politice din Germania în ajunul revo· 
luţiei burgheze. In primăvara anului 1845, guvernul prusian, speriat de cursul, 
nedorit, pe care ii luase activitatea uniunilor, s-a grăbit să-i pună capăt 
prin neratificarea statutelor şi interzicerea întrunirilor. Deşi au avut o 
existenţă de scurtă durată, uniunile au contribuit la delimitarea forţelor so
ciale şi politice din Germania şi la educarea politică a maselor populare. - 9. 

10 La crearea Uniunilor pentru îmbunătăţirea situaţiei clasei muncitoare la 
Koln, în noiembrie 1844, au participat activ foştii editori şi colaboratori ai 
lui „Rheinische Zeitung•, Jung, d'Ester, Compes, precum şi alţi reprezentanţi 
ai intelectualităţii democrat-radicale şi socialiste. La întrunirea din 10 noiem
brie 1844 de la Koln a fost înfiinţată Asociaţia generală pentru ajutor şi 
cultură, care şi-a propus drept scop . ,organizarea muncitorilor, apărarea in
tereselor muncitorilor împotriva puterii capitalului" etc. ln pofida opoziţiei 
liberalilor burghezi, a fost aprobat un statut democratic care prevedea parti
ciparea activă a muncitorilor la activitatea asociaţiei. Ulterior s-a produs 
o separare definitivă intre elementele democrat-radicale şi burghezia libe
rală ; aceştia din urmă, sub conducerea lui Camphausen, au părăsit asociaţia 
şi au depus toate eforturile pentru a grăbi interzicerea ei de către auto
rităţi. 

La Elberfeld, la •l'i' noiembrie 1844, în cadrul unei adunări cu o asistenţă 
numeroasă a fost constituită o asociaţie culturală populară, ai cărei organi
zatori au avut de la bun început de luptat împotriva încercărilor clerului 
din localitate de a-şi subordona asociaţia şi de a da activităţii acesteia un 
caracter religios. Engels şi prietenii săi s-au străduit să folosească întrunirile 
şi comitetul asociaţiei în scopul răspindirii concepţiilor comuniste ; în cuvin
tările lor ei au demascat intrigile clericilor şi caracterul fals al filozofiei 
burgheze (vezi „Două cuvintări rostite la Elberfeld " ,  K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 2, Bucureş'l:i, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 563-585) . 
Statutul asociaţiei nu a fost confirmat de autorităţi, iar dSociaţia şi-a încetat 
existenţa în primăvara anului 1845. - 9. 

11 Engels se referă la proiectul său de a scrie o istorie socială a Angliei, pen
tru care strinsese material în timpul şederii lui în această ţară (noiem
brie 1842-august 1844) . Iniţial Engels intenţiona să consacre un capitol 
special din această lucrare situaţiei muncitorilor di11 Anglia ; lămurindu-se 
asupra rolului deosebit al proletariatului în societatea burgheză, Engels s-a 
hotărît să dedice situaţiei clasei muncitoare din Anglia o lucrare de sine 
stătă.toare. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia", pe care a şi scris-o după 
întoarcerea sa în Germania din septembrie 1844 pină în martie 1845. Din 
conspectele făcute de Engels în iulie şi august 1845, cit şi din scrisorile 
adresate de editorul Leske lui Marx la 14 mai şi 'i' rnlie 1845 reiese că în 
primăvara şi vara anului 1845 Engels a continuat să lucreze la cartea despre 
istoria socială a Angliei. El nu a abandonat această idee pină la sfirşitul 
anului 1847, după cum reiese dintr-o notiţă din „Deutsche-Briisseler-Zeitung• 
nr. 91 din 14 noiembrie 1847. Dar, dintr-o serie de motive, Engels n-a reuşit 
să termine această carte. - 10. 
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1� Engels nu a scris o broşură despre List, dar într-una din „Cuvintările rostite 
la Elberfeld " (la 15 februarie 1 845) a criticat concepţiile adepţilor din Ger
mania ai protecţionismului şi in primul rind ale lui List (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, val. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 563-
585) . - 10. 

13 In lucrarea „Ideologia germană" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 3,  
Bucureşti, Editura politică,  1962, ed. a II-a, p. 13-463) , Marx şi Engels fac 
o analiză amănunţită a cărţii lui Max Stirner şi critică esenţa reacţionar� 
a concepţiilor lui filozofice, economice şi sociologice. - 10. 

14 Este vorba de revista „Berliner Monatsschrift" în care a apărut o recenzie 
a lui Kaspar Schmidt (adevăratul nume al lui Max Stirner) la romanul 
scriitorului francez Eugene Sue „Misterele Parisului• ; acest roman, apărut 
la Paris în 1842-1843, a fost scris în spiritul iluziilor sociale mic-burgheze şi 
sentimentale. - 10. 

15 „Liberii" („Die Freien") - denumirea unui cenaclu de literaţi tineri hege
lieni din Berlin, care a existat în prima jumătate a deceniului '1840--1 850 şi 
al cărui nucleu îl formau Bruno Bauer, Edgar Bauer, Eduard Meyen, Ludwig 
Buhl, Max Stirner şi alţii. Vezi în volumul de faţă, p. 394-395 critica făcută 
de Marx „Liberilor" în 1842. „Liberii" , rupţi de realitatea vieţii şi absorbiţi de 
controverse abstracte, filozofice, s-au dezis în 1 843-1844 de radicalism şi 
au alunecat pe panta unui idealism subiectiv plat, vulgar, lansînd teoria 
potrivit căreia numai aleşii, purtătorii „spiritului • şi ai „criticii pure" sînt 
făuritorii istoriei, în timp ce masele, poporul nu ar fi decît un material 
inert, un balast în procesul istoriei. ln prima lor lucrare comună, „Sfinta 
familie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura poiitică, 
1 962, ed. a II-a, p. 3-238) , Marx şi Engels au demascat ideile dăunătoare, 
reacţionare ale tinerilor hegelieni, care şi-au intitulat concepţiile „critica 

critică". - 12. 

16 Vorbind de „democratie pacifique",  Enge!s se referă la concepţiile epigonilor 
şcolii lui Fourier care editau ziarul „La Democratie pacifique" şi care au dat 

învăţăturii lui Fourier un pronunţat caracter sectarist-dogmatic. Marx: şi 
Engels au criticat în repetate rînduri „fourierismul diluat" ,  răspîndit de acest 
ziar, care în esenţă exprima concepţiile burgheziei filantropice. - 12. 

11  Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oară de 
F. Mehring în articolul „Din scrisorile lui Engels către Marx" („Die Neue 

Zeit'' , Bd. 2 ,  No. 44, 1900-1901 ) .  - 14. 

18 Este vorba de broşura lui Moses Hess „Ultimii filozofi", apărută la Darmstadt 
în 1845, care era îndreptată împotriva cărţii lui Stirner „Unicul şi proprie
tatea sa" .  In această broşură Hess critica concepţiile filozofice ale lui Stirner 
de pe poziţiile ,;adevăratului socialism" (vezi adnotarea 50). - 14. 

19  Este vorba de analele „Deutsches Biirgerbuch fiir 1845", editate la Darmstadt 
in decembrie 1844 de H. Piittmann. Orientarea generală a acestor anale a 
fost determinată de colaborarea reprezentanţilor „adevăratului socialism" 

german. Totuşi în anale s-au publicat şi Jucrări ale unor reprezentanţi ai 
mişcării democrate revoluţionare ca Wilhelm vVolff şi poetul Georg Weerth, 
precum şi o descriere a coloniilor comuniste din Anglia şi America făcută 
de Engels (vezi adnotarea 7) . - 14. 
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20 „Gesellschaftsspiegel" - revistă lunară al cărei redactor era Moses I-Iess ; 
a apărut intre 1844 şi 1845 Ia Elberfeld. La început Engels a paTticipat la 
organizarea acestei publicaţii, dar nu a făcut parte din redacţia ei. �n revistă 
au apărut articole ale „adevăraţilor socialişti" .  - 15. 

21 Sub acest pseudonim a apărut în „Vorwărts I " ,  în a doua jumătate a anu
lui 1844, ciclul de poezii „Lebenslieder" („Cîntece despre viaţă") şi articolul 
,,Handwerksunterricht" („Despre instruirea meşteşugarilor") . - 15. 

22 „Rheinische Jahrbiicher zur gesellschaftlichen Reform• - revistă germană 
editată de H. Piittmann ; Ia început a fost concepută ca o revistă trimes
trială, dar au apărut numai două numere : primul în august 1845 Ia Darm
stadt, al doilea Ia sfirşitul anului 1846 în mica localitate Belle-Vue, Ia  
graniţa germano-elveţiană. In primul număr au fost publicate cuvintările 
rostite de Engels Ja adunările ţinute Ia Elberfeld în zilele de 8 şi ,15 februa
rie 1845 („Două cuvîntări rostite la Elberfeld"),  iar în numărul al doilea 
articolul „Sărbătoarea naţiunilor Ia Londra• (vezi K. !Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 563-585 şi 
640--652. Totuşi orientarea generală a analelor era determinată de partici
parea reprezentanţilor „adevăratului socialism" ; de aceea, Marx şi Engels, 
în lucrarea lor „Ideologia germană" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed. a II-a, p. 475--509) au criticat 
aspru analele. 

Legile cu privire Ia presă în vigoare într-0 serie de state germane scu
teau de cenzura preliminară numai publicaţiile care aveau mai mult de 
20 de coli de tipar. „Rheinische Jahrbiichei-" era una dintre aceste publicaţii, 
ceea ce nu a împiedicat însă poliţia marelui ducat Hessen ca, sub pretext 
că conducerea publicaţiei „complota •, să confişte primul număr şi să inter
zică continuarea editării ei. - 15. 

23 Este vorba de proiectul lui Engels de a scrie o carte cu privire Ia istoria 
socială a Angliei (vezi adnotarea 1 1) .  - 15. 

24 „Rl1einische Zeitung fiir Politik, Handel und Gewerbe" - cotidian ; a apărut 
la Kăln de la 1 ianuarie 1842 pînă la 31  martie 1843. Ziarul a fost fondat 
de reprezentanţii burgheziei renane cu orientare opoziţionistă faţă de ab�c
lutismul prusian. La acest ziar au fost atraşi în calitate de colaboratori şi 
unii tineri hegelieni. Din aprilie 11842 Marx a devenit colaborator al ziarului 
şi din oc tombrie al aceluiaşi an - unul dintre redactorii lui. In „Rheinische 
Zeitung" au apărut şi o serie de articole ale lui Engels. In timpul cit Marx 
a fost redactor al lui „Rheinische Zeitung" ,  ziarul a căpătat un caracter 
democrat-revoluţionar tot mai pronunţat. Guvernul a supus ziarul unei cen
zuri deosebit de severe, iar apoi I-a interzis. - 1 6. 

25 Este vorba de lucrarea proiectată de Marx „Critica politicii şi a economiei 
politice" ; vezi adnotarea 6. - 1 6. 

26 „Telegraph fiir Deutschland" - revistă literară la care a colaborat Engels 
din martie 1839 pînă în 1841 . In numerele 203 şi 204 din decembrie 1844 a 
apărut articolul lui A. Ruge „An einen Patrioten".  - 17. 

27 Pentru prima oară această scrisoare a fost publicată în formă prescurtată 
de F. Mehring în articolul „Din scrisorile lui Engels către Marx" („Die 
Neue Zeit", Bd. 2, No. 44, 1900--1901 ) .  - 19. 

28 Marx a fost expulzat din Franţa pentru activitate redacţională la publicaţia 
„Vorwărts I " .  Guvernul francez a emis ordinul de expulzare în ianuarie 1845, 
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în urma presiunilor făcute de Prusia. La 3 februarie 1 845 Marx a părăsit 
Parisul şi a plecat la Bruxelles. - 19. 

29 Este vorba de înfiinţarea la Koln, în noiembrie 1844, a Asociaţiei generale 
pentru ajutor şi cultură (vezi adnotarea 10) .  - 21. 

30 „Cabinetul negru• - instituţie secretă care funcţiona pe lingă departamentul 
poştei din Franţa, Prusia, Austria şi o serie de alte state şi care se ocupa 
cu perlustrarea corespondenţei ; asemenea cabinete au luat fiinţă pe vremea 
monarhiilor absolute din Europa. - 22. 

31 Engels se referă la lucrarea neterminată a lui Fourier „Section ebauchee des 
trois unites externes •, apărută postum în revista fourieristă „La Phalange• 
în 1 845. In aceeaşi revistă a fost publicat şi manuscrisul lui Fourier despre 
cosmogonie. - 23. 

32 W. Godwin. „An Enquiry Concerning Politica] Justice, and its Influence on 
General Virtue and Happiness" ,  voi. I, II ,  London, 1793 („Studiu cu privire 
la dreptatea politică şi la influenţa ei asupra virtuţii şi prosperităţii gene• 
rale"). - 24. 

33 Raportul asupra adunărilor de la Elberfeld din zilele de 8 şi 15 februarie 1845 
la care a luat cuvintul şi Engels a fost publicat în 1845 în primul număr 
al revistei „Rheinische Jahrbiicher" ,  editată de H. Piittmann. Critica concep
ţiilor lui List se află în cea de-a doua „Cuvintare rostită la Elberfeld • de 
Engels (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 
1 962, ed. a II-a, p. 576-585). - 26. 

34 Caricatura făcută de F. Engels reprezintă, de la stînga spre dreapta, pe 
Arnold •Ruge, Ludwig Buh!, Karl Nauwerck, Bruno Bauer, Otto Wigand, Edgar 

Bauer, Max Stirner, Eduard Meyen, două persoane ne<:unoscute şi Karl Friedrich 
Koppen (în uniformă de locotenent) . Bruno Bauer calcă în picioare „Rhei
nische Zeitung". Pe perete este înfăţişată o ghilotină, iar în colţul sti1tg o 
veveriţă (aluzie la j ocul de cuvinte : Ei<:hhorn - numele ministrului prusian 
al cultelor, instrucţiunii şi medicinei, şi „Eichhornchen" - veveriţă) . - In
tre 28-29. 

35 Este vorba de reorganizarea băncii prusiene efectuată de guvernul lui Frederic 
Wilhelm al IV-iea în 1846 ; banca a fost transformată în societate pe ac
ţiuni, deşi conducerea ei a continuat să rămină în mina guvernului. Scopul 
acestei reforme, consolidată prin decretul din 5 octombrie '1846, se reducea 
la crearea unor condiţii favorabile atragerii capitalurilor particulare pentru 
acoperirea datoriilor guvernului prusian (vezi articolul lui Engels „Problema 
băncii Prusiei" în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, ed. a II-a, p. 22) . - 30. 

36. Engels s-a mutat la Paris la 15 august 1 846 din însărcinarea Comitetului 
comunist de corespondenţă din Bruxelles pentru a răspindi comunismul în 
rindurile muncitoriilor - în primul rind în rindul membrilor comunităţii din 
Paris a Ligii celor drepţi (vezi adnotările 39 şi 49) -, pentru a organiza 
comitetul de corespondenţă şi pentru a lupta împotriva adepţHor lui Weitling. 
Proudhon şi ai „adevăratului socialism". In vremea aceea o parte din meşte
şugarii germani care trăiau la Paris se aflau sub influenţa comunismului 
utopi<: egalitarist al lui Weitling. O deosebită influenţă a avut asupra lor 
şi K. Griin, care a folosit adunările muncitorilor pentru a răspîndi ideile 
„adevăratului socialism" şi utopiile mic-burgheze ale lui Proudhon. Activita
tea lui Engels a contribuit mult la îndepărtarea majorităţii membrilor cornu-

39 - M<irx-Engels - Opere, voi. 27 
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nităţilor din Paris ale Ligii celor drepţi de weitlingianism, de „adevăratul 
socialism" şi de proudhonism. - 31.  

37 Este vorba de încercarea de a s e edita manuscrisul lui Marx şi Engels 
„Ideologia germană "  în Westfalia cu ajutorul editorilor din localitate -
„adevăraţii socialişti" I. Meyer şi R. Rempel. Tratativele duse de J. Weyde
meyer au început în mai 1846. Intr-o scrisoare adresată lui R. Rempel la 
2 iulie 11846, care nu s-a păstrat, Marx şi Engels condamnau cu severitate 
tărăgănelile, tertipurile şi pretextele capitaliştilor din Westfalia. Drept răs
puns, Meyer şi Rempel au refuzat definitiv să finanţeze tipărirea „Ideoloqiei 
germane" şi a oricărei alte literaturi socialiste germane sub pretext că le 
lipsesc mijloacele băneşti necesare. Adevărata cauză a refuzului era însă 
faptul c ă  .chiar editorii erau reprezentanţi ai acelei orientări pe care Marx şi 
iEngels o combăteau în lucrarea lor. - 31.  

38 K. Gr(in. „Die soziale Bewegung i n  Frankreich und Belgien. Briefe und Stu
dien • ,  Darmstadt, 11B45 („Mişcarea socială în Franţa şi Belgia. Scrisori şi 
ştudii"). - 32. 

39 Este vorba de Comitetul comunist de corespondenţă creat de Marx şi Engels 
la începutul anului 1846 la Bruxelles, după al cărui model trebuiau să fie 
constituite grupe socialiste în Germania, Franţa, Anglia şi în alte ţări. Scopul 
comitetelor de corespondenţă, care, după. pă.rerea lui Marx şi Engels, trebuiau 
să. pregă.tească. terenul pentru crearea unui partid proletar internaţional, era 
unitatea ideologică. şi organizatorică. a socialiştilor şi a muncitorilor înaintaţi 
din diferite ţă.ri, precum şi lupta împotriva curentelor stră.ine proletariatului 
din mişcarea muncitorească.. Luînd mă.suri pentru organizarea comitetelor 
de corespondenţă. la Londra, Paris şi în diferite regiuni din Germania, Marx 
şi Engels au că.utat să. atragă. în aceste comitete socialişti şi comunişti de 
seamă. din ţă.rile Europei. După. cum reiese din scrisoarea lui Harney că.tre 
Engels din 30 martie 1846 şi din scrisorile lui Schapper că.tre Marx din 
6. iunie şi 17 iulie 1846, la Londra a fost organizat un comitet de corespon
denţă în care au intrat conducătorii aripii de st!nga a cartiştilor, precum şt 
membri ai Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra, condusă. 
de Schapper. Marx şi Engels au încercat să. atragă în aceste comitete şi pe 
Cabet, Proudhon şi alţi socialişti francezi (vezi volumul de faţă., p. 420-422.). 
Totuşi încercarea nu a reuşit, după. cum reiese dintr-o scrisoare adresată 
de Proudhon lui Marx la 17 mai 1846. ln Germania legătura cu muncitorii 
si!ezieni o ţinea Wilhelm Wolf ; din Kiel scria la Bruxelles Georg Weber, 
iar din Westfalia � Joseph Wey:lemeyer ; în Provincia renană., formal, nu 
a fost creat un comitet de corespondenţă., .cu toate acestea cu socialiştii din 
iElberfeld s-a purtat corespondenţă. prin intermediul lui Naut şi Kottgen, iar 
comuniştii din Koln Daniels, Biirgers şi d'Ester au corespondat cu regularitate 
cu Marx şi Engels. - 32. 

40 Engels se referă. aici la primul capitol din volumul I al lucră.rii „Ideologia 
germană. • ,  scrisă. de Marx şi Engels, capitol consacrat criticii concepţiilor 
filozofice ale lui L. Feilerbach (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, 
Bucureşti, Editura politică., 1962, ediţia a II-a, p. 11-72) . Lucrul Ia acest 
capitol a continuat, pare-se, şi în a doua j umă.tate a anului 1 846, dar pînă. 
la urmă nu a fQst terminat. - 32. 

41 Este vorba de articolul lui Hugh Doherty „La question religieuse• („Pro
blema religioas ă.") - al zecelea din seria de articole ale acestui autor ; 
articolul a fost l!'Ublicat în revista „La Pha1ange • ,  voi. IV, 1846, p, 1�163. 
- 33. 
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42 In componenţa Comitetului comunist de corespondenţă, înfiinţat la Bruxelles 
Ia începutul anului 1 846 de Marx şi Engels (vezi adnotarea 39) , au intrat, 
în afară de Man; şi Engels,  W. Wolff şi socialistul belgian Ph. GigOtt. 

Engels,  care a plecat la Paris pe la mijlocul lunii august '1846 din în
sărcinarea Comitetului comunist de corespondenţă din Bruxelles, informa cu 
regularitate comitetul asupra activităţii sale prin scrisori trimise pe numele 
lui Marx. Scrisoarea de faţă este prima din această serie. - 35. 

43 Este vorba de comunităţile din Paris ale Ligii celor drepţi (vezi adnota
rea 49) , condu.se de A. H. Ewerbeck. In aceste comunităţi intrau meseriaşii 
germani care locuiau la Paris, mai cu seamă croitorii, care formau o comu
nitate separată, precum şi tăbăcarii şi tîmplarii. 

Weitlingienii - adepţii teoriei, propagată de Wilhelm Weitling, a comu
nismului utopic egalitar foarte răspîndit în deceniul al 5-lea al secolului 
al XIX-iea în rîndul meseriaşilor germani, mai ales în rîndul croitorilor care 
locuiau la Paris. La începutul deceniului al 5-lea, pînă la apariţia comu
nismului ştiinţific, weitlingianismul a avut într-o anumită măsură un rol 
progresist. Dar prin faptul că nega necesitatea unei lupte politice active a 
proletariatului şi recomanda metode de luptă sectariste, complotiste, comu
nismul weitlingian a devenit curînd o frînă în dezvoltarea conştiinţei de 
clasă a muncitorilor germani. Tot mai mult au început să iasă la iveală 
trăsăturile reacţionare ale teoriei lui Weitling, care a căpătat treptat o 
nuanţă religioasă-creştină. Adepţii lui Weitling, care aveau o atitudine de 
suspiciune faţă de „învăţaţi" ,  adică faţă de intelectualii revoluţionari, au 
început să se limiteze în activitatea lor practică la proiectele de creare a 
comunelor, în parte împrumutate de la fourierişti, şi Ia mici experimente în 
genul organizării unor cantine etc. In mai 1846 Marx, Engels şi adepţii lor 
au rupt legăturile cu Weitling. In timpul şederii sale la Paris, în 184f>--....1847, 

iEngels a început, prin discuţii sistematice, perseverente, să explice muncito

rilor caracterul eronat şi vătămător al concepţiilor lui Weitling şi să arate 

că numai comunismul ştiinţific este expresia deplină a intereselor de clasă 

ale proletariatului. - 35. 

44 In 1846-1847 Pierre Leroux a publicat în „Revue Sociale" seria de articole 

„Lettres sur le fourierisme• („Scrisori despre fourierism"). Engels se referă 

la articolele al treilea şi al patrulea din această serie - „Saint-Simon şi 

Fourier• şi „Plagiatul lui Fourier•, publicate în numerele din august şi sep

tembrie 1846 ale revistei. - 35. 

45 Este vorba de lucrările : Ch. Fourier. „Theorie des quatre mouvements et 
des destinees generales• ; Oeuvres completes, 2 ed„ t. 1 ,  Paris 1 841 („Teorio 

celor patru mişcări şi a destinelor generale") .  Prima ediţie a cărţii a apărut 

anonim la Lyon în 1808. 

„Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains" („Scrisorile unui. 
locuitor din Geneva către contemporanii săi") - o lucrare a lui Saint-Simon, 

scrisă în 1802 şi apărută anonim la Paris în 1803. - 35. 

46 Este vorba de revoluţia din iulie �830 din Franţa. - 36. 

47 Engels se referă la apelul lui Otto Wigand „Către Arnold Ruge" , apărut ca.. 

introducere la primul număr al revistei „Die Epigonen•.  - 36. 

48 W. Weitling. „Garantien der Harmonie und Freiheit" , Vivis, 1842. („Garan

ţiile armoniei şi libertăţii").  - 38. 

39* 
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49 Este vorba de Liga celor drepJi - organizaţie secretă a muncitorilor şi 
meseriaşilor germani, înfiinţată în a doua jumătate a deceniului al 4-lea 
al secolului al XIX-Zea în urma sciziunii din cadrul Ligii republicane-demo
crate a celor năpăstuiţi ; mai tirziu a căpătat un caracter internaţional. Con
cepţiile membrilor Ligii celor drepţi, care reflectau caracterul semimeşteşu
găresc al proletariatului german din vremea aceea, au fost influenţate de 
comunismul vulgar egalitar al lui Weitling, iar mai tirziu de „adevăratul 
socialism• şi de utopiile mic-burgheze ale lui Proudhon. Statutul Ligii, 
adoptat în 1838 sub influenţa asociaţiilor secrete din Franţa, avea un caracter 
semiconspirativ. Un anumit număr de membri ai Ligii formau o comunitate 
(Gemeinde) , comunităţile se uneau într-o circumscripţie (Gau), iar întreaga 
Ligă era condusă de Camera poporului (Volkshalle) . Reşedinţa Camerei po
porului a fost la început la Paris, iar apoi la Londra. Comunităţi ale Ligii 
au existat în Germania, Franţa, Elveţia şi Anglia. Cel care devenea membru 
al Ligii trebuia să depună jurămînt că va păstra secretele Ligii. lncălcarea 
acestui jurămint era aspru pedepsită. Istoria Ligii celor drepţi din 1 839 pină 
în 1846 este plină de lupte ideologice intestine. Conducătorii Ligii, inlătu
rind concepţiile socialismului utopic şi mic-burghez, pe la mijlocul deceniului 
al 5-lea au început să fie tot mai mult influenţaţi de comunismul ştiinţific 
al lui Marx şi Engels. Apropierea treptată a conducătorilor Ligii de înte
meietorii comunismului $tiinţific a dus la intrarea lui Marx şi Engels în 
Ligă. La începutul lunii iunie 1847 a avut loc la Londra Congresul Ligii celor 
drepţi, în cadrul căruia Liga a fost reorganizată şi a primit denumirea de 
Liga comuniştilor. In legătură cu istoria Ligii celor drepţi, vezi lucrarea lui 
Marx „Domnul Vogt• şi articolul lui Engels „Cu privire la istoria Ligii co
muniştilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 14, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 479-481 şi Opere, val. 21 ,  Bucureşti, Editura politică, 1965, 
p .  207-224) . - 39. 

50 Vorbind despre „comunismul croitorilor•, Engels se referă la weitlingianism 
(vezi adnotarea 43) . 

Karl Griin, care intre 1846 şi 1 847 se găsea la Paris, a răspindit printre 
muncitorii germani concepţiile sentimentale mic-burgheze ale „adevăratului 
socialism" şi a elogiat peste măsură ideile reformatoare mic-burgheze ale lui 
Proudhon. „Adevăratul socialism• , răspindit în Germania incepind din 1844, 
era o expresie a ideologiei reacţionare a micii burghezii germane. Ideile 
pseudosocialiste ale „adevăratului socialism• , cu renunţarea lor la activitatea 
politică, la lupta pentru democraţie, cu cultul iubirii şi al „umanităţii" 
abstracte, combinate cu şovinism, filistinism şi laşitate politică, erau deosebit 
de vătămătoare în Germania deceniului al 5-lea al secolului al XIX-lea, cind 
principalele sarcini le constituiau unificarea forţelor democrate în lupta îm
potriva absolutismuIQli şi  a rinduielilor feudale şi  concomitent crearea unei 
mişcări independente a proletariatului pe baza luptei de clasă revoluţionare. 
In 1846-1847 Marx şi Engels au criticat aspru „adevăratul socialism• .  - 39. 

51 Este vorba de lucrarea lui P. J. Proudhon „Systeme des contradictions eco
nomiques, ou Philosophie de la misere", T. I-II, Paris, 1846 („Sistemul 
contradicţiilor economice, sau Filozofia mizeriei") . In 1847 Griin a scos la 
Darmstadt o traducere în limba germană a primului volum al acestei cărţi : 
„Philosophie der Staatsokonomie ader Nothwendigkeit des Elends" („Filozofia 
economiei politice, sau necesitatea mizeriei") . - 40. 

52 Vorbind de Jabour-bazars sau Jabour-markets - bazare muncitoreşti, Engels 

se referă la Labour Exchange Bazars (Bazare pentru schimbul produselor 

muncii) , Wiinţate în diferite oraşe din Anglia de către asociaţiile coopera-
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tiste muncitoreşti ; în 1832 această mişcare era condusă de R. Owen, care a 
creat la Londra primul bazar de acest fel ; la aceste bazare, produsele muncii 
se schimbau contra „bani-muncă" de hîrtie, a căror unitate de măsură o 
alcătuia ora de muncă. Aceste intreprinderi, care reprezentau o încercare 
utopică de a organiza schimbul fără bani în condiţiile economiei capitaliste 
de mărfuri, au dat curind faliment. - 41 .  

.53  S traubingeri - calfe drumeţe din Germania. Marx şi tEngels ii numeau astfel 
pe meseriaşii germani care se mai aflau, în mare măsură, sub puterea 
înapoiatelor principii de breaslă şi a prejudecăţilor şi care se hrăneau cu 
iluziile mic-burgheze reacţionare despre posibilitatea reîntoarcerii de la ma
rea industrie capitalistă la mica producţie meşteşugărească. - 41.  

.54 Engels se referă la scrisoarea lui Proudhon către Marx din 17 mai 1S46, in 
care ii răspundea la propunerea de a participa la activitatea comitetelor de 
corespondenţă. Vezi „Cmres.pondance de P. J. Proudhon" ,  T.  II ,  Paris, 1875, 
p. 198--202. - 41 . 

.55 Engels a fost indus în eroare de către C. J3ernays şi H. Bornstein, lucru pe 
care l-a relevat el însuşi mai tirziu într-o scrisoare către Marx trimisă la 
15 ianuarie 1847 (vezi volumul de faţă, p. 73) . ln notele publicate în „AJlge· 
meine Zeitung" era vorba de spionul ţarist I. N. Tolstoi, şi nu de moşierul 
liberal G. M. Tolstoi, pe care Marx şi Engels îl cunoscuseră la Paris. - 4� . 

.56 ln nr. 51 din „Journal des Economistes" din august 1846 a fost publicată 
recenzia lui Th. Fix la volumele I şi II ale cărţii lui K. Biedermann „Unsere 
Gegenwart und Zukunft" („Prezentul şi viitorul nostru").  - 44 . 

.51 Recenzia la cartea lui F. Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" a 
apărut fără semnătură în „Journal des Economistes" nr. 56 din iulie 1846. - 45 . 

.58 Este vorba de recenzia lui Th. Fix la broşura lui G. Julius : „Bankwesen. 
Ein neues Gespenst in Deutschland",  Leipzig, 1846 („Sistemul bancar. O nouă 
fantomă în Germania") ; recenzia a apărut în „Journal des Economistes " 
nr. 58 din septembrie 1846. - 45 . 

.59 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. 1 ,  
Stuttgart, 1913. („Corespondenţa dintre F .  Engels ş i  K.  Marx") .  - 45. 

60 Engels se referă la lucrarea lui L. Feuerbach „Das Wesen der Religion• 
(„Esenţa religiei") , publicată în primul număr al revistei „Die Epigonen• 
pe 1846. - 46. 

61 După încercarea nereuşită a lui Marx şi Engels şi a prietenilor lor de a 
edita „Ideologia germană" in Westfalia cu sprijinul lui Rempel şi Meyer 
(vezi adnotarea 31), Marx i s-a adresat lui Weydemeyer, cerind ca ma
nuscrisul să fie trimis din Westfalia la Koln, lui Daniels. - 46. 

62 Este vorba de proiectul unui grup de participanţi la mişcarea socialistă dm 
Koln (Biirgers, d"Ester, Hess) de a înfiinţa o editură pentru publicarea ş1 
răspîndirea literaturii socialiste şi comuniste. Acest proiect a apărut în 
iulie-august 1846, după încercarea nereuşită de a publica „Ideologia ger
mană".  Pentru finanţarea acestei edituri, care trebuia creată ca o societate 
pe acţiuni, s-a propus atragerea cîtorva reprezentanţi ai burgheziei germane 
care simpatizau cu ideile socialiste. In legătură cu acest proiect, care piuă 
la urmă nu a putut fi realizat, vezi volumul de faţă, p. 51-53 - 46. 
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63 ln iulie 1846, în revista „Das Westphălische Dampfboot" a fost publicată 
„Circulara împotriva lui Kriege• elaborată de Marx şi Engels (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, val. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, 
p. 1-16).  Redactorul acestei reviste, O. Liining, unul dintre reprezentanţii 
„adevăratului socialism" german, a modificat circulara în mod tendenţios, 
introducind completări proprii, iar în unele locuri schimbînd în mod arbitrar 
textul. Deşi s-a străduit să atenueze lupta principială din cadrul partidului 
prin fraze sentimentale, Liining a fost totuşi nevoit să recunoască într-o notă 
că publicarea „Circularei împotriva lui Kriege• constituie şi o autocritică 
a revistei. - 46. 

64 Engels se referă la apelul Asociaţiei culturale de la Londra către proletariatul 
german, apel lansat în septembrie 1846. 

Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra a fost înfiinţată 
în februarie 1 840 de K. Schapper, J. Mall, H. Bauer şi alţi militanţi ai Ligii 
celor drepţi (vezi adnotarea 49) , cu scopul de a-i instrui din punct de vedere 
politic pe muncitori şi de a propaga în rîndurile lor ideile socialiste. Rolul 
conducător !n această asociaţie deschisă a revenit membrilor Ligii s ecrete a 
celor drepţi şi mai tîrziu comunităţilor locale ale Ligii comuniştilor. ln a 
doua j umătate a deceniului al 5-lea al secolului al XIX-lea Asociaţia eul· 
turală a căpătat un caracter internaţional. ln cadrul asociaţiei şi-au făcut 
educaţia politică mulţi membri ai Ligii comuniştilor care au devenit ulterior 
militanţi de seamă ai mişcării comuniste şi muncitoreşti. ln 1 847 şi 1 849-1850 
Marx şi Engels au depus o activitate intensă în cadrul asociaţiei. La 17 sep
tembrie 1850 Marx, Engels şi unii dintre tovarăşii lor de idei s-au retras 
din asociaţie ca urmare a faptului că în lupta dintre majoritatea organului 
central al Ligii comuniştilor, condusă de Marx şi Engels, şi minoritatea 
sectar-aventuristă (fracţiunea Willich-Schapper) , asociaţia s-a situat de partea 
minorităţii. De la sfi111itul deceniului al 6-lea, Marx şi Engels au Inat din 
nou parte la activitatea Asociaţiei culturale. Asociaţia a dăinuit pînă în 1918,  
cînd a fost interzisă de guvernul englez. - 41. 

65 Este vorba de regele danez Cristian al VIII-lea, al cărui guvern a reprimat 
mişcarea naţională din Schleswig-Holstein. Pînă la revoluţia din 1848, miş· 
carea naţională a populaţiei germane din ducatele Schleswig şi Holstein nu 
a depăşit cadrul unei opoziţii Hberale moderate. După caracterul ei era o 
mişcare separatistă, tinzînd la crearea unui alt stătuleţ german în nordul 
Germaniei. ln timpul revoluţiei din 1 848-1849 situaţia s-a schimbat. Sub 
influenţa evenimentelor revoluţionare din Germania, mişcarea naţională din 
Schleswig şi Holstein a căpătat caracterul unei mişcări de eliberare. Lupta 
pentru separarea Schleswigului şi Holsteinului de Danemarca a făcut parte 
integrantă din lupta tuturor forţelor progresiste din Germania pentru unifi
carea naţională a ţării şi a fost susţinută cu hotărire de Marx şi Engels. - 48. 

66 Droit d"aubaine (dreptul statului asupra bunurilor nesuccesorale) - obicei 
feudal, răspîndit în Franţa evului mediu şi în alte ţări, potrivit căruia regele 
îşi însuşea averea străinilor decedaţi în caz că nu existau moştenitori. - 49. 

67 Este vorba de o serie de pamflete anonime împotriva lui Rothschild apărute 
în Franţa (autorul unuia dintre pamflete a fost muncitorul G. Dairnvaell). 
Atitudinea ostilă faţă de unul dintre cei mai mari magnaţi financiari ai 
Franţei dovedeşte creşterea tot mai mare a opoziţiei politice împotriva regi
mului monarhiei din iulie. In ceea ce priveşte broşura lui Bernays împotriva 
lui Rothschild, scrisă în 1846 în limba germană şi publicată în Elveţia, broşură 
menţionată de Engels, ea nu a putut, fi găsită. - 51. 



Adnotări 581 

68 Din această scrisoare a lui Engels s-a păstrat numai un fragment. Engels 
critică aici proiectul de înfiinţare a editurii pentru publicarea literaturii 
socialiste şi comuniste (vezi adnotarea 62) . - 51. 

69 Engels se referă aici la tratativele în legătură cu editarea lucrării „Ideologia 
germană" (vezi adnotarea 37). - 53. 

70 In numerele 26, 27 şi 29 ale ziarului newyorkez ,,Der Volks-Tribun" 
din 27 iunie, 4 şi 18 iulie 1840, au fost publicate : un fragment din seri· 
soarea lui Weitling către Kriege şi o serie de declaraţii făcute de adepţii 
lui Kriege : „Bescheidene Erwiederung• („Răspuns modest"}, „An unsere 
Freunde" („Către prietenii noştri") şi „Adresse der deutschen Socialreformer• 
(„Adresa social-reformiştilor germani") ; aceste documente conţineau atacuri 
împotriva lui Marx, Engels şi a altor membri ai Comitetului comunist de 
corespondenţă de la Bruxelles. - 57. 

711 Este vorba de revolulia de Ia Geneva care a început în octombrie 1846 ; în 
urma revoluţiei au venit Ia putere reprezentanţii burgheziei radicale, fapt 
care a contribuit Ia unirea cantoanelor elveţiene înaintate în lupta împotriva 
unificării cantoanelor catolice reacţionare - SonderbundU'l. - 61 . 

72 Despre Liga celor drepţi, vezi adnotarea 49. - 62. 

73 Este vorba de revoluţia populară din Portugalia din 1846-1847, împotriva 
regimului reacţionar din ţară. Revoluţia a fost reprimată cu cruzime de ra
mura domnitoare în Portugalia a dinastiei Coburg cu sprijinul intervenţio
niştilor englezi şi spanioli. - 63. 

74 Engels se referă Ia a doua circulară împotriva lui Kriege, scnsa de Marx. 
Textul acestui document nu a putut fi găsit pînă acum. - 64. 

15 „Fraternal democra ts• („Frăţia democrată") - asociaţie democrată interna
ţională întemeiată la Londra în 1845 de către reprezentanţii aripii stingi a 
cartismului (Harney şi Jones) şi de emigranţii revoluţionari (membri ai Ligii 
celor drepţi etc.) , cu scopul de a se stabili legături strînse cu mişcarea 
democrată din diferite ţări. Marx şi Engels au luat parte la pregătirea adu
nării democraţilor aparţinînd diferitelor naţiuni, care a avut loc la 22 sep
tembrie 1845 şi în cadrul căreia a fost de fapt întemeiată această asociaţie. 
Ei au întreţinut legături permanente cu asociaţia „Fraternal democrats " ,  
străduindu-se să educe p e  membrii ei - mai ales nucleul proletar al aso
ciaţiei, care în 1847 a intrat în Liga comuniştilor - în spiritul internaţio
nalismului proletar şi al comunismului ştiinţific şi prin intermediul acestei 
asociaţii să influenţeze din punct de vedere ideologic cartismul. Concepţiile 
lipsite de maturitate teoretică ale membrilor asociaţiei au fost criticate de 
Marx şi Engels. După înfrîngerea cartiştilor în 1646, activitatea asuciaţiei a 
slăbit considerabil, iar în 1853 s-a dizolvat definitiv. 

Scrisoarea lui Engels către Hamey nu a putut fi găsită. - 66. 

76 Această scrisoare a lui IEngels a fost trimisă lui Marx o da tă cu scrisoarea 
lui Bemays din 2 noiembrie 1846. - 66. 

77 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară, mult prescurtată, în 
cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" , Bd. I, Stuttgart, 
1913. - 67. 

78 Scrisoarea către Gigot menţionată de Engels nu a putut fi găsită pînă 
acum. - 67. 
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79 Intre 30 septembrie şi 2 octombrie în cartierul Saint-Antoine din Paris au 
avut loc tulburări muncitoreşti din cauza urcării preţului la piine. Muncitorii 
au atacat brutăriile şi au ridicat baricade. S-au produs ciocniri intre munci
tori şi unităţii e militare. - 6'1. 

80 Este vorba de relaţiile dintre Marx, Engels şi conducătorii Ligii celor drepţi 
din Londra (K. Schapper, J. Moli, H. Bauer) , care în noiembme 1846 au 
lansat un apel către toti membrii Ligii. In acest document, alături de o 
serie de idei juste, se găseau şi concepţii naive şi eronate, în special ati
tudinea suspicioasă, adoptată sub influenta lui Weitling, fată de „invătati" ,  
adică faţă d e  teoreticieni, d e  intelectualitatea revoluţionară. Autorii acestui 
document considerau că unicul mijloc pentru încetarea luptei ideologice şi a 
divergentelor din cadrul mişcării comuniste este un congres comunist inter
naţional, propus de ei pentru luna mai 1847. Elaborind acest plan fără ştirea 
lui Marx şi Engels, conducătorii din Londra ai Ligii celor drepţi au acţionat 
în contradicţie cu Comitetul comunist de corespondentă de la Bruxelles, în 
jurul căruia se grupaseră pe atunci adepţii comunismului ştiinţific. Marx şi 
Engels erau de părere că convocarea unui asemenea congres trebuie să 
preceadă consolidarea organizaţiilor existente ale comuniştilor germani, pre
cum şi întărirea legăturii lor internaţionale, în primul rind cu cartiştii englezi 
şi aripa lor stingă condusă de Harney, care ocganizase Comitetul de cores
pondentă din Anglia. Totodată Marx şi Engels explicau neobosit principiile 
comunismului ştiinţific şi criticau cu asprime diferitele sisteme ale socialis
mului utopic şi mic-burghez. Conducerea din Londra a Ligii celor drepţi, 
după ce s-a convins de justeţea concepţiilor lui Marx şi Engels, le-a propus, 
la sfirşitul lunii ianuarie 1 847, să intre în Ligă, să ia parte la reorganizarea 
ei şi să elaboreze programul Ligii, care trebuia să aibă Ia bază principiile 
comunismului ştiinţific. Marx şi Engels au acceptat. - 69. 

81 Apelul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de Ia Londra adresat în 
martie 1845 lui Ronge, conducătorul orientării burgheze a „catolicismului 
german",  dovedeşte lipsa de maturitillte teoretică a conducătorilor asociaţiei 
şi ai Ligii celor drepţi, care, pe vremea aceea, se aflau sub influenta ideilor 
lui Weitling şi a „socialismului creştin". ln acest document se emitea ideea 
că religia creştină într-o formă „purificată" şi reformată poate servi cauzei 
comunismului. 

Despre apelul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra 
către Schleswig-Holstein, vezi volumul de fată, p. 47. - 69. 

82 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară cu omisiuni în cartea 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I,  Stuttgart, 1913. 
- 73. 

83 iEngels se referă Ia teoria socialistului utopist englez Bray cu pnv1re td 
s<:himbul de produse ale muncii fără intermediul banilor. Marx critică con
cepţiile lui Bray în lucrarea „Mizeria filozofiei" (vezi K. Marx şi F. Engels.  
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed.  a II-a, p. 65-179) . - 75. 

84 iEste vorba de volumul al II-iea al lucrării „Ideologia germană", consacrat 
criticii la adresa „adevăratului socialism" german (vezi K. Marx şi F. Engels.  
Opere, voi. 3, Bucureşti, Editura politică, 1962, ed.  a II-a, p. 475-5111 .  
Engels a continuat lucrul la  acest volum pină în aprilie 1847 ; ca rezulta t 
ne-a. rămas manuscrisul „Adevăraţii socialişti" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 247-291 ) .  Jude
cind după sfirşitul acestui manuscris, se presupune că lucrarea a rămas 
neterminată. - 75. 
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85 Articolul lui Engels despre cartea lui K. Griin „Uber Goethe vom menschli
chen Standpunkte" („Despre Goethe din punct de vedere omenesc") a fost 
scris la începutul anului 11847 şi a stat la baza celui de-al doilea studiu din 
seria de studii critice ale lui Jlngels „Socialismul german în versuri şi proză" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, 
ed. a II-a, p. 205--246) . Iniţial Engels intenţiona să prelucreze acest articol 
pentru volumul al II·lea al „Ideologiei germane ' ,  în completarea capitolelor 
consacrate criticii „adevăratului socialism" .  - 76. 

86 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară, mult prescurtată, în 
cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, Stuttgart, 
1 913.  - 76. 

87 Respectiva lucrare a lui Engels nu a fost găsită pînă în prezent. - 77. 

88 Este vorba de lucrarea lui Engels cu privire la problema constituţiei Germa
niei (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 411.....-"59).  scrisă în martie-aprilie 1847. Engels a propus ca. 
lucrarea să apară în Germania sub formă de broşură. Din cauza arestării 
editorului C. G. Vogler, broşura nu a mai fost tipărită (vezi volumul de 
faţă, p. 82--83) . - 79. 

89 Comuniştii materialişti - membri ai Asociaţiei complotiste secrete a comu
niştilor materialişti, întemeiată în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea. de 
muncitorii francezi. Ei se aflau sub influenţa lui Theodore Dezamy, repre
zentant al orientării revoluţionare şi materialiste din cadrul comunismului 
utopic francez. Procesul membrilor Asociaţiei comuniştilor-materialişti a avut 
loc în iulie 1847 şi s-a încheiat cu condamnarea lor la închisoare pe termeri 
lung. - 79. 

90 Este vorba de apariţia în 1 846 a primului volum al lucrării lui Louis Blanc 
„Histoi.re de la RevoJution fran<;:aise" („Istoria Revoluţiei franceze") . - 81.  

91 Fragmentul din scrisoarea de faţă a fost publicat pentru prima oară în cartea. 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1913. 
- 82. 

'92 Este vorba de caricatura făcută de Engels în legătură cu mesajul tronului 
rostit de regele prusian Frederic Wilhelm al IV -!ea cu prilejul deschiderii 
Dietei reunite de la Berlin din •1 1 aprilie 1847 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a, p. 31) . Această 
carlca tură a apărut ca supliment special la „Deutsche-Briisseler-Zeitung• diri 
6 mai 1847. - 82. 

93 „Deutsche-Briisseler-Zeitungu, fondat de emigranţii politici germani de la. 
BnDleMes ; a apărut din ianuarie 1847 pină în februarie ·1848. J.a început orien
tarea ziarului a fost determinată de tendinţa redactorului lui, democratul 
mic-burghez Bornstedt, de a concilia diferitele curente din tabăra democra
ţilor şi radicalilor. lncepînd însă din vara anului 1847, datorită faptului că 
Marx, Engels şi tovarăşii lor de idei au început să publice în coloanele l'ui, 
ziarul s-a transformat tot mai mult într-un exponent al ideilor revoluţionare 
democrate şi comuniste. ln septembrie 1847, Marx şi Engels, devenind co· 
laboratori permanenţi ai ziarului, au început să influenţeze nemijlocit orien
tarea lui, concentrînd de fapt în ultimele luni ale anului 1847 conducerea. 
redacţiei în mina lor. Sub conducerea lui Marx şi Engels, ziarul a devenit 
organul de presă al Ligii comuniştilor, partidul revoluţionar în curs de for· 
mare al proletariatului. - 82. 
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94 Este vorba de călătoria proiectată a lui Marx pentru a partici11a la primul 
Congres al Ligii comuniştilo:r. 

Liga comunişUlor - prima organizaţie comunistă internaţională a prole
tariatului. Crearea Ligii comuniştilor a fost precedată de uriaşa muncă a lui 
Marx şi Engels pentru a !nfăiptui unitatea ideologică şi organizatorică a socia
liştilor ş i  a muncitorilor înaintaţi din diferite ţări şi pentru a îru!ătura influenţa 
exercitată de ideile socialismului sectar, mic-burghez asupra membrilor Ligii 
celor drepţi, predecesoarea Ligii comuniştilor (vezi adnotarea 49). Conducerea 
din Londra a Ligii celor drepţi, convinsă de justeţea concepţiilor lui Marx şi 
Engels, le-a propus la sfîrşitul lunii ianuarie 1847 să intre în Ligă, să ia 
parte la reorganizarea acesteia şi să elaboreze programul Ligii, care urma 
s ă  s e  bazeze pe principiile enunţate de ei. Marx şi Engels au acceptat. 

il..a începutul lunii iunie 1847 a avut loc la Londra Congresul Ligii celor 
drepţi, considerat în istorie primul Congres al Ligii comuniştilor. La lucrările 
congresului a participat Enge1s, ca delegat al comunităţilor din Paris, şi 
W. Wolff, ca delegat al comuniştilor diin Bruxelles. La congres organizaţia şi-a 
schimbat denumirea în Liga comuniştilor ; vechea lozincă confuză „Toţi 
oamenii sînt fraţi" a fost înlocuită cu lozinca internaţionalistă de luptă a 
partidului proletariatului „Proletari din toate ţările, uniţi-vă I" Congresul i-a 
eliminat din Ligă pe adepţii lui Weitling, de asemenea a examinat Statutul 
Ligii comuniştilor, la elaborarea c ăruia a luat parte activă Engels. ln noul 
Statut au fost stabilite cu precizie scopurile finale ale mişcării comuniste şi 
au fost înlăturate punctele care dădeau Ligii celor d:repţi un caracter con
spirativ ; la baza organizării il..igii comuniştilor au fost puse principii demo
cratice. Statutul a fost adoptat definitiv ln decembrie 1847, la cel de-al II-le11 
Congres al Ligii comuni�tilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 4, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 573-592) . 

Activitatea Ligii comuniştilor a durat pînă în noiembrie 1852. Liga 
comuniştilor a avut un rol istoric important ca şcoală a revoluţionarilor 
proletari, ca germen al partidului proletar, ca precursor al Asociaţiei Inter· 
naţionale a Muncitorilor (Internaţionala I). - 82. 

95 La sfirşitul lunii iulie 1 847, Engels a plecat de la Paris la Bruxelles, unde 
a rămas pînă la mijlocul lunii octombrie şi a propagat împreună cu Marx 
ideile comunismului ştiinţific în comunitatea locală şi în circumscripţia Ligii 
comuniştilor, precum şi în organizaţiile muncitoreşti şi democrate. Această 
scrisoare a fost scrisă de Engels în timpul călătoriei făcute de Marx la rudele 
lui din Olanda pentru a reglementa chestiunile sale financiare. - 84. 

96 Asociaţia muncitorilor germani a fost înfiinţată de Marx şi Engels la Bruxelles 
la sfirşitul lunii august 1847, în scopul lămuririi politice a muncitorilor ger
mani care locuiau în Belgia şi al propagării ideilor comunismului ştiinţific în 
rîndurile lor. Sub conducerea lui Marx şi Engels şi a tovarăşilor lor de 
idei, asociaţia a devenit centrul legal de unire a proletarilor revoluţionari 
germani din Belgia. Cele mai bune elemente ale asociaţiei au intrat în 
comunitatea de la Bruxelles a Ligii comuniştilor. Asociaţia a avut un rol de 

seamă în înfiinţarea Asociaţiei democrate de la Bruxelles (vezi adnotarea 97) . 

Asociaţia muncitorilor germani de la Bruxelles şi-a încetat activitatea la 
scurtă vreme după revoluţia burgheză din februarie 1848 din iFranţa, în urma 
arestării şi expulzării majorităţii membrilor ei de către poliţia belgiană. - 8-1. 

91 La banchetul internaţional al democraţilor din Bruxelles din 27 septembrie 1847, 

despre care e vorba î n  scrisoarea lui Engels, s-a hotărît înfiinţarea Asociaţiei 
democrate. Engels a fost ales în comitetul de organizare. 
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Asociaţia democrată, întemeiată la Bruxelles în toamna anului 1841, 
reunea în rîndurile ei pe proletarii r evoluţionari, mai ales emigranţi revo
luţionari germani, precum şi elementele înaintate ale democraţiei burgheze 
şi mic-burgheze. Marx şi Engels au avut un rol activ în crearea asociaţiei. 
La 15 noiembrie 1841 Marx a fost ales vicepreşedinte, iar ca preşedinte -
democratul belgian L. Jottrand. Datorită influenţei lui Marx, Asociaţia de
mocrată de la Bruxelles a devenit unul dintre cele mai importante centre 
ale mişcării democrate internaţionale. Totuşi, după expulzarea lui Marx din 
Bruxelles, la începutul lunii martie 1848, şi după reprimarea de către 
autorităţile belgiene a elementelor celor mai revoluţionare, activitatea Aso
ciaţiei democrate a căpătat tot mai mult un caracter limitat, pur local, şi 
în 1 849 a încetat efectiv. - 85. 

98 Este vorba de biroul de corespondenţă înfiinţat de S. Seiler la Bruxelles. ln 
acest birou a activat şi W. Wolff. - 81. 

99 Este vorba de discursul rostit de G. Weerth, prietenul şi tovarăşul de idei al 
lui Marx şi Engels, ţinut la Congresul internaţional al economiştilor în pro
blema liberului schimb. Congresul a avut loc la Bruxelles între 6-18 sep
tembrie 11841. Weerth a ţinut discursul la 18 septembrie. ln articolul său 
„Congresul de la Bruxelles în legătură cu problema libertăţii comerţului" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4 ,  Bucureşti, Editura politică,  1 963 , 
ed. a II-a, p . 300--009) , Engels face un raport amănunţit despre şedinţele 
congresului. - 87. 

100 Este vorba de înţelegerea cu Bornstedt din septembrie 1841 cu pnv1re la 
colaborarea IJ>ermanentă a lui Marx şi Engels la „Deutsche-Briisseler-Zeitung", 
In ultimele luni ale anului 1841, ziarul a devenit în fapt organul de presă 
al Ligii comuniştilor. - 88. 

101 Engels se referă la o şedinţă a comunităţii din Bruxelles a Ligii comuniştilor, 
comunitate care a luat fiinţă la 5 august 1841 pe baza Comitetului comunist 
de coresponden\ă. P1eşedinle al comunităţii a fost ales Marx. - 92. 

102 Este vorba de Dieta reunită prusiană, care s-a deschis la Berlin la 1 1  apri
lie 1841. Deoarece Dieta a refuzat să aprobe guvernului prusian un împrumut 
de stat, a fost dizolvată de regele Frederic Wilhelm al IV-lea în luna iunie 
a aceluiaşi an. - 94. 

103 Engels se referă la discursul pe care Marx intenţiona să-l rostească la con
gresul internaţional al economiştilor în legătură cu problema liberului schimb ; 
congresul a avut loc la Bruxelles între 15---418 septembrie 1841. Marx şi 
Engels au participat la lucrările congresului. Marx s-a pregătit să ia cuvîntul, 
dar organizatorii congresului, temîndu-se de conţinutul revoluţionar al dis
cursului, s-au grăbit să încheie dezbaterile. Discursul pe care Marx intenţiona 
să-l rostească a fost publicat la 29 septembrie în ziarul din Bruxelles „Atelier 
Democratique" .  Textul discursului lui Marx tradus în germană de J. Weyde
meyer, a fost publicat p arţial în 1848 sub titlul „Protecţioniştii, adepţii 
liberului schimb şi clasa muncitoare" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 291-299) . - 95. 

104 Engels se referă la o întîmplare senzaţională - ducele de Praslin, mareşal 
al Franţei, şi-a ucis soţia în august 1841. Crima acestui înalt demnitar a 
s tîrnit indignarea cercurilor largi ale p opulaţiei franceze. - 95. 

105 Este vorba de biroul de corespondenţă (vezi adnotarea 98) . - 97. 
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l 06 După primul Congres al Ligii comuniştilor (vezi adnotarea 94) , în cadrul 
căruia s-a dezbătut problema adoptării programului Ligii, Comitetul central 
din Londra al Ligii comuniştilor (Schapper, Bauer şi Mall) a trimis circum
scripţiilor şi comunităţilor Ligii proiectul unui „catehism comunist" {sul> 
formă de întrebări şi răspunsuri). Acest document, care purta amprenta 
influenţei socialismului utopic, nu i-a mulţumit pe Marx şi Engels, aşa cum 
nu i-a mulţumit nici proiectul „corectat" , elaborat la Paris de „adevăratul 
socialist" M. Hess. In opoziţie cu acest proiect, Engels a alcătuit un proiect 
de program propriu „Principiile comunismului" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 363-382 şi 
volumul de faţă, p. 334-362). - 98. 

1 07 Marx se referă la călătoria lui S. Born la Londra, unde între 29 noiembrie 
şi 8 decembrie d847 a avut loc cel de-al II-iea Congres al Ligii comuniştilor 
(vezi şi volumul de faţă, p. 107). - 98. 

108 Este vorba despre articolul lui K. Heinzen „Ein «Reprăsentanl» des Kom
munismus• („Un «reprezentant» al comunismului") , apărut în „Deutsche-Briis
seler-Zeitung" nr. S4 din 21 octombrie 1 847. Acest articol este o ripostă la 
lucrarea polemică a lui Engels, publicată în acelaşi ziar, „Comuniştii şi Karl 
Heinzen" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 3 10-326). La sfîrşitul lunii octombrie 1847 Marx i-a răspuns 
lui Heinzen în articolul „Critica moralizatoare şi morala critică. Contribuţie la 
istoria culturii germane. Impotriva lui Karl Heinzen" (vezi K. Marx şi
F. Engels. Opere, voi. 4,  Bucureşti, Editura politică, 1 963, ed. a II-a. 
p. 333-362). - 98. 

109 Engels se referă Ia răspunsul dat de liderul cartist O'Connor celor şase 
ziare radicale engleze, care au dus împotriva lui o campanie de calomnii. 
Răspunsul a apărut în „The Northem Star" la 23 octombrie 1847. Amănunte 
în legătură cu aceasta pot fi găsite în articolul lui Engels „Programul agrar 
al cartiştilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, ed. a II-a, p. 383-385) . - 99. 

1 1 0 In „Deulsche-BriisseJer-Zeilung• din octombrie-noiembrie 1847 a fost publicată 
seria de articole ale lui M. Hess „Die Folgen einer Revolution des Prole
tariats" („Urmările unei revoiuţii a proletariatului") .  - 99. 

l 1 1  Este vorba de încercarea lui Engels de a publica în „La Reforme" textul dis
cursului pe care Marx intenţiona să-l ţină la congresul internaţional al eco
nomiştilor de la Bruxelles (vezi adnotarea 1 03, precum şi K. Marx şi F. Engels_ 
Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 297-299 şi 
306-309). - 100. 

1 1 2  Este vorba de alegerile de delegaţi din partea circumscripţiei Paris pentru 
Congresul al II-iea al Ligii comuniştilor. - 101. 

1 13 Despre banchetul din Lille şi despre atitudinea antidemocratică a reprezentan
ţilor partidului liberal şi ai ziarului „National" la acest banchet, vezi articolul 
lui Engels „Sciziunea din lagărul adepţilor reformei. «La Reforme» şi «Le 
National» . Succesele democraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed.  a II-a, p .  410-413). - 102. 

1 1 4  La 29 noiembrie 1847 a avut loc la Londra un miting internaţional organizat 
de asociaţia „Fraternal democrats" (vezi adnot11rea 75) cu prilejul aniversării 
revoluţiei poloneze din 1830. Marx a transmis acestei asociaţii adresa Aso
ciaţiei democrate din Bruxelles cu privire la stabilirea de relaţii mai strînse 
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între cele două organiza!ii. La miting Marx şi Engels au ţinut discursuri 
despre Polonia (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura 
politică, 1963, ed. a II-a, p. 414-416) . - 102. 

1 1 5  Este vorba de Congresul al II-iea al Ligii comuniştilor, care s-a ţinut la 
Londra intre 29 noiembrie şi 8 decembrie 1 847 ; la lucrările congresului au 
luat parte Marx şi Engels. La discuţiile care au durat mai multe zile ei au 
apărat principiile comunismului ştiinţific, aprobate în unanimitate de con· 
gres. Din însărcinarea Congresului al II-iea, Marx şi Engels au elaborat 
documentul-program - „Manifestul Partidului Comunist " ,  publicat în februa
rie 1 848 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 
1963, ed. a II-a, p. 461-500). - 104. 

1 1 6  Engels se referă la Congresul de la Bruxelles al economiştilor, la care a luat 
cuvîntul G. Weerth (vezi adnotarea 99). - 107. 

1 1 7  Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară cu mari omisiuni !n car· 
tea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" , Bd. I, Stuttgart, 1913. 

Tonul ironic de la începutul scrisorii lui Engels a fost determinat de 
atitudinea incorectă a „adevăratului socialist" Hess. Ca răzbunare pentru 
lupta lui Engels împotriva influenţei „adevăraţilor socialişti" asupra munci· 
t arilor germani din Paris, Hess a pornit o campanie de calomnii împotriva lui 

Engels, străduindu-se să atragă de partea sa cercurile mic-burgheze din 
Bruxelles şi insinuind că Engels i·ar fi distrus viala de familie. - 108. 

1 1 8  Engels se referă la volumul al II·lea al lucrării lui Jules Michelet „Histoire 
de la Revolution frani;:aise" („Istoria Revoluţiei franceze" ) ,  care a apărut la 
Paris în 1847. - 1 10. 

1 1 9  Este vorba de Comisiile unite - organul consultativ al stărilor sociale din 
Prusia, ales de Landtagurile provinciilor chiar dintre membrii lor. Articolul 
menţionat de Engels nu a fost găsit. - 1 1 1 .  

120 L a  Sagra, Ramon de. „Organisation d u  travail. Questions preliminaires a 
! ' examen de ce probleme",  Paris, 1 848 („Organizarea muncii. Chestiuni preli· 
minare pentru examinarea acestei probleme").  - 1 12. 

1 21 Este vorba de o notă apărută fără semnătură în „La Reforme• din 1 9  ia· 
nuarie 1848 ; nota informa despre discursul lui Marx asupra liber-schimbismu· 
lui rostit în şedinţa din 9 ianuarie a Asocia!iei democrate de la Bruxelles 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4 ,  Bucureşti, Editura politică, 1963, 
ed. a II-a, p. 447--460). 

Engels se referă la corespondenţa lui apărută sub titlul „Mouvement 
chartiste" („Mişcarea cartistă") în „La Reforme" din 10 şi 19 ianuarie 1 848 
(vezi Marx-Engels Gesamtausgabe. Erste Abteilung Band 6 ,  S. 576-582) , în 
care reproduce adresa asociaţiei „Fraternal democrats" şi raportul cu privire 
la mitingul cartiştilor, publicate în „The Northern Star " .  - 113. 

122 La sfirşitul lunii ianuarie 1848, fiind expulzat din Franţa pentru activitate 
revoluţionară în rindul muncitorilor parizieni, Engels s-a reîntors la Bru· 
xelles. - 1 14. 

123 La 3 martie 1848 Marx a primit un ordin semnat de rege prin care i se cerea 
să părăsească Belgia în 24 de ore. In noaptea de 4 martie, în timp ce Marx 
se pregătea de plecare, poliţia a pătruns în locuinţa sa din Bruxelles şi l·a 
arestat. La 4 martie a fost arestată şi soţia sa. După 18 ore de arest, Marx 
şi familia sa au fost constrinşi să părăsească neintirziat Belgia ; la invitaţia 
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lui Plocon, membru în guvernul provizoriu al Republicii Franceze, Marx s-a 
îndreptat spre Franţa. - 1 14. 

124 La 3 martie 1848 a avut loc la Koln o demonstraţie de masă organi2lată de 
comunitatea locală a Ligii comuniştilor (vezi adnotarea 125) . ln numele parti
cipanţilor la demonstraţie, Gottschalk a prezentat magistratului o petiţie prin 
care revendica libertăţi democratice şi apărarea drepturilor muncitorilor. De
monstranţii au fost risipiţi d e  armată. Conducătorii demonstraţiei - Got
tschalk, Willich şi Anneke - au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei ; în 
urma unei amnistii regale, toţi trei au fost eliberaţi la 21 martie 1848. Eveni
mentele din 3 martie de la Koln au constituit prologul revoluţiei burghezo
democratice din martie din Prusia şi din alte state germane. - 1 15. 

125 La Koln exista încă înainte de revoluţia din martie 1848 o comunitate a 
Ligii comuniştilor din care făceau parte d'Ester, Daniels, Biirgers („vechi 
prieteni" ai lui Marx şi Engels) ,  precum şi Anneke, Gottschalk, Willich şi 
alţii. O mare parte dintre ei se aflau sub influenţa „adevăraţilor s ocialişti " .  

1 15. 
126 ln 1797, în ţinuturile de p e  malul stîng al Rinului, cucerite de armata Repu

blicii franceze, s-a produs o mişcare în favoarea constituirii unei republici 
renane. Participanţii la această mişcare, republicani dintr-o serie de oraşe 
renane (printre care ş i  Koln) , năzuiau la separarea definitivă de Imperiul 
german a teritoriilor de pe malul stîng al Rinului, la lichidarea relaţiilor 
feudale pe acest teritoriu şi la aplicarea reformelor burgheze-democratice. 
Cu aprobarea comandantului suprem al armatei franceze, generalul Hoche, 
în s eptembrie 1 ?97 a fost întocmit proiectul Republicii renane (Cisrhenanische 
Republik) după modelul Republicii batave şi al Republicii cisalpine. lnsă 
tendinţele agresive tot mai accentuate ale politicii externe a guvernului 
burghez francez, al Directoratului au împiedicat realizarea acestui plan. ln oc
tombrie 1797, în urma tratatului de pace de la Campo Formio încheiat intre 
Franţa şi Imperiul austriac, teritoriul s ituat pe malul stîng al Rinului a 
revenit Franţei. - 1 15. 

127 Tedesco, membru al Ligii comuniştilor, precum şi o serie de alţi democrâţi 
b elgieni au fost arestaţi spre s fîrşitul lunii februarie 1848 ca participanţi la 
mişcarea republicană din Belgia, desfăşurată sub influenţa revoluţiei franceze 
burgheze-democratice din februarie. - 1 15. 

128 Este vorba de constituirea Comitetului central al Ligii comuniştilor la Paris. 
Imediat după izbucnirea revoluţiei din februarie în Franţa comitetul Ligii 
de la Londra a predat, la sfîrşitul lunii februarie 1848, conducerea acesteia 
comitetului local de la Bruxelles în frunte cu Marx. După expulzarea lui Marx 
din Bruxelles, reşedinţa noului Comitet central a devenit, la începutul 
lunii martie, Parisul, unde se stabilise Marx. Din a doua jumătate a 
lunii martie pînă la începutul lunii aprilie 1848 Comitetul central a organizat 
înapoierea în patrie a cîtorva sute de muncitori germani, în majoritate membri 
ai Ligii comuniştilor, pentru a participa la revoluţia din Germania, care 
începuse. Platforma politică a Ligii comuniştilor în această revoluţie au consti
tuit-o „Revendicările Partidului Comunist în Germania",  formulate de Marx 
şi Engels la s firşitul lunii martie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5,  
Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 3-5) . - 1 17. 

129 Este vorba de Asociaţia democrată germană înfiinţată la Paris după revoluţia 
din februarie 1848. In fruntea acestei asociaţii se aflau democraţii mic-bur
ghezi Herwegh, Bornstedt şi alţii, care făceau agitaţie pentru crearea unei 
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legiuni de voluntari alcătuite din emigranţi germani. iEi socoteau că, invadînd 
Germania, vor începe acolo revoluţia şi vor instaura o orînduire republicană. 
Marx şi Engels s-au împotrivit cu hotărire acestui plan aventurist. După ce 
a trecut graniţa, în aprilie 1 848, legiunea lui Herwegh a fost înfrîntă pe teri
toriul badenez de trupele statelor din sudul Germaniei. 

Negru, roşu şi auriu - culori devenite simbolul unităţii Germaniei 1 
lozinca unităţii a fost folosită de democraţii mic-burghezi pentru a chema la 
instaurarea unei federaţii a statelor germane autonome, asemănătoare Confe
deraţiei elveţiene. - 1 19. 

130 Oficiosul „Le Moniteur Belge", din Bruxelles, din 12 martie 1 848 a publicat 
o notă tendenţioasă cu privire la expulzarea lui Marx din Belgia (vezi adno
tarea 123). Faptele erau denaturate şi se încerca justificarea măsurilor nele
gale luate de autorităţile belgiene. La 19 martie 1 848 in ziarul democrat 
belgian „Le Debat Social" a apărut o dezminţire a acestei note. - 1 19. 

131 Engels a plecat din Bruxelles la Paris în jurul datei de 21 martie 1848. - 121.  
1 32 La începutul lunii aprilie 1848, Marx şi Engels s-au întors din emigraţie 

in Germania pentru a participa la revoluţia care începuse. După ce au luat 
cunoştinţă de situaţia din Germania, Marx, Engels şi tovarăşii lor de idei 
s-au convins că, avînd în vedere starea de înapoiere a Germaniei, izolarea 
şi insuficienta dezvoltare a conştiinţei politice a muncitorilor, cei două-trei 
sute de membri ai Ligii comuniştilor răspîndiţi în toată ţara nu puteau exercita 
o influenţă s imţitoare asupra maselor populare largi. Legat de aceasta, Marx 
şi Engels au considerat necesar să desfăşoare o activitate în cadrul extremei 
stingi, de fapt aripa proletară, din mişcarea democratică. Ei au recomandat 
adP.pţilor lor să intre în organizaţiile democrate pentru a putea apăra în 
cadrul lor poziţiile proletariatului revoluţionar, pentru a critica inconsecvenţa 
şi şovăielile democraţilor mic-burghezi şi pentru a-i determina la actiuni 
hotărite. Totodată Marx şi Engels au atras atenţia adepţilor lor asupra orga
nizării de asociaţii ale muncitorilor, asupra necesităţii educării politice a 
proletariatului şi a creării premiselor pentru formarea unui partid proletar cu 
caracter de masă. La 1 1  aprilie Marx şi Engels au sosit la Koln şi au trecut 
imediat la pregătirea editării unui mare cotidian politic „Neue Rheinische 
Zeitung•, care a devenit centrul conducător şi îndrumător al membrilor Ligii 
comuniştilor. In jurul datei de 15 aprilie Engels a plecat Ia Barmen, Elberfeld 
şi în alte oraşe din Provincia renană atit pentru a plasa acţiunile ziarului, 
cit şi pentru a organiza noi comunităţi ale Ligii comuniştilor. - 122. 

133 Marx se referă la acţiunile cotidianului „Neue Rheinische Zeitung•, pe care 
Marx, Engels şi adepţii lor le-au pl'a.sat în aprilie-mai 1848 în diferite oraşe 
din Germania. 

„Neue Rheinische Zeilung. Organ der Demokra !ie" - a apărut zilnic Ia 
Koln, sub redacţia lui Marx, de la 1 iunie 1 848 şi pînă Ia 19 mai 1 849. Din 
redacţie făceau parte : Engels, W. Wolff, G. Weerth, F. Wolff, E. Dronke, 
F. Freiligrath şi H. Biirgers. 

Organ de presă combativ al aripii proletare a democraţiei, „Neue Rhei
nische Zeitung• a avut rolul de educator al maselor populare, ridicindu-le 
Ia luptă împotriva contrarevoluţiei. Articolele de fond, care defineau poziţia 
ziarului în cele mai importante probleme ale revoluţiei germane şi ale celei 
europene, erau scrise, de regulă, de Marx şi de Engels. 

Poziţia fermă şi intransigentă a ziarului, internaţionalismul lui combativ, 
demascarea politicii guvernului prusian şi a autorităţilor locale din Koln 
toate acestea au atras după sine, încă din primele luni de existenţă ale lui 
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„Neue Rheinische Zeitung" , persecutarea ziarului de către presa feudal-mo
n arhistă şi liberal-burgheză, precum şi de către guvern. După evenimentele 
din Kăln din luna septembrie, autorităţile militare au declarat la 26 s eptem
brie ·1848 starea de asediu în ore.ş şi au interzis apariţia unei serii de 
publicaţii democratice, printre care şi „Neue Rheinische Zeitung". ln septem
brie 1 848 membrii redacţiei, Engels, Dronke şi Ferdinand Wolff, ameninţaţi 
cu arestarea, au trebuit să părăsească temporar oraşul Kăln ; Wilhelm Wolff 
a reuşit să se ascundă şi să scape de urmărirea poliţiei. După ridicarea 
stării de asediu din Ktiln, „Neue Rheinische Zeitung" a început să apară 
din nou la 12 octombrie. Ferdinand Freiligrath a devenit membru al redacţiei 
în octombrie 1848 

In pofida tuturor persecuţiilor şi a piedicilor puse de autorităţi, care s-au 
intensificat îndeosebi după lovitura de stat contrarevoluţionară din Prusia din 
noiembrie-decembrie 1848, „Neue Rheinische Zeitun g "  a apărat cu curaj intere
sele democraţiei revoluţionare, interesele proletariatului. ln mai 1849, în con
diţiile ofensivei generale a contrarevoluţiei, guvernul prusian, profitind de 
faptul că Marx nu fusese repus în drepturile de cetăţean prusian, a emis 
un ordin de expulzare a lui din Prusia. ln urma expulzării lui Marx ş i  a 
persecuţiilor împotriva celorlalţi redactori ai lui „Neue Rheinische Zeitung•, 
ziarul şi-a încetat apariţia. Ultimul număr, nr. 301 , al lui „Neue Rheinische 
Zeitung " ,  tipărit cu cerneală roşie, a apărut la 19 mai 1849. In cuvîntul de 
rămas bun adresat muncitorilor, redac torii ziarului declarau c ă  „ultimul lor 
cuvînt va fi întotdeauna şi pretutindeni : eliberarea clasei muncitoare !" - 122. 

134 Este vorba de prospectul publicaţiei „Neue Rheinische Zeitung " ,  care nu a 
fost găsit pină acum. - 122. 

135 Este vorba de adunarea acţionarilor lui „Neue Rheinische Zeitung" care ii 
avut loc la Kăln în mai •1848, înainte de a se începe editarea ziarului. Acţio
narii din alte oraşe, care nu au putut participa personal la această adunare, 
au trimis mandate pe numele redactorilor ziarului sau al altor persoane din 
Koln. - 125. 

136 La sfirşitul lunii septembrie 1 848, Engels a trebuit s ă  părăsească oraşul Kăln. 
unde era ameninţat să fie arestat şi deferit justiţiei de către autorităţile 
prusiene pentru activitate revoluţionară (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a,  p. 569) . După o scurtă şe
dere în Belgia, de unde a fost e:iqmlzat în ·Franţa, şi după ce a mers pe jos 

din Paris spre sud-vestul Franţei, Engels a ajuns la sfirşitul lunii oc tom
brie 1848 în Elveţia. A rămas citeva zile la Geneva, apoi, la începutul lunii 
noiembrie, s-a îndreptat spre Lausanne, apoi spre Berna, unde s-a s tabilit 
pină la înapoierea sa în Germania, la mijlocul lunii ianuarie 1 849. - 126. 

137 Apariţia lui „Neue Rheinische Zeitung" şi a unei serii de alte publicaţii 
democrate a fost interzisă la 26 septembrie 1848, cind autorităţile locale, spe
riate de avintul mişcării revoluţionar-democratice din Koln, au declarat starea 
de asediu. lmpotriva lui Marx, Engels ş i  a altor redactori ai lui „Neue Rhei
nische Zeitung" a fost intentat un proces pentru că au participat la adunările 
populare din Ktiln. După ridicarea stării de asediu, Marx, luptind cu mari 
greutăţi financiare şi organizatorice, a început, în octombrie 1848, să reedi
teze ziarul. El şi-a cheltuit toţi banii de care dispunea pentru a achita 
datoriile şi a acoperi cheltuielile impuse de ziar (vezi volumul de faţă, 
p. 562-563) . - 126. 

138 ln august-septembrie 1848 Marx a intreprins o călătorie la Berlin şi Viena 
pentru a obţine mijloace în vederea editării în continuare a lui „Neue 
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Rheinische Zeitung".  După tratative duse cu democraţii polonezi, Marx a 
obţinut de la Wladislav Kos oielsk.i 2 OOO de taleri. - 127. 

139 La începutul lunii iulie 1 848 lui Marx: i s-au dresat acte de dare în judecată 
pentru publicarea în „Neue Rheinische Zeitung" a articolului „Arestări" 
(vezi K. Marx: şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
p. 183�1 86), care demasca represiunile la care se dedau autorităţile prusiene 
împotriva militanţilor democraţi. La începutul lunii octombrie 1848 procuratura 
din Koln a pornit la urmărirea judiciară a lui Marx: şi a celorlalţi redactori 
ai lui „Neue Rheinische Zeitung" pentru publicarea seriei de foiletoane ana· 
nime „Leben und Taten des beriihmten Ritters Schnapphanski" („Viaţa şi 
faptele renumitului cavaler Schnapphanski " ) ,  al căror autor era G. Weerth. 
La sfîrşitul lunii octombrie 11848, procuratura din Koln a intentat încă o 
acţiune împotriva lui Marx ca redactor-şef al ziarului în care a apărut apelul 
democratului mic-burghez F. Hecker. Procesul împotriva lui Marx:, Engels şi a 
editorului responsabil al lui „Neue Rheinische Zeitung " ,  Korff, a avut loc 
la 7 februarie 1 849 şi s-a încheiat cu achitarea lor. - 127. 

1 40 Marx se referă la nota redacţională publicată în ediţia specială a lui „Neue 
Rheinische Zeitung" nr. 155 din 29 noiembrie 11848. - 128. 

1 4 1  In articolul „Proudhon " ,  scris pentru „Neue Rheinische Zeitung", dar rămas 
nepublicat la vremea sa (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1959, p. 623-526) , Engels aminteşte de lucrarea lui Marx: 
„Mizeria filozofiei". - 128. 

1 42 La începutul lunii decembrie 1 848 Engels a scris articolul „Consiliul naţional" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 92-109) , în care se subliniază caracterul local şi limitat al vieţii politice 
din Elveţia, pe vremea aceea un exemplu de republică federativă burgheză. 

128. 

1 43 K. Heinzen. „Die l lelden des deutschen Kommunismus" ,  Bem, 1 848 („Eroii 
comunismului german") . - 129. 

1 44 Căutînd să aducă neîntîrziat la cunoştinţa cititorilor toate evenimentele im
portante ale revoluţiei germane şi europene, redacţia lui „Neue Rheinische 
Zeitung" adeseori scotea un supliment sau a doua ediţie a ziarului, iar cînd 
se primeau noi ştiri importante se adăugau suplimente speciale şi ediţii spe
ciale sub formă de foi volante. - 129. 

1 45 A. Gottschalk şi F. Anneke, eliberaţi din închisoare la sfîrşitul lunii mar
tie 1848 (vezi adnotarea 124) . au fost arestaţi din nou la 3 iulie 1 848 din 
cauza discursurilor ţinute la 25 iunie la adunarea Asociaţiei muncitorilor din 
Koln, ai cărei conducători erau ; la 23 decembrie 1 848 au fost achitaţi de 

Curtea cu juri din Koln. - 129. 

1 46 La 25 septembrie 1848 procuratura din Koln a deschis o acţiune judiciară 
împotriva lui Engels, Wolff şi H. Biirgers, redactori ai lui „Neue Rheinische 
Zeitung", pentru activitate conspirativă împotriva orînduirii existente şi pentru 
discursurile ţinute la adunările populare din Koln. După declararea s tării de 
asediu la Koln (vezi adnotarea 137), Engels a fost nevoit să părăsească oraşu!. 
La 3 octombrie, neţinînd seama de faptul că starea de asediu la Koln fusese 
ridicată, procurorul a emis un mandat de arestare împotriva lui Engels. 
Engels s-a întors la Koln abia la mijlocul lunii ianuarie 1 849. - 129. 
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147 „Prusia octroiată" - aşa denumeşte ironic Engels Prusia de după lovitura de 
stat contrarevoluţionară din 5 decembrie 1 848, cînd Adunarea naţională pru
siană a fost dizolvată şi a fost publicată aşa-numita constituţie octroiată 
(,,acordată" de rege). - 132. 

148 iEste vorba de corespondenţa cu titlul „Documentul Uniunilor din martie" ,  
publicată în „Neue Rheinische Zeitung• nr. 1 81 din 29 decembrie 1848. 

Uniunile clin martie erau filialele din diferite oraşe ale Germaniei ale 
Uniunii centrale din martie, organizată la Frankfurt pe Main la sfîrşitul lunii 
noiembrie 1 848 de către membrii aripii stingi a Adunării naţionale de la Frank· 
furt. Conducătorii Uniunilor din martie, denumite astfel în cinstea revoluţiei 
din martie 1 848 din Germania, democraţii mic-burghezi Friibel, Simon, Ruge, 
Vogt şi alţii, înlocuiau acţiunea revoluţionară cu fraze, recurgeau în mod 
laş la tot felul de paliative şi dădeau dovadă de nehotărire, de incapacitate 
de a lupta împotriva contrarevoluţiei. lntr-o serie de lucrări de-ale lor, 
Marx şi Engels au criticat cu vehemenţă activitatea Uniunilor din martie şi 
pe conducătorii lor mic-burghezi. - 132. 

149 Este vorba de articolul lui H. Biirgers „D-l von Ladenberg şi învăţătorii", 
publicat în „Neue Rheinische Zeitung• nr. 182 din 30 decembrie 1848. Con
tinuarea articolului, deşi promisă de redacţia ziarului, nu a fost publicată. 
- 132. 

150 Engels se referă probabil la „!nştiinţarea în legătură cu abonamentele la 
«Neue Rheinische Zeitung» pe primul trimestru al anului ,1849" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, val. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 637-638. 
- 132. 

151 De la mijlocul lunii aprilie pînă la începutul lunii mai '1849 Marx a întreprins 
o călătorie prin mai multe oraşe din nord-vestul Germaniei şi din Westfalia. 
El s-a întîlnit cu membri ai Ligii comuniştilor şi cu democraţi, s-a interesat 
de situaţia revoluţionară din diferite localităţi şi a luat măsuri pentru a 
obţine fonduri în vederea editării în continuare a lui „Neue Rheinische 
Zeitung".  ln timpul absenţei lui Marx, ziarul a fost condus de Engels. - 133. 

152 După suspendarea lui „Neue Rheinische Zeitung",  Marx şi Engels au plecat, 
în a doua jumătate a lunii mai 1849, la Frankfurt pe Main, unde au încercat 
să-i determine pe deputaţii mic-burghezi ai Adunării naţionale la acţiuni 
hotărîte de apărare a cuceririlor revoluţiei. De 'acolo, Marx şi Engels au 
pornit spre sud-vestul Germaniei, unde izbucnise insurecţia pentru apărarea 
constituţiei imperiului. Apoi, la începutul lunii iunie Marx a plecat la Paris 
ca mandatar al Comitetului central al democraţilor, iar Engels a rămas pentru 
scurtă vreme la Kaiserslautern, pe atunci reşedinţa guvernului provizoriu din 
Palatinat. De acolo a plecat la Offenbach pentru a se înrola în armata revolu
ţionară din Baden-Palatinat (vezi amănunte în lucrarea lui Engels „Campania 
germană pentru constituţia imperiului", K. Marx şi F. Engels. Opere, val. ?, 
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. '1 15-211) .  

Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară, într-o formă 
prescurtată, în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", 
Bd. I, Stuttgart, 1913. - 134. 

153 Marx se referă la reprezentanţii diplomatici ai guvernului provizoriu din 
Baden-Palatinat, format în primăvara anului 1 849 în timpul insurecţiei pentru 
apărarea constituţiei imperiului, care a avut loc în Germania de sud-vest. 
Constituţia adoptată de Adunarea naţională de la Frankfurt la 28 martie 1 849 
a fost respinsă de 0 serie de state germane, printre care şi Prusia. ln mai 1849 



Adnotări 593 

au izbucnit insurecţii în Saxonia, Prusia renană, Baden şi Palatinat sub 
lozinca apărării constituţiei. Dar Adunarea naţională de la Frankfurt nu a 
dat insurgenţilor nici un sprijin. In iulie 1 849 mişcarea a fost definitiv 
reprimată. Engels apreciază această mişcare revoluţionară în lucrările sale 
„Campania germană pentru constituţia imperiului" şi „Revoluţie şi contra
revoluţie în Germania" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 'l, Bucureşti, 
Editura politică, 11960, p. 1 15---,2111 şi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8,  
Bucureşti, Editura politică, '1960, p. 3-1 13) . Despre misiunea diplomatică a 
lui Blind Ia Paris şi eşecul ei vezi articolul lui Marx şi Engels „Despre Karl 
Blind" (vezi K. !Marx şi F. Engels. Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 278-280) . - 135. 

154 Montagnarzii sau Muntele (Montagne) - partidul democraţilor-republicani 
mic-burghezi în frunte cu Ledru-Rollin s-au grupat în jurul ziarului „La 
Reforme• ; reprezentanţii acestui partid au constituit în 1849 o fracţiune im
portantă în Adunarea legislativă. - 135. 

155 Este vorba de Comitetul central al democraţilor din Germania, ales la al doilea 
Congres al democraţilor care a avut loc la Berlin la sfîrşitul lunii octom
brie 1848. La începutul lunii iunie 1849 Marx, care aştepta declanşarea unor 
evenimente revoluţionare decisive în Franţa, a fost trimis la Paris cu un 
mandat din partea Comitetului central al democraţilor pentru a reprezenta 
partidul revoluţionar german în faţa socialiştilor şi democraţilor francezi. 
- 135. 

156 După înfrîngerea insurecţiei din Baden-Palatinat, Engels, împreună cu detaşa
mentul de voluntari în rîndul căruia luase parte la acţiunile de luptă împotriva 
trupelor prusiene, a trecut graniţa în Elveţia la 12 iulie 1849, iar la 24 iulie 
a plecat Ia Vevey (cantonul Waadt) , unde a rămas timp de o lună (vezi 
volumul de faţă, p. 471-473) . - 136. 

157 La sfîrşitul lunii august 1849 Engels a început să scrie lucrarea sa „Campania 
germană pentru constituţia imperiului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p.  1 1 5-21'1). - 131. 

158 Tratativele menţionate în scrisoare s-au încheiat în decembrie 1849 cu fon
darea revistei „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue•, editată 
de Marx şi Engels pînă în noiembrie 1 860. Revista a fost organul teoretic 
şi politic al iLigii comuniştilor, o continuare a lui „Neue Rheinische Zeitung" ,  
scos d e  Marx ş i  Engels î n  timpul revoluţiei din 1848---.1849. Din martie ş i  
pînă î n  noiembrie 1850 a u  apărut î n  total 6 numere, dintre care un număr 
dublu (5--6) .  Revista era redactată la Londra şi tipărită la Hamburg. Majori
tatea materialelor (articole, cronici, recenzii) erau scrise de Marx şi Engels , 
care atrăseseră ca colaboratori la revistă şi pe adepţii lor W. Wolff, J. Wey
demeyer şi G. Eccarius. Dintre lucrările de seamă ale întemeietorilor marxis
mului, în această publicaţie au apărut : ,,Luptele de clasă în Franţa. 1848-
1850" de Marx, „Campania germană pentru constituţia imperiului" şi „Războiul 
ţărănesc german• de Engels. In lucrările publicate în această revistă s-a făcut 
bilanţul revoluţiei din 1 848-1849, s-a dezvoltat teoria şi tactica partidului 
proletar revoluţionar. Revista şi-a încetat apariţia din pricina persecuţiilor 
poliţieneşti din Germania şi a lipsei de fonduri. In scrisoarea de faţă Marx 
se referă Ia ultimul număr al revistei, numărul 5--6. - 131. 

159 La 13 iunie 1849 partidul mic-burghez Muntele a organizat Ia Paris o de
monstraţie p11şnică de protest împotriva încălcării Constituţiei Republicii Fran
ceze de către preşedinte şi de către majoritatea Adunării legislative. Această 

40* 
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demonstraţie a fost împrăştiată fără greutate de armată şi a confirmat fali
mentul democraţiei mic-burgheze în Franţa (vezi amănunte în articolul lui 
Marx „13 iunie" şi lucrarea sa „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850",  
in K. Marx şi F.  Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, 
p. 585-587 şi Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 9-'1 13). După 
împrăştierea demonstraţiei de la 13 iunie au început represiunile împotriva 
democraţilor, inclusiv a străinilor, - 138. 

1 60 Marx se referă Ia scindarea majorităţii din Adunarea legislativă franceză, 
partidul ordinii (vezi adnotarea 269) , !n fracţiuni monarhiste rivale. 

Majorarea cu 45 de centime Ia un franc la toate impozitele directe, apro
bată de guvernul provizoriu francez la 16 martie 1848, a provocat mari nemul
ţumiri în rîndurile ţărănimii - principala masă a contribuabililor. Ca urmare 
a acestei politici a republicanilor burghezi, mare parte din ţărănime s-a 
îndepărtat de revoluţie şi la alegerile prezidenţiale din 10 decembrie 1848 a 
votat pentru Ludovic Bonaparte. 

La mijlocul lunii august 1849, sub presiunea deputaţilor monarhişti, a fost 
decretată suspendarea pe două luni a lucrărilor Adunării legislative din 
Franţa. Adunarea şi-a reluat activitatea Ia mijlocul lunii octombrie 1849. - 138. 

1 61 In iunie-iulie 1849 Engels a luat parte la luptele revoluţionare din Baden şi 
Palatinat (vezi volumul de faţă, p. 41\1-473) . Amănunte în legătură cu aceasta 
vezi şi în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 1 15--21 1 .  

l n  mai 1 849 Engels a condus pregătirea insurecţiei din Elberfeld (vezi 
articolul său „Elberfeld" în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, 
Editura politică, 1 959, p. 558-560) . - 140. 

1 62 La sfirşitul lunii augus t 1 849, Marx a venit Ia Londra, unde a rămas pînă 
Ia sfirşitul zilelor sale. !n toamna anului 1 849 s-au adunat la Londra majori
tatea militanţilor care conduceau Liga comuniştilor şi a fost reorganizat 
Comitetul central al Ligii. !n noiembrie 1 849 a sosit Ia Londra Engels. ln 
această perioadă principalele eforturi ale lui Marx şi Engels au fost îndreptate 
spre refacerea organizaţiei iniţiale a Ligii şi înviorarea activităţii ei. !n 
„Adresa organului central către Liga comuniştilor" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 263-273), scrisă de Marx 
şi Engels în martie 1 850, a fost făcut bilanţul revoluţiei din 1848-1849 şi a 
fost trasată sarcina creării unui partid al proletariatului de sine stătător, 
care să nu depindă de democraţia mic-burgheză. 

La mijlocul lunii noiembrie 1850, Engels a părăsit Londra pentru a se 
duce Ia Manchester, unde şi-a reluat activitatea la firma „Ermen & Engels" ,  
determinat fiind îndeosebi d e  dorinţa d e  a-l sprijini p e  Marx din punct de 
vedere material şi de a-i da posibilitatea să continue elaborarea teoriei sale 
economice. De atunci Marx şi Engels au întreţinut o corespondenţă regulată, 
scriindu-şi zilnic. - 142. 

Hi3 Foxchen (Fawksy) - fiul lui Marx, Heinrich Guido, născut la 5 noiem
brie 1849. I s-a dat numele după Guy Fawkes, erou din „complotul prafului 
de puşcă" de la 5 noiembrie 1605 ; complotiştii - catolici englezi - inten

ţionau să arunce în aer clădirea parlamentului împreună cu membrii amtielor 
Camere şi cu regele Iacob I. - 142. 

1 64 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oara m cartea 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stuttgart, 1 913. 
- 142. 
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1 65 Este vorba de săptăminalul „The Red Republican", scos de Harney, în care 
a fost publicată prima traducere engleză a „Manifestului Partidului Comunist". 

Taxa de timbru pe ziare - unul din impozitele pe ziare introdus în Anglia 
în 1712 cu scopul de a spori veniturile statului şi mijloacele de luptă împo
triva presei opoziţioniste. Taxa de timbru urca enorm preţul de cost al ziare· 
lor, limita răspindirea lor şi le făcea inaccesibile maselor largi. In 1836 
parlamentul a fost nevoit să reducă taxa de timbru, iar în 1855 să o 
desfiinţeze. - 143. 

1 66 Este vorba de procesul pus la cale, după scindarea Ligii comuniştilor de 
C)ătre majoritatea Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra, 
hnpotriva adepţilor lui Marx - H. Bauer şi K. Pfănder. Imprejurările în care 
s-a petrecut acest caz sint expuse în următoarea declaraţie pentru presă făcută 
de Pfănder : 

„Către preşedintele Asociaţiei culturale a muncitorilor de la Londra. 
La 17 septembrie noi [H. Bauer şi cu mine în calitate de persoane împuter

nicite cu administrarea unei părţi din banii asociaţiei), am trimis, împreună cu 
cererea de ieşire din asociaţie, o scrisoare pe adresa asociaţiei, Ia Great 
Windmill Street, în care ceream ca în ziua următoare să fie trimis Franz Bauer, 
a treia persoană împuternicită cu administrarea banilor, pentru a reglementa 
împreună chestiunile financiare. Au trecut mai multe zile fără a primi vreun 
răspuns. Mai tîrziu H. Bauer a primit o scrisoare în care eram invitaţi să ne 
prezentăm în localul din Great Windmill Street. Fireşte, nu am dat curs aces
tei cereri impertinente. Două săptămini mai tirziu asociaţia şi-a repetat ce
rerea, însoţind-o cu ameninţări că totul s-ar putea termina prost etc. Ca răs
puns la această nouă impertinenţă, H. Bauer şi cu mine am hotărît că, în 
acest caz, vom plăti banii eşalonat. Prietenii noştri politici au acceptat această 
hotărire cu atit mai mult cu cit se aflase că aceşti bani urmau să fie folosiţi 
pentru trimiterea în Germania a unor emisari care să răspindească calomnii 
stupide pe seama acelora care se retrăseseră din asociaţie, adică urmau să 
fie folosiţi nestatutar şi numai în interesele unor intriganţi. In cele din urmă, 
a treia persoană împuternicită a sosit şi împreună am stabilit că plata se va 
efectua eşalonat, la ·1 decembrie 1850 urmind să fie prima scadenţă. Totuşi, 
fără să se ţină seama de fixarea acestei date, am primit citaţie să ne prezen
tăm în faţa instanţei la 20 noiembrie. Ne-am prezentat şi, bineînţeles, pretenţia 
asociaţiei de a i se expedia banii a fost respinsă. La 1 decembrie nu s-a pre
zentat nimeni din partea asociaţiei pentru a primi suma de bani asupra că
reia se convenise în particular. Dimpotrivă, în ziarele elveţiene, germane şi 
americane au fost publicate declaraţii ale asociaţiei în care eram învinuiţi de 
delapidare. Cu cîteva săptămini în urmă, unul din preşedinţii asociatiei a 
venit la mine şi mi·a spus că el a auzit că eu sînt de acord să plătesc banii. 
I-am răspuns că eu am fost întotdeauna gata s-o fac şi că el este vinovat de 
faptul că am fost dat în judecată şi s-a trecut la calomniere în presă, în loc 
să se respecte termenul legal de primire a banilor. Totuşi trebuia să mă con· 
sult în prealabil cu H. Bauer. Acesta mi-a declarat că, intrucit asociaţia a 
pierdut procesul, potrivit legii el nu mai trebuie să plătească nici un ban 
acestei organizaţii şi că, date fiind calomniile provocatoare ale asociaţiei la 
adresa noastră, el intenţiona să facă uz de drepturile lui legale. ln ceea ce 
mă priveşte, asociaţia poate ridica oricînd de la mine 5 1. st. în schimbul unei 
chitanţe semnate de preşedinte, secretar şi casier : cit despre suma de 
1 8  şilingi şi 4 pence reprezentind cheltuielile de judecată, precum şi onorarul 
pentru portretul lui Moli, pe care mi-l comandase asociaţia, Ia acestea renunţ. 

Londra, 21 ianuarie 1 852 
C. Pfănder 



596 Adnotări 

ln ziua următoare cei trei reprezentanţi amintiţi mai sus ai asociaţiei din 
Windmill Street au venit la mine, au primit banii în schimbul unei chitanţe, 
dar n-au pomenit nici un cuvînt despre faptele arătate în scrisoarea mea, şi 
cu atît mai puţin despre faptul că Asociaţia s-a făcut vinovată faţă de mine. 

C. Pfănder• 

După cum reiese din scrisoarea lui Schabelitz către Marx din 6 martie 
1 852, acest document a fost publicat în „Schweizerische National-Zeitung• . 
- 143. 

167 Scrisoarea de fală a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, Stutt
gart, 1913. - 144. 

168 Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară într-o formă prescurtată 
în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 145. 

169 ln Greai Windmill Street era sediul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra (vezi adnotarea 64) , unde,  după scindarea Ligii comuniştilor, s-au 
grupat adepţii lui Willich-Schapper. ln vara anului 1 850, în cadrul Organului 
central al Ligii comuniştilor s-au ascuţit divergenţele principiale în proble
mele de tactică. Prin august 1 850 Marx şi Engels au ajuns la convingerea că, 
dat fiind avîntul economic general care începuse, nu era de aşteptat ca în 
viitorul apropiat să izbucnească o nouă revoluţie. De aici întemeietorii mar
xismului au tras concluzia că principala sarcină a Ligii comuniştilor în con
diţiile de ofensivă a reacţiunii este propagarea ideilor comunismului ştiinţific 
şi pregătirea cadrelor de revoluţionari proletari pentru viitoarele lupte revo
luţionare. lmpotriva acestei analize lucide şi a tacticii ştiinţific fundamentate 
s-au ridicat membrii Comitetului central al Ligii comuniştilor Willich şi 
Schapper. Willich, Schapper şi adepţii lor îşi susţineau tactica sectară şi aven
turistă de dezlănţuire imediată a revoluţiei, fără să ţină seama de situaţia 
reală din Europa. Divergenţele ivite pe această temă în cadrul Comitetului 
central al Ligii s-au manifestat într-o formă destul de acută încă în cursul 
lunii august şi în prima jumătate a lunii septembrie şi au căpătat un caracter 
deosebit de pronunţat la şedinţa din 15 septembrie 1 850, cînd s-a produs scin
darea Ligii (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8, Bucureşti, Editura poli
tică, 1 960, p. 595-600) . Majoritatea Comitetului central, în frunte cu Marx 
şi Engels, au condamnat cu hotărîre fracţiunea scizionistă Willich-Schapper. 
Tot în cadrul acestei şedinţe, la propunerea lui Marx împuternicirile Co
mitetului central au fost transmise Comitetului circumscripţiei Ki:iln. Pretu
tindeni comunităţile Ligii comuniştilor din Germania au aprobat hotărîrea ma
jorităţii Comitetului central de la Londra. La 117 septembrie 1 850 Marx, Engels 
şi tovarăşii lor de luptă s-au retras din Asociaţia culturală a muncitorilor ger
mani de la Londra, întrucît maj oritatea membrilor asociaţiei au trecut de 
partea fracţiunii vVillich-Schapper. Pe baza indicaţiilor lui Marx şi Engels, noul 
Comitet centllal din Kiiln a elaborat în decembrie 1 850 un nou Statut al Ligii 
(vezi textul cu însemnările lui Marx în K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 7,  
Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 567-568) . Persecuţiile poliţieneşti şi ares
tarea membrilor Ligii au dus, în mai ,1851 , la încetarea efectivă a activităţii 
Ligii comuniştilor în Germania. La 17 noiembrie 1 852, scurt timp după proce
sul comuniştilor de la Colonia, la propunerea lui Marx, Liga s-a dizolvat 
- 146. 

1 70 Este vorba de Comitetul social-democrat al emigranţilor de pe lîngă Asociaţia 
culturală a muncitorilor germani de la Londra ; iniţial acesta a fost creat în 
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septembrie 1 849 sub denumirea de Comitetul pentru ajutorarea emigranţilor 
germani de Ia Londra, în a cărui componenţă a intrat Marx. Pentru a delimita 
elementele proletare de elementele mic-burgheze din cadrul Comitetului emi
granţilor de la Londra, la propunerea lui Marx şi a altor conducători ai Ligii 
comuniştilor, la 3 decembrie 1849 acest comitet a fost transformat în Comitetul 
social-democrat al emigranţilor, în conducerea căruia au intrat Marx şi Engels. 
Comitetul a avut un rol de seamă în restabilirea legăturii dintre membrii 
Ligii comuniştilor în anii 1 849-1850. La mijlocul lunii septembrie �850, după 
scindarea Ligii comuniştilor, cind majoritatea membrilor Comitetului emigran
ţilor au căzut sub influenţa fracţiunii Willich-Schapper, Marx, Engels şi âdep
ţii lor au declarat că părăsesc această organizaţie (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, B!.!cureşti, Editura politică, 1960, p. 449) . - 148. 

1 71 Marx se referă Ia manifestul Comitetului central al democraţiei europene in
titulat „Către germani" şi publicat în organul de presă al acestui comitet „La 
Voix du Proscrit" din 17 noiembrie '1850. 

Comitetul central al democraţiei europene a fost înfiinţat în iunie 1 850 
la Londra, din iniţiativia lui Mazzini. Din acest comitet au făcut parte şi 
Ledrn-Rollin, Darasz şi Ruge. Comitetul reprezenta o organizaţie care reunea 
emigranţi burghezi şi mic-burghezi din diferite ţări. Eterogenă atît prin com
ponenţa, cit şi prin poziţiile ei ideologice, această organizaţie n-a dăinuit 
multă vreme ; din cau:zia încordării relaţiilor dintre emigranţii democraţi ita
lieni şi francezi, Comitetul central al democraţiei europene s-a destrămat 
efectiv încă în martie 1 852. - 148. 

172 Este vorba de membrii Comitetului central al Ligii comuniştilor de la KO!n, 
care s-a format în octombrie 1850, după scindarea Ligii comuniştilor. - 149. 

173 Engels se referă la adepţii metodelor antirevoluţionare reformiste de realizare 
a ţelurilor democratice şi socialiste. In deceniile al 4-lea, al 5-lea şi al 6-lea 
în Anglia erau numiţi adepţi ai „forţei morale" şi reprezentanţii aripii drepte 
a mişcării cartiste, care năzuiau la o înţelegere cu burghezia. � 1 5 1 .  

174 iLa 5 ianuarie 1 851 Marx a participat la şedinţa circumscripţiei Londra a Ligii 
comuniştilor, care a confirmat noul Statut. Statutul a fost alcătuit după indi
caţia dată de Marx şi Engels Comitetului central de Ia Koln al Ligii, după 
scindarea Ligii comuniştilor din septembrie 1 850. Vezi textul Statutului în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 580-
583. - 153. 

175 Emigranţii democraţi germani Gross, Hine şi Wilhelmi, din Cincinnati, s-au 
adresat spre sfirşitul anului 1 850 lui Marx şi Engels cu propunerea de a co
labora gratuit la editarea aşa-numitelor „pamflete progresiste•, precum şi la 
organele de presă „Sozial-Democrat" şi „Republik der Bauern", proiectate 
de aceşti democraţi. Marx şi .Engels au respins propunerea, văzînd în ea în
cercarea citorva emigranţi de a specula situaţia lor grea pentru a se îm
bogăţi. - 159. 

J 76 Marx face, probabil, aluzie la faptul că Miiller-Tellering era originar din 
Koblenz. - 159. 

177 La sfirşitul lunii decembrie 1850 Engels a plecat pentru citeva zile de la 
1Manchester la Londra, unde, împreună cu Marx şi soţia acestuia au participat 
la revelionul organizat de asociaţia „Fraternal democrats" (vezi adnotarea 75). 
ln discursul pe care l-a rostit în acea seară, Engels a insistat pe larg asuprn 
cauzelor înfrîngerii revoluţiei pe continent. - 160. 
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1 78 La 5 ianuarie 1851 a avut loc în incinta Institutului popular (People's Institut) 
din Manchester o adunare publică organizată de Consiliul cartiştilor în care 
predominau elementele reformiste (J. Leach, D. Donovan) , foşti adepţi ai lui 
O'Connor, care din 1848 pornise pe calea unei înţelegeri cu radicalii burghezi. 
Iniţiatorii adunării intenţionau să combată influenţa reprezentanţilor aripii 
revoluţionare a cartiştilor, E. Jones şi G. I. Harney, care au avut un rol de 
seamă în conducerea Comitetului executiv de la Londra al Asociaţiei naţionale 
cartiste. Sprijiniţi de Marx şi Engels, Jones şi Harney au desfăşurat în vre
mea aceea o activitate energică pentru reorganizarea partidului cartist pe 
baza recunoaşterii poziţiei de clasă independentă a proletariatului şi a pro
clamării deschise a ţelurilor socialiste ale mişcării. Aflind de convocarea adu
nării, E. Jones a plecat la Manchester. Tot atunci Harney i-a comunicat lui 
Engels intenţia lui Jones de a porni la adunare o discuţie cu adversarii săi 
(adepţii tacticii înţelegerii şi a i  înlocuirii luptei revoluţionare a proletariatului 
cu activitatea cooperatistă) şi l-a rugat pe Engels să participe la miting ş i  
să"l susţină pe Jones. După cum reiese din scrisoarea de faţă, Engels i - a  înde
plinit lui Harney această rugăminte. 

Discursul lui E. Jones la adunarea din 5 ianuarie 1 851 , în care critica cu 
asprime linia reformistă a conducătorilor Consiliului cartist din Manchester, 
a contribuit în mare măsură la scindarea organizaţiei cartiste din Manchester, 
oare s-a produs la scurt timp după aceasta, şi la trecerea făţişă a unei părţi 
considerabile din membrii ei de rind de partea aripii revoluţionare a cartis
mului. 

In adunare s-au dus discuţii aprinse în problema raporturilor dintre Con
siliul cartist din Manchester şi Comitetul executiv de la Londra. Bazindu-se 
pe influenţa sa în consiliu, O 'Connor a propus încă din noiembrie 1 850 con_
vocarea la Manchester a unei conferinţe cartiste, pentru a opune concepţiile 
sale liniei Comitetului executiv. Comitetul executiv a fost împotriva convo
cării unei conferinţe separate şi, pentru a clarifica atitudinea cartiştilor de 
rînd faţă de poziţia sa, a trecut la noi alegeri în decembrie 1850. Alegerile 
au dovedit că majoritatea organizaţiilor cartiste, cu excepţia Consiliului din 
Manchester, i-au sprijinit pe Harney şi Jones, care au fost din nou aleşi în 
Comitetul executiv. La adunarea din Manchester de la 5 ianuarie 1 850, jumă
tate din p articipanţi, în pofida împotrivirii liderilor reformişti, s-au pronunţat 
pentru recunoaşterea noului Comitet executiv. - 160. 

179 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă foarte 
prescurtată în cartea ,,Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  
Bd. I ,  Stuttgart, 1 913. - 162. 

180 Marx se referă la declaraţia calomnioasă a lui Oswald Dietz, membru al frac
ţiunii sectare-aventuriste Willich-Schapper, care a apărut în „Schweizerische 
National-Zeitung" din 1 ianuarie 1 851 . ln această declaraţie Dietz acuză pe 
adepţii lui Marx H. Bauer şi K. Pfiinder că şi-au însuşit banii care aparţineau 
Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de Ia Londra (amănunte în legă
tură cu aceasta vezi la adnotarea 1 66) . - 162. 

181 Este vorba de articolul calomnios al lui A. Ruge, publicat în „Bremer Tages
Chronik" din 17 ianuarie 1851. Articolul conţinea atacuri duşmănoase la adresa 
lui „Neue Rheinische Zeitung" şi îndeosebi impotrivia lui Marx şi Engels 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 

p. 505-506) . - 162. 

182 Este vorba de tratativele începute încă în decembrie 1850 intre Marx şi 
H. Becker în legătură cu editarea lucrărilor lui Marx. ln urma acestor tratative a 
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apărut, la sfîrşitul lunii aprilie 1851 ,  prima fasciculă din „Gesammelte Auf
sătze von Karl Marx•, I. Heft, Koln, 1 851 („Opere complete ale lui Karl 
Marx"). Fascicula cuprindea articolul „Bemerkungen iiber die neueste preussi
sche Zensurinstruktion• („Observaţii asupra instrucţiunilor recente cu privire 
la cenzura prusiană") şi o parte din articolul „Die Verhandlungen des 6. 
rheinischen Landtags• („Dezbaterile celei de-a 6-a Diete renane") , scrise de 
Marx în 1842. Din cauza arestării lui H. Becker, editarea s-a întrerupt după 
apariţia iprimei fascicule. - 162. 

1 83 Este vorba de procesul pe care Marx intenţiona să-l intenteze editorului Julius 
Schuberth din Hamburg pentru a-l determina să continue editarea revistei 
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue". - 162. 

184 Este vorba de manifestul Comitetului central al democraţiei europene (vezi 
adnotarea 171 )  intitulat „Către popor I Organizaţia democraţiei" şi publicat în 
august 1 850, purtînd semnăturile lui Mazzini, Ledru-Rollin, Darasz şi Ruge. 
Cu toate că manifestul cuprindea lozinci religioase, Ruge, care se declarase 
mai înainte ateu, I-a semnat. In articolul „A treia cronică internaţională• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 457-
504) , Marx şi Engels au criticat vehement acest manifest. - 163. 

1 85 Este vorba de Comitetul central al democraţiei europene (vezi adnotarea 
1 71) . - 164. 

186 „Amicii luminii" - curent religios apărut în 1841 , îndreptat împotriva pie
tismului dominant în biserica oficială protestantă, care se caracteriza printr-un 
misticism şi bigotism excesiv. Această opoziţie religioasă a fost una din for
mele de manifestare a nemulţumirii burgheziei germane din deceniul al 5-lea 
al secolului al XIX-iea faţă de rînduielile reacţionare din Germania. In 1846 
mişcarea „Amicii �uminii" a dus Ia constituirea aşa-numitelor „Comunităţi li
bere", care s-au separat de biserica oficială protestantă. - 164. 

187 .cuvinte din articolul lui Ruge menţionat mai sus şi publicat în „Bremer Ta
ges-Chronik" din 17 ianuarie 11851 ,  în care se spune : „„,Konrad Schramm (a 
nu se confunda cu deputatul berlinez Rudolph Schramm".  - 164. 

1 88 Este vorba de intenţia lui Engels de a publica în organul de presă cartist 
„The Friend of the People", condus de Harney, seria de articole îndreptate 
împotriva liderilor mic-burghezi din diferite grupe de emigranţi - Mazzini, 
Ledru-Rollin, Ruge şi alţii. Dar, întrucît Harney îi susţinea în acel timp pe 
democraţii vulgari mic-burghezi, Engels a renunţat la această intenţie în fe
bruarie 1851. Planul lui Engels de a elabora o lucrare satirică îndreptată îm
potriva emigranţilor mic-burghezi a fost realizat în mare măsură în pamfletul 
„Marii bărbaţi ai emigraţiei" , pe care l-a scris în 1 852 împreună cu Marx 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 249-358) . - 165. 

1 89 Răspunsul lui Marx şi  Engels la articolul calomnios al lui Ruge nu a fost 
publicat în „Weser-Zeitung" .  Vezi textul declaraţiei în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 900, p. 505-506. - 165. 

! 90 Vezi articolul lui Engels „Schiţă a unei critici a economiei politice" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1 960, ed. a II-a" 
p. 544-571) .  - 168. 

191 Vezi adnotarea 175. - 168. 
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192 Engels face aici o aluzie ironică la cuvintele din scrisoarea democr.atului m1c
burghez Siegfried Weiss către Marx din 2 aprilie 1850. Propunîndu-i lui Marx 
să-l ia ca colabor·ator la „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Okonomische 
Revue" , Weiss scria : „Pana mea este caustică şi plină de spirit". - 168. 

193 Este vorba de Conferinţa cartistă de la Manchester, convocată de adepţii lui 
O'Connor în pofida împotrivirii Comitetului executiv al Asociaţiei naţionale 
cartiste (vezi adnotarea 178) . Conferinţa s-a ţinut între 26 şi 30 ianuarie 1 85:1 
şi a fost consacrată în special problemelor legate de relaţiile dintre cartişti 
şi celelalte partide şi de organizarea asociaţiilor cooperatiste. Poziţia adop• 
tată în aceste probleme de majoritatea participanţilor la conferinţă corespun
dea liniei reformiste a organizatorilor ei. La rugămintea lui Harney, F. Engels 
a participat la conferinţă pentru a-i putea informa pe reprezentanţii aripii 
revoluţionare a cartismului despre mersul şi rezultatele ei. 

La conferinţă s-a rezolvat şi problema trimiterii de delegaţi la adunarea 
cartistă convocată de Comitetul executiv. Majoritatea conducătorilor refor
mişti ai conferinţei (Leach, Mc Grath, Clark şi alţii) s-au pronunţat împotriva 
trimiterii de delegaţi. Totuşi, sub influenţa lui O'Connor, care conta pe suc
cesul principiilor sale şi în cadrul adunării, conferinţa a hotărît să trimită 
delegaţi la adunare. 

Adunarea cartistă, care a avut loc la Londra între 31 martie şi 10 aprilie 
185 1 ,  nu a mers totuşi pe linia indicată de reformişti, aşa cum socotea 
O'Connor. Adepţii liniei proletare revoluţionare a lui Harney şi Jones au 
decis mersul lucrărilor. Principalul rezultat al adunării a fost .adoptarea pro
gramului Asociaţiei naţionale cartiste. ln pofida cîtorva lipsuri şi formuld.ri 
naive, programul reflecta progresul ideologic al cartismului sub influenţa teo
riei comunismului ştiinţific. ln program erau proclamate deschis ţelurile so·  
cialiste ale mişcării cartiste. - 168. 

194 Adepţii reformelor parlamentare şi financiare - sînt radicalii burghezi care 
au intrat în Asociaţia naţională pentru reforme parlamentare şi financiare, 
creată de ei în 1849 cu scopul efectuării unei reforme electorale (aşa-numita 
Cartă mică) şi a unei reforme privind fixarea impozitelor. Opunînd programul 
lor revendicărilor cartiştilor, radicalii burghezi urmăreau, în condiţiile scă
derii spiritului politic activ al clasei muncitoare din Anglia în urma eşecului 
demonstraţiei cartiş tilor din 10 aprilie 1 848, să scindeze mişcarea cartistă şi 
să supună masele muncitoare influenţei lor. Agitaţia radicalilor burghezi , spri
jinită de Cobden şi Bright, precum şi de elementele reformiste ale cartiştilor 
în frunte cu O'Connor, nu a avut succes. Majoritatea cartiştilor au rămas 
credincioşi Cartei poporului şi în deceniul al 6-lea. ln 1855 Asociaţia naţio
nală pentru reforme parlamentare şi financiare s-a dizolvat. - 169. 

195 Vezi adnotarea 188. - 1 75. 

196 Despre adepţii reformei financiare, vezi adnotarea 194. - 175. 

197 Este vorba de lucrarea : Louis Blanc. „Histoire de dix ans. 1830--1840•. P1ima 
ediţie în cinci volume a apărut la Paris în 1841-1844. - 175. 

198 „Agresiunea papală" a fost denumită în Anglia tendinţa papei Pius al !X-lea 
de a interveni activ în problemele catolicilor englezi. La 30 septembrie 1 850 
papa a dat o bulă cu privire la crearea în Anglia a unei serii de episcopate 
catolice şi la numirea clericului catolic englez Wiseman ca episcop de West
minster şi cardinal. Primul ministru al guvernului whig, Russell, erijîndu-se 
demagogic în apărător al intereselor naţionale ale Angliei împotriva atacu
rilor papei, a făcut să treacă prin parlament în 1851 un decret care inter-
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zicea conferirea titlului de episcop unor clerici care nu ţineau de biserica 
anglicană. Acest decret a rămas însă pe hîrtie. - 176. 

1 99 Este vorba de expoziţia industrială din Londra - prima expoziţie industrială
comercială universală - care a fost deschisă în mai-octombrie 1 851 .  - 176. 

200 Burggravi - aşa au fost numiţi, pentru pretenţiile lor nejustificate la putere 
şi pentru tendinţele lor reacţionare, cei 17 conducători orleanişti şi legiti
mişti care au făcut parte în •1849 din comisia Adunării legislative însărcinate 
cu elaborarea noii legi electorale. Porecla a fost luată din drama istorică cu 
acelaşi nume a lui Victor Hugo, cu o temă inspirată din istoria Germaniei 
medievale. Burggr'1vi se numeau în Germania persoanele desemnate de îm
părat ca cîrmuitori ai oraşelor şi districtelor. - 176. 

201 Despre asociaţia din Great Windmill Street, vezi adnotarea 169. - 177. 

202 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre · 
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1 913.  - 178. 

203 !n Church Street din Londra se afla sediul Asociaţiei frăţeşti a democraţilor
socialişti francezi , în care au intrat tot felul de elemente din rîndurile emi
granţilor francezi de la Londra ; printre membrii asociaţiei se numărau Ledru
Rollin şi Louis Blanc. Asociaţia a fost creată în toamna anului .1850 şi şi-a 
propus drept scop să-i ajute materialiceşte pe emigranţii politici francezi (vezi 
şi volumul de faţă, p. 510) .  

2 4  februarie - aniversarea revoluţiei din februarie 1 848 din Franţa. - 179. 

204 In ajunul revoluţiei din 1848, Willich, ofiţer prusian, şi-a dat demisia din 
armată şi a lucrat ca dulgher la Koln. - 1'19. 

205 ln februarie 1 851 partidul ordinii (bloc al partidelor monarhiste al legitimişti
lor şi al or!eaniştilor) , în coaliţie cu partidul Muntelui a respins în Adunarea 
legislativă, cu o majoritate de 102 voturi, propunerea unei dotaţii în valoare 
de 1 800 OOO de franci pentru preşedintele Ludovic-Napoleon. - 182. 

206 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 182. 

207 Engels face aluzie la faptul că reprezentantul partidului ordinii, Montalem
bert, a ţinut în februarie 1851 un discurs în cadrul Adunării legislative, pro
punînd o dotaţie în valoare de 1 800 OOO de franci pentru preşedintele Ludo
vic-Napoleon (vezi şi adnotarea 205) . - 184. 

208 Despre asociaţia „Fraternal democrats• ,  vezi adnotarea 75. - 185. 

209 Vezi adnotarea 188. - 185. 

210 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, 
Stuttgart, 1 1913. - 187. 

211 Este vorba de Comitetul central al democraţiei europene (vezi adnotarea 
171) .  - 188. 

212  Comisia de la Luxembourg - com1s1e guvernamentală pentru problemele mun
citoreşti, care s-a întrunit în palatul Luxembourg din Paris, sub preşedinţia 
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lui Louis Blanc, din 28 februarie 1848 pma m 16 mai 1848. Activitatea acestei 
comisii, care era alcătuită din reprezentanţi ai muncitorilor şi ai patronilor, 
se reducea la arbitrajul în conflictele de muncă, care adeseori, din cauza 
tacticii de conciliere practicate de Louis Blanc, erau rezolvate în folosul pa
tronilor. După acţiunea intreprinsă de masele populare la 15 mai 1846, gu
vernul a lichidat comisia de la Luxembourg. 

Preparlamentul - adunare a oamenilor politici din statele germane care 
a avut loc la Frankfurt pe Main intre 31 martie şi 4 aprilie 1 848. Majoritatea 
covirşitoare a delegaţilor la această adunare, care aparţineau curentului mo
narhist-constituţional, au respins propunerea făcută de minoritatea republicană
democrată de a instaura în Germania un regim federativ-republican şi de a 
transforma preparlamentul într-un organ constituţional. La propunerea preparla
mentului a fost constituită Comisia celor 50, care trebuia să asigure, de comua. 
acord cu Bundestagul (organ contrarevoluţionar al vechii Confederaţii germane) , 
convocarea unei Adunări naţionale pe întreaga Germanie. Preparlamentul a 
elaborat şi proiectul „Principalelor drepturi şi revendicări ale poporului ger
man" - un document care formal proclama unele libertăţi burgheze, dar care 
nu se atingea de bazele regimului semifeudal absolutist existent în Ger
mania. - 189. 

213 Marx se referă la criza guvernamentală din Anglia. In februarie 1851 primul 
ministru al guvernului whig, John Russell, a demisionat, deoarece încercarea 
sa de a se împotrivi propunerii unui membru al parlamentului, Locke King, 
cu privire la extinderea dreptului de vot în comitate asupra proprietarilor de 
loturi care aduc anual un venit mai mare de 10 !. st. eşuase. Intrucit Stanley, 
liderul torylor, nu a reuşit să formeze un guvern, Russel! şi-a reluat în martie 
postul de prim-ministru. - 192. 

2 1 4  Despre asociaţia din Great Windmill Street, vezi adnotarea 1 69. - 194. 

215 Despre „Fraternal democrats " ,  vezi adnotarea 75. - 194. 

216 Engels se referă la lucrarea lui Adolphe Thiers „Histoire du Consulat et de 
l'Empire" („Istoria Consulatului şi  a Imperiului") ; editarea acestei lucrări ia. 
mai multe volume, din care primul a apărut la Paris în 1845, s-a terminat în 
1862 ; R. Southey. „History of the Peninsular War" („Istoria războiului din 
Peninsulă") ,  3 voi. London, 1823-'1832) . - 198. 

2 1 7  Vezi adnotarea 15. - 200. 

2 1 8  La mijlocul lunii aprilie 1850, Marx şi Engels, în numele Ligii comuniştilor, 
au încheiat o înţelegere cu emigranţii francezi blanquişti de la Londra şi cu 
reprezentanţii aripii revoluţionare a cartiştilor în vederea creării unei „Aso
ciaţii internaţionale a revoluţionarilor comunişti" .  A fost întocmită o conven· 
ţie (scrisă de August Willich şi semnată de Marx, Engels, Harney, Willich, 
Vidil şi Adam) care cuprindea 6 articole (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 567-568) .  După scindarea Comite
tului Central al Ligii comuniştilor, emigranţii francezi blanquişti au trecut de 
partea minorităţii sectare aventuriste condusă de Willich şi Schapper şi, îm
preună cu ei, au înfăptuit o alianţă strinsă cu emigranţii democraţi mic-bur
ghezi. ln aceste condiţii Marx şi Engels, împrettnă cu Harney, la începutul 
lunii octombrie 1850, au considerat oportun să rupă înţelegerea cu blan
quiştii (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 
1 960, p. 450). - 201. 
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219 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
s curtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 202. 

220 Este vorba de scrisoarea trimisă lui Engels la Londra de Ferdinand Wolff la 
25 februarie 1851 . ln această scrisoare, Wolff ii face cunoscut lui Engels 
proiectul său, evident, nerealizabil, de a scoate, în scopuri lucrative, un ghld 
în limba rusă pentru vizitatorii expoziţiei industriale universale de la Londra 
şi ii cere părerea. - 202. 

221 Această scrisoare a fost publicată p entru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 204. 

222 Bill-ul cu privire la străini a fost adoptat de parlamentul englez în 1 848, 
în urma evenimentelor revoluţionare de pe c ontinent şi a demonstraţiei car
tiste din 10 aprilie 1848. Potrivit acestei legi, străinii puteau fi expulzaţi din 
Anglia în orice moment, în urma unei dispoziţii a guvernului. Această lege 
a rămas în vigoare pină în 1850. 

Despre expoziţia universală de Ia Londra, vezi adnotarea 199. - 205, 

223 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
s curtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx", Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 205. 

224 Despre asociaţia din Church Street, vezi adnotarea 203 . - 206. 

225 La începutul lunii martie 1851, Engels a plecat pentru citeva zile de Ia Man· 
chester la Londra pentru ca, împreună cu Marx, să ia măsuri de demascare 
a democraţilor mic-burghezi - organizatori ai banchetului de Ia 24 februa
rie. - 207. 

226 Marx se referă la declaraţia trimisă de Engels ziarului „The Times" din 
5 martie 1 8S l ,  în urma s crisorii calomnioase a lui Louis Blanc la adresa toas
tului lui Blanqui, publicată în „Times ". Declaraţia lui Engels nu a fost pu
blicată. Vezi textul declaraţiei în K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 7, Bucu
reşti, Editura politică, 1960, p .  507-508. 

Toastul lui Blanqui „Avis au peuple" - toast trimis de Auguste Blanqui, 
aflat î n  închisoarea de pe Belle-Isle, pentru „banchetul celor egali" - miting 
internaţional care a avut loc la Londra la 24 februarie 1 851 . ln toast Blanqm 
îi î nfierează pe foştii membri ai guvernului provizoriu francez din 1848 -
Ledru-Rollin, Louis Blanc, Lamartine � ca trădători ai poporului. Textul toas
tului lui A. Blanqui, pe care organizatorii banchetului l-au ascuns intenţionat 
participanţilor la banchet, a fost publicat într-o serie de ziare franceze. Marx 
şi Engels au tradus acest toast în limbile germană şi engleză, însoţindu-I cu 
o pretaţă (vezi K. Marx ş i  F. Engels. Opere, val. 7, Bucureşti, Editura pa· 
litică, 1960, p .  584-586) . - 207. 

227 ln „Friend of the People" nr. 14 din 15 martie 1 851 a fost publicată decla
raţia de protest a lui Schramm împotriva insultelor adresate lui ş i  lui Pieper 
Ia banchetul din 24 februarie. - 207. 

228 Despre asociaţia din Church Street, vezi adnotarea 203. Vorbind în paragraful 
următor despre Bommel - în legătură cu ajutorul bănesc pe care conta -, 
Marx se referă la oraşul olandez Bommel, unde trăia unchiul său Phi
Iips. - 208. 

229 Vezi adnotarea 226. - 209. 



604 Adnotări 

230 Este vorba de deputaţii din Adunarea naţională prusiană de la Berlin şi din 
Adunarea naţională de la Frankfurt pe Main a Confederaţiei germane în pe
rioada revoluţiei din 1 848-1849 din Germania. - 211.  

231 Vidil era unul din cei şase membri ai comitetului de organizare a banchetului 
de la 24 februarie care au votat pentru citirea toastului lui Blanqui. Ceilalţi 
şapte membri ai comitetului au votat contra. - 212. 

232 Este vorba de asedierea Saragossei de către trupele franceze din decembrie 
1808 pînă în februarie 1809, în timpul războiului de eliberare a poporului 
spaniol de sub dominaţia napoleoneană. După o apărare eroică de două luni 
Saragossa a căzut. - 214. 

233 Marx a scris începutul acestei scrisori pe ultima pagină a scrisorii lui Wilhelm 
Pieper adresată lui Engels la 22 martie 1 851 .  Din însărcinarea lui Marx, Pieper 
reproducea în întregime în scrisoare textul apelului „Către germani", publi
cat de Ruge, Struve, Haug, Ronge şi Kinkel în martie 1 851 în numele aşa
numitului „Comitet pentru problemele germane" creat de ei în vremea aceea. 
Marx şi Engels au inclus textul prescurtat al apelului în pamfletul lor „Marii 
bărbaţi ai emigraţiei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8, Bucureşti, 
Editura ,politică, 1960, p. 325-326). - 215. 

234 Este vorba de aşa-numitul „Comitet pentru problemele germane" (vezi ad
notarea 233) . � 216. 

235 Este vorba de cartea lui G. Struve „Grundziige der Staatswissenschaft",  
Bd.  1--4 („Bazele ştiinţei politice"). Primele două volume au apărut în t847 
la Mannheim, iar volumele 3 şi 4 în 1848 la Frankfilrt pe Main. In afară de 
aceasta, Marx a aflat că Struve scrie o „Istorie universală",  pe care a pu
blicat-o în cele din urmă la New York sub titlul „Weltgeschichte in neun 
Biichern" („Istoria universală în nouă volume"). - 216. 

236 Este vorba de lucrarea : K. Rotteck und K. Welcker. „Das Staats-Lexikon. 
Encyclopădie der sămmtlichen Staatswissenschaften fiir alle Stănde", Bd. 1-12, 
Altona, 1 845-1848 („Lexicon politic. Enciclopedia ştiinţelor politice pentru 
toate stările").  - 216. 

237 K. Rotteck. „Allgemeine Weltgeschichte fiir alle Stănde, von den friihesten 
Zeiten bis zum Jahre 1831 " ,  Bd. ·1--4, Stuttgart 1 831--<1833 („Istoria universală 
pentru toate stările, începînd din cele mai vechi timpuri pînă în anul 1831 ") .  
- 216. 

238 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă foarte 
prescurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. iEngels und K. Marx" , 
Bd. r. Stuttgart, 11913. - 217. 

239 Marx ironizează aici teza lui Proudhon că „timpul însuşi reprezintă valoare" .  
Marx critică această teză a lui Proudhon î n  lucrarea sa „Mizeria filozofiei" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, 
ed. a II-a, p. 1 16-120) . - 219. 

240 Marx se afla la Manchester la Engels pentru cîteva zile, aproximativ din 
17 aprilie 1851. - 219. 

241 CărJile albastre (Blue Books) - denumire generală dată publicaţiilor care 
cuprind materiale ale parlamentului englez şi documente diplomatice ale 
Ministerului de Externe. Cărţile albastre, a căror denumire vine de la co
perta lor albastră, au început să fie editate în Anglia încă din secolul 
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al XVII-iea. Ele constituie principalul izvor oficial cu pnv1re la istoria eco
nomica şi diplomatică a acestei ţări. 1n scrisoarea de faţă, Engels se referă 
la cartea „Correspondence relative to the Affairs of Hungary. 1847-1849. 
Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. Au
gust 15, 1 850" ,  London („Corespondenţă privind evenimentele din Ungaria. 
1847-1849. Prezentată ambelor Camere ale parlamentului din ordinul Maies
tăţii Sale").  - 220. 

242 iEste vorba de manuscrisul lui R. Daniels „Mikrokosmos. Entwurf einer phy
siologischen Anthropologie" („Microcosmos. Schiţă de antropologie fiziolo
gică"). Daniels, care se afla la Koln, i-a trimis lui Marx manuscrisul său 
pentru a-şi da părerea. - 220. 

243 Este vorba de traducerea în limba franceză a cărţii lui Carl von Decker 
„Der kleine Krieg, im Geiste der neueren Kriegfiihrung. Oder : Abhandlung 
iiber die Verwendung und den Gebrauch aller drei Waffen im kleinen 
Kriege" ,  Berlin und Posen, 1822 („Micul război în spiritul noului mod de 
ducere a războiului. Sau : Tratat asupra aplicării şi folosirii celor trei feluri 
de arme în micui război") . Vezi volumul de faţă, p. 529. - 225. 

244 Engels compară tactica politică a citorva lideri ai partidului conservator
aristocrat, partidul tory - care după o rezistenţă înverşunată a făcut bur
gheziei diverse concesii -, cu tactica militară a lui Wellington în războiul 
din 1808-1814 din Peninsula Iberică, în timpul retragerii armatei engleze de 
sub comanda sa spre poziţiile fortificate din Torres Vedras (oraş în apro
pierea Lisabonei) în 1 810. - 227. 

245 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwecbsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 228. 

246 Marx se referă la nota publicată în februarie 1851 în „Republik der Arbeiter", 
organul de presă al lui Weitling. Nota conţinea atacuri murdare, calom
nioase, la adresa lui Marx şi Engels. - 228. 

247 Vezi adnotarea 240. - 229. 

248 Trenurile parlamentare (Parliamentary trains) - erau numite în mod ironic 
în secolul al XIX-lea, în Anglia, trenurile speciale de clasa a III-a introduse 
prin lege în 1 844 ; potrivit acestei legi fiecare companie de căi ferate era 
obligată să pună zilnic în circulaţie cite un asemenea tren pe toate liniile 
sale, cu o viteză de cel puţin 12 mile pe oră, iar costul biletului să nu 
depăşească suma de 1 penny de fiecare milă. - 229. 

249 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 230. 

250 Este vorba de cartea „Memoires du duc de Rovigo, pour servir a l'histoire 
de l 'empereur Napoleon" ,  T. 1--8, Paris, 1828 („Memoriile ducelui de Rovigo, 
pentru a servi istoriei împăratului Napoleon"). Duce de Rovigo e titlul 
primit de Savary în 1 807. - 230. 

251 Vezi adnotarea 216. - 231. 

252 Despre expoziţia internaţională de la Londra, vezi adnotarea 1 99. - 232. 
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253 Locţiitorul de primar din Koln, Schenk, salutînd la 25 aprilie 1851 pe prinţul 
Prusiei, care era în trecere prin Koln, în numele membrilor Consiliului 
municipal, şi-a exprimat recunoştinţa pentru înăbuşirea revoluţiei. ln discursul 
de răspuns prinţul Prusiei a declarat că orice mişcare revoluţionară va fi 
înăbuşită de armată şi a cerut ca presa din Koln „să se îndrepte•, adică să 
treacă în întregime pe poziţii reacţionare. Discursul lui Schenk a stîrnit ne
mulţu!IllÎre în rîndurile majorităţii membrilor Consiliului municipal. - 232. 

254 Despre prima fasciculă din „Gesammelte Aufsătze von Karl Marx", vezi 
adnotarea 1 82. - 234. 

255 Se pare că este vorba de aşa-numitul „Comitet pentru problemele germane" 
(vezi adnotarea 233). - 234. 

256 ln această scrisoare Marx dă extrase din articolul „Electricity and agricul
ture• ,  publicat în nr. 11 şi 18 ale revistei „The Economist" din 26 aprilie şi 
3 mai 1845. - 236. 

251 Este vorba de „Notes to the People" - săptămînal englez, organ al cartişti
lor ; a apărut Ia Londra în 1851-1852, sub conducerea lui E. Jones. Prin 
trecerea lui Harney în tabăra democraţiei mic-burgheze, editarea acestui organ 
- purtătorul de cuvînt al aripii revoluţionar-proletare a cartismului - a 
căpătat o însemnătate deosebită. Marx şi Engels au sprijinit revista, Iuînd 
parte la redactarea şi editarea ei ; din iunie 1 851 pînă în aprilie 1852 ei au 
publicat în această revistă o serie de articole. - 238. 

258 Engels se referă Ia faptul că Wellington, principial împotriva desfiinţării 
legilor cerealelor, a fost nevoit, în calitate de ministru fără portofoliu în 
guvernul Peel, să le abroge în 1846. Engels compară ironic această înfrîngere 
a lui Wellington cu înfrîngerea romanilor Ia trecătoarea Caudium (în apro
pierea oraşului Caudium) în 321 i.e.n„ în timpul celui de-al doilea război cu 
samniţii. Samniţii au înfrînt legiunile romane şi le-au silit să treacă pe sub 
„furci" ,  cel mai mare afront pentru o armată învinsă. De a1c1 expresia „a 
trece pe sub furcile caudine" , adică a suferi cea mai grea înjosire. - 239. 

259 Engels se referă Ia demascarea de către Mazzini, care se afla în Anglia, a 
ministrului de interne englez James Graham ; acesta a dat în 1844 un ordin 
prin care departamentul poştelor era însărcinat cu perlustrarea corespondenţei 
emigranţilor revoluţionari italieni. Măsurile luate de Graham au dus la des · 
coperirea planurilor fraţilor Bandiera, adepţii lui Mazzini din Italia, şi la 
executarea lor. - 241. 

260 Se pare că este vorba de membrii „Comitetului pentru problemele germane" 
(vezi adnotarea 233) . - 243. 

261 Editarea proiectată nu a putut fi realizată. - 243. 

262 Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  
Bd. I, Stuttgart, 19 13. Marx pomeneşte aici d e  o scrisoare primită d e  I a  
Engels care n u  s-a păstrat. - 247. 

263 Vezi adnotarea 233. - 247. 

264 Vezi adnotarea 182. - 247. 

265 Este vorba de întrevederea dintre Nicolaie I, prinţul prusian Wilhelm, împă
ratul Austriei Franz Joseph I şi miniştrii acestora în octombrie 1850 Ia 
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Varşovia. La această întrevedere Nicolaie I a apărut ca mediator Intre 
Prusia şi Austria cu scopul de a reglementa relaţiile dintre cele două ţări, 
a căror luptă pentru hegemonie în Germania se intensificase după revoluţia 
din 1 848-1849 şi, mai ales, în urma conflictului pe tema electoratului Hessen 
şi ducatelor Schleswig şi Holstein. ln pofida tratatului de pace de la Berlin. 
încheiat în iulie 1 850 între Prusia şi Danemarca, prin care în Schleswig
Holstein se restabilea situaţia dinainte de revoluţie, Prusia a continuat să 
acorde sprijin ducatelor în lupta împotriva Danemarcei. Guvernul prusian s-a. 
împotrivit cererii primului ministru al Austriei, Schwarzenberg, de a ţiermite 
armatelor austriece să pătrundă în Schleswig-Holstein pentru a pacifica aceste 
ducate. Ţarul Nicolaie I, care nu dorea ca Prusia să se întărească şi era. 
pentru menţinerea unei Germanii feudale fărîmiţate, a lăsat să se înţeleagă 
Ia Varşovia că Austria poate conta pe sprijinul său. - 248. 

266 Este vorba de răscoala care a izbucnit în aprilie 1851 în Portugalia împotriva, 
regimului dictatorial reacţionar instituit de guvernul Costa Cabrai, care re
prezenta cercurile monarhiste extremiste ale burgheziei şi ale proprietarilor 
rnnciari. Răscoala s-a încheiat Ia mijlocul lunii mai 1851 cu fuga lui Costa 
Cabrai şi cu venirea la putere a protejatului cercurilor liberal-constituţionale, 
mareşalul Saldanha. - 248. 

267 ln 1 851 cercurile bonapartiste din Franţa au cerut stăruitor revizuirea Con
stituţiei Republicii Franceze, adoptată Ia 4 noiembrie 1 848, în special a. 
articolelor potrivit cărora preşedintele era ales pe 4 ani şi nu putea fi 
reales după o perioadă de alţi 4 ani socotiţi de la expirarea mandatului său. 
Bonapartiştii, lansînd ideea schimbării acestor articole din constituţie, voiau 
să asigure prelungirea mandatului !'.li Ludovic-Napoleon şi instaurarea impe
riului. Mai amănunţit despre aceasta, vezi articolul lui K. Marx „Constituţia 
Republicii Franceze adoptată la 4 noiembrie 1 848" în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 541-554. - 250. 

268 Vezi adnotarea 222. - 250. 

269 Partidul ordinii - coaliţia celor două fracţiuni monarhiste din Franţa : legi
timiştii (adepţii dinastiei Bourbon) şi orleaniştii (adepţii dinastiei Qrleansl . 
Acest partid al marii burghezii conservatoare a apărut în 1 848 ; din 1 849 
pînă Ia lovitura de stat din 2 decembrie 1851 a ocupat o poziţie conducătoare 
în Adunarea legislativă a celei de-a doua Republici. Clica lui Ludovic Bona
parte a speculat falimentul politicii antipopulare a partidului ordinii în sco
puri bona.partiste. - 253. 

270 ln această scrisoare Engels nu analizează politica Germaniei faţă de Polonia
în mod abstract, ci examinează o situaţie istorică foarte precisă care ar fi 
existat în condiţiile în care în Germania s-ar fi dezvoltat şi ar fi învins 
mişcarea revoluţionar-democratică. Engels se referă şi la posibilitatea unei• 
revoluţii populare împotriva ţarismului din Rusia. Din scrisoare rezultă că 
linia politică recomandată aici de Engels pentru viitoarele guverne revolu
ţionare din Germania şi Rusia, în cazul victoriei revoluţiei în aceste ţări, 
poate fi înfăptuită numai dacă mişcarea naţională din Polonia însăşi va 
depăşi cadrul îngust al revendicărilor şleahticilor nobili şi dacă nu va ignora
sarcina de eliberare a ţărănimii poloneze de sub jugul feudal, aşa cum s-a 
întîmplat adesea în trecut. In articolul „Despre dreptul naţiunilor Ia auto
determinare", referindu-se Ia această scrisoare a lui Engels, V. I. Lenin scria 
că „în general, Marx şi Engels au privit în mod strict critic problema na
ţională, arătînd că ea are o importanţă istoriceşte condiţionată• (vezi:i 

41 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 
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V. I. Lenin. Opere complete, voi. 25, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
ed. a doua, p. 324) . 

Cînd, după clţiva ani, Marx şi Engels s-au convins că în centrul ş1 m 
!răsăritul Europei se menţine vechea stare de lucruri şi că în Germania şi în 
Rusia continuă să dăinuie regimuri contrarevoluţionare, în timp ce în mişcarea 
naţională poloneză se consolidează influenţa elementelor revoluţionar-democra
tice, care au avut un rol de seamă în mişcarea de eliberare din 1863---1 864, 
întemeietorii marxismului au manifestat, după cum spune V. I. Lenin „cea mai 
profundă şi mai caldă simpatie pentru mişcarea poloneză" (vezi v. I. Lenin. 
Opere complete, voi. 25, Bucureşti, Editura politică, 1964, ed. a doua, 
p. 324) . - 254. 

211 Aluzie ironică la urarea de Anul nou făcută de regele Frederic Wilhelll'.' 
al IV-iea armatei prusiene în 1849. � 255. 

272 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•, Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 258. 

273 Vezi adnotarea 267. - 259. 

274 Marx face aluzie la faptul că, în timpul alegerilor în Adunarea legislativă din 
mai 1849, ministrul afacerilor interne Leon Faucher a trimis prefecţilor o comu
nicare telegrafică eronată, în care îi speria pe alegători cu repetarea zilelcfr 
din iunie, pentru a exercita asupra lor presiuni şi a-i determina să voteze 
-candidaţii de dreapta. 

La 31 mai Adunarea legislativă franceză a adoptat o lege electorală reac
ţionară care desfiinţa votul universal. Potrivit acestei legi s-a introdus dreptul 
de vot numai pentru persoanele cu domiciliu stabil timp de cel puţin trei ani 
într-o localitate, precum şi o serie de alte îngrădiri. Ca urmare a legii de la 
31 mai, aproximativ 3 OOO OOO de oameni au pierdut dreptul de vot. 259. 

"275 In pamfletul lui Marx şi Engels „Marii bărbaţi ai emigraţiei" ,  în care de ase
menea este inclus acest articol din revista „Der Kosmos •,  se menţionează 
că autorul articolului a fost soţia lui Kinkel, Johanna Mockel (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 284) . - 260. 

216 După cum reiese din scrisoarea lui Engels către Weydemeyer din 19 iunie 1851 
(vezi volumul de faţă, p. 518) , în prima j umătate a lunii iunie 1851 Engels se 

.afla Ia Londra. - 261 . 

277 Este vorba de adresa Comitetului central al Ligii comuniştilor din 1 decem
brie 1850 („Die Centralbehiirde an den Bund"), elaborată de adepţii lui Marx 
şi Engels, în special de H. Biirgers. Autorii adresei, declarîndu-se solidari cu 
Marx şi Engels, condamnă activitatea scizionistă a fracţiunii Willich-Schapper 
şi subliniază importanţa teoriei pentru dezvoltarea mişcării comuniste. In adresă 
se spune că Comitetul central din K6In, bazîndu-se pe propunerile circum• 
scripţiei de la Londra, condusă de Marx şi Engels, a Ligii comuniştilor, 
exclude din Liga comuniştilor pe toţi membrii Uniunii separate, creată de 
Willich şi Schapper. Totuşi acest document nu dezvăluie adevărata cauză a 
scindării Ligii comuniştilor, făcînd vinovaţi de sciziune, în parte, şi pe Marx, 
şi adepţii lui. Unele teze din adresă sînt neclare, au un caracter nedefinit. 
Vorbind de „clarobscurul raţionamentului" lui Biirgers, Engels se referă Ia 
caracterul neprecis şi şovăielnic al unor teze din adresă. Acest document a 
căzut în mîinile poliţiei la arestarea membrilor Ligii comuniştilor şi a fost 
publicat, în iulie 1 851,  în „Dresdner Journal und Anzeiger• şi în „Kiilnische 
Zeitung• .  - 263. 
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. 278 Despre asociaţia din Great Windmill Street, vezi adnotarea 1 69. - 263 . 

. 279 Este vorba de noul Statut al Ligii comuniştilor, elaborat de organul central 
al Ligii comuniştilor în decembrie 1 850 (vezi adnotarea 17-4). - 263. 

280 „Comunilă/ile libere• - comunităţi care s-au separat în 1 846 de biserica 
protestantă oficială, sub influenţa mişcării „Amicilor luminii" (vezi adnota
rea 186) .  - 263. 

281 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx• ,  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913. - 264. 

282 Despre expoziţia industrială şi comercială universală de la Londra, vezi 
adnotarea 199. - 265. 

2ll3 Vezi adnotarea 2n. - 266. 

284 Este vorba de reacţia cercurilor burgheze la arestarea membrilor Ligii comu
niştilor din Koln. �e reprezentanţii acestor cercuri Marx îi numeşte ironic 
„tinguitorii" („Heuler"), în analogie cu denumirea pe care democraţii repu
blicani au dat-o constituţionaliştilor burghezi în timpul revoluţiei din 1848-
1849 din Germania. - 266. 

· 285 Vezi adnotarea 186. - 267. 

286 Engels se referă la corespondenţa din Leipzig din 6 iulie, publicată în „Allge
meine Zeitung• nr. 189 din 8 Iulie 1 851 .  Corespondenţa cuprinde referiri la 
„Dresdner Journal und Anzeiger•. - 272. 

287 Vezi „Adresa organului central către Liga comuniştilor. Martie 1850" în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 263-273. - 272. 

288 Vezi adnotarea 277. - 273. 

289 Engels compară ironic apelul lui Mazzini către „Comitetul pentru problemele 
germane• cu „Epistola apostolului Pavel către romani" din Noul testa
ment. - 274. 

290 Vezi M. Stirner. „Der Einzige und sein Eigenthum•,  Leipzig, 1 845, p. 1 26. 
(„Unicul şi proprietatea sa") .  - 276. 

291 Vezi lucrarea lui K. Marx şi F. Engels „A treia cronică internaţională" (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 457-
504). - 278. 

292 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913.  - 279. 

293 Aluzie la cartea lui Stirner „Der Einzige und sein Eigenthum•.  - 280. 

294 Este vorba de lucrarea lui P. J. Proudhon „Idee generale de la Revolution 
au XIX siecle" , Paris 1851 . - 282. 

295 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx•,  Bd. I, 
Stuttgart, 1 913. - 282. 
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296 Engeis face aluzie la articolelle şi discursurile lui W. Wolff, în care acesta 
combătea pe adversarii revoluţiei din 1848-1849 din Germania, precum şi 
la seria de articole „Miliardul silezian •, în care Wolff arăta situaţia extrem 
de grea a ţărănimii sileziene şi demasca jefuirea ţăranilor de către iuncherii 
silezieni. Wolff era din Silezia şi fusese ales deputat din partea Sileziei în 
Adunarea naţională de Ja Frankfurt. - 284. 

291 Planul lui Marx şi Engels de a edita un buletin litografiat nu a fost reali
zat. - 284. 

298 !n jurul zilei de 8 august 185 1 ,  Marx a primit din partea lui Charles Dana, 
redactor la cotidianul burgliez, pe vremea aceea progresist, „New-York Daily 
Tribune", o propunere de a colabora la acest ziar. Marx a acceptat propu
nerea lui Dana. Colaborarea lui Marx la acest cotidian a început în au
gust 1851 şi a durat mai mult de 10 ani, pînă în martie 1862 ; la rugămmtea 
lui Marx, un mare număr de articole pentru „New-York Daily Tribune" au 
fost scrise de Engels .  Articolele lui Marx şi Engels din „New-York Daily 
Tribune" tratau probleme stringente din politica internaţională şi internă, 
:mişcarea muncitorească, dezvoltarea economiei în ţările europene, expansiu
nea colonială, mişcarea de eliberare naţională a ţărilor asuprite şi dependente 
şi altele. In perioada reacţiunii din Europa, Marx şi Engels au folosit acest 
ziar american, larg răspîndit, pentru a dezvălui prin materiale concrete, 
i:acilele societăţii capitaliste, contradicţiile ei interne ireconciliabile, precum 
şi pentru a arăta caracterul limitat al democraţiei burgheze. 

Redacţia lui „New-York Daily Tribune" şi-a permis de multe ori s ă  facă 
schimbări în articolele lui Marx şi Engels, să publice multe articole fără 
semnătura autorului sub formă de articole de fond ; în nenumărate cazuri 
redacţia a intervenit în textul articolelor. Aceste procedee ale redacţiei au 

determinat proteste repetate din partea lui Marx. Din toamna anului 1857, 
în urma crizei economice din S.U.A„ care a avut repercusiuni şi asupra 
-situaţiei financiare a ziarului, Marx a fost silit să-şi reducă numărul artico
lelor sale pentru „New-York Daily Tribune" .  La începutul războiului civil din 
S.U.A„ Marx şi-a întrerupt definitiv colaborarea la ziar ; ceea ce 1-a deter
minat pe Marx să rupă relaţiile cu „New-York Daily Tribune" a fost conso
lidarea în cadrul redacţiei a partizanilor compromisului cu statele sclavagiste 
şi abaterea ziarului de pe poziţiile sale progresiste. - 285. 

299 Potrivit legendei, patricianul roman Menenius Agrippa i-a determinat pe 
plebeii răsculaţi în 494 î.e.n„ care în semn de protest împotriva asupririi s-au 
retras pe Muntele sacru, să revină la Roma, povestindu-le cum părţile corpu
lui omenesc s-au răzvrătit împotriva stomacului. Menenius Agrippa a comparat 
societatea din vremea sa cu un organism viu ale cărui braţe - plebeii -
hrănesc stomacul acestui organism - patricienii. După cum desprinderea 
mîinilor de stomac ar însemna, inevitabil, moartea organismului, tot aşa, prin 
analogie, refuzul plebeilor de a-şi îndeplini obligaţiile ar fi echivalat cu 
pieirea Imperiului roman. - 292. 

300 Este vorba de articolul polemic al Jui Karl Heinzen împotriva reprezentanţilor 
comunismului ştiinţific, publicat în „Deutsche-Briisseler-Zeitung" (nr. 77 din 
26 septembrie 1847) , care 1-a determinat pe Engels să-i dea o replică în 
articolul său „Comuniştii şi Karl Heinzen" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p .  31()-.....326) . - 292. 

301 La cererea lui Marx, Engels a făcut pentru el comentariul critic la cartea 
lui Proudhon, comentariu pe care i 1-a trimis lui Marx la sfirşitul lunii 
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octombrie 1851 (publicat în „Arhiva Marx şi Engels", voi. X, 1948 sub titlul 
redacţional „Analiza critică a cărţii lui Proudhon «Ideea generală a revoluţiei 
în secOlul al XIX-iea» ") .  - 297. 

302 R. Price. „An Appeal to the Public, on the Subject of the National Debt", 
London, 11772 („Apel către locuitori în problema datoriei publice") ; R. Price 
„Observations on Reversionary Payments ; on Schemes for providing An
nuities for Widows ,  and for Persons in Old Age ; on the Method of Calcula
ting the Values of Assurances on Lives ; and on the National Debt", London, 
1 772. („Observaţii despre plăţile cu prioritate, despre proiectele de asigurare 
a rentelor anuale pentru văduve şi bătrini, despre metoda de calculare a 
valorii asigurărilor pe viaţă şi a datoriei publice").  - 298. 

303 La cererea lui Marx, din august 1851 pină in septembrie 1852, Engels scrie 
seria de articole „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 3-1 13) . Din 
scrisoarea de faţă reiese că ideea lucrării „Revoluţie şi contrarevoluţie în 

· Germania" i-a fost sugerată lui Engels de Marx. Seria de articole „Revoluţie 
şi contrarevoluţie în Germania" a fost publicată în „New-York Daily Tribune" 
intre 25 octombrie 1851 şi 23 octombrie 1 852 sub semnătura lui Marx ; abia 
în 1913, după publicarea corespondenţei dintre Marx şi Engels, s-a aflat că 
această lucrare a fost scrisă de Engels. - 300. 

304 Şcoala istorică a dreptului - curent reacţionar în ştiinţa istoriei şi a drep
tului, apărut în Germania la sfirşitul secolului al XVIII-iea. - 303. 

305 Este vorba de Adunarea naţională de Ia Frankfurt din 1848-1849, în care a 
fost deputat Wilhelm Wolff. - 303. 

306 Marx se referă la foştii deputaţi ai Adunării naţionale din Prusia, convoca\ă 
la Berlin în timpul revoluţiei din mai 1848 pentru elaborarea, „în înţelegere 
cu coroana" ,  a unei constituţii. - 305. 

307 Despre Comitetul central al democraţiei europene, vezi adnotarea 171 . - 303. 

308 Despre Comitetul emigranţilor, vezi adnotarea 170. - 310. 

309 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra (vezi 
adnotarea 64 şi 1 69) . - 31 1 . 

310 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  Bd. I ,  
Stuttgart, 1913. - 312. 

311 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx'' , Bd. I ,  
Stutgart, 1913.  - 314. 

312 Despre conciliatori, vezi adnotarea 306. - 315. 

313 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult pre
scurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx" ,  Bd. I, 
Stuttgart, 1913. - 318. 

314 Este vorba de două organizaţii mic-burgheze rivale ale emigranţilor : Uniunea 
agitatorică, în frunte cu Ruge, şi Clubul emigranţilor, în frunte cu Kin
kel. - 319. 
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315 La sfîrşitul lunii august 1 851 ,  pe baza unor zvonuri, a apărut în ziare o ştire 
cu privire Ia expulzarea unui redactor de Ia „Kiilnische Zeitung•, Briiggemann 
din Koln, pentru atitudine opoziţionistă. Zvonurile s-au dovedit a fi neînte
meiate. - 320. 

316  ln septembrie 1 851 ,  în Franţa s-au operat arestări printre membrii comunită
ţilor locale, aparţinînd fracţiunii Willich-Schapper, care în septembrie 1 850 
s-a desprins de Liga comuniştilor şi a format o uniune separată (Marx: şi 
Engels au denumit-o ironic Sonderbund în analogie cu Sonderbundul elveţian 
- uniunea separată a cantoanelor catolice reacţionare, desfiinţată în 1 847) . 
Tactica conspirativă mic-burgheză adoptată de această fracţiune, care nu ţinea 
seama de situaţia reală şi urmărea organizarea imediată a unei răscoale, a 
permis poliţiei franceze şi celei prusiene, cu ajutorul provocatorului Julien 
Cherval (pe adevăratul lui nume Joseph Krămer) , care a condus una dintre 
comunităţile din Paris, să însceneze aşa-numitul complot germano-francez. 
In februarie 1 852 cei arestaţi au fost învinuiţi de pregătirea unei lovituri de 
stat. Provocatorului Cherval i s-a facilitat o evadare din închisoare. Incer
cările poliţiei prusiene de a dovedi participarea Ligii comuniştilor, condusă 
de Marx 1Şi Engels, la complotul germano-francez au eşuat lamentabil. Konrad 
Schramm, un membru al Ligii comuniştilor, arestat şi el în septembrie 1851 
la Paris, a fost pus curînd în libertate, din lipsă de probe. Vezi lucrările 
lui Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de Ia Colonia" (în K. Marx 
şi  F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 429-501 )  şi 
„Domnul Vogt• (în K. Marx şi F. tEngels. Opere, voi. 14,  Bucureşti, Editura 
politică, 1963, p. 421-738) . - 321 .  

3 1 7  După căderea Republicii din Roma, î n  iulie 1 849, un mare număr d e  deputaţi 
ai Adunării constituante au emigrat în Anglia, unde au format, din rîndurile 
lor, Comitetul naţional italian provizoriu ; din acest comitet au făcut parte 
Mazzini şi adepţii lui. Comitetul a fost împuternicit de alegătorii săi să 
contracteze împrumuturi în interesul cauzei naţionale şi să se preocupe de 
toate problemele referitoare Ia cetăţenii italieni. - 323. 

318 Marx se referă la politica guvernului austriac de folosire a contradicţiilor 
de clasă şi naţionale dintre ţărănimea ucraineană din Galiţia şi nobilimea 
poloneză, în scopul înăbuşirii mişcării poloneze de eliberare naţională. ln 
iarna anului 1 846, cînd în cîteva regiuni din Polonia s-a făcut încercarea 
de a declanşa o răscoală în scopul eliberării naţionale a Poloniei şi cînd, în 
acelaşi timp, a izbucnit răscoala din Galiţia, autorităţile austriece au reuşit 
să-i îndrepte pe ţăranii răsculaţi împotriva detaşamentelor de insurgenţi po
lonezi. După înăbuşirea insurecţiei din Cracovia, a fost reprimată cu cruzime 
şi răscoala ţăranilor din Galiţia. Guvernul austriac, care şi in perioada eve· 
nimentelor revoluţionare din 1 848 a căutat să-şi asigure sprijinul ţărănimii 
galiţiene în lupta împotriva mişcării poloneze de eliberare naţională, a 
anunţat în primăvara aceluiaşi an lichidarea clăcii şi a altor servituţi feudale 
prestate de ţăranii galiţieni. Totuşi, aceasta era o reformă făcută pe jumă
tate, care lăsa neatinsă proprietatea funciară a moşierilor şi ii împovăra 
pe ţărani cu sume de răscumpărare extrem de mari, a căror amortizare se 
întindea de-a lungul a zeci de ani. - 323. 

319  Engels se referă Ia circulara adoptată în vara anului 1 851  Ia congresul uniunii 
separate („Sonderbund") ,  convocat de fracţiunea Willich-Schapper după scin
darea Ligii comuniştilor. Documentul reflectă planurile aventuriste ale liderilor 
„Sonderbundului" şi ideile lor sectar-voluntariste de a organiza o revoluţie 
în mod artificial, fără a ţine seama de condiţiile obiective. ln septembrie 1851 ,  
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în legătură cu arestarea unor membri din comunitatea panz1ană a „Sonder
bundului" ,  circulara a căzut în mîinile poliţiei şi a fost publicată în presa 
franceză sub titlul „Instructions pour la Ligue, avant, pendant el apres la 
revolution" („Instrucţiuni pentru Ligă, în ajunul, în timpul şi după revoluţie " ) .  
Extrase din circulară au apărut şi în „Ki:ilnische Zeitung" nr. 225 din 19  sep
tembrie 1 851 .  - 325. 

320 Această scrisoare a fost publicată în formă foarte mult prescurtată în cartea 
„Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  Bd. I, Stuttgart, 
1 913. - 325 . 

.321 Engels se referă la scrisoarea lui Dronke către Marx trimisă de la Geneva 
in august 1851 .  ln această scrisoare Dronke ii relatează lui Marx îndeosebi 
despre duelul său cu emigrantul rus N. I. Sazonov, despre planurile sale de 
a se statornici în Piemont, deoarece autorităţile elveţiene voiau să-l ex
pulzeze, şi despre intenţia sa de a strînge banii de la datornici cu ajutorul 
lui Georg Weerth, care se afla pe atunci la Hamburg. - 326. 

322 Vezi adnotarea 319.  - 326. 

:ll23 Vezi lucrarea lui K. Marx şi F. Engels „Prima cronică internaţională" (în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 229-243) .  - 327. 

324 Aluzie la faptul că Australia a servit drept exil pentru criminali. - 328. 

325 Vezi adnotarea 3 1 9. - 330. 

326 Articolul lui Techow „Contururile războiului iminent" a fost publicat în 
„New-Yorker Staatszeitung" din 6 septembrie 1 851 .  - 330. 

327 Potrivit legendei biblice, regele David a trimis pe Urie Heteul la comandantul 
său de oşti Ioab cu o scrisoare in care ii ordona ca în timpul luptei să-l 
trimită pe Urie în locul cel mai periculos. Regele David a reuşit să-l piardă 
pe Urie pentru a-i lua soţia, pe Batşeba. - 335. 

328 Este vorba de insurecţia din Baden-Palatinat din mai-iulie 1849, în perioada 
revoluţiei din 1 848-1849 in Germania. - 337. 

329 In împrejurimile satului belgian Risquons-Tout, din apropierea graniţei fran
ceze, s-a produs la 29 martie 1 848 ciocnirea dintre legiurn:,a republicană bel
giană, care se întorcea din Franţa în patrie, şi un detaşament de soldaţi 
belgieni. Victoria a fost de partea acestora din urmă. lncercarea republica
nilor belgieni de a înfăptui revoluţia în Belgia printr-o invazie a eşuat în 
primul rînd datorită tacticii greşite sectare-aventuriste pe care au folosit-o 
aceştia (despre aceasta mai amănunţit vezi articolul lui Engels „Condamnă
rile la moarte de la Anvers " ,  în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Bucu
reşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 424-427) . - 339. 

330 Marx se referă la declaraţia sa din 4 octombrie 1851 ,  publicată în „Ki:ilnische 
Zeitung" nr. 242 din 9 octombrie 1 851 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 13) .  In această declaraţie Marx 
respinge născocirile calomnioase ale reacţionarului „Allgemeine Zeitung• din 
Augsburg !n care se afirma că Marx ar fi divulgat baronesei von Beck secrete 
politice !n legătură cu activitatea Ligii comuniştilor, iar acestea, ajungind lil 
urechile guvernului, au constituit baza pentru arestarea membrilor Ligii. - 339. 
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331 La şedinţa Comitetului central al Ligii comuniştilor ţinută la sfirşitul lunii 
august 1850, în perioada polemicii ascuţite dintre Marx şi Engels, âe o 
parte, şi Willich, de cealaltă parte, adeptul lui Marx şi Engels Konrad 
Schramm l-a provocat pe Willich la duel. Duelul a avut loc la sfirşitul lunii 
septembrie în apropiere de Ostende şi s-a încheiat cu o uşoară rănire a lui 
Schramm. - 340. 

332 Este vorba de publicarea în „New-York Daily Tribune" a seriei de articole 
ale lui F. Engels „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania". - 342. 

333 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă foarte 
mult prescurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx",  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913. - 343. 

334 Vezi adnotarea 166. - 344. 

335 Engels se referă la vizita făcută de regina Victoria la Manchester pe la. 
mijlocul lunii octombrie 1 851 .  - 345. 

336 Aşa ii numeşte în ironie Engels pe democraţii mic-burghezi din Franţa, care 
în Adunarea naţională constituiau partidul Muntelui, făcind aluzie la încer
carea nereuşită a liderilor Muntelui de a organiza la Paris, la 13 iunie 1849, 
o demonstraţie de masă. Demonstraţia a fost împrăştiată de trupele guver
nului. In timpul evenimentelor de la 13 iunie, liderii Muntelui şi-au dovedit 
totala incapacitate de a conduce mişcarea revoluţionară a maselor popu
lare. - 346. 

337 Este vorba de săptăminalul cartist „Notes to the People" .  - 347. 

338 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă foarte 
mult prescurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und 
K. Marx" ,  Bd. I, Stuttgart, 1913. - 347. 

339 Aici este vorba de aşa-numitul „împrumut revoluţionar germano-american " ,  
pe care Kinkel ş i  alţi lideri ai emigraţiei mic-burgheze a u  încercat, în 
1 851-1852, să-1 lanseze în rîndurile emigranţilor germani şi americani de· 
origine germană. Scopul împrumutului era mobilizarea mijloacelor financiare 
în vederea declanşării neintirziate a unei revoluţii în Germania. Pentru a 
lansa împrumutul, în septembrie 1 851 Kinkel a plecat în S.U.A. focercarea. 
de lansare a „împrumutului revoluţionar• a eşuat. Marx şi iEngels au persiflat 
într-o serie de lucrări acest plan aventurist al lui Kinkel, socotindu-l o 
încercare dăunătoare şi inutilă de a provoca în mod artificial o revoluţie în 
perioada de înfringere a mişcării revoluţionare. - 347. 

340 Fuziunea curentului „Amicii luminii"  (vezi adnotarea 186) cu curentul religios 
opoziţionist al „catolicismului german" s-a produs în 1 850. - 348. 

341 Guvernu.I prusian a căutat în fel şi chip să prelungească cit mai mult deten
ţiunea preventivă a membrilor Ligii comuniştilor arestaţi în mai 1851. De 
aceea Marx şi Engels doreau ca, în interesul celor arestaţi, să se treacă cit 
mai degrabă la un proces public. - 355. 

342 Intre 5 şi 15 noiembrie 1 851 Marx se afla la Engels, la Manchester. - 355 .. 

343 Este vorba de lucrarea „Gratuite du credit. Discussion entre M. Fr. Bastiat 
et M. Proudhon" ,  Paris, 1 850 („Gratuitatea creditului. Discuţie intre d-H 
Fr. Bastiat şi d-l Proudhon). - 355. 



Adnotări 615 

344 După cum reiese din scrisorile lui Marx către Engels din 1 şi 9 decem
brie 1851 şi din scrisoarea lui Engels către Marx din 16 decembrie, Engels 
scria pe atunci un pamflet în care demasca moravurile emigranţilor germani 
mic-burghezi de la Londra. Unul dintre eroii acestui pamflet trebuia să fie 
K. Schap.per, pe atunci unul dintre conducătorii grupului sectar-aventurist 
şi unul dintre iniţiatorii scindării Ligii comuniştilor din septembrie 1 850 (vezi 
adnotarea l69). Marx şi Engels intenţionau să publice acest pamflet fără 
semnătură în revista „Die Revolution ", a cărei editare o pregătea Weyde
meyer la New York. Totuşi, acest proiect nu a putut fi înfăptuit, în primul 
rînd, deoarece, de la începutul anului 1852, Marx şi Engels au lucrat la 
redactarea unor scrieri mari ca „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bona
parte" şi „Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania " .  In afară de aceasta, în 
primăvara anului 1852 s-au accentuat tot mai mult divergenţele dintre Willich 
şi Schapper, precum şi încercările lui Schapper de a se împăca cu Marx. In 
pamfletul scris în mai-iunie 1852 şi intitulat „Marii bărbaţi ai emigraţiei" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, 
p. 249-358) , Schapper nu mai figurează printre personaj e, iar săgeţile sînt 
îndreptate împotriva lui Ruge, Kinkel, Willich. - 356. 

345 Engels se referă la faptul că în scrisoarea către Marx din 17 noiembrie 1851 
Wilhelm Pieper a inclus poezii de Heinrich Heine. - 357. 

346 G. W. F. Hegel. „Phanomenologie des Geistes " ,  Werke, Bd. II,  2. Aufl. ,  Berlin, 
1841, S. 54 („Fenomenologia spiritului ") .  - 358. 

347 Scrisoarea de faţă a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în cartea „Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx " ,  
Bd. I ,  Stuttgart, 1913 . - 360. 

348 Marx s-a străduit să organizeze o campanie rle protest împotriva arestării 
celor mai de vază militanţi ai Ligii comuniştilor, împotriva procesului pe 
care-l pregătea poliţia prusiană din Koln ; totodată el urmărea să determine 
presa să renunţe la tăcere în problema arestaţilor din Koln. El a scris o 
serie de declaraţii în care a demascat acţiunile provocatoare ale autorităţilor 
prusiene şi comportarea barbară faţă de cei arestaţi, trimiţîndu-le la Paris 
pentru a fi publicate în presa franceză. In acelaşi timp el l-a rugat pe 
W. Wolff să scrie scrisori asemănătoare pentru America şi Elveţia, iar pe 
Engels pentru Anglia. Totuşi, orrranizarea unei largi campanii de protest în 
presă nu a reuşit, deoarece ziarele mic-burgheze şi burgheze au refuzat să 
publice declaraţia în apărarea arestaţilor din Koln. - 361. 

349 Declaraţiile trimise de Marx şi Engels redacţiei ziarului „Times" şi altor ziare 
engleze, în care era demascată atitudinea samavolnică a guvernului prusian 
faţă de acuzaţii din Koln, nu au fost publicate. Ciorna declaraţiilor făcute de 
K. Marx şi F. Engels pentru „Times" a apărut în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 232-234. - 361. 

350 Cu prilejul sosirii lui Kossuth în Anglia, în octombrie 1851 ,  cartiştii au 
pregătit în cinstea lui un miting festiv la Londra, în Copenhagen House di'l 
Copenhagen Fields. Preşedintele comitetului cartist pentru organizarea pri
mirii lui Kossuth, reformistul Thorton Hunt, a încercat să nu-l admită pe 
O'Connor la miting invocind simptomele de nebunie manifestate de acesta. 
Atitudinea lui Hunt a stîrnit protestele vehemente ale cartiştilor, care-l sim
patizau şi-l compătimeau pe fostul lor lider. O'Connor a fost lăsat să parti
cipe la mitingul în cinstea lui Kossuth, care a avut loc la 2 noiembrie 185L 
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Căutind să se justifice în faţa masei cartiştilor, Hunt a publicat la 29 noiem
brie 1 851 în „Northern Star• o declaraţie demagogică în care se erija în 
apărător fervent al intereselor poporului, numindu-se comunist. Aşa cum 
prevăzuse Marx, Hunt nu a fost ales în noul Comitet executiv al Asociaţiei 
naţionale cartiste. - 361. 

351 „Notes to the People" ,  voi. II, 1 85 1 ,  p. 606. - 361. 

352 Sfirşitul scrisorii lui Marx către Engels a fost scris pe pagina a 3-a a scri
sorii lui Pieper către Marx trimisă din Bruxelles la 27 noiembrie 1 851 ,  şi 
anume imediat sub textul scrisorii lui Pieper. - 362. 

353 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra (vezi 
adnotarea 64 şi 169). - 362. 

354 Această scrisoare a fost scrisă de Engels cu prilejul loviturii de stat bona
partiste de la 2 decembrie 1 85 1 ,  care a dus la instaurarea în Franţa a regi
mului celui de-al doilea Imperiu, în frunte cu Napoleon al III-iea. Cîteva idei 
din această scrisoare şi îndeosebi comparaţia ironică dintre lovitura de stat 
de la 2 decembrie 1 851 şi lovitura de stat de la 9 noiembrie 1799 ( 18  brumar 
după calendarul republican) , în urma căreia a fost instaurată dictatura militară 
a lui Napoleon Bonaparte, au fost dezvoltate de Marx în lucrarea sa „Opt
sprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 5-217).  - 362. 

355 Cuvintele luate din discursul lui Changarnier, rostit în cadrul Adunării na
ţionale franceze la 3 iunie 1 851  ca răspuns la discursul rostit de Ludovic 
Bonaparte la Dijon, la 1 iunie n 851 ,  care cuprindea ameninţări camuflate la 
adresa Adunării. - 362. 

356 Engels citează ironic cuvinte dintr-un discurs al lui Wilhelm Jordan, deputat 
de stînga în Adunarea Naţională de la Frankfurt, discurs ţinut într-una din 
şedinţele Adunării din august 1 848. - 364. 

357 Krapiilinsky - erou din poezia lui Heine „Doi cavaleri" ,  şleahtic scăpătat ; 
numele Krapiilinsky vine de la cuvintul francez „crapule" care înseamnă 
mîncău, lacom, beţiv, precum şi om josnic, ticălos. Aici se referă la Ludovic 
Bonaparte. - 367. 

358 Este vorba de răscoalele muncitorilor parizieni de la aprilie (12 germinal 
după calendarul republican) 1795 şi 20-23 mai (1-4 prairial) ale aceluiaşi 
an, împotriva instaurării la 27 iulie 1794 (9 termidor) a regimului reacţionar 
al termidorienilor, precum şi de răscoalele muncitorilor din Lyon din 1 831 
şi 1 834, după revoluţia din iulie 1 830 din Franţa. - 372. 

359 Este vorba de intenţia lui Weydemeyer de a edita la New York săptăminalul 
comunist „Die Revolution". Marx şi Engels au fost de acord să colaboreze 
cu regularitate la această revistă. Weydemeyer a reuşit să scoată numai 
două numere ale săptămînalului în ianuarie 1 852, după care revista şi-a 
întrerupt apariţia din cauza greutăţilor materiale. ln mai şi iunie 1 852, 
Weydemeyer a reuşit, cu sprij inul lui A. Cluss,  să mai scoată încă două 
numere ale „revistei neperiodice" „Die Revolution" ; în primul număr a fost 
publicată lucrarea lui Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" ,  
iar în  al doilea - poezia lui F. Freiligrath împotriva lui Kinkel. - 374. 

360 ln iulie 1 841 ,  după ce a primit diploma de doctor în filozofie, Marx a plecat 
la Bonu, unde iniţial intenţiona să ocupe un post de docent la Universitatea 
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din Bonn. Din cauza politicii reacţionare a guvernului prusian, care a înlă
turat o serie de profesori progresişti din universitate, Marx a renunţat la 
ideea unei catedre universitare ; el s-a îndreptat spre activitatea publicistică, 
propunîndu-şi să propage în presă concepţiile democrat-revoluţionare. 

Din ianuarie pină în martie 1842 Marx a rămas la Trier, la familia lo
godnicei sale Jenny von Westphalen. 

Corespondenţa lui Marx cu A. Ruge din anul 1842 a fost strins legată de 
intenţia sa de a colabora la publicaţiile opoziţioniste din acea vreme -
revista „Deutsche Jahrbiicher" ,  culegerea „Anekdota zur neuesten deutschen 
Philosophie und Pub!icistik" şi mai tîrziu „Rheinische Zeitung•. - 3'i9. 

361 Marx se referă la cartea lui W. Vatke „Die menschliche Freiheit in ihrem 
Verhaltnis zur Siinde und giittlichen Gnade" („Libertatea umană în relaţia ei 
cu păcatul şi cu graţia divină") apărută la Berlin în 1 841. � 3'i9. 

362 Este vorba de cartea lui K. Bayer „Betrachtungen iiber den Begriff des sittli
chen Geistes und iiber das Wesen der Tugend" („Consideraţii asupra noţiunii 
de spirit moral şi asupra esenţei virtuţii" ) ,  care a apărut la Erlangen 
în 1839. - 3'i9. 

363 Este vorba de recenzia lui L. Feuerbach, apărută în „Hallische Jahrbiicher� 
din 1840, la cartea lui K. Bayer „Betrachtungen iiber den Begriff des sittlichen 
Geistes und iiber das Wesen der Tugend" .  - 3'i9. 

364 Aşa numeşte Marx într-o formă prescurtată culegerea în două volume 
„Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik", editată de 
A. Ruge în Elveţia. In această culegere au intrat articolele lui K. Marx 
„Observaţii în legătură cu recentele instrucţiuni cu privire la cenzura pru
siană" şi „Luther ca arbitru intre Strauss şi Feuerbach" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, p.  3-27 
şi 28---29) , precum şi articole scrise de Bruno B auer, Ludwig Feuerbach, 
K. F. Kiipen, A. Ruge şi alţii. - 380. 

365 Este vorba de cartea lui B. Bauer, apărută anonim, „Die Posaune des jiingsten 
Gerichts iiber Hegel, den Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum•,  Leipzig, 
1 84 1  („Trimbiţele judecăţii de apoi împotriva lui Hegel, ateul şi anticristul. 
Un ultimatum"). - 380. 

366 Această critică a fost făcută de Marx în lucrarea scnsa rn vara anului 1 843 
„Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. I ,  Bucureşti, Editura politică, 1 960, ed. a II-a, 
p. 413-427). - 380. 

367 In martie 1842 Bruno Bauer a fost înlăturat de către guvernul prusian de la 
Universitatea din Bonn, unde conferenţia în calitate de docent în teologie, 
din cauza concepţiilor sale ateiste şi a prelegerilor sale liberal-opoziţioniste. 
Scrisoarea lui B. Bauer menţionată de Marx nu s-a păstrat. - 381. 

368 Este vorba de decretul guvernamental din 1 8  februarie 1842 cu privire la 
revizuirea dispoziţiilor anterioare ale guvernului prusian (decretele guverna
mentale din 6 martie 1 821  şi din 2 august 1 834) care, pentru litigiile de o 
anumită categorie, au înlocuit codul penal francez şi curtea cu juri în vigoare 
în Provincia renană cu dreptul prusian şi procedura judiciară secretă. Sub 
influenţa burgheziei din Provincia renană, guvernul prusian a trecut la revi
zuirea acestor decrete. Totuşi, în decretul guvernamental din 18 februarie 1842 
s-au păstrat o serie de îngrădiri care însemnau de fapt păstrarea în vigoare 
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a dreptului prusian pentru cazurile de înaltă trădare, pentru delicte comise 
de funcţionari etc. - 382. 

369 Biilow-Cummerow. „Preussen, seine Verfassung, seine Verwaltung, sein Ver
hăltnis zu Deutschland ". I. Theil, Berlin, 1842. („Prusia, constituţia ei, admi
nistraţia ei, relaţiile ei cu Germania•.) 

Marx numeşte alegoric ziare chinezeşti ziarele oficiale din Germania de 
odinioară. - 383. 

370 Marx nu a reuşit să-şi înfăptuiască planul de a pleca Ia Kiiln (vezi volumul 
de faţă, p. 387-388). In aprilie 1842 el s-a întors de la Trier la Bonn, 
unde a stat, cu întreruperi, pină la mij locul lunii octombrie a aceluiaşi 
an. - 383. 

371 Este vorba de cartea lui J. Christiansen „Die Wissenschaft der riimischen 
Rechtsgeschichte im Grundrisse". T. I. Altona, �838 („Elemente de istorie a 
dreptului roman").  - 384. 

372 Din articolele enumerate aici de Marx numai unul a fost publicat în „Rhei
nische Zeitung", şi anume „Manifestul filozofic al şcolii istorice a dreptului" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, 
ed. a II-a, p. 85-94) . Articolul „Filozofii pozitivi" a reprezentat, evident, 
analiza şi critica unuia dintre curentele filozofiei germane de Ia sfirşitul 
deceniului al 4-lea şi începutul deceniului al 5-lea ale secolului al XIX-iea, 
cunoscut ca „filozofie pozitivă" (Ch. H. Weiss, I. H. Fichte-junior, A. Giinther, 
F. B aader, mai tirziu şi Schelling) . Acest curent cu un caracter mistic-religios 
a debutat cu o critică Ia adresa filozofiei lui Hegel. „Filozofii pozitivi " au 
încercat să subordoneze filozofia religiei, s-au ridicat împotriva cunoaşterii 
raţionale şi considerau revelaţia divină drept unicul izvor al cunoaşterii 
„pozitive•. Ei considerau „negativă" orice filozofie care recunoştea drept 
izvor al ei cunoaşterea raţională. - 385. 

373 Prima parte a cărţii lui F. R. Hasse „Anselm von Canterbury" a apărut 
în 11843, iar a doua - în '1852. - 385. 

374 In această scrisoare Engels menţionează articolul său „Alexander Jung. 
«Prelegeri despre literatura modernă a germanilor»" (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, p. 472-486) , 
publicat în revista hegelienilor de stinga „Deutsche Jahrbiicher" .  - 386. 

375 Din septembrie 1 841 pină în octombrie 1842, Engels a stat la Berlin, unde 
şi-a făcut stagiul militar într-o brigadă de artilerie. In timpul liber Engels 
audia cursurile Universităţii din Berlin. - 387. 

376 Articolul menţionat de Marx în scrisoare nu s-a păstrat. 
Sub numele de „disensiunile bisericeşti" sau „disensiunile de Ia Kiiln" 

este cunoscut în Germania conflictul izbucnit intre guvernul prusian şi 
biserica catolică, în problema copiilor rezultaţi din căsătorii mixte (intre 
catolici şi protestanţi) în legătură cu apartenenţa lor Ia o biserică sau alta. 
Conflictul a izbucnit în 1837, în urma arestării arhiepiscopului de Kiiln. 
învinuit de înaltă trădare pentru că refuzase să se supună regelui Frederic 
Wilhelm al III-iea al Prusiei. Acestui conflict i s-a pus capăt în timpul dom
niei lui Frederic Wilhelm al IV-iea prin capitularea guvernului prusian în 
faţa Vaticanului. - 388. 
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377 Despre „Liberi", vezi adnotarea 15. - 388. 

378 Marx se referă la articolul apărut în „Konigsberger Zeitung• nr. 1 38 din 
17 iunie 1 842, în care se arătau scopurile şi sarcinile cenaclului „Liberilor • .  
Acest articol a fost reprodus î n  „Rheinische Zeitung• nr. 176 din 25 iunie 1 842 
sub titlul „Din Berlin" .  - 388. 

379 Este vorba de cartea lui Ph. K. Marheineke „Einleitung in die offentlichen 
Vorlesungen iiber die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christli
chen Theologie", Berlin, 1 842 („Introducere la prelegerile publice despre 
însemnătatea filozofiei hegeliene pentru teologia creştină").  - 389. 

380 Pînă la acea dată Engels îşi semna lucrările cu pseudonimul „Oswald • (vezi 
volumul de faţă, p. 387) . - 390. 

381 1n octombrie � 842, după expirarea stagiului militar, Engels s-a întors de la 
Berlin la Barmen, iar în luna noiembrie a aceluiaşi an a plecat în Anglia, 
unde a rămas pînă în august •1844. - 390. 

382 Este vorba de răspunsul lui A. Jung, publicat în „Konigsberger Literaturblatt" 
din 20 iulie 1 842, Ia articolul lui F. iEngels „Alexander Jung. «Prelegeri despre 
literatura modernă a germanilor»".  - 390. 

383 Articolul lui A. Ruge amintit în scrisoare a fost publicat în suplimentul Ia 
„Rheinische Zeitung• nr. 268 din 25 septembrie 1 842 sub titlul „Starea de 
lucruri din Saxonia" .  - 391.  

384 Este vorba de articolul „Cîteva cuvinte introductive Ia examinarea proble
mei : corespunde organizarea municipală renană cerinţelor actuale ?" ,  care a 
apărut anonim în suplimentul la „Rheinische Zeitung" nr. 226 din 14 au
gust 1 842. 

Este vorba de articolele lui C. H. Hermes publicate în „Kolnische Zei
tung• din 1 842 (în numerele 1 87, 211  şi în suplimentul Ia nr. 235). - 391. 

385 După cit se pare, este vorba de articolul „Aspecte din Hannovra •, apărut 
anonim în „Rheinische Zeitung• nr. 241 din 29 august 1842. - 391 .  

386 Este vorba de seria d e  articole „Juste-Milieu•, apărute fără semnătură 
în suplimentele lui „Rheinische Zeitung" la numerele 156 , 228, 230, 233 şi 235 
din 5 iunie, 16,  1 8, 21 şi 23 august 1 842. Autorul acestor articole era tînărui 
hegelian Edgar Bauer. - 391 .  

387 I n  prima jumătate a lunii octombrie 1842, Marx a plecat Ia Koln ş. i  d e  la 
15 octombrie a devenit redactor la „Rheinische Zeitung". Sub conducerea sa, 
ziarul a căpătat o orientare democrat-revoluţionară tot mai pronunţată. - 393. 

388 In „Rheinische Zeitung• nr. 333 din 29 noiembrie 1 842 a apărut o ştire inti
tulată „Din Berlin " ,  în care se spunea : „Herwegh şi Ruge au declarat că 
«Liberii» cu romantismul lor politic, genialitatea şi lăudăroşenia lor compro
mit cauza libertăţii şi a partidului ei".  - 394. 

389 Pe Ia mijlocul lunii noiembrie 1 842 a izbucnit un conflict acut între autori
tăţile prusiene şi redacţia lui „Rheinische Zeitung". Marx, ca redactor al 
ziarului, a depus mari eforturi pentru a evita interzicerea iminentă a ziarului. 
Redactorului responsabil al ziarului, Joseph Renard, i-au fost prezentate, la 
12 noiembrie, o serie de dispoziţii în numele autorităţilor prusiene. In special 
s-a cerut ca publicati" să adopte o orientare convenabilă guvernului. La 
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17 noiembrie, Marx a scris în numele lui Renard o scrisoare către ober
prezidentul Provinciei renane, von Schaper, in care protesta împotriva noilor 
bariere puse de cenzură şi împotriva intenţiei de a interzice ziarul. Apărind 
orientarea opoziţionistă a lui 11Rheinische Zeitung•, Marx scria că această 
publicaţie 11nu este un simplu amalgam neprincipial de referate aride şi 
servilism, ci elucidează chestiunile de stat şi instituţiile patriei in spirilul 
unei critici conştiente de ţelul ei nobil" ,  că este o publicaţie 11care va vorbi 
cu demnitate şi fără teamă în graiul oamenilor liberi".  11Răspîndirea fără 
precedent de rapidă a acestei publicaţii - remarcă Marx - arată cit de bine 
a înţeles ea dorinţele poporului•. La 19 ianuarie 1843 guvernul prusian a 
hotărît interzicerea lui 11Rheinische Zeitung• cu începere de la 1 aprilie ; 
pină la data respectivă publicaţia a fost supusă unei cenzuri extrem de 
severe (vezi volumul de faţă, p. 396) . - 395. 

390 Marx se referă la proiectul de lege cu privire la divorţ, elaborat în 1 842. 
Pregătirea şi dezbaterea acestui proiect de lege în cercurile guvernamentale 
au fost ţinute in mare secret. Cu toate acestea, 11Rheinische Zeitung• a pu
blicat la 20 octombrie 1 842 proiectul de lege, deschizînd astfel o largă dez
batere publică în paginile ziarelor opoziţioniste. Marx a criticat acest proiect 
de lege în articolul 11Proiectul de lege cu privire la divorţ• (vezi K. Marx 
·şi F. Engels. Opere, val. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, 
IP· 1 65-168) . - 396. 

'.'191 '.Este vorba de editarea, proiectată de G. Herwegh în 1842, la Ziirich a 
unei reviste radicale intitulate 11Der Deutsche Bote aus der Schweiz" ,  la 
care l-a invitat şi pe Marx să colaboreze. Planul lui Herwegh nu s-a realizat 
insă ; articolele diferiţilor autori destinate revistei au apărut în vara anu
lui 1 843 sub formă de culegere sub titlul 11Einundzwanzig Bogen aus der 
Schweiz" .  - 397. 

392 Este vorba de planul de editare, care începuse să se contureze, a revistei 
11Deutsch-Franz6sische Jahrbiicher•.  - 398. 

393 Articolul lui R. Prutz intitulat 11«Die Jahrbiicher der Gegenwarb şi «Die 
Deutsche Jahrbiicher» "  a fost publicat în suplimentul la 11Rheinische Zeitung' 
nr. 43 din 12 februarie 1843. Autorul articolului dovedea că, în ceea ce pri
veşte orientarea ei ideologică, revista 1 1Jahrbiicher der Gegenwart", a cărei 
apariţie fusese anunţată în ziare, nu putea fi socotită în nici un caz drept 
continuarea revistei 11Deutsche Jahrbiicher•. - 399. 

394 Marx se referă la broşura publicată de Ruge (Braunschweig, începutul allU
lui 1843). care cuprindea o plingere împotriva interzicerii revistei 11Deutsche 
Jahrbiicher• de către guvernul saxon. Plingerea era adresată Landtagului 
saxon, Pe broşură, în afara numelui lui Ruge, se mai găseşte numele lui 
O. Wigand, un librar din Leipzig care edita lucrări ale scriitorilor radicali. 

Recenzia lui Pfiitzner la broşura lui Ruge şi Wigand a apărut în supli· 
mentele la 11Rheinische Zeitung• nr. 71 şi nr. t3 din 12 şi respectiv 14 mar· 
tie 1843. - 399. 

395 Este vorba de corespondenţa lui Ruge cu cenzorii germani, publicată în primul 
volum din 11Anekdota •. - 400 . 

.396 Este vorba de recenzia lui B. Bauer la cartea lui Amman 11Die Geschichte 
des Lebens Jesu" („Istoria vieţii lui Iisus") apărută in volumul al doilea 
din 1 1Anekdota • . - 400. 
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397 Articolul lui B. Bauer „Leiden und Freuden des theologischen Bewusstseins" 
a fost publicat în primul volum din „Anekdota" .  - 400. 

398 Marx se referă la articolul critic al lui Ruge „Das «christlichgermanische> 
Justemilieu. Die Berliner «litterarische Zeitung». 1 842, Januar und Februar•, 
publicat în volumul al doilea din „Anekdota". - 400. 

399 Este vorba de cartea lui B. Bauer „Die gute Sache der Freiheit und meine 
eigene Angelegenheit" , Ziirich und Winterthur, 1 842 („Cauza dreaptă a 
libertă�ii şi propria mea cauză"). - 400. 

400 ln vara anului 1 843 Marx a plecat de Ia Koln la Kreuznach, unde la 19 iunie 
a avut loc căsătoria sa cu Jenny von Westphalen. Din martie pînă în sep
tembrie 1843, Marx a dus tratative cu Ruge pentru editarea peste grani�ă a 
revistei „Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher". Scrisoarea de fa�ă către Feuer
bach este legată de inten�ia lui Marx de a atrage ca colaboratori la revistă 
reprezentanţi înainta�i ai intelectualităţii germane şi franceze. La sfirşitul 
lunii octombrie 1843, Marx s-a mutat la Paris, unde urma să fie editată 
revista. - 400. 

401 Marx se referă la prefa�a cărPi : Ludwig Feuerbach. „Das Wesen des 
Christenthums" .  Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig, 1843, S. XXIII (L. Feuer
bach. „Esenţa creştinismului") .  Totuşi, Feuerbach, după cum reiese din scri
soarea sa de răspuns către Marx, din 25 octombrie 1 843, atunci cînd amin
teşte de cartea con�inînd critica lui Schelling, care urma să apară, nu se 
referă la propria sa lucrare, ci la lucrarea prietenului şi adeptului său 
Kapp. „Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling",  Leipzig, 1843. - 401. 

402 Este vorba de cartea : H.E.G. Paulus. „Die endlich offenbar gewordene posi
tive Philosophie der Offenbarung•. Darmstadt, 1843 („Filozofia pozitivă a 
revela�iei în sfirşit revelată") .  - 401. 

403 ln scrisoarea de răspuns din 25 octombrie 1 843, Feuerbach, deşi era cu totul 
de acord cu aprecierea politică dată de Marx filozofiei lui Schelling, a refuzat 
să scrie un articol despre Schelling pentru „Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher" ,  
pe motiv că  era ocupat cu altă lucrare. - 402. 

404 Această scrisoare se referă la împrejurările în care a apărut revista „Deutsch
Franzăsische Jahrbiicher". - 403. 

405 Revista „Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher" a fost tipărită la Ziirich în tipo
grafia editorului Probei (vezi volumul de fa�ă, p. 403-404) . In afară de 
cauzele arătate în scrisoarea de fa�ă, la încetarea editării revistei au con
tribuit foarte mult divergen�ele dintre Marx şi Ruge (vezi adnotarea 8). - 406. 

406 Marx se referă la cănile lui L. Feuerbach „Griindsătze der Philosophie der 
Zukunft" ,  Ziirich und Winterthur 1 843 („Principiile filozofiei viitorului ") şi 
„Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers. Ein Beitrag zum «Wesen des 
Christenthums» " ,  Leipzig, 1 844 („Esenţa credin�ei în concepţiile lui Luther. 
Completare Ia «Esen�a creştinismului»".)  - 407. 

407 Traducerea în limba engleză se pare că nu a apărut. Traducerea în limba 
franceză a apărut în cartea : H. iEwerbeck. „Qu"est ce que la religion 
d'apres Ia nouvelle philosophie allemande",  Paris, 1 850 („Ce este religia 
conform noii filozofii germane"). - 407. 
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408 Este vorba de cartea : f:. de Pompery. „Expositions de la science sociale, 
constituee par C. Fourier" ,  2me ed„ Paris , 1 840, pp. 13, 29 („Expunere asupra 
ştiinţei sociale elaborate de C. Fourier" ) .  - 408. 

409 Afirmaţiile lui Marx au fost luate din articolele publicate în „Allgemeine 
Literatur-Zeitung" nr. 5 şi 6 din 1 844. Marx critică aceste afirmaţii în 
capitolele VII şi IX din „Sfinta familie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi . 2, Bucureşti , Editura politică ,  1962, ed. a II-a, p. 161-181 , 237-230) . 
409. 

410 Marx se referă Ia o notă intitulată „Din scrisoarea unei doamne germane", 
publicată fără semnătură în „Vorwărts ! " nr.  64 din 10 august 1844.  Această 
notă reprezintă un fragment dintr-o scrisoare a lui Jenny Marx către 
K. Marx. - 409. 

411  Originalul acestei scrisori nu s-a păs trat. Fragmentul a fost publicat de 
Fr. Hirth în articolul „Heinrich Heine şi Karl Marx" (în revista „Das Goldene 
Tor" , Jg. 2, nr. 1 1 /12,  1947) . - 410. 

412 Este vorba de nişte extrase din cartea lui Feuerbach „Esenţa credinţei în 
concepţia lui Luther" ,  apărute în „Vorwărts ! "  în august-octombrie 1844. - 4 1 1 .  

413 I n  legătură c u  expulzarea lui Marx din Franţa, vezi adnotarea 28. - 4 13. 

414 Marx se referă, probabil, la versurile lui Heine „Marina noastră" (Poem 
nautic). - 414 . 

415 Este vorba de cartea lui L. Borne „Gesammelte Schriften" („Culegere de 
scrieri") , 2-te Auflage, Bd. XVIII, Hamburg, 1 840. - 420. 

41 6 Este vorba de cartea „Heinrich Heine liber Ludwig Borne" , Hamburg, 1 840. 
- 420. 

417 Este vorba de înfiinţarea Comitetului comunist de corespondenţă (vezi ad
notarea 39) . - 421. 

418 In scrisoarea de răspuns către Marx din 17 mai 1846, Proudhon a refuzat 
propunerea de colaborare, declarînd că el este împotriva metodelor revolu
ţionare de luptă şi împotriva comunismului. Vezi „Correspondance de 
P. J. Proudhon" ,  T. II, Paris, 1 875, p. 198-202. - 421. 

419 Este vorba de capitolul despre Ruge intitulat „Dottore Graziano, der Bajazzo 
der deutschen Philosophie "  („Dottore Graziano, paiaţa filozofiei germane") , 
scris de M. Hess în prima jumătate a anului 1 846 pentru ,,Ideologia germană" .  
Din cauza dificultăţilor întimpinate în  1 846 Ia editarea „Ideologiei germane" ,  
Hess , într-o scrisoare adresată lui Marx î n  a doua jumătate a lunii iulie 1 846, 
vorbeşte despre intenţia sa de a edita acest capitol sub formă de broşură 
şi îl roagă pe Marx, în caz că e de acord, să-i trimită manuscrisul. Scri
-soarea de faţă este răspunsul lui Marx la această rugăminte. Capitolul lui 
Hess a fost publicat în „Deutsche-Brusseler-Zeitung" nr. 62 şi 63 din 5 şi 
8 august 1847 sub titlul „Dottore Graziano's Werke. Zwei Jahre in Paris , 
Studien und Erinnerungen von A. Ruge• (Operele lui Dottore Graziano. Studii 
şi amintiri ale lui A. Ruge) . - 423. 

420 Este vorba de culegerea „Die Opposition" , publicată de K. Heinzen Ia 
Mannheim în 1 846. -- 424. 

-li21 Este vorba de A Ruge şi de lucrarea lui „Zwei Jahre in Paris. Studien und 
Erinnerungen" .  Erster und zweiter Theil. Leipzig, 1 846 („Doi ani la Paris. 
S tudii şi amintiri". Partea întîi şi a doua) . - 424. 
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422 Este vorba de scrisoarea către Marx din 31 martie 1846 a editorului 
K. W. Leske cu privire la editarea lucrării concepute de Marx „Critica politicii 
şi a economiei politice• (vezi adnotarea 6) . Scrisoarea de faţă constituie răs
punsul lui Marx din 29 iulie 1 846 la scrisoarea lui Leske. - 424. 

423 Este vorba de următorul contract încheiat intre Marx şi Leske : 
„Intre d-l dr. Marx, care se află în prezent la Paris, pe de o parte, şi 

editura K. W. Leske din D a.rmstadt, pe de altă parte, a fost încheiat, cu data 
de astăzi, următorul contract : 

§ 1 .  D-l dr. Marx acordă editurii K. W. Leske dreptul exclusiv de a 
edita lucrarea sa intitulată „Critica politicii şi a economiei politice" în două 
volume, avind peste 20 de coli de tipar în folio fiecare. 

§ 2. Autorul, d-l Marx, se obligă să nu publice la altă editură vreo 
lucrare care ar putea concura cu cea amintită mai sus. 

§ 3. La rindul ei, editura Leske se obligă să plătească d-lui dr. Marx 
ca onorar pentru întreaga lucrare suma de 3 OOO de franci, şi anume : prima 
jumătate din această sumă la predarea întregului manuscris , iar a doua 
jumătate după tipărire. In plus, editura se obligă să ofere autorului 12 exem
plare gratuit. 

§ 4. Editura începe să tipărească lucrarea imediat după primirea ma
nuscrisului şi se îngrij eşte de apariţia ei într-o formă corespunzătoare. 

§ 5. Tirajul cărţii „Critica politicii şi a economiei politice" este fixat 
la 2 OOO de exemplare. 

§ 6. Acest contract este valabil numai pentru prima ediţie. In cazul 
că va fi necesară o a doua ediţie, se va încheia un alt contract. E de la 
sine înţeles că în cazul unei a doua ediţii, editura Leske va fi preferată. 

Acest contract este făcut în două exemplare şi semnat de amindouă 
părţile. 

Paris, 1 februarie 1 845 
Dr. Karl Marx 

K. Leske". - 424. 

424 Marx se referă la tratativele cu întreprinzătorii din Westfalia Rempel şi 
Meyer cu privire la editarea „Ideologiei germane• şi la proiectul de a crea 
o editură comunistă pe acţiuni. In legătură cu aceasta, vezi adnotările 37 
şi 62. - 425. 

425 „Physiocrates" - culegere de lucrări ale lui Quesnay, Du Pont de Nemours 
şi ale altor fiziocraţi, editată de E. Daire în 1 846. - 426. 

426 In timpul călătoriei făcute în Anglia împreună cu Engels, în iulie-august 1 848 , 
Marx a studiat în Biblioteca publică din Manchester operele economiştilor 
englezi. - 427. 

427 In scrisoarea sa de răspuns din 19 septembrie 1 846 Leske ii comunica lui 
Marx că, dată fiind cenzura severă şi persecuţiile poliţieneşti ale guvernului 
prusian, el renunţă la editarea lucrării lui Marx. - 427. 

428 Annenkov i-a scris lui Marx la 1 noiembrie 1 846, în legătură cu lucrarea 
lui Proudhon „Systeme des contrndictions economiques, ou Philosophie de la 
misere" („Sistemul contradicţiilor economice, sau Filozofia mizeriei") , urmă
toarele : „Vă mărturisesc că însuşi planul lucrării mi se pare mai degrabă 
rodul fanteziei unui om care a reuşit să cerceteze o părticică din filozofia 
germană, decit rezultatul necesar al elaborării unei anumite teme şi al dez
voltării ei logice•. - 428 . 

.(2 
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429 Despre lucrarea proiectată de Marx 11Critica politicii şi a economiei politice", 
vezi adnotarea 6. - 438. 

430 La această scrisoare există o notă a lui Jenny Marx adresată soţiei lut 
Herwegh. - 440. 

431 Despre adunarea de la 27 septembrie 1 847, vezi adnotarea 97. - 443. 

432 Este vorba de Asociaţia muncitorilor germani de la Bruxelles (vezi adno
tarea 96). - 444. 

433 Este vorba de Asociaţia democrată de la Bruxelles (vezi adnotarea 97). - 444. 

434 la sfîrşitul lunii noiembrie 1 847, Marx împreună cu Engels au venit la Londrai 
pentru a participa la al doilea Congres al Ligii comuniştilor (vezi adno
tarea 1 15) . � 446. 

435 La 29 noiembrie 1 847 Marx şi Engel5 au vorbit la mitingul internaţional de 
la Londra, organizat de asociaţia 11Fratemal democrats" cu prilejul aniversării 
revoluţiei din 1 830 din Polonia (vezi adnotarea 1 1 4) .  - 446. 

436 Engels se referă la planul aventurist - de invazie a Germaniei din Franţa 
al legiunii republicane a emigranţilor (vezi adnotarea 129). - 449. 

437 Autorii notei de la 1 aprilie - Bornstedt, Lowenfels, Bornstein, Volk şi, 
Mayer - i-au cerut lui Marx să comunice numele autorului articolului despre 
Asociaţia democrată germană publicat în 11Thier'sche Zeitung•. - 452. 

438 Este vorba de organizarea unei demonstraţii cartiste de masă, la 10 apri
lie 1 848 la Londra, cu scopul prezentării unei petiţii pentru adoptarea carteb 
poporului. Guvernul a interzis demonstraţia. La Londra au fost concentrate 
armata şi poliţia pentru a o împiedica. Conducătorii cartişti, dintre care mulţi 
şovăiau, au hotărît să renunţe la demonstraţie şi i-au îndemnat pe de
monstranţi să se împrăştie. - 454. 

439 Caricatura a fost desenată în urma dispoziţiei guvernamentale de suspendare 
a lui 1 1Rheinische Zeitung• .  Cei trei ciocli de pe primul plan îi reprezintă 
pe cei trei miniştri prusieni care se ocupau cu probleme de cenzură : 
ministrul cultelor, al instrucţiunii şi al medicinei. Eichhorn, desenat în chip 
de veveriţă cu rasă de călugăr (vezi adnotarea 34) i ministrul justiţiei, 
Miihler, cu atributele justiţiei, legat la ochi, cu cîntar şi sabie, şi ministrul de 
interne, von Arnim, cu cap de lup. Sicriul în care zace 1 1Rheinische Zeitung• 
este înconjurat de figuri alegorice care poartă botniţe şi lanţuri şi simboli
zează presa opoziţionistă. - Intre 454-455. 

440 De la începutul apariţiei sale, în iunie 1 848, 1 1Neue Rheinische Zeitung• a 
fost tipărit în tipografia W. Clouth din Koln, St. Agatha nr. 12, iar începînd 
cu numerele 88, 89 (sfîrşitul lunii august 1848) ziarul a fost tipărit în tipo
grafia J. W. Dietz, din Unter Hutmacher nr. 1 7. - 456. 

441 Fiind silit să părăsească vremelnic Germania în urma persecuţiilor poliţieneşti, 
Engels, în timpul şederii sale în diferite oraşe din Elveţia, mai ales la 
Lausanne şi Berna, a stabilit legături strînse cu uniunile muncitoreşti şi 
democrate locale. In decembrie 1848 a participat la primul Congres al 
uniunilor muncitoreşti germane din Elveţia, în calitate de delegat al uniunii 
de la Lausanne (vezi adnotarea 444) . - 458. 
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442 Este vorba de primul Congres al asociaţiilor germane din Elveţia, care a 
avut loc la Berna între 9 şi 1 1  decembrie 1848. La acest congres au parti· 
cipat reprezentanţi ai asociaţiilor democrate şi muncitoreşti dintr-o serie de 
oraşe elveţiene. Congresul a adoptat Statutul Organizaţiei asociaţiilor ger· 
mane din Elveţia, potrivit căruia în fruntea organizaţiei trebuia să fie o 
asociaţie centrală (pentru aceasta a fost aleasă asociaţia muncitorilor din 
Berna), iar conducerea curentă o avea Comisia centrală formată din cinci per
soane. Dintre membrii Comisiei centrale, aleşi la 14 decembrie, făcea parte 
F. Engels, ca secretar. 

In scrisoarea din '1 decembrie asociaţia din Vevey a obiectat împotriva 
unei serii de propuneri făcute Asociaţiei naţionale germane din Ziirich şi 
printre altele a propus ca noua organizaţie să fie condusă de Asociaţia mili· 
tară din Biel (vezi adnotarea 445) . Scrisoarea asociaţiei din Vevey către con
gres a fost discutată în şedinţa acestuia din 10 decembrie 1848. Comisia 
centrală a fost însărcinată să răspundă la această scrisoare şi să convingă 
asociaţia din Vevey să renunţe la revendicările ei şi să participe la crearea 
noii organizaţii. - 458. 

443 Este vorba de Asociaţia naţională germană din Ziirich, întemeiată în apri· 
!ie 1 848, organizaţie democrată în a cărei componenţă au intrat reprezen
tanţi ai intelectualităţii burgheze şi muncitori germani care locuiau în Elveţia. 
Asociaţia se găsea sub influenţa democraţilor mic-burghezi (Fri:ibel, Ruge). 
In vara anului 1848, Asociaţia naţională s-a alăturat Organizaţiei asociaţiilor 
democrate din Germania, creată în urma hotărîrii primului Congres al demo
craţilor, ţinut la Frankfurt pe Main. In august 1848 Asociaţia naţională a 
adresat o chemare tuturor asociaţiilor din Elveţia pentru crearea unei orga
nizaţii unificate şi convocarea congresului. - 458. 

444 Engels se afla la Berna din noiembrie 1848. La 8 decembrie 1848 Asociaţia 
muncitorilor din Lausanne i-a trimis lui Engels un mandat de delegat la 
Congresul de la Berna împreună cu instrucţiunile respective (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 635-636) . Con· 
ducătorii Asociaţiei din Lausanne, G. Schneeberger, Chr. Haaf şi Bangert, au 
scris cu acest prilej Asociaţiei muncitorilor din Berna, la 8 decembrie 1848 : 
„Noi nu putem trimite un delegat din cauza inactivităţii asociaţiei din Vevey 
{care recunoaşte ca organ central numai asociaţia din Biel) . De aceea am 
hotărît să-i dăm împuterniciri prietenului nostru Engels. In cazul cînd el nu 
va participa, mandatul lui îi va reveni lui Fr. Frost".  - 459. 

445 Asociaţia militară (Wehrbund) „Ajută-te singur" a fost întemeiată în toamna 
anului 1848 de cel mai de seamă militant al mişcării democrate şi munci· 
toreşti, Johann Philipp Becker. Comitetul central al asociaţiei se afla la Biel 
(cantonul Berna) ; acesteia i s-au alăturat asociaţii apărute în diferite oraşe din 
Elveţia şi formate în mare parte din meseriaşi. Asociaţia militară a avut 
o orientare democrată mic-burgheză şi şi·a propus drept sarcină unificarea 
tuturor detaşamentelor germane de voluntari din Elveţia în scopul instaurării 
republicii în Germania. Această organizaţie s-a format, aşa cum arată şi 
numele ei, sub influen'ţa asociaţiilor secrete din Franţa şi Italia şi a avut 
un caracter conspirativ. Autorităţile elveţiene, sub presiunea Bundestagului 
german, l-au dat în judecată pe B ecker şi pe alţi organizatori ai Asociaţiei 
militare. Becker a fost condamnat să fie expulzat din cantonul Berna pe 
timp de un an. - 459. 
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446 Este vorba de Comitetul central al democraţilor din Germania, ales la al doilea 
Congres al democraţilor, care s-a ţinut la Berlin intre 26 şi 30 octombrie 1 848. 
ln componenţa lui au intrat d''Ester, Reichenbach şi Hexamer. 

Engels se referă la Comitetul central al muncitorilor germani, în frunte 
cu Stephan Born, care se afla la il..eipzig. A fost ales la Congresul muncitorilor 
ţinut Ja Berlin intre 23 august şi 3 septembrie 1 848. Programul congresului, 
întocmit sub influenţa lui St. Born, punea în faţa muncitorilor sarcina de a. 
lupta pentru a obţine satisfacerea anumitor revendicări îngust profesionale, 
indepărtindu-i astfel de la lupta revoluţionară. - 460. 

447 Este vorba de scrisoarea adresată de consilierul de poli{ie Stieber la 26 decem
brie 1 848 redacţiei lui „Neue Rheinische Zeitung" în legătură cu corespon
denţa din Frankfurt pe Main, intitulată „Dr. Stieber" şi publicată în nr. 111' 
din 24 decembrie al acestui ziar. ln notă se făcea cunoscut că Stieber a 
plecat la Frankfurt pe Main pentru ancheta în legătură cu răscoala populară 
de la Frankfurt din septembrie 1848. ln suplimentul la nr. 1 82 din 30 decem
brie 1 848 redacţia a publicat o rectificare la această notă în care se arătai 
că Stieber s-a deplasat la Frankfurt pentru rezolvarea unor probleme per
sonale. - 461. 

448 Code penal - codul penal adoptat în Franţa în 1810 şi introdus în regiunile 
din Germania din vest şi de sud-vest cucerite de francezi ; alături de codul' 
civil, el a rămas în vigoare în Provincia renană şi după anexarea ei de 
către Prusia în 1815. - 461 . 

449 Această adresă a lui Engels către Uniunea din martie a fost scrisă de el, 
ca membru al Comisiei centrale, din însărcinarea Congresului de la Berna 
al asociaţiilor germane din Elveţia (vezi adnotarea 442). La şedinţa congresului 
din 10 decembrie 1848, în timp ce se discuta problema stabilirii unei legături 
cu Uniunea din martie (vezi adnotarea 1 48).  a izbucnit lupta. Deşi delegatur 
Asociaţiei muncitorilor din Berna s-a opus unei corespondenţe cu Uniunea 
din martie, motivînd că această organizaţie nu se situa pe poziţii republicane, 
s-a hotărît să se elaboreze o adresă către Uniunea din martie. Textul acestu? 
document a fost confirmat la şedinţa din 111 decembrie. La elaborarea adresei 
Engels trebuia să ţină seama de hotărirea congresului. El a reuşit totuşi ca 
în acest document oficial să exprime poziţia revoluţionarilor proletari şi a lui 
„Neue Rheinische Zeitung• faţă de Uniunea din martie. Astfel, vorbind despre 
hotărîrile luate de Congresul de la Berna, el a subliniat că programul repu
blican al noii Organizaţii a asociaţiilor germane din Elveţia face imposibilă 
o colaborare strînsă a acestei organizaţii cu Uniunea din martie. - 462. 

450 Asocia/ia muncitorilor din Berna a devenit în 1 848 una din cele mai mari 
şi mai influente asociaţii ale muncitorilor din Elveţia şi a avut un rol con• 
ducător pentru o serie de asociaţii mai mici ale muncitorilor din c:antonut 
Berna. Asociaţia respecta programul republican-democrat, totuşi era în mare 
măsură sub influenţa lui WeiUing şi Born. Asociaţia muncitorilor s-a dizolvat 
în primăvara anului 1 849. - 462. 

451 Potrivit articolului 1 din Statutul Organizaţiei asociaţiilor germane din Elveţia, 
adoptat la Congresul de Ja Berna, scopul noii organizaţii era „să educe 
membrii organizaţiei în spirit social-democrat şi republican şi să obţină prin 
mijloace legale ca principiile şi instituţiile social-democrate şi republicane 
să fie respectate de qermani şi traduse în viaţă". - 462. 
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452 Puterea centrală provizorie, compusă din regentul imperial (arhiducele austriac 
Johann) şi guvernul imperial, a fost creată din hotărîrea Adunării naţionale 
de la Frankfurt la 28 iunie 1848. Puterea centrală provizorie, care nu avea 
buget şi nici armată proprie, care era lipsită de orice forţă reală, a devenit 
executantul politicii contrarevoluţionare a suveranilor germani. Despre pre
tenţiile puterii centrale faţă de guvernul elveţian în legătură cu activitatea 
emigranţilor republicani germani în Elveţia, vezi articolul lui F. Engels 
, ,Puterea centrală germană şi Elveţia" (în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 50-59) . - 462. 

453 Este vorba de Adunarea naţională, creată după revoluţia din martie din 
Germania şi care şi-a început şedinţele la 18 mai 1 848 la Frankfurt pe Main. 
Principala sarcină a Adunării naţionale consta în lichidarea fărîmiţării politice 
a Germaniei şi în elaborarea unei constituţii pentru întreaga Germanie. Tofuşi, 
din cauza laşităţii şi şovăielii burgheziei liberale şi a nehotărîrii şi inconsec
venţei aripii stingi mic-burgheze, Adunarea s-a temut să ia în mîinile ei 
puterea supremă in ţară şi nu s-a priceput să adopte o poziţie hotărită în 
principalele probleme ale revoluţiei germane din 1848----1 849. Adunarea nu 
s-a hotărît să mobilizeze forţele poporului pentru a rezista atacului contra
revoluţiei şi pentru a apăra constituţia imperiului elaborată de ea ; la 18 iu
nie 1849 Adunarea naţională şi-a întrerupt activitatea. - 463. 

454 Engels a părăsit oraşul Koln la sfirşitul lunii septembrie 1 848 (vezi adno
tarea 136) şi s-a întors acolo Ia mijlocul lunii ianuarie 1849. - 465. 

455 „Inştiinţare în legătură cu abonamentele la «Neue Rheinische Zeitung» pe 
primul trimestru al anului 1 849" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p.  637�38). 

Marx se referă la corespondenţa „Alianţa poliţiei din Europa" cu pri
vire la expulzarea din Londra a emigrantului Wiedecker din Frankfurt, cores
pondenţă publicată cu menţiunea „Koln, 8 ianuarie" şi semnată cu iniţialele 
lui Dronke în „Neue Rheinische Zeitung" nr. 192 din 1 1  ianuarie 1849. - 466. 

456 La începutul lunii octombrie 1 848 Engels împreună cu Dronke, care după 
evenimentele din septembrie a fugit din Koln (vezi adnotarea 136 şi 146) . 
au venit la Bruxelles ; la 4 octombrie amîndoi au fost arestaţi de poliţia 
belgiană şi trimişi la închisoare, apoi au fost duşi sub escortă pînă la graniţa 
cu Franţa, de unde s-au îndreptat spre Paris. - 467. 

451 Este vorba de nota apărută fără semnătură în suplimentul la „Nell'e Rhei
nische Zeitung" nr. 233 din 28 februarie 1 849, potrivit căreia căpitanul cam · 
paniei 8 din Regimentul 16 infanterie, von Uttenhoven, cunoscut prin con
cepţiile sale reacţionare, a fost învinuit de fraudă şi speculă cu combustibilul 
statului. - 468. 

458 La sfirşitul lunii mai 1 849 Marx şi Engels au făcut o călătorie prin sud-vestul 
Germaniei, după încetarea apariţiei lui „Neue Rheinische Zeitung", îndrep
tîndu-se din Palatinat spre Bingen. De aici Marx a plecat la Paris în primele 
zile ale lunii iunie (vezi adnotarea 152). - 470. 

459 Este vorba de ultimul număr al lui „Neue Rheinische Zeitung" ,  nr. 301 
din 19 mai 1 849, tipărit cu cerneală roşie. - 470. 

460 Engels se referă la campania germană pentru constituţia imperiului (vezi 
adnotarea 1 53) . - 472. 
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461 Este vorba de ultima bătălie dintre armata revoluţionară badeneză şi trupele 
prusiene, care s-a dat la 29 şi 30 iunie 1849 la Rastatt. Restul armatei bade
neze, asediată în fortăreaţa Rastatt, a capitulat abia Ia 23 iulie. 472. 

462 După înăbuşirea insurecţiei din Baden şi Palatinat, detaşamentul 
lupta Engels a trecut graniţa în Elveţia Ia 12 iulie 1 849. 

în care 
472. 

463 Ideologi îi numeau Marx şi Engels pe acei filozofi, sociologi, istorici căroril 
le era proprie reprezentarea idealistă a rolului de sine stătător al ideii şi care 
nu înţelegeau dependenţa gîndirii, a conştiinţei de realitatea materială. - 473. 

464 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oară de 
F. Mehring în articolul „Freiligrath şi Marx în corespondenţii lor" („Die 
Neue Zeit" ,  Ergănzungshefte, nr. 12, 191 1-1912). - 473. 

465 Este vorba de căutarea unui editor pentru seria de broşuri proiectate de Marx 
(vezi volumul de faţă, p. 476) . - 477. 

466 La sfîrşitul lunii mai 1 849 Marx şi Engels au fost arestaţi de soldaţii din 
Hessen, care i-au bănuit de participare Ia insurecţia pentru apărarea consti
tuţiei imperiului, şi i-au trimis la Darmstadt, iar de acolo Ia Frankfurt pe 
Main. La Frankfurt pe Main au fost puşi în libertate. 

La începutul lunii iunie 1849 Engels a fost arestat de guvernul provizoriu 
din Palatinat la Kirchheimbolanden, fiind învinuit de propagandă împotriva 
guvernului. In ziua următoare Engels a fost eliberat la insistenţa lui d'Ester, 
membru în guvernul provizoriu. - 480. 

467 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra (vezi 
adnotarea 64) şi de Uniunea democrată mic-burgheză înfiinţată la Londra 
la �fîrşitul lunii aprilie 1850. Organfaatorii Uniunii democrate - democraţii 
mic-burghezi Struve, Bobzin, Bauer (din Stolpe) şi alţii - au încercat să 
împiedice crearea unei organizaţii de sine stătătoare a proletariatului, urzind 
intrigi împotriva Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra. 

„Comitetul emigranţilor" - aşa numeşte Marx Comitetul de ajutorare 
a emigranţilor germani de la Londra (vezi adnotarea 170) . - 482. 

468 Articolul lui W. Wolff, menţionat de Engels, nu a fost publicat în primul 
număr din „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-iikonomische Revue". In co
municarea făcută de redacţie se arăta că articolul lui W. Wolff „Ultimele 
zile ale parlamentului german• va fi publicat în numărul al doilea al revistei. 
Totuşi, articolul lui W. Wolff „Adaos la schiţa ccDin imperiu » " ,  dedicat „parla
mentului ciuntit" din Stuttgart al Adunării naţionale şi regenţei imperiale a 
apărut abia în numărul patru. 

Este vorba de „Prima cronică internaţională•,  scrisă de Marx şi Engels 
şi publicată în primul număr al revistei (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 7, Bucureşti, Editura politică, 1 960, p. 229-243) . 

Prelegerile de economie politică, ţinute de Marx în cadrul Asociaţiei 
culturale a muncitorilor germani de la Londra, nu au fost publicate în „Neu ... 
Rheinische Zeitung. Politisch-iikonomische Revue•. - 487. 

46!J Tînguitorii � vezi adnotarea 284. - 487. 

470 Este vorba de Uniunea democrată a emigranţilor (vezi adnotarea 467) . - 497. 

471 „Rapports du General Mieroslawski sur la campagne de Baden •, Berne, •1849 
(„Raportul generalului Mieroslawski asupra campaniei din Baden") .  A. Dau! 
„Tagebuch eines l '<>litischen Fliichtlings wăhrend des Freiheitskampfes in der 
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Rheinpfalz und Baden •. St. Gallen, 1849 („Jurnalul unui emigrant politic 
în timpul luptei de eliberare din Palatinatul renan şi Baden "). Joh. Phil. 
Becker und Chr. Essellen. „Geschichte der siiddeutschen Mai-Revolution des 
Jahres 1849 " ,  Genf, 1 849 („Istoria revoluţiei din Germania de sud din 
mai 1849 ") .  - 487. 

472 Această scrisoare a fost scrisă de Marx ca răspuns la scrisoarea lui Bamberger, 
Miiller-Tellering şi Rudolf Schramm din 30 decembrie 1849 cu invitaţia de a 
partkipa la o adunare a emigranţilor germani. - 488. 

473 Originalul acestei scrisori nu s-a păstrat. In volumul de faţă scrisoarea este 
reprodusă după textul traducerii ruse, publicate în volumul XXV, ediţia I, 
Opere, K. Marx şi F. Engels. - 489. 

474 Această scrisoare a lui Engels este răspunsul la scrisoarea lui Muller-Tellering 
din 5 februarie 1 850, în care ii ruga să-i procure bilete la balul dat de Aso
ciaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra. Refuzul lui Engels a
constituit penti;,u Tellering un prilej de a urzi intrigi împotriva lui Marx şi 
Engels şi a Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra, spriji
nită de ei. Vezi şi volumul de faţă, p. 493-494. - 490. 

475 Este vorba de Comitetul de ajutorare a emigranţilor germani de la Londra 
(vezi adnotarea 170). - 491. 

476 La această scrisoare Engels a adăugat copiile următoarelor documente : 
„Prin prezenta se confirmă că, în luna iulie 1 849, d·I Karl Kilinski, 

împreună cu husarii unguri veniţi din Sardinia, a fost trimis la Constanti·· 
nopal şi, întrucit nu mai avea posibilitatea să intre în armata de acolo, 
în februarie 1850 s-a întors la Londra. 

Londra, 22 februarie 1 850 
Franzischek Pulszky 

Se adevereşte prin prezenta că, în luna iulie 1849, d·I Martin Ryschki, 
împreună cu husarii unguri veniţi din Sardinia, a fost trimis la Constanti· 
nopal şi a intenţionat să intre în armata ungară. lntrucît încheierea războiului 
l-a împiedicat să-şi realizeze intenţia, în februarie 1 850 s-a întors la Londra. 

Londra, 22 februarie 1 850 
Franzischek Pulszky".  - 491. 

477 Acest document, scris pe o bucată de hîrtie, reprezintă ciorna unei scrisori: 
a lui Engels adresată unor arestaţi : Schubert şi Hagen din Hamburg şi Naut 
din Koln. - 492. 

478 &risoarea lui Marx a fost scnsa rn legătură cu intrigile democratului mic· 
burghez E. Miiller-Tellering împotriva lui Marx şi Engels (vezi adnotarea 474) . 

La 3 martie, printr-o sentinţă a judecăţii onoarei, Tellering a fost exclus. 
din asociaţie, fapt împotriva căruia acesta a protestat într-o nouă scrisoare, 
care abunda în insinuări murdare şi atacuri calomnioase la adresa lui 
IEngels. Scrisoarea de faţă a lui Marx constituie un răspuns la toate aceste 
intrigi urzite de Tellering. - 493. 

479 Este vorba de broşura lui Tellering „Westdeutscher Zeitungsj ammer• , Diissel
dorf, 1 850. - 494. 

480 Se pare că Engels menţionează aici următoarele documente : K. Marx şi 
F. Engels. „Declaraţia Comitetului emigranţilor", K. Marx şi F. Engels. „Adresa. 
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organului central către Liga comuniştilor. Martie 1 850" şi „Darea de seamă 
a Comitetului social-democrat al emigranţilor din Londra" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 7., Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 321-329, 
263-213, 564-566) . - 497. 

481 Este vorba de organizaţia emigranţilor francezi blanquişti care locuiau Ia 
Londra. ln numele Ligii comuniştilor, Marx şi Engels au încheiat cu ei şi cu 
reprezentanţii aripii revoluţionare a cartiştilor o înţelegere pe Ia mijlocul 
lunii aprilie 1850, în scopul creării unei asociaţii internaţionale a revoluţionari
lor comunişti (vezi adnotarea 2118). 

Prin asociaţia din Greek-Street se înţelege Uniunea democrată (vezi adno
tarea 461) . - 499. 

482 Despre „numărul roşu" al lui „Neue Rbeinische Zeitung" , vezi adno
tarea 459. - 501. 

483 Marx se referă la recenzia lui LU.ning, publicată în „Neue Deutsche Zei
tung" nr. 148-151 din 22, 23, 25, 26 iunie 1850, cu privire la cele patru 
numere apărute ale lui „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-iikonomische 
Revue". In recenzie el acordă o atenţie deosebită lucrării lui K. Marx 
„Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850" şi lucrării lui F. Engels „Campania 
germană pentru constituţia imperiului" ,  însă expune trunchiat concepţiile lui 
Marx asupra dictaturii proletariatului şi a lichidării deosebirilor de clasă. 
Marx a răspuns la această critică cu „Declaraţie către redactorul lui «Neue 
Deutsche Zeitung» " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 349). - 502. 

484 Este vorba de insurecţia proletariatului parizian din 23-26 iunie 1848, pe care 
Lenin a considerat-o drept primul mare război civil dintre proletariat şi 
burghezie. - 502. 

485 Este vorba de proiectatul congres al Ligii comuniştilor (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 1, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 336--331) . Con
gresul n-a putut fi convocat din pricina scindării Ligii comuniştilor, în sep
tembrie 1850, şi după aceea din pricina activităţii dezorganizatoare a grupului 
sectar Willich-Schapper (vezi adnotarea 169). - 503. 

486 Originalul acestei scrisori nu s-a păstrat. Traducerea a fost făcută după 
fragmentul citat în actul de acuzare Ia procesul comuniştilor de la Kiiln. - 508. 

481 Vezi adnotarea 204. - 508. 

488 Originalul acestei scrisori nu s-a păstrat. Traducerea a fost făcută după 
fragmentul citat în actul de acuzare la procesul comuniştilor de Ia Kiiln. - 509. 

489 Originalul acestei scrisori nu s-a păstrat. Traducerea a fost făcută după 
fragmentul citat în actul de acuzare la procesul comuniştilor de la Kiiln. - 509, 

490 Vezi adnotarea 111 .  - 510. 

491 Despre paragraful care lipseşte în actul de acuzare se spun următoarele : 
„Mai departe se povesteşte cum L. Blanc a reuşit să atragă, pentru a parti
cipa la banchet, pe prietenul său Harney împreună cu fracţiunea radicală 

a cartiştilor". - 510. 

492 Despre paragraful care lipseşte a1c1 m actul de acuzare se spune mai departe 
că „sînt descrise amănunţit batj ocurile la care au fost supuşi în aceste 
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împrejurări cei doi prieteni ai lor care, potrivit celor relatate mai sus, făceau 
parte din Ligă". - 511.  

493 Originalul acestei scrisori nu s-a păstrat. Traducerea a fost făcută după 
fragmentul citat în actul de acuzare la procesul comuniştilor de la Kiiln. - 512.  

-l94 In legătură cu şederea lui Marx la Manchester, vezi adnotarea 240. - 512.  

495 Despre expoziţia industrială universală de la Londra, vezi adnotarea 199. -
513. 

496 Originalul acestei scrisori nu s-a păstrat. Citatul a fost scos din scrisoarea. 
de răspuns, din 1 iunie 1 851,  a lui Daniels către Marx. - 515. 

497 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată in revista „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 28, 1906-1907. - 51.5. 

498 Despre mutarea lui Engels la Manchester, vezi adnotarea 162. - 515. 
499 Despre participarea lui Engels la insurecţia din Baden-Palatinat din 1849, 

vezi adnotarea 161. - 515. 

500 Vezi adnotarea 374. - 516. 
501 J. Bem. „Erfahrungen iiber die Congrevschen Brand-Raketen, bis zum 

Jahre 1 819 in der kiinigl. poln. Artillerie gesammelt", Weimar, 1 820 („Expe
rienţa folosirii rachetelor incendiare Congrev acumulată de artileria Rega
tului polonez pină în anul 1819"). - 517. 

502 Marx face aluzie la faptul că Ruge a intrat în Comitetul central al democra
ţiei europene (vezi adnotarea 171) . - 520. 

503 Este vorba de cartea lui A. Christ „Ueber den gegenwărtigen Stand der 
Frage der Schutzziille" ,  Frankfurt am Main, 1 851 („Despre starea actuală a 
problemei taxelor vamale protecţioniste").  

[I.  Pinto]. „Traite de la Circulation et du Credit", Amsterdam, 1 771 („Tra
tat cu privire �a circulaţie şi credit").  - 520. 

504 Engels se referă la scindarea Ligii comuniştilor şi la retragerea lui Marx, 
Engels şi a adepţilor lor din Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la 
Londra (vezi adnotarea 169) . - 522. 

505 Este vorba de Comitetul central al democraţiei europene (vezi adno
tarea 171) . - 522. 

506 Vezi adnotarea 226. - 523. 
507 După înfringerea revoluţiei din 1 848-1849, intre Prusia şi Austria s-a încins 

lupta pentru hegemonie in Germania. Austria tindea la restabilirea Confede
raţiei germane, care de fapt se destrămase în perioada revoluţiei ; Prusia 
spera să-şi asigure hegemonia prin formarea unei uniuni a statelor germane 
sub egida ei. In toamna anului 1 850 lupta dintre Austria şi Prusia s-a agravat 
în urma conflictului izbucnit intre ele din cauza electoratului Hessen. Mani
festările revoluţionare din Hessen au oferit Austriei şi Prusiei un prilej de a 
se amesteca în problemele interne ale electoratului, fiecare din părţi revendi
cind dreptul de a reprima mişcarea. Ca răspuns la intrarea trupelor austriece 
în Hessen, guvernul prusian a declarat mobilizarea in noiembrie 1850 şi, la 
rindul său, şi-a trimis acolo trupele. Sub presiunea ţarului Nicolae I, Prusia 
a cedat însă Austtiei fără mari împotriviri. - 523. 
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508 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară într-o formă mult 
prescurtată în „Die Neue Zeit" ,  Bd. 2, nr. 28, 1906--1907. - 525 . 

.509 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oară în „Die 
Neue Zeit",  Bd. 2, nr. 28, 1906--<1907. - 529. 

510 Joseph Weydemeyer s-a întîlnit în această perioadă Ia Ziirich cu ofiţerul 
elveţian Gustav von Hoffstetter, care în 1851 a publicat lucrarea militară 
„Tagebuch aus Italien 1 849" („Insemnări din Italia anului 1849"]. - 529. 

5 1 1  Vezi adnotarea 243. - 529. 

512 Este vorba de insurecţia din sud-vestul Germaniei în apărarea constituţiei 
imperiului (vezi adnotarea 1 53) . - 529. 

513 Aşa îi numeşte Engels, ironic, pe membrii Adunării naţionale de la Frankfurt 
care se ocupau cu elaborarea constituţiei imperiului. - 530 . 

.:514 Această scrisoare a lui Marx către ziaristul Hermann Ebner din Frankfurt 
pe Main, ca şi scrisoarea lui Marx către Ebner din 2 decembrie 1 851 , publicată 
în volumul de faţă (vezi p. 544-548) , au apărut pentru prima oară în 1956 
în „Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchivs• ,  Bd. 9 („Buletinul arhivei 
de stat austriece"). După cum reiese din alte materiale publicate în „Buletin" ,  
Ebner, d e  îndată c e  primea aceste scrisori, Ie preda poliţiei austriece, al 
cărui agent secret era, aşa cum s-a stabilit mai tîrziu. Marx şi Engels, evident, 
nu puteau cunoaşte legăturile lui Ebner cu poliţia. Documentele trimise 
de Ebner poliţiei austriece au ajuns apoi Ia Ministerul de Interne, iar mai 
tîrziu Ia Ministerul de Externe, de unde au fost predate arhivei de stat 
austriece. Prima scrisoare din arhiva austriacă s-a păstrat în copie scrisă de 

o mină necunoscută ; a doua scrisoare este scrisă chiar de Marx. Din prima 
scrisoare lipseşte atît începutul cit şi sfirşitul, din a doua numai începutul. 
Pasajele respective au fost, probabil, scoase de Ebner cind Ie-a predat 
P<Jliţiei. 

Aceste scrisori, care dau în vileag intrigile emigraţiei mic-burgheze de Ia 
Londra, au fost trimise de Marx lui Ebner p entru ca acesta să Ie publice 
în vreun organ de presă, întrucît el avea relaţii cu multe ziare şi reviste. 
De asemenea, Marx a căutat să dezmintă în mod public calomniile răspîndite 
pe seama revoluţionarilor proletari de către diferitele clici de emigranţi 
mic-burghezi. Mai tîrziu Marx şi Engels au folosit materialul din aceste 
scrisori, dindu-i amploare, în pamfletul „Marii bărbaţi ai emigraţiei" ,  pe care 
I-au scris în 1 852 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 8 ,  Bucureşti, Editura 
(pOJitică, 1960, p. 249-358). - 531. 

515 Vezi adnotarea 306. - 531. 

516 Este vorba de Comitetul central al democraţiei europene (vezi adno
tarea 171).  - 532. 

517 Este vorba de aşa-numitul „Comitet pentru problemele germane• (vezi adno
tarea 233) . - 532. 

518 Este vorba de apelul „Către germani " ,  lansat de aşa-numitul „Comitet pentru 
problemele germane• (vezi adnotarea 233) . - 533. 

519 Palatul de cristal - clădire construită din metal şi sticlă pentru prima ex
poziţie industrială-comercială universală din 1851 de Ia Londra. - 535. 
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520 Se pare că este vorba de lucrarea lui K. Marx şi F. Engels „Adresa organului 
central către Liga comuniştilor. Martie 1850" (vezi Opere, Tal. 7, Bucureşti, 
Editura politică, 1960, p. 253-273). - 531. 

521 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară ÎRtr-o formă prescurtată. 
în „Die Neue Zeit", Bd. 2, nr. 28, 1906--1907. - 538. 

522 Vezi adnotarea 318. - 539. 

523 Această scrisoare a lui Marx este un post-scriptum la scrisoarea soţiei sale, 
Jenny Marx, către Amalie Daniels. In „KOlnische Zeitung•, după al cărui text 
este publicată scrisoarea, lipseşte încheierea ln care Marx enumeră cărţile de 
care avea nevoie. - 540. 

524 Este vorba de lucrările : MacGregor. „The Resources and Statistics of Na
tions• ,  London, 1835 („Resursele şi statistica naţiunilor") ; „Commercial Ta
riffs and Regulations, Resources, and Trade, of the Severa! States of Europe 
and America • ,  London, 1 841�1850 („Tarifele comerciale şi regulile, resursele şi 
comerţul a diferite state din Europa şi America") .  - 540. 

525 Se pare că este vorb.a de publicaţia oficială „Statistique generale de la 
France•,  apărută sub îndrumarea lui A. Moreau. - 541. 

526 Prefaţa lui Harney a precedat traducerea în limba engleză a „Manifestului. 
Partiduiui Comunist•, publicat în nr. 21-24 din „Red Republican• din 9, 
16, 23 şi 30 noiembrie 1850. - 541. 

527 Marx se referă la seria de articole ale lui Engels despre Ungaria (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 6, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 181-
193, 217--.218, 339-344, 565-574). - 542. 

528 Originalul scrisorii lui Marx către Cluss nu s-a păstrat. Fragmentul de faţă 
a fost publicat după scrisoarea lui Cluss către Weydemeyer din 20 decem
brie 1 851 .  - 543. 

529 La acest pasaj Cluss, în scrisoarea sa către Weydemeyer, a făcut următoarea 
observaţie : „Este vorba de împrumutul lui Kinkel, în care, din cauză că nu 
cunoşteam îndeajuns situaţia, m-am lăsat antrenat. Marx socoteşte că deocam
dată nu trebuie să mă ţin dej}arte de această problemă•. 
DeSiPre împrumutul lansat de Kinkel (aşa-numitul „împrumut revoluţionar 
germano-american"), vezi adnotarea 339. - 544. 

530 In legătură cu această scrisoare a lui Marx către Ebner, vezi adnotarea 514. -
544. 

531 Vezi adnotarea 339. - 544. 

532 „Surogatu] de parlament imperiaJM - aşa numeşte Marx, în ironie, Adunarea 
naţională de Ja Frankfurt după mutairea reşedinţei acesteia, la începutul lunii 
iunie 1 849, la Stuttgart. Adunarea s-a mutat la Stuttgart fiind ameninţată să 
!ie alungată, după ce a fost părăsită de deputaţii conservatori şi de un număr 
considerabil de deputaţi liberali. La 18 iunie „surogatul de panlament• a fost 
alungat de tl"U!Pele wiirttembergheze. - 545. 

533 Este vorba de intenţia lui Marx şi Engels de a colabora la revista „Die Re
volution • (vezi adnotarea 359) . - 550. 

534 Această scrisoare a fost publicată pentru prima oară iRtr-o formă prescurtată 
în „Die Neue Zeit", Bd. 2. nr. 29, 1 906-1907. - 551 .  
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535 In mai 1852 expirau împuternicirile prezidenţiale ale lui Ludovic Bonaparte. 
In conformitate cu Constituţia franceză din 1848, alegerea noului preşedinte 
trebuia să se fa.că la fiecare patru ani, în a doua duminică a lunii mai. - 551. 

536 Revista „Die Revolution" a anunţat că va publica în curind lucrarea lui Marx 
despre Proudhon. Dată fiind însă încetarea apariţiei revistei şi din lipsa altor 
posibilităţi de publicare, Marx nu a mai scris această lucrare. - 551. 

537 Un mic fragment din scrisoarea de faţă a fost publicat pentru prima oară în 
„Die Neue Zeit" ,  Ergănzungshefte, nr. 12 din 12 aprilie 1912. - 552. 

538 Este vorba de schimbarea localului de întrunire a membrilor circumscripţiei 
Londra a Ligii comuniştilor. La inceputul anului 1 852, localul de întrunire a 
fost mutat încă o dată în Crown Street (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 465-466) . - 553. 

539 După lovitura de stat din 2 decembrie 1 851 a lui Ludovic Bonaparte în Franţa, 
Palmerston, pe atunci ministru de externe al Angliei, a aprobat, într-o dis
cuţie purtată cu ambasadorul francez la Londra, acţiunile uzurpatoare ale lui 
Ludovic Bonaparte. Palmerston a făcut acest pas fără să se înţeleagă în ;pre
alabil cu ceilalţi membri ai cabinetului whig, ceea ce a dus la demisia lui, în 
decembrie 1851 , deşi, în principiu, guvernul englez era de acord cu punctul 
de vedere al lui Palmerston şi a fost primul guvern din Europa care a re
cunoscut guvernul bonaipartist din Franţa. - 553. 

540 Cererea lui Marx a rămas fără răspuns. La 22 martie rn45 Marx a fost con
strîns să semneze o declaraţie că nu va publica în Belgia nimic referitor la 
politica curentă (vezi volumul de faţă, p. 414). - 557. 

541 ln 1838, Marx a fost scutit de serviciul militar fiind bolnav de plămîni, iar 
în 1841 a fost declarat inapt pentru serviciul militar. - 558. 

542 Este vorba de Clubul muncitorilor germani, întemeiat la Paris, la începutul 
lunii martie 1848, din iniţiativa conducătorilor Ligii comuniştilor. Statutul clu
bului a fost elaborat de Marx. Cu ajutorul acestei organizaţii, Marx şi Engels 
s-au străduit să-i unească pe muncitorii emigranţi germani aflaţi la Paris, să 
lămurească tactica proletariatului în revoluţia burghezo-democratică şi să con
tracareze încercă.rile aventuriste ale democraţilor mic-burghezi de a invada 
G ermania cu legiuni de voluntari. Clubul a desfăşurat o importantă muncă 
de organizare a repatrierii individuale a muncitorilor germani în vederea 
participării lor la lupta revoluţionară. 

Despre Asocia/ia democrată germană, vezi adnotarea '129. - 559. 

543 Despre agitaţia pentru refoI'Illa financiară, vezi adnotarea 194. - 561. 

544 Despre „complotul prafului de puşcă" de la 5 noiembrie 1605, vezi adnotarea 
163. - 561. 

545 Este vorba de chitanţa pentru argintăria familiei Marx eliberată de casa de 
amanet din Frankfurt în vara anului 1849, cind soţia lui Marx, împreună cu 
copiii, l-a urmat în emigraţie (vezi volumul de faţă, p.  563) . - 561. 

546 Este vorba de adresa organului central al Ligii comuniştilor din Koln către 
Ligă, de la 1 decembrie (vezi adnotarea 277) . In acest document este con
damnată activitatea fracţiunii Willich-Schapper. Alături de adresă şi de alte 
documente, organul central a trimis circumscripţiei de la Londra Statutul Ligii 
r.:omuniştilor (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 7, Bucureşti, Editura po
litică, 1960, p. 580-583) . - 567. 
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- Articolul de fond din nr. 1 79 al lui „Kolnische Zeitung" - apărut în „Rhei
nische Zeitung" din 10, 12 şi 14 iulie 1 B42 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. 1, Bucureşti, Editura rpolitică, 1960, ed. a II-a, p. 95-11 5) .  - 388. 

- Burghezia şi contrarevoluţia - apărut în „Neue Rheinische Zeitung" din 1 0, 
15, 16 şi 31 decembrie 1 B48 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 6, Bucu
reşti, Editura politică, 1959, p. 1 1 1-137) . - 542. 

- Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului - (vezi K. Marx ş i  
F. Engels. Opere, val. l , Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, 
p. 225-367). - 380, 383. 

Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere - apărut 
în „Deutsch-Franziisische Jahrbiicher" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, p. 4 13-427) . - 406. 

- Critica moralizatoare şi morala critică. Contribuţie la istoria culturii germane. 
lmpotriva lui Karl Heinzen - apărut în „Deutsche-Briisseler-Zeitung" din 28 
şi 31 octombrie şi din 1 1 ,  18 şi 25 noiembrie 1 847 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 333-362) . -
98-99, 543. 

- Declaraţie - apărut în „Kiilnische Zeitung" din 9 octombrie 1 851  (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 8, Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 1 1 3) .  
- 340. 

- Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane. De un renan. Primul articol : Dezba
terhle în legătură cu libertatea presei şi cu publicarea proceselor-verbale ale 
dietei - apărut în „Rheinische Zeitung" din 5, 8, 10, 12, 15  şi 19 ianua
rie 1 843 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 1, Bucureşti, Editura politică. 
1960, ed. a II-a, p. 30-85) . - 385. 

- Discurs asupra liber-schimbismului rostit la şedinţa publică de la 9 i anua
rie 1 848 a Asociaţiei democratice din Bruxelles (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, val. 4, Bucureşti, Editura politică, 1963, ed. a II-a, p. 447-460) . -
1 13, 483. 

- Discours sur la question du libre echange, prononce â !'Association 
Democratique de Bruxelles, dans la seance publique du 9 janvier 1 848. 
(Bruxelles 1 848) . - 1 13, 483. 
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Gesammelte Aufsătze, Heft 1 ,  Ki:iln 1851 
Becker. - 483. 

volum editat de Hermann 

Interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Zeitung" pe teritoriul statului prusian 
apărut în „Rheinische Zeitung" din 1, 4, 6, 8 ,  1 0 ,  13 şi 16 ianuarie 1843 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1 ,  Bucureşti, Editura politică, 1960, ed. a II-a, 
p. 169-1 90). - 396. 

- Justificarea corespondentului din valea Moselei - apărut în „Rheinische 
Zeitung• din 15 şi 17. pînă în 20 ianuarie 1 843 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 1 ,  Bucureş ti, Editura politică, 1 960, ed. a II-a, p. 191-222) . - 396. 

- Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850 - apărut în „Neue Rheinische Zeitung, 
Politisch-i:ikonomische Revue" în numerele 1 ,  2, 3, 5 şi 6 din ianuarie plnă 
în martie şi din mai pînă în octombrie 1 850 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
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Kolnische Zeitung, din 8 martie 1 847. - 19. 

- dÎlll 6 iunie 1 849 : Briefe aus Baden und der Pfalz. IV. Dilrkheim a.d. Haardt, 
l. Juni. - 135. 

- din 24 iunie 1 851 : Der communistische Bund. - 263. 

Konigl. Preuss. Staats- Kriegs- und Friedens-Zeitung, din 17 iunie 1 842. - 388. 

Le Moniteur Belge, din 12 martie 1 848. - 1 19, 121 . 

Le National, din 19 august 1 848. - 37. 

Neue Preussische Zeitung, din 17 iunie 1 851  : Kreistags-Lieder. 213. 

Neue Rheinische Zeitung, din 29 noiembrie 1 848 : Extra-Blatt zu Nr. 1 55 der 
„Neuen Rheinischen Zeitung" .  Mittwoch, den 29. November. - 128. 

- din 19 decembrie 1 848 pînă la 14 ianuarie 1 849 : Bestellungen auf die „Neue 
Rheinische Zeitung" filr das năchste Quartal, Januar bis Mărz 1849. - 1 32. 
466. 

din 24 decembrie 1 848 : Dr. Stieber. Frankfurt, 2 1 .  Dez. - 461 .  

din 2 9  decembrie 1 848 : Ein Aktenstilck des Mărzvereins. Heidelberg, 26. Dez. 
- 132. 

- din 30 decembrie 1 848 : Stieber. Frankfurt, 25. Dez. - 461 .  

- din 2 8  februarie 1 849 : Koln, 24. Februar. - 468. 

The Northern Star, din 22 noiembrie 1851 : Treatment of Mr. O'Connor at the 
Kossuth metropolitan demonstration. - 361 .  
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Abendzeitung vezi New-Yorker Abendzeilung. 

Aftonbladet - gazetă de seară, apare din 1830 la Stockholm ; în secolul al XIX-lea 
organ al burgheziei liberale. - 71 . 

Allgemeine Lileralur-Zeilung - publicaţie lunară, apărută din decembrie 1843 
pînă în octombrie 1844 în Charlottenburg, editată de tinărul hegelian Bruno 
Bauer. - 25, 409. 

Allgemeine Preussische Staats-Zeilung - fondat în 1 819 la B erlin ; în deceniul 
al 5-lea organ semioficial al guvernului prusian. - 385. 

Allgemeine Zeitung - cotidian, fondat în 1798, apărut din 1810 pma m 1882 
la Augsburg ; a avut o orientare consei:vatoare. - 42, 250, 266, 272, 339, 
406. 

Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik - culegere fn 
două volume, ediitată de A. Ruge în 1843, în Elveţia ; în această culegere 
au apărut două articole ale Jui Marx. - 380, 383, 389, 392. 

Die Arbeilerzeilung - apărut din 1851 pînă în 1852 la New York, editat de emi
granţii germani. - 283, 527. 

Arbeilerrepublik vezi Die Republik der Arbeiler. 

L 'Assemblee na tionale - cotidian, apărut din 1848 pînă în 1 857 la Paris ; a re
prezentat orientarea monarhist-legitimistă. - 212. 

L'Atelier. Organe special de la classe laborieuse, redige par des ouvriers ex

clusivement - publdcaţie llllilară, apărută din 1 840 pînă în 1 850 la Pa.ris ; or
gan al meşteşugarilor şi muncitorilor aflaţi sub influenţa ideilor socialismului 
creştin. Din redacţie făceau parte şi reprezentanţi ai mUillCitorilor aleşi periodic 

la 3 luni. - 36, 94-96. 

L'A lelier Democratique - publicaţie săptămînală pentru muncitori, a apărut din 
1 846 pină in 1 847 la Bruxelles ; in 1847 redactor a fost Louis Heilberg. - 86, 87. 

Alhenăum. Zeilschrifl fiir das gebildete Deutschland - publicaţie săptămînali., 
apărută (sub acest titlu) in 1841 la B erlin ; organ al tinerilor hegelieni. - 248. 
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Berliner Monalsschrifl. Ersles und einziges Hefl - apd.rut în 1844 Ia Mannheim, 
editat de tînărul hegelian Ludwig Buh!. - 10-1 1 .  

Berliner Zeilungs-Halle - cotidian, apărut din 1846 I a  Berlin, editat d e  Gustav 
Julius ; organ al democraţiei mic-burgheze. - 18. 

Berner-Zeilung - apărut (sub acest titlu) din ianuarie 1845 pînă în noiembrie 
1 812 ; în deceniul al 5•1ea organ ad partidului iradical. - 132. 

Le Bo11 Sens - cotidian, apărut din 1832 pînă în 1839 Ia Paris ; organ al opo
ziţiei constituţionale. - ?1. 

Bremer Tages Chronik. Organ der Demokralie - publicaţie apărută ca o con
tinuare a lui „Tageschronik" ; din 1849 pînă în 1850 editat de democratul 

mic-burghez DuJo.n ; în 1851 Arnold Ruge a colaborat la această publicaţie. -
162, 164, 165, 238. 

Briisseller-Zeilung vezi Deutsche-Briisseler-Zeilung. 

Le Charivari - publicaţie s a1irică, apărută din 1832 la Paris ; a avut o orientare 
burghezo-republicană, în timpul monarhiei din iulie a atacat cu sarcasm gu
vernul ; în 1848 a trecut de partea contrarevoluţiei - 111, 404. 

Chronicle vezi Tl1e Morning Chronicle. 

Le Commerce - cotidian, apărut (sub acest titlu) din 1837 pînă în 1848 la Paris ; 
a avut o orientare liberală. - 404. 

Le Conslilulionnel - cotidian, apăn!t din 1815 pînă în 1870 la Paris ; în dece
niul al 5-Jea a fost organul aripii moderate a orleaniştilor ; în perioada re
voluţiei din 1848--1849 a susţinut concepţiile burgheziei contrarevoluţionare 
yrupată în jurul lui Thiers ; după lovitura de stat din 2 decembrie 1851 a lui 
Ludovic Bonaparte s-a transformat într-un ziar bonapartist. - 19, 198, 207, 
376. 

Le Corsafre-Satan - publicaţie satirică, apărută (sub acest titlu) din 1844 pînă 
în 1 847 la Paris. - 32, 42. 

l..e Col!lrrier Suisse - publicaţie, apărută din martie 1 840 pînă în iunie ta53 Ia 
Lausanne ; a avut o orientare reacţionară. - 404. 

The Daily News - cotidian, apărut (sub acest titlu) din 1846 pma m 1930 Ia 
Londra ; organ liberal ·al burgheziei industriale. - 213, 319, 370, 312. 

Dampfbool vezi Das Weslphălische Dampibool. 

Le Debal Social, organe de la democratie - publicaţie săptămînală, apărută din 
1844 pină în 1849 Ia Bruxelles ; organ al radicalilor şi democraţilor burghezi. -
1 19, 121 . 

Dăbals vezi Journal des debala poliliques el lilteraires. 

La Democratie paciiique - cotidian, apărut din 1843 pînă în 1851 la Paris sub 
conducerea redacţională a lui Victor Considerant ; organ al adepţilor lul fou
rier. - 33, 11 , ! 13. 
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Deutsche-Briisseler-Zeitung - ziar fondat de emigranţii politici germani Ia 
Bruxelles, a apărut din ianuarie 1 847 pină în februarie 1848 .  Incepind din sep
tembrie 1847 Marx şi Engels au devenit colaboratori permanenţi la acest ziar 
şi au exercitat o influenţă nemijlocită asupra orientării lui. - 82, 98, 108, 
1 1 1 ,  292, 442. 

Deulsche Jahrbiicher fiir Wissenschail und Kunsl - revistă, apărută (sub acest 
titlu) din iulie 1841 pină la suspendarea ei în ianuarie 1843 la Leipzig ; editată 
de Amold Ruge şi Theodor Echtermeyer ca organ literar-filozofic al tinerilor 
hegelieni. - 379, 380, 386, 396, 398, 

Deutsche Londoner Zeilung - publicaţie săptăminală, apărută din aprilie 1845 
pină ,în februarie 1851 oa organ al emigranţhlor germani în Anglia ; a fos t  spri
jinită materialiceşte de ducele detronat Ka:rl von Braunschweig ; redacror · a fost 
democratul mic-burghez Louis Bamberger ; intre 1 849�1 850 publicaţia a publi
cat îndeosebi articole ale lui Ka:rl Heinzen, Gustav Struve şi a.Ie altor demo
craţi mic-burghezi. - 100. 

Deutsche Schnellposl iiir Europiiische Zusllinde, ăffentliches und sociales leben 
Deulschlands - publicaţie, apărută din 1843 pină în 1 851 la New York ca 
organ al emigranţilor germani mic-burghezi în S.U.A. ; din 1 848 pină în 1 851 

redactorul publicaţiei a fost Karl Heinzen, în 1851 ·a făcut parte din redacţie 
şi Arnold Ruge. 192, 235, 282, 285, 315,  325, 374, 525, 538, 550. 

Deulsche Tribune publicaţie, apărută din iulie 1 831 pină în februarie 1832. 
la început la Milnchen şi apoi la Hamburg ; reprezenta interese burgheze
radicaile ; a fost suspendată. - 392. 

Deutscher Zuschauer - publicaţie săptăminală, apărută din decembrie 1846 pină. 
în aprilie 1 848 la Mannheim şi din iulie pma m decembrie 1 848 la Base!, 
editată de democratl1! mic-burghez Gustav Struve ; a avut o orientare radi-
cală. - 192, 533. 

Deutsches Biirgerbuch fiir 1845 - anuar pe 1845 editat Ja Dannstadt de G. Piltt-
man în decembrie 1844 şi pe 1 846 - în vatra anului 1846 1Ja Mannhein. ln acest 
anuar au apărut două articole ale lui Engels. - 14, 20, 47. 

Deutsch-Franzăsische Jahrbiicher - vezi adn. 3. 
425. 

6, 17, 37, 39, 168, 398, 406,. 

The Economist - publicaţie s ăptămina!ă , fondată în 1843 l a  Londra ; organ a� 
marii burghezii industriale pentru probleme economice şi politice. - 237, 247, 
319, 343, 454. 

L"Emancipalion - cotidian, apare din 1 830 la Bruxelles, organ al cercurilor ca
tolice-clericale. - 1 14. 

Die Epigonen - revistă, apărută din 1 846 pma m 1 848 la Leipzig, editată de 
Otto Wigand ca revistă de filozofie a tinerilor hegelieni. - 32, 36, 54--56. 

Frankiurler Journal - cotidian, fondat în secolul al XVII-iea, a apărut pi.nă în 
1903 Ia Frankfurt pe Main ; spre mijlocul secolului trecut a adoptat o orientare 
burgheză•liberală. - 260. 
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l.a Fralernite de 1845. Organe du communisme - publicaţie lunară pentru mun
citori, a apărut din ianuarie 1S45 pînă în februarie 1848 la Paris 1 a susţinut 
ideile lui Babeuf. - 45. 

J'he Priend oi lhe Peop/e - publicaţie s ăptămînală, apărută din decembrie 1850 
pînă în iulie 1851 I a  Londra, editată de George Ju!Lan Harney i organ al car
tiştilor. - 150, 175, 183, 184, 282. 

>Gemeinniilziges Wochenblatt des Gewerb-Vereins zu Koln - a apărut din 1 836 
pînă în 1855 ; din 1 842 pînă în 1843 ·a a.părut ca supliment la „Rheinische Zei· 
tung• ; în 1845 Karl d'Ester a fos t unul dintre redactori. - 1 6  . 

.'Der Gesse/schafler oder Blătter filr geisl und Herz - publicaţie apărută din 1817 
pînă în 1 848 la B erlin ; a avut o orientare liberală. - 537. 

•Gesel/schailsspiegel. Organ zur Verlrelung der besitzlosen Volksklassen und zur 
Beleuchtung der gesellschaitlichen Zustânde der Gegenwart - vezi adn. 1 6. -
1 5, 22, 24, 82. 

Hannoversche Zeitung - cotidian, fondat în 1 842 1 organ al guvernului hanovrez. 
- 388. 

The 11/uslraled London News - publicaţie săptămînală, apare din 1 842. - 248, 
250 . 

. llluslrirle Zeitung - publicaţie săptămînală apărută din 1843 pînă în 1944 la 
Lei.pzig i spre jumătatea secolului al XIX-lea a avut o orientare moderat libe
rală. - 249. 

l.."Jndependance be/ge - cotidian, fondat în 1831 Ia Bruxelles 1 organ al libera
lilor. - 145, 149. 

Jahrbiicher vezi Deulsche Jahrbiicher fur Wissenschafl und Kunsl. 

Jahrbiicher vezi Deulsch-Franzosische Jahrbilcher. 

Jahrbiicher der Gegenwarl - publicaţie s ăptămînală, apărută din iulie 1843 pînă 
în 1848 la Stuttgart şi Tiibingen sub conducerea redacţională a teologului Al
bert Schwegler. - 399. 

Journal des Debals politiques el litleraires - cotidian, fondat în 1789 la Paris , 
în timpul monarhiei din iulie ca ziar al guvernului a fost organul burgheziei 

orleaniste ; în timpul revoluţiei din 1848 a susţinut concepţiile burgheziei con

trarevoluţionare, iar după lovitura de stat din decembrie 1851 a devenit orga
nul opoziţiei orleaniste moderate. - 79, 1 77, 250, 255, 349. 

Journal des Economisles. Revue mensue//e d'economie politique, el des queslion3 
agrico/es, manufaclurieres el commerciales - publicaţie lunară, apărută din 

1841 pînă în 1943 la Paris. - 44. 
Journal des Oslerreichischen Lloyd - cotidian, apărut din 1 836 pînă în 1854 l a  

Viena i organ s emioficial. - 323. 

44* 
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Karlsruher Zeitung - cotidian, fondat în 1757 ; în timpul campaniei .pentru, 
constituţia imperiului din 1849 a apărut ca organ al guvernu.lui provizoriu. din 
Baden. - 135. 

Kolnische Zeilung � cotidian, apărut (sub acest titlu) din 1802 pînă în 1945 ; în.. 
deceniul al 5-lea a fost organu.I burgheziei liberale, <idopt!nd o poziţie duşmă
noasă faţă de mişcarea revoluţionar-democrată ; în timpul revoluţiei din 1 848-
1 849 şi în perioada de reacţiune oare a urmat, zi arul a apărat politica [aşă, 
trădătoare a burgheziei prusiene liberale. - 61 , 132, 248, 326, 423, 560. 

Konig/iche Preussische Staats-Kriegs-und Friedens-Zeitung - cotidian, apărut·. 
(sub acest titlu) din 1752 pînă în 1850 la Konigsberg ; în deceniu.I al 5-lea :ziar 
burghez progresist. - 388. 

Konigsberger Zeitung vezi Kănigl-Preuss, Staats-Kriegs-und Friedens-Zeitung. 

Der Kosmos - publicaţie s ăptămînală; apărută în 1851 Ia Londra ca 
emigranţilor germani democraţi mic-burghezi, editat de Ernst Haug ; 
tori au fost Gottfried Kinkel, Arnold Ruge, Johannes Ronge, Heinrich 
Oppenheim şi Karl Tausenau. In total au apărut şase numere. 
521 . 

01:gan al 
cplabora
Bernhard 
238, 259, 

Ko21/ăny, hivatalos lap - cotidian, apărut din 1 848 pma în 1849 la Budapesta, 
D ebreţin şi Seghedin ca organ de presă al lui Kossuth. 222. 

Kreuz-Zeitung vezi Neue Preussische Zeitung. 

Leipziger A//gcmeine Zeitung - cotidian, apărut din 1837, pînă la 1 aprilie 1843 ; 
la începutul deceniului al 5-lea, ziar burghez progresist. A fost suspendat în 
Prusia prin hotărîrea guvernului dată la 28 decembrie 1842. - 396. 

· 

Literarische Zeitung - publicaţie s ăptămînală, apărută din 1034 pînă în 1849 • 
la Berlin ; a fost finanţat de guvernul prusian. - 400. 

Literatur-Zeitung vezi A//gemeine Literatur-Zeitung. 

Lithographische Correspondenz vezi Preussische Lithographische Correspondenz . . 

Lloyd vezi Journal des Osterreichischen Lloyd. 

The London Telegraph - cotidian, apărut în 1848 Ia Londra ; a avut o orientare· 
burgheză liberală. - 454. 

Mannheimer Abendzeitung - cotidian, apărut din 1842 pînă în 1849 ; fondat de· 
Karl Griin ; a avut o orientare radicală. � 135. 

Le Monileur Belge. Journal officiel - cotidian, fondat în 1831 Ia Bruxelles I ·  
organ a l  guvernului belgian. - 1 2 1 .  

The Morning Chronicle - cotidian, apărut din 1770 pînă î n  1862 l a  Londra ; 
organ al whigilor, Ia începutul deceniului al 6-lea organ al peeliştilor şi mai 
tîrziu al conservatorilor. - 212. 

Le National - cotidian, apărut din 1830 pînă în 1851 Ia Paris ; în deceniul 
al 5-lea organ al republicanilor burghezi moderaţi. - 42, 74, 95, 1 32, 253, 
349, 450. 
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National-Zeitung vezi Schweizerische National-Zeitung. 

Neue Deutsche Zeitung. Organ der Demokratie - cotidian, apărut de Ia 1 iu
lie 1 848 pînă la 1 aprilie 1849 Ia Darmstadt şi apoi pînă în 1850 Ia Frankfurt' 
pe Main ; redactorii ziarului au fost Otto Litning, Joseph Weydcmeyer şi 
Georg Giinther. - 476, 501 ,  566. 

Neue Preussische Zeitung - cotidian, apare din iunie 1848 la Berlin ca organ• 
al camarilei contrarevoluţionare de la curte şi al iuncherimii prusiene ; cunos-
cut şi sub denumirea de „Kreuz-Zeitung". - 273, 303, 498. 

Neue Rlieinische Zeitung. Organ der Demokratie - vezi adn. 133. - 132, 244, .  
283, 448, 465,  471 , 562. 

Neue R/1einische Zeitung. Politisc/1-okonomische Revue - vezi adn. 158. -
140, 247, 354, 481 , 509, 560. 

New-York Daily Tribune - vezi adn. 298. - 285, 3 1 3 ,  365, 527. 

New-Yorker Abendzeitung - apărut în deceniul al 6-lea al secolului al XIX-lea , .  
editat d e  emigranţii germani. - 360 ,  361. 

New-Yorker Statttszeitung - cotidian, apărut din 1834, ziar german democrat ;' 
ulterior organ al partidului democrat al S.U.A. - 280. 

Norddeutsche Zeitung - vezi Zeitung iiir Norddeutschland. 

T/Je Northem Star - publicaţie săptămînală, apărută din 1 317 pma m 1852, 
la început Ia Leeds iar din noiembrie 1844 la Londra ; fondatorul şi redactorul 
publicaţiei era Feargus Edward O' Connor ; în deceniul al 5-lea a fost condusă 
de Ge�ge Julian Harney ; organ principal al cartiştilor ; clin 1845 p!nă 
în 1 848 în această publicaţie au apărut mai multe articole ale lui Engels. -· 
108, 121 . 

Notes to the Peop/e - publicaţie săptămînală, apărută din 1 851 pma m 1852 
la Londra sub conducerea redacţională a lui Ernest Jones. Marx şi iEngels au: 
sprijinit această revistă a cartiştilor, au participat Ia redactarea şi editarea ei 
şi din il11lie 1851 pînă în aprilie 1 852 au publicat în ea mai multe articole. -
238, 284. 

Pariser Horen - publicaţie lunară, apărută în 1 847 la Paris sub conducerea 
reda<:ţională a lui German Măurer ; a avut o orientare burgheză-democra
tică. - 58. 

La Patrie - cotidian, fondat în 1841 Ia Paris ; în 1850 a susţinut interesele 
coaliţiei monarhiste ale aşa-numitului partid al ordinii ; după lovitura de stat 

din 2 decembrie 185 1 ,  organ al bonapartiştilor. - 149, 212. 

Le Pere Duchene - publicaţie apărută din 1790 pînă în 1794 la Paris sub con
ducerea redacţională a lui Jacques-Rene Hebert ; a exprimat opinia maselor· 
semiproletare de la oraş în timpul revoluţiei franceze. - 273. 

La Phalange. Revue de la science sociale - apărută din 1 832 pînă !n 1 849 Ia 
Paris ; de mai multe ori şi-a schimbat titlul, volumul, formatul şi regularitatea 
apariţiei ; organ al adepţilor foi Fourier. - 33. 

La Presse - cotidian, apărut din 1836 la Paris ; în timpul monarhiei din iulie 
a avut un caracter opoziţionist ; Îll 1848-1849 era organul republicanilor bur� 
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ghezi, în 1 849 a sprijinit pentru scurt timp pe bonapartişti ; după lovitura 
de stat din 2 decembrie 1851 ziarul a avut o atitudine critică faţă de-ai doilea 
imperiu ; din 1836 pînă în 1857 :f:mile Girardin a fost redactorul ziarului. -
104, 349. 

Preussische Lithographische Correspondenz - apărut Ia Berlin ; organ semi
oficial al ministerului prusian pentru afacerile externe. - 292, 318.  

Preussische Staats-Zeitung vezi Allgemeine Preussische Staats-Zeitung. 

Prometheus. Organ zur sozialen Reiorm - revistă scoasă în toamna anului 1846 
la Herisau în Elveţia de Hennann Piittman. (Probabil a aipămt numai numărul 
duMu 1 şi 2 din care cele mai multe exemplare trimise în Germania au fost 
confiscate ; apoi revista a fost suspendată de autorităţile germane) . - 46. 

Le Proscrii. Journal de la republique universelle - publicaţie lunară a Comi· 
tetului Central al demooraţiei europene, editată în 1850 Ia Paris (au apărnt două 
numere) ; din ;redacţie făceau parte Ledru-Rollin, Joseph Mazzini, Ernst 
Haug, Etienne Arago, Albert Darasz, Louis-Charles Delecluze, Stanislaw Wor
cell. (La sfirşitul lui octombrie 1850 a devenit publicaţia săptămînală „La Voix 
du Proscrit. Organ de �a republique universelle" şi a apărut pînă în sep
tembrie 1851 Ia Saiillt-Amand.) - 317. 

The Red Republican - publicaţie săptămînală, apărută din iunie pma m noiem
brie 1 850 sub conducerea cedacţională a lui Julian Hamey ; organ al cartişti
lor. - 150. 

La Reforme - cotidian, apărut din 1843 pma m 1850 la Paris ; organ al gru
pării democraţilor şi ;republicanilor mic-burghezi, . în frunte cu Ledru-Rollin, 
la care s-au raliat socialiştii mic-burghezi sub conducerea lui Louis Blanc ; 
din octombrie 1 847 pma m ianuarie 1848 Engels a publicat mai multe articole 
în acest ziar. - 95, 100, 191. 

Die Republik der Arbeiter - publicaţie săptămînală, apărută din 1850 pma 
în 1 855 la New York, editată de Wilhelm Weitling ; a exprimat opinii!e 
adepţilor comunismului egalitar utopic. - 228. 

Die Revolution - publicaţie s ăptămînală, editată în 1852 la New York de Joseph 
Weydemeyer ; din cauza greutăţilor financiare au apărut numai două numere 
(în ianuarie 1 852) ; în mai şi iunie 11852 Weydemeyer cu sprijinul lui Adolf 
Cluss a reuşit să mai scoată două numere ale revistei sub titlul „Die Revo
lution. Ei.ne Zeitschrift in zwangJosen Heften".  - 374. 

Revue vezi Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue. 

La Revue independante - publicaţie lunară socială-politică, apărută din noiem
brie 1 841 pînă în februarie 1848 la Paris ; redactorii ei erau Pierre Leroux, 
George Sand şi Louis Viardot ; se afla sub influenţa socialismului utopic. -

404. 

Revue Sociale, ou Solution pacifique du probleme du proletariat - publicaţie 
lunară, apărută din octombrie 1845 pînă în 1850 la Boussac şi Paris sub 
conducerea redacţională a lui Pierre Leroux ; organ al socialiştilor creştini. 
- 36. 
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Reynolds'Newspaper - publicaţie săptămînală fondată în 1850 la Londra de 
George William Mac-Arthur Reynold ; a avut o orientare radicală 1 la în
ceputul deceniului al 6-lea i-a sprijinit pe cartişti. � 361. 

Rheinische Jahrbucher zur gesellschaftlichen Reiorm - vezi adn. 22. - 26, 
4 1 3 '  418.  

Rheinische Zeilung fiir Polilik, Handel und Gewerbe - vezi adn. 24.  - 16,  
385, 401.  

Rheinischer Beobachter - cotidian, apărut din 1844 pînă la începutul lui 1848 
la Koln ; a avut o orientare conservatoare. - 70. 

Schnellpost vezi Deulsche Schnellposl fiir Europăische Zuslănde, offenlliches und 
sociales Leben Deutschlands. 

Schweizerische Nalional-Zeilung - cotidian, apărut din 1842 pînă în 1858 la 
Base!. - 1 62,  306. 

Le Siecle - cotidian, apărut din 1836 pma m 1939 la Paris ; 
al 5-lea al secolului trecut a împărtăşit opiniile acelei părţi 
ghezii care revendica numai reforme constituţionale moderate ; 
al 6-lea organ al republicanilor moderaţi. - 349. 

Staatszeilung - vezi New-Yorker Staatszeilung. 

Star vezi The Nort11ern Star. 

în deceniul 
a micii bur

în deceniul 

The Sun - cotidian, apărut din 1798 pînă în 1876 la Londra ; a avut un caracter 
burghez-liberal. - 249. 

Tages-Chronik - vezi Bremer Tages-Chronik. Organ der Demokratie. 

Telegraph fiir Deutschland - vezi adn. 26. - 17. 

Tl1e Telegraph vezi The London Telegraph. 

The Times - cotidian, fondat la 1 ianuarie 1785 la Londra sub titlul „Daily 
Universel Register• ,  apare de la 1 ianuarie 1788 sub numele „The Times" ; 
cel mai mare ziar englez de orientare conservatoare. - 200, 361 ,  455. 

Tribun vezi Der Volks-Tribun. 

Tribune - vezi New-York Daily Tribune. 

Tribune vezi Deutsche Tribune. 

Trier'sche Zeilung - fondat în 1757 la Trier, a apărut sub acest titlu din 1815 ; 
la începutul deceniului al 5-lea organ burghez radical, spre jumătatea deceruiu
lui al 5-lea a intrat sub influenţa „adevăraţilor• socialişti. - 75, 267. 

Veilchen. Hermlose Blătter fiir die moderne Krilik - publicaţie săptămînală, 
apărută din 1846 pînă în 1847 la Bautzen ; organ al „adevăraţilor" socia
lişti. - 75. 
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.Der Volks-Tribun - publicaţie s ăptămtn.ală, apăirută din 5 ianuarie pînă în 31 de
cembrie 1846 la New York, sub conducerea redacţională a lui Hermann 
Kriege. Organ al „adevăraţilor• socialişti germani. - 57, 58, 62. 

Vorwărts I - vezi adn. 5. - 13, 16, 429. 

'Weser-Zeitung - apărut din 1 844 pînă în 1930 la Bremen ; a susţinut opinia 
burgheză-liberală. - 165. 

'Westdeutsche Zeitung - apărut din 25 mai 1 849 pînă 1a 21 iulie 1850 la Koln, 
editat de Hermann Becker ; a avut o orientare democrată mic-buryheză. 
477, 493 . 

. Das Westphălische Dampfboot - publicaţie lunară, aipărută din ianuarie 1845 
pînă în decembrie 1 846 la Bielefeld şi din ianuarie 1847 pînă în martie 1848 
la Paderbom ; sub conducerea redacţională a lui Otto Liining ; organ al 
„adevăraţilor" sociailişti. 559 . 

.Zeitung fur Norddeutschland - ziar de dim.ineaţă, apărut din 1848 pină în 1872 
Ia Hanovra ; a avut o orientare liberală. - 340. 
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Indice de nume * 

A 

Adam - muncitor-pielar francez, b!an
quist, membru al societăţilor revo
luţionare secrete în perioada Mo
narhiei din iulie ; în 1 850 membru 
al comitetului Asociaţiei franceze a 
emigranţilor-blanquişti din Londra. -
148, 150, 1 78, 187. 

Adelung, Johann Cristoph (1 732-1 806) 
- filolog german, autor al mai mul
tor lucrări cu privire la etimologia 
şi gramatica limbii germane. - 39. 

Ahrens, Heinrich - muncitor german, 
adept al lui Weitling, unul dintre 
militanţii activi ai Ligii celor drepţi 
de la Paris. - 38. 

Albert (Martin, Alexandre) (1815-1895) 
- muncitor francez, socialist, unul 
dintre conducătorii societăţilor revo
luţiom1re secrete în perioada Mo
narhiei din iulie ; în 1848 membru 
al guvernului provizoriu. - 450. 

Alexandru I (1777-1825) tar al 
Rusiei (1801-1825) . - 231 .  

Alexandru Macedon (35�23 î.e.n.) 
vestit comandant de oşti şi om de 
stat din antichitate ; din 336 rege 
al Macedoniei. - 538. 

Alison, Sir Archibald (1792-1867) 
istoric şi economist englez, tory. 
517. 

Allard - democrat francez. � 1 17. 

Allsop, Thomas (1795-1880) - agent 
de bursă englez, publicist, a aderat 
la cartism ; în 1858 a finanţat aten
tatul lui Qrsini asu.pra lui Napoleon 
al III-iea. - 346. 

Amman, Chrlstoph Friedrich von (1766-
1 850) - teolog german, protestant. -
400. 

Andre, Felicite - persoană clilloscută 
de Engels la Paris în deceniul al 5-lea 
al secolului al XIX..Jea. - 448. 

Anneke, Friedrich (1818-1 872) - ofiţer 
de artilerie prusian, scos din armată 
în 1846 pentru convingerile sale po
litice ; membru al comunităţii din 
Koln a Ligii comuniştilor ; în 1 848 
unul dintre întemeietorii Uniunii 
muncitorilor din Koln ; redactor al 
lui „Neue Kolnische Zeitung•, membru 
al Comitetu�ui districtual al demo
craţilOT din Renania ; în 1849 loco
tenent-colonel în armata revoluţio
nară din Baden-Palatinat ; ulterior a 
participat la războiul civil din S.U.A. 
de partea statelor din nord. - 1 1!>, 
129, 489. 

Annenkov, Pavel Vasilievici (1812-
1887) - moşier liberal rus, literat ; 
în cursllil deselor sale călătorii în 
străinătate l-a cunoscut pe Marx. 
42, 420, 428--438, 446--447. 

* Cu asterisc sînt notate numele de familie ale adresanţilor lui Marx 
şi Engels în volumul de faţă. 
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Anselm de Canterbury (1033-1 109) -
teolog din evul mediu, reprezentant 
al scolasticii din perioada ei de în
ceput. - 385. 

Antoine, Gustave 
la Londra la 
al 6-Iea al 

- emigrant francez 
începutul deceniului 

secolllilui al XIX-iea ; 
cumnatul 
208, 523. 

lui Auguste Blanqui. 

Arago, Dominique-Frani;ois ( 1786-
1 853) - astronom, fizician şi mate
matician francez ; om politic bur
ghez ; în perioada Monarhiei din 
iulie membru al Camerei deputaţilor, 
republican ; în 1848 membru al gu
vernului provizoriu, a luat parte Ia 
reprimarea insurecţiei din iunie a pro
letariatului parizian. - 405, 450. 

Argoul, Antoine-Maurice-Apollinaire, 
conte de (1782-1858) - om de stat 
francez, în 1 830-1834 a ocupat o 
serie de p os turi ministeriale ; direc
tor al Băncii Franţei (1 834-1857) . 
- 367. 

Arminius (Armin) (17 î . e.n. - 21 e.n.) 
- conducător al cheruscilor, a con· 
dus lupta triburilor germanice împo
triva romanilor. A zdrobit în anul 
9 e.n. armata romană condusă de Va
rus în Pădurea Teutoburgică. - 39, 
342. 

A ttila (m. 453) - regele hunilor (433-
453) . - 147. 

B 

Baedeker, Julius Theodor (1814-1880) 
- editor şi librar progresist german ; 
în 1 845-1 846 a editat revista „Ge
s ellschaftsspiegel" .  - 7, 20, 23. 

Baillut - democrat belgian, în 1848 ca
sierul Asociaţiei democrate din Bru

xelles. - 1 1 8. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici (1814-

1876) - publicist şi revoluţionar rus, 

a partidpat J!a revoluţia din 1848-
1 849 din Germania ; unul dintre 

ideologii anarhismului ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Ml.Llloito
ri!or ; în 1 872, Ia Congresul de I a  
Haga, a fost exclus din Asociaţia 
Internaţională a Muncitorilor pentru 
aotivitate dezorganizatoare. - 8, 1 7, 
42, 81 , 445. 

Bamberger, Louis - emigrant german 
la Londra în deceniul al 6-Iea al se
colllilui al XIX-iea, redactor al lui 
„Deutsche Londoner Zeitun.g".  - 1145, 
162, 2 1 1 ,  2 1 8 ,  279-281 , 283, 285, 340, 
355, 486. 

Bamberger, Simon - bancher din !Lon
dra, tatăl lui Louis Bamberger. 
21 8 ,  279, 281.  

Barbaroux, Charles-Jean (1767-1794) -
militant al revoluţiei burgheze din 
Franţa de la sfîrşitul s ecolului al 
XVIII-iea, girondin. � 37. 

Barbes, Armand (1 809-1870) - revolu
ţionar francez, democrat mic-burghez , 
în perioada Monarhiei din iulie unul 
dintre conducătorii Societăţii secrete 
a anotimpurilor ; a luat iparte activă 
la revoluţia din 1848. In 1'!148 a fost 
ales deputat în Adunarea naţională 
constituantă ; condamnat la închisoare 
pe viaţă pentru participare I a  ac
ţiunea din 15 mai 1 848, a fost am
nistiat în 1 854 ; curlnd după am
nistiere a emigrat şi s-a retras din 
viaţa politică. - ! Bl .  

Baroche, Pierre-Jules (1802-1870) - om 
politic şi jurist francez, bonapartist ; 
înainte şi după lovitura de stat de la 
2 decembrie 1 851 a făcut parte din 
diferite guverne. - 176. 

Barrot, Camille-Hyacinthe-Odilon (1791-
1 873) - Oiill politic burghez francez ; 
în timpul Monarhiei din iulie s-a 
situat în fruntea opoziţiei dinia.stice 
liberale ; din decembrie 1848 pînă în 
octombrie 1 849 prim-ministru ; s-a 
sprijinit pe blocul contrarevoluţionar 
al fractiuniJor monarhiste. - 102, 
138. 363. 

Bartels, Adolphe (1 801-1 862) - publi
cist mic-burghez belgian, democrat ; 



Indice de nume 665 

din 1844 pină în 1846 redactor al 
ziarului „Debat Social". - 85, 87, 92. 

Bartels, Jules - avocat belgian, demo
crat mic-burghez ; fratele lui Adolphe 
Bartels. - 87. 

Barthelemy, Emmanuel (aprox. l BQ0-
1 855) - muncitor francez, blanquist, 
membru al societăţilor revoluţionare 
secrete în timpul Monarhiei din iu· 
lie ; a luat parte la insurecţia din 
iunie 1848 de la Paris, apoi a emi
grat în Anglia ; unul dintre con
ducătorii Asociaţiei franceze a emi· 
granţilor blanquişti din Londra ; a 
aderat la fracţiunea sectară Willich
Schapper ; în 1855, fiind acuzat de 
omor, a fost executat. 1 46, 148, 
151 , 1 77, 179, 183, 1 88, 194, 200, 201 ,  
209, 212-213, 215, 327. 

Bastiat, Frederic (1801-1 850) - eco
nomist francez, a propovăduit ar

monia intre clase în societatea capi
talistă ; „exponentul cel mai plat al 
apologeticii economiei politice vul
gare şi care, de aceea, o putea re

prezenta cel mai bine" (Marx). -

355. 

Bastide, Jules (1800-1879) - om po

litic ş i  publicist burghez francez, unul 
dintre redactorii ziarului burghezo
republican „Le National " (1836--1846) 1 
ministru de externe şi deputat în 
Adunarea naţională constituantă 
(ma i-decembrie 1848). 63. 

Bauer, Bruno (1809-1882) filozof 
idealist german, publicist, a studiat 
istoria religiilor ; unul dintre cei mai 

de seamă tineri hegelieni, radical 

burghez ; după 1866 naţional-liberal. 

- 6 ,  17, 25, 78, 342, 379, 381 ,  384, 

389, 394, 399, 400, 408-409. 

Bauer, Edgar (1820-1886) publicist 

german, tinăr hegelian ; după revo· 
luţia din 1 848-1849 a emigrat în 
Anglia ; după amnistia din 1 861 func· 

ţionar prusian ; fratele lui Bruno 
Bauer. - 6, 17, 25, 34 1 ,  391. 399. 

Bauer, Heinrich - militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti germane, unul 
dintre conducătorii Ligii celor drepţi,  
membru al Organului centrilll al Ligii 
comuniştilor ; de profesiune cizmar ; 
în 1 851 a emigrat în Australia. 
1 17, 1 43, 1 46, 1 62, 344, 559. 

* Bauer, Louis - medic german, în 
1 848 deputat în Adunar.ea naţională 

prusiană din partea districtului Stolpe 
(aripa stingă) ; în 1 849 a plecat la 
Londra, unde a aderat la ce;rcurile 
burgheze ale emigranţilor germani. 
- 305, 306, 308, 482, 498. 

Bayard, Pierre du Termii, seigneur di; 
(aprox. 1475-1524) - cavaler fran
cez ; datorită vitejiei şi nobleţei sale 
a fost numit „Cavalerul fără de 
teamă şi fără de prihană • .  - 178. 

Bayer, Karl ( 1 806-1883) - filozof idea
list german. - 379. 

Beck, Wilhelmine (m. 1851) - aven
turieră austriacă - se dădea drept 
baroneasă şi informatoare politică a 
lui Kossuth ; agentă a poliţiei aus
triece şi a celei engleze. - 220, 319. 

Becker, August ( 1814-1871) - publi· 
cist german, membru al Ligii celor 
drepţi din Elveţia, adept al lui Weit· 
ling ; a luat parte la revoluţia din 
1 848-1 849 din Germania ; la începu
tul deceniului al 6-lea a emigrat în 
S.U.A., unde a colaborat la presa 
democrată. - 38. 

* Becker, Hermann Heinrich {„Becker 
cel Roşu") (1820-1885) - jurist ş i  
publicist german, unul d intre con· 
ducătorii Ligii muncitorilor şi patro
nilor din Kiiln, membru al Comitetu
lui districtual al democraţilor din re· 
giunea renană ; editorul lui „West· 

deutsche Zeitung" (mai 1849-

iulie 1 850) ; din 1850 membru al 
Ligii comuniştilor, unul d intre incul· 
paţi în procesul comuniştilor de la 
Kiiln (1852) ; mai tirziu naţional-libe

ral. - 131,  1 62, 164, 179, 180, 208, 

215, 234, 247, 258, 261 ,  480, 494, 505--

512, 537, 542, 567. 
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illecker, Johann Philipp (1809-1886) -
perier, a participat Ia mişcarea de
mocratică din deceniile al 4-lea şi 
al 5-lea din Germania şi Elveţia ; 'ca 
·ofiţer în armata elveţiană a partici
pat I a  războiul împotriva Sonderbun
dului ; a participat activ la revoluţia 

0din 1846--1849 ; în timpul insurecţiei 

din Baden-Pai!atinat a comandat mili
ţia populară din Baden ; după înJrîn

•gerea revoluţiei a emigrat din Ger
·mania ; în deceniul al 7-Iea, unul 
dintre conducătorii renumiţi ai A.so
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor ; 
a participat la toate congresele aces

>tei Asociaţii. A corespondat cu Carol 
Farcaş, căruia i-a trimis la 1 ianua
rie 1869 carnetul de primire în Inter
naţională, împreună cu alte zece do
cumente de primire a noi membri ; 
redactor al revistei „Der Vorbote• 
(1866---1871) ; prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. - 229, 
487. 

.Becker, Max Joseph (m. 1 896) - ingi
ner din Renania, democrat mic-bur
ghez, în 1849 a luat parte la insu
recţia din Baden-PaJatinat, după în
frîngerea căreia a emigrat în Elveţia, 
iar mai tîrziu în S.U.A. - 192, 529. 

l3cckerath, J-lermann von (1801-1 870) -
bancher german, unul dintre liderii 
burgheziei libera.Ie renane ; în 1048 
deputat în Adunarea naţională de Ia 
Frankfurt (centrul de dreapta) ; în 
august-septembrie 1848 ministru de 
finanţe în guvernul imperial. - 273, 
533. 

Bem, Jozef (1 795-1850) - general şi 
luptător pentru libertate polonez ; 
unul dintre conducătorii răscoalei din 
Polonia din 1830-1831 ; în octom
brie 1848 a luat parte la apărarea 
Vienei revoluţionare; în 1849 a fosl 
unul dintre comandanţii armatei revo
luţionare ungare. A militat pentru 
unirea fOTţelor revoluţionare române 

şi maghiare. Ulterior a intrat în ar
mata turcă. - 180, 181 , 1 84, 517. 

JBentham, Jeremy (1748-1832) - socio
log englez, te&etician al utilitarismu
lui. „Un geniu al prostiei burgheze" 
(Marx) . - 10, 25. 

Beranger, Pierre-Jean de (1 780-1857) _ 
unul dintre cei mai de seamă poeţi 
democraţi francezi, autorul unor sa
tire politice. - 36. 

Bergenroth, Gustav Adolph ( 1 813-
1869) - istoric ş i  publicist german, 
democrat mic-burghez ; a participat 
la revoluţia din 1848-1849 ; în 1850 
a emigrat din Germania. - 2 1 .  

Bermbach, Adolph (1821-1875) - jurist 
la Koln, democrat, deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt . 
martor al apărării în procesul comu� 
niştilor de la Koln (1852) , a fost în 
corespondenţă cu Marx, ulterior li
beral. - 27 1 ,  275. 

Bernadotte, Jean-Baptiste-Jules (1 763-
1 844) - mareşal francez ; mai tîrziu 
rege al Suediei şi Norvegiei sub 
numele Carol a.I XIV-iea (1818--1844). 
- 398. 

Bernard, Simon-Fran9ois (181 7-1862) -
om politic francez, republican ; a emi
grat în Anglia ; în 1858 a fost acu
zat de guvernul francez de complici
tate la atentatul lui Orsini împotriva 
lui Napoleon al III-iea, dar Tribunalul 
penal suprem englez (Old Bailey) I-a 
achitat. - 367. 

Bernays, Karl Ludwig (1815-1879) 
publicist radical german, în 1 844 re
dactor la ziarul emigranţilor germani 
din Paris „Vorwărts ! " ,  care apărea 
cu colaborarea nemij locită a lui 
Marx ; după revoluţia din 1 848-1849 
a emigrat în S.U.A. - 6, 16, 17, 23, 
31 , 33, 34, 38, 40, 42, 46, 5 1 ,  66, 68, 
73-75, 78--80, 83, 95, 415, 440. 

Berryer, Pierre-Antoine (1790-1868) 

avocat şi om politic francez ; în 

timpul celei de-a doua Republici 

deputat în Adunarea constituantă şi 

în cea 1egislativd. ; legitimist. - 349, 

363. 
Berthold, O tto - fost subofiţer pru

sian ; după revoluţia din 1 848-1 849 

a fost în legătură cu Willich şi 

Schapper. - 348, 352. 
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.Beta, Heinrich (pseudonim Bettziech) -
ziarist german, democrat mic-burghez, 
emigrant la Londra, adept al lui Kin
kel. - 537. 

.Beust, Friedrich von (1817-1899) 
ofiţer prusian, din cauza convingeri
lor sale politice a trecut în rezervă ; 
în 1848 a fost membru al comitetului 
Uniunii muncitorilor din Koln, redac
tor la „Neue Kolnische Zeitung" (sep
tembrie 1848 - februarie 1849) ; în 
octombrie 1 848 delegat din partea 
Uniunii muncitorilor din KOln la cel 
de-al doilea Congres al democraţilor, 

ţinut la Berlin, unde a susţinut un pro
gram care coincidea aproape în în
tregime cu „Revendicările Partidului 
Comunist în Germania" ; în 1 849 a 
luat parte la insurecţia din Baden-Pa
latinat, apoi a emigrat în Elveţia, 
unde a fost profesor de pedagogie. -
466. 

Biedermann, Karl ( 18 12-1901) - istoric 
şi publicist german, liberal moderat ; 
în 1848 membru al Adunării naţionale 
de Ia Frankfurt (centru) ; mai tirziu 
naţional-libera!. - 44. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis (181 1-1882) -
sodalist mic-burghez, ziarist şi is
toric francez ; în 1 848 membru al gu
vernului provizoriu şi preşedinte al 
conusie1 de la Luxembourg ; s-a si
tuat pe o poziţie de conciliere între 
clase şi de pactizare cu burghezia ; 
în august 1848 a emigrat în Anglia 
şi a fost unul dintre conducătorii 
emigraţiei mic-burgheze de la Lon
dra. - 71,  81 ,  93-98, 100, 101,  103, 
104, 107, 1 1 0-1 13, 178-183, 1 87-191,  
1 94, 198-201, 207, 212, 213,  215,  232, 234, 235, 293, 298, 300, 303, 364-368, 
370, 450--451, 484, 523, 524, 548. 

* Blank, Karl Emil ( 1817-1893) - ne
gustor german, în deceniul al 5-Iea 
şi  al 6•lea s-a apropiat de concepţiile 
socialiste ; cumnatul lui Friedrich En
gels. - 5, 17, 29, 123, 125, 137, 4 1 7, 
4 19, 448-456, 506--507, 549. 

* Blank. Marie {1824-1901) - sora Iul 
Friedrich Engels, din 1 845 soţia lui 
Karl Emil Blank. - 5, 4 16--417, 449, 
454, 455, 507, 548--549. 

Blank, Wilhelm (1 821-1892) - coleg 
de şcoală al lui Friedrich Engels, mai 
tirziu negustor. - 7. 

Blanqui, Louis-Auguste (1 805-1881) -
revoluţionar francez, comunist uto
pist, organizatorul mai multor so
cietăţi secrete şi a numeroase conju
raţii ; a luat parte activă Ia revo
luţiile din 1 830 şi 1848 ; conducătorul 
Societăţii secrete a anotimpurilor ; 
militant de seamă al mişcării munci
toreşti revoluţionare din Franţa ; a 
petrecut 36 de ani în închisoare ş1 m 
coloniile de deportaţi. - 1 8 1 ,  207, 
209, 212, 213, 235, 522. 

* Blind, Karl (1826-1907) - scriitor şi 
ziarist german, democrat mic-burghez, 
a participat Ia mişcarea revoluţionară 
din 1 848-1849 din Baden ; în dece
niul al 6-Iea a fost unul dintre con
ducătorii emigranţilor mic-burghezi 
germani de Ja Londra ; ulterior na
ţional-libera!. - 135, 341 , 344, 481,  
503-504. 

Bloss, Rudolph Cuno - gravor german, 
a participat la mişcarea democratică 
din deceniul al 5-lea al sacolului 
al XIX-iea. - 1 19,  122. 

Bliicher, Gebhard Leberecht, prinţ de 
( 1742-1 819) general-feldmareşal 
prusian ; în 1793-1794 a luat parte 
la  campania împotriva Republicii 
Franceze ; în 1806 şi 1813-1815 a 
comandat trupele în războaiele împo
triva lui Napoleon I ; decepţionat de 
trădarea intereselor naţionale ale po
porului german de către principi, s-a 
retras la moşia sa. A fost cel mai 
popular comandant de oşti din timpul 
războaielor de eliberare, supranumit 
de soldaţii prusieni şi ruşi „Mare
şalul Inainte". - 559. 

Bluntschli, Johann Caspar (1 808-18811 
- jurist şi om politic reacţionar el• 
veţian ; unul dintre organizatorii per
secuţiilor poliţieneşti împotriva parti
cipanţilor Ia mişcarea revoluţionară ; 
în 1843 membru al comisiei pentru 
anchetarea activităţii emigranţilor 
germani din Elveţia, creată de gu
vernul elveţian ; autorul raportului 
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acestei comisii publicat în 1843. -
404. 

Băhler - emigrant german la Londra 
în deceniul al u-Iea al secolului 
al XIX-iea. - 305. 

Bohnstedt - jurist german, democrat 
mic-burghez, în 1848 unul dintre ac
ţionarii lui „Neue Rheinis<:he Zei
tung•. - 125. 

Borkheim, Sigismund Ludwig (1&25-
1 885) - rpublicist democrat german ; 
în 1 849 a luat parte la insurecţia din 
B aden-Palatinat, după a cărei înfrîn
gere a emigrat din Germania ; din 
1 851 negustor Ia Londra ; Ia începutul 
deceniului al 6-Iea a aderat Ia emi
graţia mic-burgheză de la Landu ; 
din 1860 a întreţinut relaţii de prie
tenie cu Marx şi Engels. - 305. 

Born, Stephan (pe numele adevărat Si
mon Buttermilch) (1824-1898) - zeţar 
german, membru al Ligii comunişti
lor ; în timpul revoluţiei din 1 848-
1 849 din Germania s-a manifestat ca 
unul dintre primii reprezentanţi ai 
reformismului în mişcarea muncito
rească din Germania. După revoluţie 
s-a îndepărtat de mişcarea muncito
rească. - 98, 107-110, 559. 

Borne, Karl Ludwig (1 786-1837) - pu
blicist şi critic german, reprezentant 
al opoziţiei mic-burgheze radicale ; 
au torul „ Scrisorilor din Paris• ,  prin 
care a făcut cunoscute germanilor 
evenimentele revoluţionare din Franţa. 
Spre sfirşitul vieţii adept al socialis
mului creştin. - 420. 

* Bornstedt, Adalbert von (1808-1851) 
- publicist german, democrat mic
burghez ; in 1 847-1848 redactor-editor 
al lui „Deutsche-Briisseler-Zeitung". 
Membru al Ligii comuniştilor, a fost 
exclus din Ligă in martie 1 848 ; după 
revoluţia din februarie 1 848 este unul 
dintre conducătorii Asociaţiei demo

crate germane din Paris r In 1 848 
participă la organizarea legiunii de 
voluntari a emigranţilor germani din 
Paris, care a luat parte la răscoala 

din Baden din aprilie 1848 ; în de
ceniul al 5-lea a devenit agent secret 
al guvernului prusian. - 84-92, 98, 
102, 109-1 13, 1 19, 441 ,  452, 453. 

Bărnstein, Arnold Bernhard Karl (1808-
1 849) - democrat mic-burghez ger
man, unul dintre conducătorii legiunii 
de voluntari a emigranţilor germani 
din Paris ; în aprilie 1 848 a luat parte 
la răscoala din Baden. - 559. 

* Bornstein, Heinrich ( 1805--4892) -
publicist german, democrat mic-bur
ghez ; din 1842 a trăit �a Paris, în 
1844 editorul şi  unul dintre redactorii 
ziarului panz1an „Vorwărts I "  ; în 
l 84e a emigrat în S.U.A. ; fratele lui 
Arnold Bernhardt Karl Bornstein. 
34, 66, 73, 74, 80, 410--414. 

Bourbon dinastie regală în Franţa 
(1589-1792, 1 814-1815 şi 1815-1830)_ 
- 8 1 .  

Braunschweig, Karl Friedrich Augusr 
Wilhelm (1804--1873) duce de 
Braunschweig din 1 823 ; detronat la 
începutul lunii septembrie 1830, a 
emigrat din ţară ; a încercat să ajungă 
din nou la putere cu ajutorul unor 
state europene ; în deceniul al 5-Iea 
şi al 6-Iea a întreţinut legături cu 
elemente democratice din emigraţie ; 
a editat „Deutsche Londoner Zeitung• _ 
- 150, 533. 

Bray, John Francis (1809-1 895) - eco
nomist englez, socialist utopist, adept 
al lui Robert Owen ; de profesiune 
muncitor tipograf. - 75. 

Bremer, Fredrika (1801-1865) - scrii
toare burgheză suedeză, creatoarea 
genului aşa-numitului roman de fa. 
milie suedez. - 72. 

Brenlano, Lorenz Peter (1813-1 891 )  -
avocat Ia Mannheim, democrat mic
burghez ; în 1 848 membru al Adunării 
naţionale de la Frankfurt (aripa 
stingă) ; în 1 849 şeful guvernului pro
vjzoriu din Baden. După înfrîngerea 
insurecţiei din Baden-Palatinat a emi
grat in Elveţia, iar apoi în Ame
rica. - 532. 
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Breyer, Friedrich Albert (1812-1876) -
liberal german, în deceniul al 5-Iea 
n:iedi!! la Bruxe11es, membru al Aso
ciaţiei democrate din Bruxelles. 
83 , 1 1 7, 1 1 8 ,  120. 

Bricourt, Jean-Joseph (1 805-1857) 
funcţionar j udecătoresc belgian, de
moc:rat burghez, î n  1847-1848 mem
l:iru. al Camerei deputaţilor din Belgia. 
- 1 2 1 .  

Brockhaus, Heinrich (1804-1874) - edi
tor german, proprietarul unei librării 
şi edituri din Leipzig. - 46. 

Broglie, Achille-Charles-Leonce-Victor, 
duce de ( 1 785-1870) - om de stat 
francez, prim-ministru ( 1 &35-1836) , 
deputat . în Adunarea naţională Ie
gis.Ia tivă (1 849-1851 ) ,  or!Banist. 
349. 

Briiggemann, Karl Heinrich (1810-1887) 
- economist şi publicist burghez ger
man, liberal ; intre 1845 şi 1 855 redac

. tor-şef al lui „Ktilnische Zeitung".  -
232, 3'20. ' 

Bruhn, · Karl von (n. 1803) - ziarist 
german, membru al Ligii comunişti
lor, din care a fost exclus în 1850 ; 
adept al tracţiunii sectare aventuriste 
WH!ich-Schapper ; mai tîrziu adept 
al lui Lassalle ; redactor I a  „Nord
stern • din Hamburg. - 530, 561. 

Brutus, Marcus lunius (aprox. 86--42 
i.e.n.) - om de stat roman, unul 
dintre iniţiatorii conspiraţiei republi
cane aristocratice împotriva Uui Iuliu 
Cezar. - 1 8 1 ,  232, 323. 

Bucher, Lothar (1817�1892) - func
ţionar prusian, publicist ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională din 
Prusia (centrul de stinga) ; după în
fringerea revoluţiei din 184�1849 a 
emigrat la Londra ; mai tîrziu na
ţional-liberal ; partizan al lui Bis
marck. 192, 2 1 1 ,  215, 309, 3 1 5. 

Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin 
(1796-1 865) - istoric şi om politic 
francez, republican burghez, unul 
dintre ideologii socialismului creştin. 
- 36. 

Bugeaud de la Piconnerie, Thomas-Ro
bert (1 784-1849) - general francez, 
din 1 843 ma�eşal al Franţei ; orlea
nist, membru al Camerei deputaţilor 
în perioada Monarhiei din iulie ; co
mandantul trupelor care în 1834 au 
infrint răscoala republicană de la 
Paris ; unul dintre organizatorii răz
boaielor de cucerire din Algeria şi 
Maroc ; din 1841 pină în 1847 guver
nator general al Algeriei, în 1848-
1 849 comandant suprem al armatei 
din Alpi, deputat în Adunarea na
ţională legislativă. - 451 . 

Buhl, Ludwig Heinrich Franz (1814 -
aprox. 1 882) � publicist german, 
tinăr hegelian. - 10. 

Biilow, Dietriclz Heinrich, baron de 
(1757---<1807) ofiţer prusian, au
torul unor scrieri militare. - 224. 

Biilow, Friedrich Wilhelm, conte Den
newitz ( 1 755-1 816) - fratele pre
cedentului ; general prusian, a luat 
parte la războaiele împotriva Franţei 
napoleoneene. - 224. 

Biilow - Cummerow, Ernst Gottfried 
Georg von (1 775-1 851) - publicist 
şi om politic german, exponent al 
ideilor iuncherilor prusieni. - 383. 

Bunsen, Christian Karl Josias, baron 
de (1 791-1860) - diplomat prusian, 
publicist şi teolog, apropiat al 
cercurilor de la curtea Prusiei, am
basador Ia Londra (1842-1854). -
284. 

Biirgers, Heinrich (1820-1878) - pu
blicist radical german ; în 1842-
1843 colaborator la „Rheinische Zei
tung" ; în 1848 membru al comunităţii 
din Koln a Ligii comuniştilor ; în 
184�1849 membru al redacţiei lui 
„Neue Rheinische Zeitung• ; din 1850 

membru în Organul central al Ligii 
comuniştilor ; în 1852, fiind socotii 
unul dintre principalii acuzaţi în pro
cesul comuniştilor de Ia Koln, a fost 
condamnat Ia şase ani închis oare ; 
ulterior progresist. 9, 23, 25, 
47, 1 15, 122, 125, 131 , 239, 244, 258, 
261 ,  266, 273, 355, 4 1 2, 425, 439, 505, 
514. 
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Burns, Lizzy (Lizzie) ( 1 827-1878) 
muncitoare irlandeză, participantă la 
mişcarea de eliberare naţională din 
Irlanda, a doua soţie a lui F. Engels, 
sora lui Mary Burns. - 1 62. 

Burns, Mary (m. 1863) - muncitoare 
irlandeză, prima soţie a ·lui Friedrich 
Engels. - 109, 162, 169, 262, 419. 

Butz, Gustav - editor german la Haga 
în deceniul al 5-lea al secolului 
al XIX-lea. - 15. 

c 
* Cabel, Etienne (1788-1856) - jurist 

şi publicist francez, comunist utopist ; 
autorul romanului utopic „Călătorie 
în !caria" ; în 1 841-1 849 redactor al 
ziarului „Le Populai re". - 32, 80, 95, 
298, 452-453. 

Caesar/ Caius Iulius (aprox. 100-44 
î.e.n.) - mare general şi om de stat 
roman. - 1 84. 

* Campe, Johann Julius Wilhelm (1792-
1867) - librar şi editor german, din 
1 823 unul dintre proprietarii editurii 
hamburgheze „Hoffmann şi Campe" ; 
în deceniul al 4-lea a editat lucrările 
scriitorilor din grupul „Tinăra Ger
manie". - 234, 342, 389, 410, 4 1 8. 

Camphausen, Ludolf (1 803-1890) 
bancher din Koln, unul dintre li
derii burgheziei liberale renane ; 
prim-ministru al Prusiei (din martie 
pină în iunie 1848) a dus o politică 
trădătoare, de conciliere cu forţele 
reacţionare. - 455. 

Capefigue, Jean-Baptiste-Honore-Ray-
mond (1 802--J 872) - publicist şi is
toric francez ; monarhist. - 8 1 .  

Caperon, Paulin - emigrant francez, l a  
începutul deceniului al 6-lea a l  seco
lului al XIX-lea membru al comitetu
lui Asociaţiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra. - 148, 1 5 1 ,  
567. 

Carlier, Pierre-Charles-Joseph (1 799-
1858) - prefect de poliţie din Paris 
(1 849-1 85 1),  bonapartist. - 346, 349. 

Carlyle, Thomas (1795---1881) - scriitor 
englez, istoric şi filozof idealist, a 
propovăduit cultul eroilor ; a criticat 
burghezia engleză de pe poziţiile ro
mantismului reacţionar ; a aderat la 
partidul tory ; duşman făţiş al mişcării 
muncitoreşti. - 6, 328. 

Carnap, Johann Ado/ph - funcţionar 
prusian, în 1837-1851 primar prin
cipal al Elberfeldului. - 21 . 

Carnat, Lazare-Nicolas (1753--1823) 
matematician şi fizician francez, spe
cialist în probleme mili tare, om po
litic şi republican burghez ; în timpul 
revoluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, la 
început iacobin, a fost unul dintre 
organizatorii apărării Franţei Împo
triva coaliţiei statelor europene ; ulte
rior a luat parte la lovitura de stat 
contrarevoluţionară de la 9 termidor 
1 794. - 364. 

Castiau, Adelson (1 804---1 879) - avocat 
şi om politic belgian, democrat bm
ghez, intre 1843 şi 1848 membru în 
Camera deputaţilor. - 114,  121. 

Calo, Marcus Porcius (Cato cel Bătrîn) 
(234-149 î.e.n.) - om politic şi scrii
tor roman, a luptat pentru apărarea 
privilegiilor aristocraţiei ; ales censor 
în 184 î.e.n. a fost supranumit, din 
cauza severităţii sale, Cato Censo
rul. - 310. 

Caussidiere, Marc (1 808-1861) - de
mocrat mic-burghez francez, partici
pant la răscoala din 1834 de la 

Lyon ; în timpul Monarhiei din iulle, 
unul dintre organizatorii societăţilor 
revoluţionare secrete ; după revoluţia 
din februarie 1848, prefect de poliţie 
al Parisului, deputat în Adunarea 
constituantă ; în iunie 1848 a emi
grat în Anglia. - 232, 364. 

Cavaignac, Louis-Eugene ( 1 802-1 857) 
general şi om politic francez, repu
blican burghez moderat ; în deceniul 
al 4-lea şi al 5-lea a luat parte la 
ri!izboiul de cucerire a Algeriei ; după 
revoluţia din februarie 1 848 guver
nator al Algeriei ; s-a remarcat prin 
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metodele barbare de ducere a răz
boiului ; din mai 1 848 ministru de 
război al Franţei ; a înăbuşit cu cru
zime extraordinară insurecţia din 
iunie a muncitorilor parizieni ; şeful 
puterii executive (iunie-decembrie 
1 848). - 247, 249, 253, 259, 334, 337, 
350, 363. 

Cervantes de Saavedra, Miguel ( 1 547-
1616) - mare scriitor realist spa
niol. - 279. 

Changarnier, Nicolas-Anne-Theodule 
(1 793-1877) - general şi om de stat 
francez, monarhist ; în 1 B48-1849 de
putat în Adunarea constituantă şi in 
cea legislativă ; după iunie 1 848 co
mandant al Gărzii naţionale şi al gcu
nizoanei din Paris ; a ordonat repri

marea demonstraţiei paşnice din 13 iu
nie 1 849 ; după lovitura de stat de l a  
2 decembrie 1851 a fost expulzat din 
Franţa. - 250, 253, 346, 349, 350, 
363. 

Christ, A. - publicist, autorul u.nei 
broşuri despre taxele vamale protec
ţioniste. - 520, 526. 

Christian al Vlll-lea (1786-1848) 
rege al Danemarcei (1 839-1848). 
48. 

Christiansen, Johannes ( 1809-1853) -
jurist, istoric al dreptului roman, pro
fesor la Universitatea din Kiel. -
384. 

Cicero, Marcus Tullius (1 06-43 î.e.n.) 
- om politic roman, scriitor şi ora
tor, filozof eclectic. - 210. 

Clark, Thomas (m. 1857) - lider car

tist ; după l848 reformist, unul din
tre conducătorii Ligii cartiste na

ţionale. - 169, 1 8 1 .  

Clausewitz, Karl von (1 780-1831) -
general prusian şi eminent teoretician 
militar ; în 1812-1 814 a servit în 

armata rusă. - 517. 

Clouth, Wilhelm - proprietarul unei 
tipografii din Koln, în care de l a  

1 iunie pînă l a  2 7  august 1848 a fost 

45 - Marx-Engels - Opere, voi. 27 

tipărit „Neue Rheinische Zeitung" . -
455. 

* Cluss, Adolf (m. după l fl89) - in
giner german, membru al Ligii comu
niştilor, în 1848 secretar al Asocia
ţiei culturale a muncitorilor din 
Mainz ; în 1 849 a emigrat în S.U.A. ; 
funcţionar la serviciul amiralităţii de 
Ia Washington ; în deceniul al 6-Iea 
a întreţinut o corespondenţă regulată 
cu Marx şi Engels ; a colaborat Ia 
diferite ziare muncitoreşti şi demo
crate care apăreau în limba germană, 
engleză şi americană. - 360, 543 -
544, 551 . 

Cobbet, William (1 762-1835) - om 
politic şi publicist englez de origine 
ţărănească ; reprezentant marcant al 
radicalismului mic-burghez ; a luptat 
pentru democratizarra regimului po
litic din Anglia. - 99. 

Cobden, Richard (1 804-1 865) - fabri
cant din Manchester, liberal, adept 
al liberului schimb, unul dintre fon
datorii Ligii împotriva cerealelor ; 
membru al parlamentului. 139, 
1 77, 239, 474, 476. 

Cohen - soţia lui Karl Blind. - 341 ,  
344. 

Columb, Cristofor (Colombo, Cristoforo} 
(1451--1 506) - navigator renumit, 
descoperitorul Americii ; genovez de 
origine, a fost în serviciul Spaniei. 
- 545. 

Confucir1s (551-479 î.e.n.) - renumit 
filozof antic chinez, a creat o teorie 
etică-politică progresistă pentru vre
mea lui. - 535. 

Considerant, Victor (1 808-1 893) - pu
blicist francez, socialist utopist, dis
ctpol şi adept al lui Fourier. - 7 1 ,  
287. 

Costa Cabral, An tonio Bernardo da 
( 1 803-1889) om de stat reac
ţionar portughez, lider al partidului 
burghezo-monarhist, şeful guvernului 
(1 842-1 846, 1849-1851 ) .  - 250. 

Cotta, Johann Georg (1796--1863) -
editor, din 1832 proprietarul marii 
edituri Cotta. - 281 , 342. 
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Cousin, Victor (1792-1867) - filozof 
idealist francez, eclectic. - 402. 

Cremieux, Adolphe (1796-1880) 
avocat şi om politic bUJrghez fran
cez, în deceniul al 5-lea liberal ; în 
perioada revoluţiei din 1848 membru 
all guvernului provizoriu, in perioada 
celei de-a doua Republici deputat in 
Adunarea constituantă şi in cea le
gislativă. - 450. 

Cromwell, Oliver (1 599-1658) - om de 
stat englez ; conducătorul burgheziei 
şi al nobilimii îmburghezite in pe
rioada revoluţiei burgheze engleze din 
secoluI al XVII-lea ; din 1 653 pînă fn 
1658 lord-protector (şeful statului) al 
Angliei, Scoţiei şi Irlandei. - 1 79, 
•217. 

Crilger, Hermann (1 820-1850) - emi
grant german, fa •1847 membru al 
Asociaţiei democrate din Bruxelles. -
84--86, 88-9 1 .  

Culpeper, Sir Thomas (1578-1662) 
economist burghez englez, adept al 
mercantilismului. - 358. 

D 

Damm - democrat mic-burghez ger
man ; în 1849 preşedinte al Adunării 
constituante din Baden ; ulterior a 
emigrat în Anglia . - 305. 

Dana, Charles Anderson (1819-1897) -
ziarist rprogresist american ; din de
ceniul al 5-lea pînă în deceniul al 
7-lea redactor la „New-York Daily 
Tribune" şi Ia „New American Cyclo
paedia" . - 324, 360, 365, 527, 540, 

550, 551. 

* Daniels, Amalie (1 820-1895) - soţia 

lui Roland Daniels. - 540. 

* Daniels, Roland (1819-1855) - medic 
german, membru al comunităţii din 

Koln a Ligii comuniştilor, din 1850 

membru al Organului central al Ligii 
Comuniştilor, unul dintre inculpaţi în 

procesul comuniştilor de la KOln 

(1852), achitat de Curtea cu juri 1 

prieten al lui Marx şi Engels. -
46, 1 1 5 ,  199, 220, 224, 232, 235, 258, 
261 ,  262, 266, 276, 344, 423, 439, 481 ,  
514, 515, 5 1 8, 540. 

Dante Alighieri (1 265--1321) - scriitor 
italian ; unul dintre cei mai mari 
poeţi ai lumii. - 341, 386. 

Danian, Georges-Jacques 
- remarcabil om politic 
revoluţiei franceze, lider 
dreapta a iacobinilor. -

(1759-1794) 
in perioada 
al aripii de 
37, 364. 

Darasz, Albert (1808-1852) - militant 
al mişcării poloneze de eliberare na
ţională ; a luat parte la răs coala din 
183()-,183 1 ,  militant activ al organiza
ţiilor democrate ale emigranţilor po
lonezi, membru al Comitetului cen
tral al democratiei europene. - 151.  

Daul, A.  - democrat mic-burghez ger
man, a luat parte la insurecţia din 
1849 din Baden-Pa!atinat. - 487. 

Decker democrat mic-burghez ger-
man ; după revoluţia din februarie 
1848 membru al Asociaţiei democra
te germane din Paris . - 559. 

Decker, Karl von (1784-1 844) - ge
neral german, autorul unor scrieri 
militare. - 225, 529. 

Delessert, Gabriel-Abraham-Marguerite 
(1786-1858) - 1pr-efectul poliţiei din 
Paris (1836---<1 848) . - 68, 69. 

Dembinski, Henryk (1791-1 864) - ge
neral polonez, fruntaş al mişcării de 
eliberare naţională ; a rparticipat la 
răscoala din Polonia (1830-1831) ; a 
fost unul dintre comandanţii armatei 

revoluţionare din Ungaria in peri

oada revoluţiei din 1 848-1849. -

223, 475. 

Demidov, Anatoli Nicolaevici (1813-

1870) - aristocrat rus, proprietar a 
numeroase mine şi uzine metalurgice, 
protector al artelor, filantrop. - 256. 

Demuth, Helene (1 823-1890) - mena
j era şi prietena credincioasă a fami

liei Marx. - 209. 
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Derby, Edward George Geoffrey Smith 
Stanley, (din 1851) conte de (1799-
1 869) - om de stat englez, whig 
pină în 1 835, apoi lider al tory'1or, 
ulterior unul dintre liderii partidului 
conservator ; prim-ministru (1 852, 
1 85!J--....1 859, 1 866-1 868) . - 1 92. 

Desmoulins, Lucie-Simplice-Camille-Be
noist (1760---<1 794) - publicist fran
cez, militant al revoluţiei burgheze 
franceze de la sfirşitul secolului al 
XVIII•lea ; iacobin de dreapta, prieten 
al lui Danton. - 51 . 

D'Ester, Karl Ludwig Johann (1811-
1 859) - socialist şi democrat german, 
de profesiune medic ; membru al co
munităţii din Kăln a Ligii comunişti
lor ; în 1848 deputat în Adunarea na
ţională din Prusia (aripa stingă) ; din 
octombrie 1848 membru al Comitetu
lui central al democraţilor din Ger
maruia ; în 1 849 deputat în cea de-a 
doua cameră (aripa de stinga) ; a ju
cat un rol însemnat în răscoala din 
1849 din Baden-Palatinat ; mai tirziu a 
emigrat în Elveţia. - 7, 1 6, 47, 1 15, 
125, 136, 198, 479, 545, 547. 

Dickens, Charles (1812-1870) - mare 
scriitor realist englez. - 1 43, 238, 
424, 460. 

Dietz, Bernhard (m. 1 850) - ziarist ger
man, democrat mîc-burghez. - 134. 

Dietz, Oswald (aprox. 1 824-1864) -
arhitect din W�esbaden, a participat 
la revoluţia din 1848-1849, e emigrat 
la Londrra ; membru al Organului cen
tral al Ligii comuniştilor ; în 1850, 
după sc1zrnnea Ligii, s-a alăturat 
fracţiunii sectare Willich-Schapper şi 
a devenit membru al CXganului cen
tral al acestei fracţiuni ; mai tirziu a 
luat parte la războiul civil din S.U.A. 
- 148, 151 ,  1 62, 310, 334, 344, 348, 
349, 362. 

Disraeli (D'lsraeli) Benjamin (din 1876) 
conte de Beaconsfield (1804-1 881) -
om de stat şi scriitor englez, unul 
dintre liderii torylor ; în a doua ju
mătate a secolului al XIX-iea unul 
dintre liderii partidului conservator ; 

45* 

cancelar al trezoreriei (1852, 1 858-
1 859 şi 1 866-1 868) , prim-ministru 
(1868 şi 1 874-1880). - 1 92. 

Diibler, Ludwig (1801-1 864) - iluzio
nist austriac, dădea spectacole Ia 
care prezenta „imagini nebuloase" .  -
259. 

Doherty, Hugh - ziarist irlandez, a 
scos ziarul fourierist „The London 
Phalanx" ,  care a apărut intre 1 841 şi 
1 843 ; autor al unor lucrări de filo
zofie şi filologie. - 33. 

Dolleschall, Laurenz (n. 1 790) - func
ţionar de poliţie la Kăln (1819-1847) ; 
cenzor al lui „Rheinische Zeitung" . 
- 248. 

Dominicus, Adolf - negustor, unchiul 
lui Ernst Dronke. - 123. 

Donovan, Daniel - cartist, în deceniile 
al 5-lea şi al 6-lea ale secolului al 
XIX-iea unul dintre conducătorii or
ganizaţiilor cartiste din Lancashire. 
- 160, 161 .  

* Dronke, Ernst (1822-1 891) - publi
cist şi scriitor german ; Ia începutul 
activităţii sale - „adevărat socialist" , 
mai tirziu membru al Ligii comunişti
lor ; în 1 848-1849 unul dintre redac
torii lui „Neue Rheinische Zeituing• ,  
după infringerea revoluţiei a emigrat 
în Elveţia, apoi în Anglia ; după sci
ziunea Ligii comuniştilor a rămas 
adept al lui Marx şi Engels ; ulte
rior s-a retras din viaţa politică şi 
s,a ocupat cu comerţul. - 120, 123, 
127, 1 36, 139, 149, 152, 159, 1 68, 1 92, 
198, 201, 213, 230, 234, 324-325, 
342, 347, 331 , 465-466, 470, 472, 476, 
497, 498, 501 , 521--525, 539, 541 ,  568. 

Dronke, Ernst Friedrich Johann (1 797-
1 849) - învăţător german, din 1 841 
director al gimnaziului din Fulda, 
autorul unor lucrări de filologie şi 
istorie ; tatăl lui Ernst Dronke. -
123. 

Drucker, Louis - ziarist german, de
mocrat mic-burghez, editorul săptă
minalului umoristic din Londra „How 
do you do 1".  - 293, 537. 
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Dubourg-Buller, Frederic, conte (1 778-
1850) - general francez, a luat parte 
activă la luptele de baricadă din 
timpul revoluţiei din 1830, ulterior 
s-a retras din viaţa politică. - 2 1 3. 

Duchâtel, Charles-Marie-Tanneguy, conte 
(1803-1867) - om de stat francez, 
orleanist, ministru al comerţului 
(1 834-1 836) şi ministru de interne 
(1 839--'1840, 1 840-februarie 1848) . -
68, 1 1 1 .  

Du/aure, Jules-Armand-Stanislas (1 798-
1881) - om de stat şi avocat fran
cez, orleanist, unul dintre călăii Co
munei din iParis ; ministru al lucră
rilor publice (1839-1 840) . ministru 
de interne (1 848-1849) , ministru de 
justiţie (1871-1873, 1 875-1876, 
1877-1879) şi prim-ministru (1876, 
1877--'l 879) . - 138. 

Dulon, Rudolph (1 807-1870) - pastor 
german, adept al mişcării „Amicii lu
minii" ,  mişcare opoziţionistă faţă de 
biserica oficială ; în 1 853 a emigrat 
în America. - 1 64 ,  282. 

Dumas, Alexandre (tatăl) (1803----<1870) 
- scriitor francez. - 190. 

Dumon, Pierre-Sylvain (1 797-1870) -
avocat liberal şi om de stat, mi
nistru francez al lucrărilor publice 
(1 843-1847) şi ministru de finanţe 
(1847-1848) ; după revoluţia din fe
bruarie 1 848 s-a retras din viaţa po
litică. - 33. 

Dumouriez, Charles Fram;ois (1 739-
1 823) - general şi om politic fran
cez, în timpul revoluţiei franceze s-a 
alăturat girondinilor ; comandant su
prem al armatei din nord (1 792---11 793) ; 
în martie 1793 a trădat Republica 
Franceză. - 337. 

Dupin, Andre-Marie-Jean-Jacques (1 783-

1 865) - jurist şi om politic france:z,. 
orleanist ; deputat în Adunarea na
ţională constituantă (1 848-1849) . pre
şedintele Adunării naţionale legisla

tive (1849-1851) ; ulterior bonapar

tist. - 363. 

Dupont de l'Eure, Jacques-Charles 
(1 767-1 855) - om politic francez, 
liberal, participant la revoluţia bur
gheză franceză de la sfîrşitul secolu
lui al XVIII-lea şi la revoluţia din 
1830 ; în deceniul al 5-lea a fost a
propiat de r epublicanii burghezi mo
deraţi ; în 1 848 preşedinte al guver
nului provizoriu. - 450. 

Dureau de la Malle, Adolphe-Jules-Ce· 
zar-Auguste (1 777-1857) - om de 
ştiinţă francez, filolog şi arheolog. -
301 . 

E 

* Ebner, Hermann ziarist german, în 
deceniile al 5-lea şi al 6-lea ale se
colului al XIX-lea agent secret al 
poliţiei austriece. - 281 ,  342, 347, 
364, 357, 359, 531---538, 544---548 , 552. 

Eccarius, Johann Friedrich - croitor 
german, membru al Ligii comunişti
lor, în 1851 emigrant la Londra ; în 
timpul sciziunii Ligii comuniştilor s-a 
situat de partea lui Marx şi Engels ; 
fratele lui Johann Georg Eccarius. -
355. 

Eccarius, Johann Georg ( 1 8 1 8---<1889) -
croitor din Turingia, publicist, emi
grant la Londra ; militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti germane şi 
internaţionale ,  membru al Ligii celor 
drepţi, apoi al Ligii comuniştilor, 
membru al Consiliului General ar 
Asociaţiei Jnternaţionale a Muncito
rilor , ulterior s-a alăturat liderilor 
reformişti ai trade-unionurilor en
gleze. - 1 49, 1 62, 181 , 355, 551.  

Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich 
(1 779-1856) - om de stat prusian � 
ca ministru al cultelor , culturii şi 
medicinei (1 840-1 848) a favorizat 
tendinţele ultramontane şi pietist

ortodoxe. - 381. 

Eisen - în deceniul al 6-lea al seco

lului al XIX-lea librar în Kăln ; s-a 
ocupat cu propagarea lui „Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-ăkono

mische Revue". - 492, 495 , 567. 
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Eisermann - tîmplar german, în de
ceniul al 5-lea al secolului al X1IX-lea, 
adept al ·lui Karl Griin. - 39-4 1 ,  
49, 58--60, 63, 64,  68, 80. 

Elsner, Karl Friedrich Moritz (1809-
1894) - publicist şi om politic din 
Silezia, radical ; în 1 848 deputat in 
Adunarea naţională din Prusia (aripa 
stingă) ; in deceniul al 6-lea redactor 
la „Neue Oder-Zeitung• .  - 215. 

Enfantin, Barthelemy-Prosper - (numit 
Pere Enfantin) (1796-1004) - socialist 
utopist francez, unul dintre discipolii 
cei mai apropiaţi ai lui Saint-Simon ; 
după moartea acestuia a fost în 
fruntea şcolii saint-simoniste. - 36. 

* Engels - colonel prusian, din 1 851 
general ; în 1 848-1849 comandantul 
oraşului Kiiln. - 240, 467-469. 

Engels, Anna ( 1825-1853) - sora lui 
Friedrich Engels. - 454. 

Engels, Elisabeth Franciska Mauritzia 
( 1797-1873) - mama lui Friedrich 
Engels. - 20, 27, 129, 321, 448, 454. 

Engels, Friedrich (senior) (1796-1860) 
- tatăl lui Friedrich Engels ; în 1837 
a întemeiat împreună cu Ermen fila
tura de bumbac „Ermen & Engels" 
întîi la Manchester, apoi la Engels
kirchen ; pietist. - 18, 19, 21 ,  26, 27, 
123, 126-129, 149, 152, 160, 177, 199, 
221 ,  264-265, 321 ,  419, 448, 506, 507. 

Engels, Hedwiga (1830-1904) - sora lui 
Friedrich Engels. - 26. 

Engels, Hermann (1822-1905) - fra
tele lui Friedrich Engels, fabricant în 
Barmen. - 1, 318,  320, 322, 324. 

Engels, Marie - vezi Blank, Marie. 

Engels, Rudolf (1831-1903) - fratele 
lui Friedrich Engels. - 26-27. 

Ermen, Anton - asociat al firmei „Er
men & iEngels" din Manchester. -
453. 

Ermen, Gottfried - asociat al firmei 
„Ermen & Engels" din Manchester. 
- 264, 506, 507 

Ermen, Peter (Pitt) - asociat al firmei 
„Ermen & Engels" din Manchester. 
- 1152, 219, 264, 368, 506, 507. 

Ernst, August (1771--<1851) - rege al 
Hanovrei (1837-1851) . - 212, 275 .  

Esselen (Essellen), Christian (1823-
1 859) - democrat mic-burghez şi pu
blicist radical german ; în Hl48 unul 
dintre conducătorii Uniunii muncito
rilor din Frankfurt, redactor al lui 
„Allgemeine Arbeiter-Zeitung" ; in 
1849 a emigrat în Elveţia, iar ulterior 
în S.U.A. - 1 1 1 ,  120, 480, 487. 

Esser, Christian Joseph (n. aprox. 
1809) - muncitor german, membru 
al Uniunii muncitorilor din Kiiln ; in 
1849 redactor la ziarul „Freiheit, Brii
derlichkeit, Arbeit". - 319. 

Ewerbeck, August Hermann (1816-
1 860) medic şi literat german, 
conducător al comunităţii din Paris 
a Ligii celor drepţi, apoi membru al 
Ligii comuniştilor ; în 1850 a ieşit din 
Ligă. - 5, 8, 17,  31 ,  32, 33-35, 
38-40, 44, 47, 50, 58, 6 1 ,  67, 76, 77, 
80, 81 , 95, 124, 303, 342, 345, 349, 
407, 453, 466. 

F 

Fabricius, Franz - negustor din Frank
fwrt, democrat mic-burghez. - 519. 

Faider, Victor - avocat şi om politic 
belgian, democrat burghez. - 1 19,  
121 .  

Fanon emigrant francez, la începu-
tul deceniului al 6-lea al secolului 

al XIX-lea membru al comitetului 
Asociaţiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra. -- 148, 1 5 1 ,  

561. 

Faucher, Julius (1820-1878) - publicist 

german, tînăr hegelian ; adept al li
b erului-schimb ; la începutul de

ceniului al 6-lea a p1opagat con

cepţii burghezo-individualiste anar
histe, în 1 850-1861 emigrant în An

glia ; mai tîrziu membru al partidu-
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.lui progresist. - 248, 250, 292, 300, 
531 .  

Faucher, Leon ( 1803-1854) - publicist, 
economist şi om politic francez, or
leanist, mai tîrziu bonapartist ; în 
1848--<1851 deputat în Adunarea na
ţională constituantă şi în cea legis
lativă ; ministru de interne (decem
brie 1848 - mai 1 849 şi 1851) ; duş
man înveterat al mişcării muncito
reşti. - 259, 346, 349. 

* Fenner von Fenneberg, Daniel 
( 1820-1863) - ofiţer austriac, în 1848 
comandantul Gărzii naţionale din 
Viena ; în 1849 a fost pentru scurtă 
vreme comandantul suprem şi ş eful 
s tatului-major al armatei revoluţio
nare din Palatinat ; după încercarea 
nereuşită de a cuceri fortăreaţa Lan
dau a fost destituit ; după infrînge
rea revoluţiei a emigrat din Germa
nia. - 283, 466-467. 

* Feuerbach, Ludwig ( 1804-1872) - fi
lozof materi,alist german, ultimul re
prezentant al filozofiei clasice ger
mane din perioada imediat premer
gătoare marxismului ; ideolog al ce
lor mai radicale pături democratice 
ale burgheziei germane din anii pre
mergători revoluţiei din 1848 ; 
luptînd împotriva idealismului hege
lian, el a respins şi dialectica aces
tuia, din care cauză n-a putut depăşi 
limitele materialismului metafizic pre
marxist ; în ultimii ani ai vieţii s ale 
a început să se intereseze de lite
ratura socialistă ; în 1870 a aderat 
la Partidul muncitoresc social-demo
crat. - 1 1 ,  1 9 ,  32, 46, 54-57, 150, 
317, 341 , 344, 379, 384, 40o-403, 404-
409, 4 1 1 .  

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) -
filozof idealist subiectiv german, re
prezentant al filozofiei clasice ger
mane, la început adept entuziast al 
revoluţiei franceze ; a susţinut un 
program burghezo-democratic cu ca
racter iluminist, dar mai tîrziu a de
venit adversar al ideilor şi institu
ţiilor revoluţiei franceze ; intre anii 
1 8 1 1  şi 1812  rector al Universităţii 

din Berlin ; cu cele patru „Cuvintări 
către naţilllllea germană" ale sale a 
contribuit .Ia formarea conştiinţei na
ţionale burgheze în Germania, care 
la data respectivă era în esenţă pro
gresistă. - 386. 

Fickler, Joseph (1808-1865) - ziarist 
german, democrat mic-burghez, în 
1 848-1849 unul dintre conducătorii 
mişcării democratice din Baden ; în 
1849, membru al guvernului provizo
riu din Baden ; după înfrîngerea in
surecţiei a emigrat în Elveţia, apoi 
în Anglia şi în America. - 267-270, 
274, 285, 305-308, 527, 533, 545. 

Fieschi - emigrant la Londra în de
ceniul al 6-lea al secolului al XIX-lea. 
- 150. 

Fischer - ziarist german, democrat 
mic-burghez, participant la insurecţia 
din Baden-Palatinat din 1 849, după 
infrîngerea căreia a emigrat în 
S.U.A. - 228, 230, 233, 301 ,  307, 
3 1 1-312, 352-354. 

Fischer, F. - membru al Ligii comu
niştilor. - 89. 

Fix, Theodore (1800-1846) - econo
mist vulgar şi publicist burghez fran
cez, a colaborat la o serie de pu
blicaţii, printre care şi la „Journal 
des Bconomistes•. - 44. 

Fleischer, Karl Moritz ( 1809-1876) 
publicist german, colaborator la 
„Rheinische Zeitung•.  - 400. 

Flacon, Ferdinand ( 1800-1866) - om 
politic şi publicist francez, democrat 
mic-burghez, unul dintre redactorii 
ziarului „La Reforme• ; în 1848 mem
bru al guvernului provizoriu. 
94-96, 99-Wl, 108, 1 13,  1 18, 364, 
450-451 ,  524. 

Florencourt, Franz von (1803-1886) -
publicist german, redactor la o serie 
de periodice germane ; la începutul 
activităţii sale liberal, apoi conser
vator. - 232. 

Foucault, Leon (1819-1868) - cunoscut 
fizician francez. - 235. 
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Fould - asociat al unei bănci din Pa
ris. - 448. 

Fourier, Fran<;ois-Marie-Charles (1 772-
1 837) - mare socialist utopist fran
cez. - 12,  23, 24, 33, 35, 407, 428, 
437. 

Franck, Gustav (m. 1 860) - democrat 
mic-burghez austriac, la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului al XIX
lea a emigrat la Londra. - 305, 308. 

Franck, Paul - ziarist german, demo
crat mic-burghez ; la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului al XIX
lea a emigrat în S.U.A. ; a participat 
la războiul civil de partea statelor 
din nord. - 240. 

Frank, A. - editor în Paris ; împreună 
cu C. G. Vogler a editat la Bru
xelles lucrarea lui Marx „Mizeria fi
lozofiei..." - 100, 102, 104, 410. 

Franz Joseph I (1830-1916) - împă

rat al Austriei (1848-1916) .  - 248. 

Frederic al 11-lea (cel Mare) (1712-
1786) - rege al Prusiei (1740-1786). 
- 224. 

Frederic Wilhelm al JV-lea (1795-1 861 ) 
- rege al Prusiei (1840---<1 861). - 48, 
1 15, 148, 248, 397, 520. 

* Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 
poet german, la începutul activităţii 
sale romantic, apoi poet revoluţio
nar ; în 1 848-1849 unul dintre re
dactorii lui „Neue Rheinische Zei
tung", membru al Ligii comuniştilor ; 
din 1851 pînă în 1 868 emigrant la 
Londra ; în deceniul al 6-lea a pă
răsit lupta revoluţionară. - 126, 137, 
247, 251 ,  257, 268, 271 ,  292, 3 1 1---313, 
341 ,  342, 347, 466, 470, 473-475, 481 , 
488-489, 494, 518 ,  521 , 524, 527, 536, 
540, 543, 546, 552-554, 569. 

Freiligrath, Ida - soţia lui Ferdinand 
Freiligrath. - 475, 481 ,  553. 

* Frobel, Julius (1805--1893) - publicist 
şi editor de literatură progresistă, de
mocrat mic-burghez, a luat parte l a  
revoluţia din 1 848-1849 din Germa-

nia, membru al Adunării naţionale de 
la Frankfurt (aripa stingă) ; după în
frîngerea revoluţiei a emigrat în A
meric a, în 1 857 s-a reîntors în Eu
ropa ; mai tîrziu liberal. - 17, 52, 
403-405, 425. 

G 

Galeer, Albert-Frederic-Jean (1816--
1 851) - profesor şi scriitor elveţian, 
democrat ; în 1 847 a luat parte la 
războiul împotriva Sonderbundului, 
iar în 1849 la insurecţia din Baden
Palatinat. - 213, 521 .  

Garnier-Pages, Louis-Antoine (1 803-
1878) - om politic foancez, republi
can burghez moderat ; în 1848 
membru al guvernului provizoriu şi 
primar al Parisului. - 450. 

Gebert, August - tîmplar din Mecklen
burg, membru al Ligii comuniştilor în 
Elveţia şi apoi la Londra ; în 1850, 
după sciziunea Ligii, s-a alăturat frac
ţiunii sectare Willich-Schapper şi a 
devenit membru al Organului central 
al acestei fracţiuni. - 148, 214, 229, 
263, 524. 

Gehrke - emigrant la Londra în dece
niul al 6-lea al s ecolului al XIX-iea. 
- 305. 

Geiger, Wilhelm Arnold - funcţionar 
de poliţie prusian ; în 1 848 judecător 
de instrucţie, ulterior director al po
liţiei din Koln. - 464. 

Gerlach, von - reprezentant al biro
craţiei reacţionare prusiene ; Re
gierungsprăsident la Koln (1 839-

1 844). - 396. 

Gigot, Philippe (1820-1 860) - partici
pant la mişcarea muncitorească şi 
democrată din Belgia, membru al 
Ligii comuniştilor, în deceniul al 
5-lea a avut legături strînse cu Marx 
şi Engels. - 67, 83, 88, 109, 1 14, 1 17, 
1 18 ,  1 22, 126, 1 27, 421 ,  422. 

Girardin, Emile de (1806-1881) - pu
blicist şi om politic francez, din 1 836 
pînă în 1857, cu întreruperi, redac-
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tor la ziarul „La Presse• ; în politică 
s-a caracterizat printr-o totală lipsă 
de principii. Inaintea revoluţiei din 
1 848 a făcut parte din opoziţia faţă 
de guvernul Guizot ; în perioada re
voluţiei republicanilor burghezi de
putat în Adunarea naţională legisla
tivă (1850-1851) ; mai tîrziu bona
p artist. - 249, 253, 313,  317,  349, 350. 

Godwin, William (1756-1836) - scrii
tor şi publicist mic-burghez englez, 
raţionalist, unul dintre întemeietorii 
anarhismului. - 24-25. 

Goegg, Amand (1820-1897) - ziarist 
german ; democrat mic-burghez ; în 
1 849 membru al guvernului provizo
riu din Baden ; după infrîngerea re
voluţiei a emigrat ; în deceniul al 
8-lea a intrat în rîndurile social-de
mocraţiei germane. - 248, 251 , 267, 
274, 305, 307-310, 315,  504, 527, 534. 

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-
1832) - mare scriitor şi gînditor ger
man. - 46, 76, 163, 341 ,  384. 

Gă(h)ringer, Karl (n. aprox. 1808) 
birtaş din Baden, a participat la in

surecţia din 1848-1849 din Baden ; 
după înfrîngerea insurecţiei a emi
grat în Anglia ; membru al Ligii co
muniştilor ; după sciziunea Ligii s-a 
alăturat fracţiunii sectare Wi!Jich
Schapper ; proprietarul unui birt din 
Londra, unde se adunau emigranţii 
mic-burghezi germani. - 213, 228, 
234, 252, 341 , 343, 348, 351 , 356. 

Goldheim - ofiţer de poliţie prusian ; 
la începutul deceniului al 6-Iea al 

secolului al XIX-iea unul dintre a
genţii secreţi ai poliţiei prusiene la 
Londra. - 241. 

Gărgey, Arthur (1818-1916) - gene
ral în timpul revoluţiei ungare din 
1 848-1849, comandant suprem al ar

matei ungare (aprilie-iunie 1 849) ; s-a 
sprijinit pe ofiţerimea reacţionară şi 
pe partea contrarevoluţionară a bur
gheziei, a sabotat războiul revolu
ţionar. - 223, 475. 

* Gărtz - funcţionar prusian, în de
ceniul al 6-lea al secolului al XIX-iea 
primar principal la Trier. - 557, 558. 

Gollschalk, Andreas (1815--1 849) 
medic german, membru al comuni
tăţii din Koln a Ligii comuniştilor ; 
în aprilie-iunie 1 848 preşedinte al U
niunii muncitorilor din Koln ; a luptat 
de .pe poziţii sectare mic-burgheze 
împotriva tacticii şi strategiei lui 
Marx şi Engels în revoluţia germană. 
- 1 15,  129, 244, 445. 

Goute - emigrant francez ; Ia începu
tul deceniului al 6-Iea al secolului 
al XIX-iea membru al comitetului 
Asociaţiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra. - 148, 1 49 ,  
1 5 1 .  

Graham, Sir James Robert George of 
Notherby (1792-1861) - om de stat 
englez ; whig, mai tîrziu peelist ; mi
nistru de interne în guvernul Peel 
(1841-1 846) . - 241.  

Greppo, Jean-Louis (1810-1888) - om 
politic francez, socialist mic-burghez, 
a luat parte la răscoalele de Ia Lyon 
din 1831 şi 1 834 ; în timpul celei 
de-a doua Republici deputat în Adu
narea constituantă şi în cea legisla
tivă. - 5 1 1 .  

Grey, George [1799-1882) - o m  de 
stat englez, whig, ministru de interne 
(1846-1852, 1 855-1858 şi 1 861-1 866) 
şi ministru al coloniilor (1854-1855). 
- 241 .  

Gross, Magnus - publicist german, de
mocrat mic-burghez, în deceniul al 
6-lea al secolului al XIX-iea a emi
grat în S.U.A. - 1 59, 1 65 ,  168. 

Grouchy, Emmanuel, marchiz de (1766-
1847) - general francez, din 1815  
mareşal al  Franţei, a luat parte Ia 
războaiele lui Napoleon I. - 451 . 

Griin, Karl (pseudonim Ernst von der 
Haide) (1817-1887) - publicist mic
burghez, la mijlocul deceniului al 
5-Iea unul dintre principalii repre
zentanţi ai „adevăratului socialism•, 
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în perioada revoluţiei din 1848-1849 
- democrat mic-burghez, deputat î n  
Adunarea naţională din Prusia (aripa 
stingă) , - 9, 3 1 ,  37-4 1 ,  43, 49, 50, 
58--61 , 63--69, 76, 77, 80-82, 267, 
422. 

Gubitz, Friedrich Wilhelm (1785--11870) 
- scriitor burghez german şi gravor 
în lemn, din 1 817 editorul revistei 
„D& Gesel!schafter" ,  - 537. 

Guerrier - socialist francez, prieten al 
lui August Hermann Ewerbeck, în de
ceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea 
a avut legături strînse cu Marx şi 
Engels. - 8, 17, 407. 

Guizot, Francois - Pierre - Guillaume 
{1 787-1874) - istoric şi om de stat 
burghez francez ; din 1 840 pînă la 
revoluţia din februarie 1848 a con
dus de fapt politica internă şi externă 
a Franţei ; exponent al intereselor 
marii burghezii financiare. - 33, 134. 

Giimpel, Johann Heinrich - muncitor 
german, emigrant la Londra la în
ceputul deceniului al 6-lea al seco
lului al XIX-iea. - 362. 

Giinther, Georg - ziarist german, de
mocrat mic-burghez, în 1849-1850 u
nul dintre redactorii lui „Neue 
Deutsche Zeitung" ; emigrant la Lon
dra în deceniul al 6-lea al secolului 
al XIX-iea. - 180. 

Gutenberg, Johann (aprox. 1400-1468) 
- inventatorul tiparului cu litere 
mobile de metal. - 316. 

Gutzlrnw, Karl Ferdinand (181 1-1878) 
- scriitor german, unul dintre repre
zentanţii !J'l'Upului literar „Tînăra 
Germanie" ; în 1838-1843 redactor 
al revistei „Telegraph fiir Deutsch
land". - 420. 

H 

Habsburg, vezi Franz Joseph I. 
Hagen, Karl (1810-1 868) - istoric şi 

om politic german ; din 1 836 privat
docent al Universităţii din Heidel-

berg ; în 1 848-1849 membru al A
dunării naţionale de la Firankfurt (a
ripa stingă) ; din 1 855 profesor la 
Berna. - 404. 

* Hagen, Theodor (1823-1871) 
membru al Ligii comuniştilor din 
Hamburg, editor al lui „Neue Rhei
nische Zeitung. Politisch-okonomische 
Revue" . - 493-495. 

Hain, August - emigrant la Londra, 
membru al Ligii comuniştilor ; în 
1 850, după sciziunea Ligii, adept al 
lui Mairx şi Engels. - 280, 528. 

* Harney, George Julian (181?�1 897) 
- militant de seamă al mişcării mun
citoreşti engleze, unul dintre condu
cătorii aripii stingi a cartiştilor ; re
dactor la publicaţiile „Northern Star" ,  
„Red Republican• şi l a  alte publicaţii 
cartiste ; prieten al lui Marx şi En
gels. - 66, 69, 70, 94, 1 02, 1 17, 139, 
161 , 1 65, 169, '181-184, 1 86-196, 
198-209, 238, 282, 343, 346, 353, 454, 
482, 51 1 ,  522, 541 ,  559, 567. 

Harney, Mary (m. 1 853) 
George Julian Harney. 
191 , 199, 238. 

soţia lui 
1 63, 181 , 

Hasse, Friedrich Rudolf (HlOB--HJ52) -
teolog, profesor la Universitatea din 
Bonn. - 385. 

Hassenpilug, Hans Daniel Ludwig Frie
drich (1794-1862) - om de stat reac
ţionar german, adept al absolutismu
lui, ministru de justiţie şi ministru 
de interne în Kurhessen (1832�1837) 
şi prim-ministru (1850-1855) . - 528. 

Hatzfeldt, Sophie, contesă de (1 805-
1881) - prietenă şi adeptă a lui 
Lassalle. - 444, 474. 

Hatzfeldt-Wildenburg, Edmund, conte de 
(n. 1798) - soţul Sophiei de Hatz
feldt. - 444. 

Haude - participant la mişcarea de
mocratică din deceniul al 5-lea al 
secolului al XIX-iea din Germania, 
membru al Ligii comuniştilor ; î n  
1 850, duipă sciziunea Ligii, a fost e
misar al fracţiunii sectare Willich-
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Schapper în Germania. - 149, 150, 
263, 524, 568. 

Haug, Ernst - ofiţer austriac, demo
crat mic-burghez, a luat parte la re
voluţia din 1 848-1849 din Italia ; 
după înfrîngerea revoluţiei a emigrat 
în Anglia ; unul dintre redactorii săp
tămînalului „Der Kosmos". 213, 
234, 238, 248, 252, 305, 306, 308, 533. 

Haupt, Hermann Wilhelm (n. aprox. 
1831) - funcţionar comercial, mem
bru al Ligii comuniştilor din Ham
burg ; înainte de judecarea procesu
lui comuniştilor de la K&ln a fost 
arestat, a făcut declaraţii trădătoare 
şi a fost pus în libertate ; a fugit 
în Brazilia. - 162, 275, 340, 344, 348, 
352, 355, 530. 

Haynau, Julius Jacob, baron de (1786-

1853) - general austriac, a înăbuşit 
cu cruzime mişcările revoluţionare 
din Italia (1 B48) şi Ungaria (1849). -

1 94,  510, 548. 

Hebert, Michel-Pierre-Alexis (1799-
1887) - jurist şi om de stat francez, 
orleanist ; în 1834-1 848 membru al 
Camerei deputaţilor ; în 1 841 procu
ror general al Tribunalului regal, din 
1 847 pînă în februarie 1848 ministru 
de justiţie, în 1849 deputat în Adu
narea naţională legislativă. - 80. 

Hecker - democrat german din Elber
feld (1848). - 122, 125. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831) - filozof german, cel 
mai de seamă reprezentant al filozo
fiei clasice germane ; a elaborat mul
tilateral dialectica idealistă, ideologul 
burgheziei germane. - 1 1 ,  150, 297, 
358, 364, 380, 383, 392, 430. 

Heilberg, Louis (n. 1818) - ziarist ger
man, emigrant politic la Bruxelles ; 
din 1846 membru al comitetului co
munist de corespondenţă de la Bru
xelles, ulterior membru al Ligii co
muniştilor. - 84-87, 91 ,  102, 145. 

* Heine, Heinrich (1797-1 856) - mare 
poet revoluţionar german ; prieten 

intim al familiei Marx. - 44, 74, 77, 
99, 103, 109, 139, 292, 357, 374, 375, 
394, 410, 413-415, 420, 536. 

Heine Mathilde (1815-1883) - soţia 
lui Heinrich Heine. - 414. 

Heinzen, Karl (1 809-1880) - publicist 
radical german, democrat mic-burghez, 
a luat poziţie împotriva lui Marx şi 
Engels ; în 1849 a participat scurt 
timp la insurecţia din Baden-Palati
nat, după care a emigrat în Elveţia, 
iar mai tîrziu în Anglia ; în toamna 
anului 1850 s-a stabilit definitiv în 
S.U.A. - 84, 88, 98, 109, '129, 192, 
21 1 ,  234, 235, 271 ,  282, 285, 291 ,  292, 
307, 315-318, 325, 340, 374, 375, 424, 
485--487, 514, 520, 525, 530, 538, 542, 
545, 561 . 

Heise, Heinrich (m. aprox. 1860) - pu
blicist şi democrat mic-burghez ger
man, unul dintre redactorii ziarului 
„Hornisse• (1848--1850) ; a luat parte 
la revoluţia din 1848-1849 din Ger
mania, mai tîrziu a emigrat în An
glia. - 180. 

Henricus vezi Burgers, Heinrich. 

Hentze, A. - ofiţer german, membru 
al Ligii comuniştilor ; în 1850, după 
sciziunea Ligii, a aderat la fracţiunea 
sectară Willich-Schapper ; martor al 
acuzării în procesul comuniştilor de 
la Kăln (1852). - 485. 

Hermes, Carl Heinrich (1800-1856) 
publicist reacţionar german, în 1842 
unul dintre redactorii lui „Kălnische 
Zeitung• ; agent secret al guvernului 
prusian. - 388, 391 .  

Hertle, Daniel (n. 1824) - ziarist ger
man, democrat mic-burghez, a parti
cipat la insurecţia din ,1 849 din Ba
den-Palatinat ; în 1850 a emigrat în 
S.U.A. - 308. 

Herwegh, Emma (1817-1904) - soţia 
lui Georg Herwegh. - 442, 445. 

* Herwegh, Georg (1817-1875) - poet 
german, democrat mic-burghez ; după 
revoluţia din februarie 1 848, unul 
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dintre conducătorii Societăţii germane 
democrate de la Paris şi unul dintre 
organizatorii legiunii de voluntari a 
emigranţilor germani din Paris, caire 
în aprilie 1 848 a luat parte la in
surecţia din Baden. Ulterior a aderat 
la lassalleeni. - 1 10, 1 19, 394, 395, 
397, 415,  44�45, 452, 453. 

* Hess, Moses (1812-1875) - publicist 
mic-burghez german ; pe la mijlocul 
deceniului al 5-lea unul dintre prin
cipalii reprezentanţi ai „adevăratului 
socialism• ; după sciziunea Ligii co
muniştilor s-a alăturat fracţiunii sec
tare Willich-Schapper ; din deceniul 
al 7-lea lassallean. - 6, 9, 10, 1 1 ,  
1 2, 1 4, 1 5 ,  19-23, 24-27, 29, 3 1 ,  34, 

43, 44, 46, 57, 58, 73-77, 81 ,  88, 89, 
98, 104, 108-1 1 1 ,  1 17, 1 20, 404, 413, 
424-426, 439, 443, 525, 568. 

Hess, Sybille (n. Pesch) (1820-1903) -
soţia lui iM:oses Hess. - 29, 34, 43, 
423, 524, 568. 

Hill - angajat al întreprinderii „Ermen 
& Engels" din Manchester. - 221 , 

507. 

Hine, L. A. - democrat mic-burghez 
german, emigrant în S.U.A. în de
ceniul al 6-lea al secolului al XIX
lea. - 1 68. 

Hirsch, Wilhelm - funcţionar comer
cial din Hamburg ; la începutul de
ceniului al 6-lea al secolului al XIX
lea agent de poliţie prusian la Lon
dra. - 362. 

Hody - şeful siguranţei statului din 
Bruxelles în deceniul al 5-lea al s e
colului al XIX-lea. - 416. 

Hoff, Heinrich - editor şi librar ger
man, participant la revoluţia din 
1848-1849 din Germania ; după în
frîngerea irevoluţiei a emigrat în 
S.U.A. - 316,  538. 

Hoffstetter, Gustav von (1818-1874) -
ofiţer elveţian, autorul unor scrieri 
militare ; a participat la războiul îm
potriva Sonderbundului, în 1849 a 

luptat în detaşamentul lui Garibaldi. 
- 529. 

Hollinger - emigrant la Londra. - 309, 
310. 

Homer - cel mai mare poet epic grec, 
i se atribuie poemele epice „Iliada• 
şi „Odiseea•. - 312, 386. 

Horaţiu (Quintus Horatius Flaccus) 
(65-8 î.e.n.) - mMe poet latin. -
56, 249. 

Howitt, William (1792-1879) - scrii
tor englez, au tor al unor cărţi cu 
privire la istoria creştinismului şi la 
o serie de alte probleme. - 259. 

Hiihnerbein, F. W. - comunist ger
man, de profesiune croitor ; membru 
al Comitetului de securitate în timpul 
in5urecţiei din mai 1849 de la Elber
feld. - 1 25, 203. 

Huni, Thornton Leigh (1810-1873) -
ziarist englez, iradical burghez, în de
ceniile al 5-lea şi al 6-lea a participat 
la mişcarea cartistă. - 361. 

Hurst, Ambrase - cartist, după 1848 
reformist. - 1 69. 

Iacob 1 (1566-1 625) - rege al Angliei 
şi Irlandei (1603-1625) , sub numele 
de Iacob al IV-lea rege al Scoţiei 
(1567-1625). - 48. 

lmandt, Peter - institutor la Krefeld, 
democrat ; a luat parte la revoluţia 
din 1 848-1849 ; după înfrîngerea a
cesteia a emigrat în Elveţia, apoi la 
Londra ; membru al Ligii comunişti
lor, adept al lui Marx şi Engels. -
466. 

lmbert, Jacques (1793-1 851)- socialist 
francez, a luat parte la răscoala de 
la Lyon din 1834 ; în deceniul al 5-lea 
a emigrat în Belgia ; vicepreşedinte 
al Asociaţiei democrate din Bru
xelles ; după ;revoluţia din februarie 
1848 comandant al palatului Tuilerii. 
- 85, 86, 9 1 ,  451 .  
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J 

Jacobi, Abraham (1 830-1919) - medic 
german, membru al Ligii comunişti
lor, unul dintre inculpaţi în procesul 
comuniŞltilor de la Kiiln din 1 852 ; 
achitat de Curtea cu juri, rămîne în 
continuare în detenţiune pentru „lez
majestate" ; în 1 853 a emigrat în An
glia, apoi în S.U.A., unde a răs
pîndit în presă ideile marxismului 
şi a participat la războiul civil de 
partea statelor din nord ; mai tîrziu 
preşedinte al Academiei de ştiinţe 
medicale din New York (1885-1889) ; 
profesor şi preşedinte al unei serii 
de instituţii medicale ; a scris lucrări 
de medicină. - 262. 

Jacoby, Johann (1805-1877) - publi
cist şi om politic german, medic din 
Konigsberg, democrat convins, în 
1848 unul dintre conducătorii aripii 
stingi din Adunarea naţională din 
Prusia ; în 1 849 deputat în cea de„a 
doua Cameră (extrema stingă) ; din 
1872 membru al Partidului muncito
resc social-democrat. - 93, 276. 

Jenni - publicist elveţian, radical, re
dactorul şi editorul gazetei umoris
tice „Gukk<1Sten • din Berna. - 66. 

Johnston, Alexander Keith (1 804-1 871) 
- călător, geograf şi cartograf en
glez. - 343. 

Johnston, James Finlay Weir (1796-
1855) - chimist englez, autor a nu
meroase lucrări de agrochimie. -
343. 

Joinville, Francois-Ferdinand-Philippe-
Louis-Marie, duce de OrJeans, prinţ 
de (1818-1900) - fiul lui Ludovic
Filip, după victoria revoluţiei din 
februarie 1 848 a emigrat în Anglia. 
- 451 . 

Jomini, Henri, baron (1779-1869) -
general aflat în serviciul Franţei, iar 
din 1813 în serviciul Rusiei ; scriitor 
militar, autorul mai multor lucrări de 
strategie şi de istorie militară ; de 

origine elveţian. - 51 8. 

Jones, Ernest Charles (1819�1869) -
poet proletar şi publicist englez, con
ducător al cartiştilor (aripa stingă) , 
redactor la „Northern Star", editor al 
publicaţiilor cartiste „Notes to the 
People" şi „The People's Paper" ; 
pînă în deceniul al 6-lea prieten 
apropiat al lui Marx şi Engels. -
1'18, 1 43, 150, 1sg_...,151,  169, 1 81 ,  190, 
194, 201 , 204, 206, 216, 238, 282-284, 
347, 361 , 522, 548, 559. 

* Jottrand, Lucien-Leopold (1804--1 877) 
- jurist şi publicist belgian ; în de
ceniul al 5-lea democrat mic-burghez, 
în 1 847 preşedinte al Asociaţiei de
mocrate din Bruxelles. - 85, 86, 9 1 ,  
1 14,  1 19, 443. 

Julius, Gustav (1810-1851) - publicist 
german, democrat mic-burghez, repre
zentant al „adevăratului socialism•. 
- 45, 47, 2 1 1 ,  281 ,  293, 537. 

Jung, Alexander (1799--1884) - scrii
tor, istoric literar şi 1publicist ger
man, simpatizant al grupului literar 
„Tînăra Germanie". - 390. 

Jung, Georg (1814--1886) - publicist 
german, tînăr hegelian, unul dintre 
editorii lui „Rheinische Zeitung", de
mocrat mic-burghez ; din 1 848 depu
tat în Adunarea naţională din Prusia 
(aripa stingă), mai tîrziu naţional
liberal. - 9, 19, 384, 390, 413,  489. 

Junge, Adolph Friedrich - muncitor 
german, unul dintre reprezentanţii de 
seamă ai Ligii celor drepţi, din 1 847 
membru al Ligii comuniştilor. - 40, 
50, 6 1 ,  63, 76, 77, 88, 89, 92. 

Juvenal (Decimus Junius Juvenalis) 
(aprox. 60 - aprox. 140) - poet sa
tiric roman. - 1 80. 

K 

Kant, Immanuel (1724-1804) - înte
meietorul filozofiei clasice germane. 
„Trăsătura fundamentală a filozofiei 
lui Kant o constituie concilierea ma
terialismului cu idealismul, realizarea 
unui compromis între ele, îmbinarea 
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într-un singur sistem a unor curente 
filozofice eterogene, opuse".  - 386. 

Kanut vezi Knut cel Mare. 

Kapp, Christian (1798-1874) - filozof 
german, tînăr hegelian, prieten al lui 
Ludwig Feuerbach. - 401 ,  404. 

Kapp, Friedrich (1824-1 884) - istoric 
şi  om politic german, democrat mic
burghez, participant la revoluţia din 
184S----1849 ; in 1850 a emigrat în 
S.U.A. - 316, 465, 466, 538. 

Kats, Jacob (1 804-1886) - muncitor 
belgian, literat, militant al mişcării 
muncitoreşti, s-a aflat sub influenţd 
socialiştilor utopişti. - 85, 86. 

Kendall - director de şcoală în Man
chester. - 528. 

Kilinsky, Karl - emigrant maghiar la 
Londra la începutul deceniului al 
6-lea al secolului al XIX-lea. - �1. 

Kinkel, Gottfried (1815-1882) - poet 
şi  publicist german, democrat mic
burghez ; în 1 849 a luat parte la in
surecţia din Baden-Palatinat ; con
damnat de tribunalllll prusian la de
tenţiune pe viaţă, în 1 850 a evadat 
din închisoare şi a emigrat în An
glia ; unul dintre liderii emigranţilor 
mic-burghezi de la Londra ; a luptat 
împotriva lui Marx şi Engels. - 150, 
192, 2 1 1 ,  216, 217, 229, 234, 238, 
247-250, 252, 259, 260, 267, 281 , 
301 , 305---3 1 5, 323, 325, 335, 340, 348, 
3Sl , 360, 472, 512, 520, 527, 531-
536, 538, 544-547, 553. 

Kinkel, Johanna, născută Mockel (1810-
1 858) - scriitoare germană, soţia lui 
Gottfried Kinkel. - 247, 252, 255, 
533. 

Kirchmann, Julius Hermann von (1 802-
1 884) - jurist, publicist şi filozof, 
liberal consecvent ; în 1 848 a fost 
deputat în Adunarea naţională din 
Prusia (centru - stînga) şi  în 1 849 
deputat în cea de-a doua Cameră ; 
mai tîrziu progresist. - 249. 

Klapka, Gyorgy (Georg) (1820-1892) 
general ungur, în timpul revoluţiei 

din 1 848-1849 a comandat o armată 
ungară ; în 1 849 a emigrat ; în de
ceniul al 6-lea a întreţinut legături 
cu cercuri bonapartiste ; în 1 867, 
după amnistie, s-a întors în Ungaria. 
- 493. 

Klein, Dr. Johann Jacob (n. aprox. 1818) 
- medic din Koln, membru al Ligii 
comuniştilor ; în 1852 inculpat in pro
cesul comuniştilor de la Koln ; achi
tat de Curtea cu juri. - 503. 

Kleist-Retzow, Hans Hugo von (1814-
1 892) - om politic prusian, liderul 
aripii de extremă dreaptă a particLu
lui conservator ; unllll dintre fonda
torii lui „Neue Preussische Zeitung". 
- 273. 

Klose, G. - emigrant german la Lon
dra, membru al Ligii comuniştilor, 
în 1850, după sciziunea Ligii, adept 
al lui Marx. � 270, 272. 

Knut cel Mare (Kanut cel Mare) (aprox. 
995-1035) - rege al Danemarcei 
(1014-1035) . în acelaşi timp rege al 
Angliei (din 1017) şi al Norvegiei 
(din 1028). - 71.  

Koch, Eduard lgnaz - preot catolic 
german, a [uat parte la r evoluţia din 
1 848-1 849 din Germania ; în dece
niul al 6-lea a emigrat în S.U.A., a 
colaborat la „New-Yorker Staatszei
tung".  - 541 .  

Kăhler, J .  - bancher din Geneva în 
deceniul al 5-lea al secolului al XIX
lea. - 126, 127. 

Kohler, J.E.M. proprietarul unei 
tipografii din Hamburg în care, în 
·1850, s-a tipărit primul număr din 
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue• .  - 483, 492. 

* Kăppen, Karl Friedrich (1 808-1863} 

- publicist şi istoric radical german, 

tînăr hegelian. - 384, 456. 

Korff, Hermann - fost ofiţer prusian, 

democrat, scos din armată în 1 847 

din cauza convingerilor sale politice ; 

în I 848-1849 girant-responsabil al lui 
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„Neue Rheinische Zeitung• 1 ulterior 
a emigrat în S.U.A. - 128, 465. 

Korner, A. F. - pictor german, cu
noscut de Engels Ia Paris în deceniul 
al 5-lea al secolului al XIX-iea. -
69, 81 , 103. 

Kossulh, Lajos (Ludwig) (1 802-1894) -
conducătorul mişcării de eliberare na
ţională din Ungaria, în revoluţia din 
1848-1849 a fost în fruntea elemen
telor burghezo-democrate ; şeful gu
vernului revoluţionar ungar. Una din 
principalele greşeli ale guvernului 
revoluţionar maghiar condus de Kos
suth, care au CDilltribuit la înfrîn
gerea il'evoluţiei, a fost atitudinea 
faţă de revendicăil'ile naţionale şi 
sociale ale românilor şi slavilor din 
Ungaria. Refuzul guvernului revolu
ţionar maghiar de a acorda libertăţi 
naţionale românilor şi aoceptarea de 
către acesta a votului Dietei neme
şeşti din Cluj cu privire la încor
porarea Transihnaniei în Ungaria au 
provocat dezbinarea forţelor revolu
ţionare române şi maghiare, fapt de 
care a profitat Curtea de la Viena. 
După înfrîngerea revoluţiei a emi
grat. - 220, 223, 340, 341 ,  354, 356, 
361, 367, 547--548, 553. 

Ki:ittgen (Koellgen), Gustav Adolph 
(1805---1882) - pictor şi poet german, 
în deceniul al 5-lea a participat Ia 
mişcarea muncitorească ; prin concep
ţiile sale a fost apropiat de „adevă
ratul socialism•. - 19, 21 ,  27, 75. 

Krămer - mecanic din Bonn la în
ceputul deceniului al 5-lea al secolu
lui al XiIX-lea. - 385. 

Krapillinski vezi Napoleon al III-iea Lu
dovic Bonaparte. 

Kriege, Hermann (1 820-1850) - ziarist 
german, ·reprezentant al „adevăratului 
socialism• ; în a doua jumătate a de

ceniului al 5-lea a condus grupul 

„adevăraţilor socialişti" germani din 

New York. - 20, 23, 57, 62-65. 

Krug, Wilhelm Traugoll (1770-1842) 

- filozof idealist german, adept al 

lui Kant, din 1805 profesor de filo
zofie Ia Kiinigsberg ; publicist libe
ral. - 210. 

Krummacher, Friedrich Wilhelm (179&--
1868) - pastor calvinist, conducăto
rul pietiştilor din Wuppertal. ,..- 6. 

Kiittmann - editor german şi librar 
din Bremen în deceniul al 5-lea al se
colului al XIX-iea. - 57, 75, 78. 

L 

Ladenberg, Adalbert von (1798-1855) -
reprezentant al birocraţiei reacţionare 
prusiene ; ministru al cultelor (1848--
1 850) . - 132. 

Lamarline, Alphonse-Marie-Louis de 
(1790-1869) - poet, istoric şi om 
politic francez ; în deceniul al 5-lea, 
republican moderat ; în 1 848 ministru 
de externe şi şeful efectiv al guver
nului provizoriu. - 94, 96, 104, 121 , 
405, 449. 

Lamennais (La Mennais), Felicite Robert 
de (1782-1 854) - abate francez, pu
blicist, unul dintre ideologii socia
lismului creştin. - 317. 

Landolphe - socialist mic-burghez fran
cez, emigrant Ia Londra ; după sci

ziunea Ligii comlll1iştilor, în <1850, 
s-a alăturat fracţiunii sectare Willich
Schapper. - 178, 1 82, 191 , 200, 204, 
205, 208, 210, 215, 511 .  

La Sagra, Ramon d e  (1798-1871) -
economist burghez spaniol, istoric şi 
naturalist, liberal. - 1 12, 1 1 3. 

Lassalle, Ferdinand (1825---1864) - pu
blicist mic-burghez german, avocat ; 
în anii 1 848-1849 a participat la 
mişcarea democratică din Renania ; 
Ia începutul deceniului al 7-lea a 
aderat la mişcarea muncitorească, 
fiind unul dintre întemeietorii Uniu
nii generale a muncitorilor germani 
(1863) ; a sprijinit politica unificării 
„de sus• a Germaniei, sub hegemonia 
Prusiei ; a pus bazele curentului opor
tunist din mişcarea muncitorească 
germană. - 473, 474, 481 .  
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Lautz - bancher din Trier în deceniul 
al 6-lea al secolului al XIX-lea. -
217. 

Leach, James - ţesător ; unul dintre 
conducătorii organizaţiei locale a car
tiştilor din Lancashire. - 160, 161 ,  
1 69. 

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1807-
1 874) - publicist şi om politic fran
cez, unul dintre conducătorii demo
craţilor mic-burghezi ; redactor al zia
rului „La Reforme" ; în 1 848 ministru 
de interne în guvernul provizoriu şi 
membru al comisiei executive ; de
putat în Adunarea naţională consti
tuantă şi !n cea legislativă ; şeful 
montagnarzilor ; după demonstraţia de 
la 13 iunie 1 849 a emigrat în Anglia ; 
unul dintre conducătorii emigraţiei 
mic-burgheze la Londra. - 108, 1 48, 
151,  175, 179, 1 83, 1 87-190, 232, 252, 
287, 307, 317, 318, 369, 449-451 , 510, 
522, 546. 

Lehmann, Albert - muncitor german 
din Londra, militant activ al Ligii ce
lor drepţi şi al Asociaţiei culturale a 
muncitorilor germani din Londra, apoi 
membru al Ligii comuniştilor ; după 
scizmnea Ligii, în 1 850, a făcut 
parte din fracţiunea sectară Willich
Schapper, fiind membru al organului 
central al acestei fracţiuni. - 254. 

lehmann, August Friedrich Golllieb 
(n. 1 819) - cizmar german ; demo
crat mic-burghez, a avut legături cu 
Willich ; pentru participare la revo
luţia din 1848-1849 a fost acuzat de 
înaltă trădare şi  în 1 851 condamnat 
la moarte, pedeapsă ce i-a fost co
mutată în închisoare pe viaţă în 
fortăreaţă. - 146. 

Lenchen, vezi Demuth, Helene. 

* Leopold I (1790-1865) rege al 

Belgiei (1831-1865) . - 73, 338, 557. 

Leroux, Pierre (1797-1 871) - publicist 
mic-burghez francez, socialist-utopist 
şi adept al socialismului creştin. -
35, 402, 484. 

* Leske, Karl Wilhelm - editor din 
Darmstadt în deceniile al 5-lea şi 
al 6-lea ale secolului al XIX-lea. -
15,  23, 47, 52, 65-66, 413, 424-427, 
476. 

Lessner, Friedrich (1 825-1910) - mili· 
tant al mişcării muncitoreşti germane 
şi internaţionale, de profesiune croi· 
tor ; membru al Ligii comuniştilor ; 
a participat la revoluţia din 1 848-
1 849 ; în 1 852, în procesul comunişti· 
lor de la Koln a fost condamnat la 
trei ani închisoare ; în 1 856 a emi
grat la Londra ; membru al Consi
liului General al Asociaţiei Interna
ţionale a Muncitorilor ; prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx şi Engels. 
- 282. 

Liebig, Justus, baron de (1 803-1 873) -
om de ştiinţă german, unul dintre în
temeietorii agrochimiei. - 343. 

Liebknecht, Wilhelm (1826--1900) 
eminent militant al mişcării muncito
reşti germane şi internaţionale ; parti
cipant la revoluţia din 1 848-1849, 
membru al Ligii comuniştilor, membru 
al Internaţionalei I ; din 1867 deputat 
în Reichstag ; a luptat împotriva 
lassalleanismului, pentru principiile 
Internaţionalei în mişcarea muncito
rească germană ; unul dintre înte
meietorii şi conducătorii social-demo
craţiei germane ; în timpul războiului 
franco-prusian s-a situat pe poziţiile 
internaţionalismului proletar, a militat 
pentru sprijinirea Comunei din Paris ; 
în unele probleme s-a situat pe o 
poziţie împăciuitoristă faţă de opor
tunism ; delegat la congresele inter
naţionale muncitoreşti socialiste din 
1 889, 1 891 şi 1 893 ; prieten şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Engels. -
153, 2 1 1 ,  224--225, 228, 267-270, 274, 
280, 301 ,  31 1 ,  341 , 569. 

Lievre, Eugene - democrat mic-burghez 
francez, emigrarut !n S.U.A. ; în de
ceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea 
adept al lui Hermann Kriege. 
529. 

List, Friedrich (1789-1846) - econo
mist vulgar burghez german, adept 
al protecţionismului. - 10, 25, 57. 
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Liillchen - circiumar în Koln !n de
ceniul al 5-Iea al secolului al XIX-lea. 
- 7. 

Liiwe, Wilhelm (cunoscut sub numele de 
Liiwe von Calbe, deoarece a fost ales 
în Adunarea naţională de Ia Frankfurt 
de către cercul prusian Calbe) (1814-
1 886) - om politic german, democrat 
mic-burghez, vicepreşedinte al Adu
nării naţionale de 1a Frankfurt (aripa 
de stînga) ; după mutarea Adunării 
„ciuntite" la Stuttgart a foot preşedin
tele Jui ; a emigrat din Germania 
după înfringerea revoluţiei în torcîn
du-se în ţară după amnistia din 1861 ; 
a aderat Ia progresişti. - 363, 366, 
545, 546. 

* Liiwenthal - editor german din Frank
furt în deceniul al 5-Iea al secolu
lui al XIX-iea. - 16, 46, 343, 354, 
357-360, 373, 415. 

Loyd vezi Overstone, Samuel Jones 
Loyd, Lord. 

Lubliner, Ludwik - revoluţionar po
lonez, de profesiune avocat, în 1848 
a emigrat Ia Bruxelles. - 1 14. 

Lucius - avocat şi publicist german, 
martor în procesul comuniştilor de 
Ia Kiiln (1852). - 252. 

Ludovic al XVIII-lea (1755-1824) -
rege al Franţei (1814-1815 şi 1815-
1 824) . - 398. 

Ludovic-Filip, duce de OrJeans (l't73-
1850) - rege al Franţei (1830-1848) . 
- 210, 398, 441 , 451. 

Ludovic-Filip-Albert, duce de OrJeans, 
conte de Paris (1838---1894) - nepotul 
lui Ludovic-Filip, pretendentul orlea
nist Ia tronul Franţei. - 474. 

Ludovic-Napoleon vezi Napoleon al 
111-lea. 

Liiders, Wilhelm - publicist german, 
democrat mic-burghez, în deceniul al 
5-Iea al secolului al XIX-iea a co
laborat Ia o serie de ziare democra· 
tice ; ulterior emigrant la Londra. -
305. 

Liining, Otto (181 8---1868) - medic ş� 
publicist german ; de la mijlocul de
ceniului al 5-Iea reprezentant al „ade
văratului socialism" ; după 1866 na
ţional-liberal. - 46, 120, 139, 141 , 
'147, 471, 497, 502, 559, 566. 

Lupus vezi Wolff, Wilhelm. 

Luther, Martin (1483-1546) - întemeie
torul protestantismului (luteranismului) 
în Germania ; ideolog al burgheziei 
germane. In timpul războiului ţără
nesc, în 1 524-1525, Luther s-a ridica\ 
împotriva ţărănimii răsculate şi a. 
sărăcimii oraşelor, situîndu-se de par
tea principilor. - 283-284. 

M 

MacCulloch, John Ramsay (1789-1864) 
- economist burghez englez, apolo
get al orînduirii capitaliste, a vulga
rizat teoria lui Ricardo. -. 540, 541 .  

Maclarlane, Helen - colaboratoare Ia. 
revistele „The Democratic Review" 
(1 849-1850) şi „The Red Republican• 
(1850) . editate de liderul cartiştilor 
revoluţionari, George Julian Harney • 
a tradus în limba engleză „Manifestul 
Partidului Comunist". - 191 ,  192, 
567. 

MacGregor, John (1 797-1 857) - sta
tistician şi istoric englez, adept al 
liberului-schimb, membru al parla
mentului, întemeietorul şi unul dintre 
directorii lui British Roya! Bank 
(1849-1 856) ; autor al mai multor lu
crări de statistică. - 540, 541 .  

Malthus, Thomas Robert (1766-1834) -
preot englez, economist, ideologul 
aristocraţiei funciare îmburghezite, 
apologet al capitalismului, promotor 
al teoriei reacţionare a suprapopu
laţiei, prin care căuta să justifice mi
zeria oamenilor muncii în capitalism. 
- 154, 1 57,  300. 

Manteuiiel, Otto Theodor, baron de 
(1805-1882) - om de stat prusian, 
reprezentant al birocraţiei aristocra
tice reacţionare ; ministru de interne 
(1848-1850) , prim-ministru şi ministru 
de externe (1 850�1 858) . - 293. 
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Manile, George Joseph - cartist, în 
1851 delegat Ia  Conferinţa cartistă 
de Ia  Manchester şi Ia  conventul 
cartist de la Londra. - 168, 169. 

Marheineke, Philipp Konrad (1780-1846) 
- teolog protestant german şi istoric 
al creştinismului, hegelian de dreapta. 
- 369. 

Maria a II-a da Gloria (1819--1853) 

regină a Portugaliei (1 826-1828 şi 
1 834-1853) . - 251 .  

Marie, Alexandre-Thomas (1795-1 870) 
- avocat şi om politic francez, re
publican burghez moderat ; în 1848 
ministru al lucrărilor publice în gu
vernul provizoriu, apoi ministru al 
justiţiei în guvernul Cavaignac. -
450. 

Marrast, Armand (1 801-1852) - publi
cist şi om politic francez, unul dintre 
conducătorii republicanilor burghezi 
moderaţi ; redactor al ziarului „Le 
National" ; în 1 848 membru al gu
vernului provizoriu şi primar al Pa
risului, preşedinte al Adunării na
ţionale constituante (1848-1849). -
63, 8 1 ,  450, 45 1 .  

Martens, Joachim Friedrich (aprox. 
1 804-1877) - timplar german, mem
bru al Ligii celor drepţi, unul dintre 
conducătorii Asociaţiei culturale a 
muncitorilor din Hamburg şi al co
munităţii din Hamburg a Ligii comu
niştilor. - 272, 304. 

Martin du Nord, Nicolas-Ferdinand-Ma
rie-Louis-Joseph, dit du Nord (1790-
'1847) - avocat şi om politic fran
cez ; din 1 840 ministru al justiţiei şi 
cultelor, reprezentant al burgheziei fi
nanciare. - 79. 

Marx, Edgar (Musch) (1847-1655) -
fiul lui Karl Marx. - 150, 254, 257, 
559, 563, 565, 569. 

Marx, Franziska (1851-1852) - fiica 
lui Karl Marx. - 220. 

Marx, Heinrich Guido (Fi:ixchen) (1 849-
1850) - fiul lui Karl Marx. - 142-
143, 149, 485, 561, 563-564. 

46 - Marx-Engels - Opere, vol. 27 

Marx, Henriette (1787-1863) - mama 
lui Karl Marx. - 208, 218,  397, 446. 

* Marx Jenny (n. von Westphalen) 
(1814--;1881) - soţia lui Karl Marx, 
prietena credincioasă şi tovarăşa lui 
de luptă. - 8, 18, 99, 1 14 ,  1 1 8, 1 19 ,  
·133, 137,  '141 , 1144, 1150, 152, 161 ,  164, 
�90, 193, 217, 220 , 225 , 229, !233 , 235, 
241 ,  265, 281 ,  312, 360, 397, 399, 403, 
414, 423, 442, 445, 446, 47'1 , 473, 475, 
477, 480, 483, 1485, 490, SOI ,  503, 505, 
526, 539, 542, 550, 551 , 557, 569. 

Marx, Jenny (1 844-1883) - fiica cea 
mai mare a lui KarJ Marx, ziaristă ; 
militantă a mişcării muncitoreşti in
ternaţionale ; a jucat un rol impor
tant în lupta poporului irlandez pen
tru independenţă ; în 1872 s-a căsă
torit cu Charles Longuet. - 505, 559, 
563, 565, 569. 

Marx, Laura (1845-1911) - cea de-a 
doua fiică a lui Karl Marx, din 1868 
soţia lui Paul Lafargue ; militantă 
activă a mişcării muncitoreşti fran
ceze. - 559, 563-565, 569. 

Masters, J. W. - proprietarul unei cîr
ciumi din Londra. - 553. 

Miiurer, Friedrich Wilhelm German 
(1813 - aprox. 1882) - scriitor ger
man de orientare democrată ; membru 
al Ligii celor proscrişi, iar apoi al 
Ligii celor drepţi. - 44, 58, 77, 402, 
405. 

Mayer, Adolph - emigrant Ia Londra ; 
Ia începutul deceniului al 6-Iea al se
colului al XIX-iea membru al comi
tetului emigranţilor social-democraţi 
germani şi al Asociaţiei muncitorilor 
germani din Londra. - 148. 

Mayer, Eduard - avocat în Koln, mem
bru al consiliului de administraţie al 
lui „Rheinische Zeitung". - 391 .  

Maynz, Karl Gustav (1812-1882) 
jurist german, profesor la Universita
tea din BruxeJ!es, membru al Asocia
ţiei democrate din Bruxelles. - 1 14, 
1 1 9-121. 

Mazzini, Giuseppe (1 805-1872) - re
voluţionar italian, democrat burghez, 
unul dintre conducătorii mişcării de 
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eliberare naţională din Italia ; în 
1 849 şeful guvernului provizoriu al 
Republicii romane ; în 1850 unul din
tre întemeietorii Comitetului central 
al democraţiei europene de la Lon
dra ; în deceniul al 6-lea a luat ati
tudine împotriva amestecului Franţei 
bonapartiste în lupta de eliberare na
ţională a poporului italian. - 142-
1 45, 163, 175, 183, 188, 1 89,  213, 215, 
232, 241, 245, 252, 253, 255, 266, 274, 
305, 307, 318,  323, 326, 349, 354, 367, 
510,  522, 532, 533, 539, 546. 

Macgrath, Philippe - cartist, în de
ceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea 
membru al Comitetului executiv al 
Asociaţiei cartiste naţionale, după 
1 848 reformist. - 169. 

Mellinet, Fraw;ois (1768-1852) - ge
neral belgian, de origine franceză, 
participant activ la revoluţia burgheză 
belgiană din 1830 şi  la mişcarea de
mocrată din Belgia ; preşedinte de 
onoare al Asociaţiei democrate din 
Bru.'{elles. In 1848, în urma procesului 
Risquons·Tout, a fost condamnat la 
moarte ; ulterior pedeapsa i-a fost 
comutată în 30 de ani închisoare, 
iar în septembrie 1849 a fost graţiat. 
- 85. 

Menenius, Aggrippa (m. 493 î .e .n.) -
patrician roman. - 292. 

Metternich, Clemens Wenzel Lothar, 
prinţ de (1773-1 859) - om de stat 
şi  diplomat austriac reacţionar ; mi· 
nistru de externe (1809-1 821) şi  
cancelar (1821-1848), unul dintre în
temeietorii Sfin.tei Alianţe. - 1 48, 
530. 

Meyen Eduard ( 1812-1870) - publicist 
german, tînăr hegelian, democrat mic
burghez, după înfringerea revoluţiei 
din 1848-1849 a emigrat în Anglia ; 
maţ tîrziu naţional-liberal. 17,  
139, 248, 250, 252, 292, 301 , 305, 306, 
309, 315, 389, 393, 394, 418 ,  531 ,  545, 
547. 

Meyer c1rcmmar în Elberfeld în de-
ceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea. 
- 7, 8. 

Meyer, Iulius (m. 1 867) - întreprinzător 
şi publicist din Westfalia; la mijlocul 
deceniului al 5-lea „adevărat socia
list".  - 3 1 .  

Michel, Louis Chrysostome (1797-1853) 
- avocat şi om politic francez, repu
blican mic-burghez, deputat în Adu
narea legislativă (Montagne) (1849-
1851 ) .  - 317. 

Michelet, Jules (1798-1874) - istoric 
şi  scriitor francez, democrat mic-bur
ghez ; autor al mai multor lucrări cu 
privire la istoria Franţei ; în 1848 a 
fost înlăturat de la catedră din cauza 
concepţiilor sale democratice şi  anti
clericale. Mulţi revoluţionari români 
de la 1 848 au fost studenţii lui. A 
susţinut în presă, prin numeroase 
articole, unirea Principatelor ro
mâne. - 1 10, 1 1 1 .  

Mieroslawski, Ludwik ( 1814-1878) -
revoluţionar polonez, istoric şi mili
tar, a luat parte la răscoalele din 
1 830-1831 şi 1 846 din Polonia ; în 
1 848 a condus răscoala de la Poz
nan, iar în 1 849 lupta insurgenţilor 
din Sicilia ; în 1849 a avut comanda 
armatei revoluţionare din Baden-Pa
latina t ; în deceniul al 6-lea a avut 
legături cu cercurile bonapartiste ; în 
timpul răscoalei din Polonia din 
1863-1864 a fost numit dictator al 
guvernului naţional polonez ; după 
înfrîngerea răscoalei a emigrat în 
Franţa. - 487. 

Mignet, Fraw;ois-Auguste-Marie (1796-
1884) - istoric francez, burghez libe
ral din timpul Restauraţiei. - 81 .  

Mill, John Stuart (1806-1873) - eco
nomist burghez şi filozof pozitivist 
englez; epigon al economiei politice 
clasice burgheze. - 1 66. 

Miquel, Johanes (1828-1901) - om po
litic german , în deceniul al 5-lea 
membru al Ligii cqmuniştilor, ulterior 
naţional-liberal. - 238, 245, 263, 266, 
271 ,  212, 275, 276. 

Mirbach, Otto von - ofiţer de artilerie 
în rezervă, prusian, democrat mi::: 
burghez ; a luat parte la revoluţia din 



Indice de nume 689 

1848-1849 ; comandant al Elberfeldu
lui în timpul insurecţiei din mai 1849 ; 
după înfrîngerea insurecţiei a emigrat 
din Germania. - 203. 

Molikoy, P. - emigrant ungur, la în
ceputul deceniului al 6-lea al secolu
lui al XIX-iea membru al Uniunii de
mocrate maghiare din Londra. - 148. 

Moli, Joseph (1813-1849) - militant 
de seamă al mişcarii muncitoreşti ger
mane şi  internaţionale, de profesiune 
ceasornicar, unul dintre conducătorii 
Ligii celor drepţi ; membru în Comi
tetul central al Ligii comuniştilor ; 
în iulie-septembrie 1848 preşedintele 
Uniunii muncitorilor din Kăln, mem
bru în Comitetul districtual al demo
craţilor din Renania ; după evenimen
tele din septembrie 1848 de la Kăln 
e emigrat la Londra, de unde s-a re
întors curînd în Germania sub o iden
titate falsă ; a desfăşurat muncă de 
agitaţie în diferite districte din Ger
mania ; în 1849 a participat la 
insurecţia din Baden-Palatinat ; a fost 
ucis în lupta de pe Murg. - 117,  
559. 

Montalembert, Charles Forbes de Tyron, 
conte de ( 1810-1870) - om politic 
şi publicist francez ; în perioada celei 
de-a doua Republici deputat în Adu
narea naţională constituantă şi în cea 
legislativă ; orleanist,  şef al partidu
lui catolic, a sprijinit lovitura de 
stat de la 2 decembrie 1851 a lui Lu
dovic Bonaparte, dar curînd a trecut 
de partea opoziţiei. - 183. 

Montecucculi (Montecuccoli}, Raimond 
(1 609-1681) - comandant de oşti 
austriac, autorul unor scrieri mili
tare. - 517. 

Montez, Lola (1818-1861) - cunoscută 
dansatoare, în 1846-1848 favorita re
gelui bavarez Ludovic I ; după ab
dicarea acestuia a emigrat la Lon
dra, şi în 1851 în S.U.A. - 77, 79, 
556. 

Moras - emigrant german, în 1847 
membru al  Asociaţiei democrate din 
Bruxelles. - 83-86, 91 ,  

Moreau d e  Jonnes, Alexandre (1 778-
1870) - economist francez, autorul 
unor tratate de statistică. - 541 .  

Morelly (secolul al XVIII-iea) - repre
zentant al comunismului utopic egali
tar în Franţa. - 24. 

Morison, James (1770-1840) - ne
gustor englez, a făcut o avere uriaşă 
cu vînzarea aşa-numitelor „pilule 
Morison".  - 357. 

Moses (Mosi) vezi I-iess, Moses . 

Măsin vezi I-iess, Sibylle. 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1 756-1 791) 
- mare compozitor austriac. - 75. 

Muller, Wilhelm (pseudonim : Wolfgang 
Muller von Kănigswinter) (1816-
1873) - poet german, în deceniul 
al 5-lea medic în Diisseldorf. - 7, 20. 

Muller-Tellering, Amalie von - actrită 
germană, soţia lui Eduard von Miil
ler-Tellering. - 458, 464. 

* Muller-Tellering, Eduard von (n. aprox. 
1808) - jurist şi publicist german, 
democrat mic-burghez, în 1848-184') 
colaborator la „Neue Rheinische Ze1-
tung• ; după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în Anglia ; i-a calomniat în 
presă pe Marx şi Engels ; în 1 852 
a emigrat în S.U.A. - 1 59, 164 ,  457-
458, 464--465, 488, 490, 493-494, 498. 

Musch vezi Marx, Edgar. 

N 

Napier, Sir William Francis Patrick 
(1 785-1 860) - general englez, au
torul unor scrieri militare, a luat 
parte la războiul din Peninsula Ibe
rică (1808-1814) - împotriva lui Na
poleon I. - 198, 199, 227, 5 17. 

Napoleon I Bonaparte (1 769-1 821) -
împărat al Franţei (1 804-1 814 şi 
1815).  - 198, 217, 224, 227, 231 ,  239, 
240, 244, 334, 338, 363, 364, 398, 515.  

Napoleon al III-iea Ludovic Bonaparte 
(1 808-1873) - nepotul lui Napoleon I ,  
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preşedintele celei de-a doua Repu
blici (1848-1852) , împărat al Franţei 
(1852-1870) . - 176, 183, •189, 250, 
253, 259, 287, 346, 349, 350, 364, 
366-376, 474, 553. 

* Naul, S tephan Adolf - negustor din 
KO!n, în 1 848-1849 girant respon
sabil al lui „Neue Rheinische Zei
tung". - 23, 133, 470, 492, 495, 497, 
501 ,  564, 566. 

Nauwerck (Nauwerk), Karl (H\10-
1 891) - publicist ; a făcut parte din 
cercul berlinez al celor „liberi • (tînăr 
hegelian) . - 17. 

Neubeck, Philipp - învăţător în Mainz 
în deceniul al 5-lea al secolului al 
XIX-iea. - 124. 

Neuhaus - medic din Turingia, în 
1 849 comandantul unui detaşament 
din armata revoluţionară din Baden
Palatinat. - 232. 

Nicolaie I (1796-----1855) - împărat al 
Rusiei (1 825-1855) . - 1 47, 248, 329. 

Nolhjung, Peter (aprox. 1823-1866) -
croitor german, membru al comunităţii 
din Koln a Ligii comuniştilor şi al 
Uniunii muncitorilor din KO!n ; în 
1852, unul dintre inculpaţi în procesul 
comuniştilor de Ia Koln ; condamnat 
Ia şase ani închisoare. - 258, 272, 
304. 

o 
Obermeyer - proprietara unui local 

în Elberfeld, unde în 1 845 se ţineau 
adunările comuniste. - 21.  

O'Connor, Feargus Edward (1794-1855) 
- unul dintre liderii aripii stingi a 
mişcării cartiste ; întemeietor şi re
dactor al ziarului „The Northem 
Star• ; după 1848 reformist. - 99, 
102, 1 16, 1 39, 161, 169, 190, 232, 
346, 361. 

Oehlenschliiger, Adam Go!llob (1779-
1 850) - scriitor danez, reprezentant 
al romantismului democratic în Dane
marca. - 72. 

Ohnemans, Engelberl (n. 1 817) - meş
teşugar german, în deceniul al 5-Iea 
emigrant la Bruxelles, membru al 
Ligii comuniştilor. - 92. 

* Oppenheim, Dagoberl (1809-1889) 
publicist german, tînăr hegelian, unul 
dintre giranţii responsabili ai lui 
„Rheinische Zeitung" ; mai tîrziu s-a 
retras din viaţa politică. - 391-392. 

Oppenheim, Heinrich Bernhard (1819-
1880) - om politic german, econo
mist şi  ziarist, democrat mic-burghez ; 
în 1848 unul dintre redactorii ziaru
lui berlinez „Die Reform• ,  intre 1 849 
şi  1861 emigrant în Elveţia, Franţa 
şi Anglia ; mai tîrziu naţional-liberal. 
- 1 80, 234, 301 , 305, 306, 531 ,  547. 

Orleans - dinastie regală în Franţa 
(1830-1848). - 367. 

Osy - aristocrat belgian ; în dece
niul al 5-lea al secolului al XIX-iea 
a făcut speculă cu cereale. - 441 .  

Ollerberg, W .  - democrat mic-burghez, 
în 1 847 membru al Asociaţiei munci
torilor germani din Bruxelles. - 84 
323. 

' 

Otto - emigrant german la New York; 
la începutul deceniului al 6-lea al se
colului al XIX-Iea, unul dintre re
dactorii ziarului „Deutsche Schnell
post". - 316. 

Overslone, Samuel Jones Loyd, lord 
(din 1860) baron (1796--1883) - ban
cher şi  economist englez, adept al 
, 1currency principie".  - 166, 170. 

Owen, Robert (1771-1858) - mare so

cialist utopist englez. - 24, 152, 253, 

254. 

p 

Palafox y Melci, Jose de Rebolledo, 
duce de Saragoza (1776-1847) - ge

neral spaniol, a participat la războiul 

pentru independenţă (1808-1814) ; a 

condus apărarea Saragozei în anii 

1 808-1809. - 214. 
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Palmerston, Henry John Temple, vi
conte (1784-1865) - om de stat en
glez ; la începutul activităţii sale 
tory, din 1 830 unul dintre liderii aripii 
de dreapta a whi.gilor ; lord-cancelar, 
ministru de externe (1 830-1834, 1835---
1 84 1 ,  1 846-1851 ) ,  ministru de interne 
(1852-1855) şi prim-ministru (1 855-
1 858 şi 1 859-1865). - 139, 1 83, 241 , 
454, 553. 

* Pardigon, F. - socialist francez, a 
participat la revoluţia din 1848--1 849, 
după aceea a emigrat în Anglia ; l a  
începutul deceniului al 6-lea unul din
tre conducătorii Asociaţiei franceze a 
emigranţilor blanquişti din Londra. -
499. 

Paris, conte de - vezi Ludovic-Filip
Albert. 

Passos, Manuel (în original greşit : 
Jose) da Silva (1801-1 S62) - om 
politic portughez, unul dintre liderii 
aripii stingi a burgheziei liberale. -
251 .  

Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob 
(1761-1851) - teolog protestant ger
man, raţionalist. - 401. 

Peel, Sir Robert (1788-1850) - om de 
stat şi economist englez, lider al 
torylor moderaţi, care au primit, după 
numele lui, denumirea de peelişti ; 
ministru de interne (1822-1827 şi 
1 828--1830) şi prim-ministru (1834.-
1835 şi 1 841-1846) ; în 1 846, cu spri
jinul liberalilor, a obţinut abrogarea 
legilor cerealelor. � 227. 

Pellering, Jean (1817-1877) - socialist 
belgian, unul dintre participanţii activi 
la mişcarea muncitorească din Belgia ; 
membru al Asociaţiei democrate din 
Bruxelles ; de profesiune cizmar. -
86, 87, 1 14. 

Peto, Sir Samuel Morion (1 809-1889) -
întreprinzător englez, s-a ocupat cu 
construcţia de căi ferate ; membru al  
parlamentului, liberal ; în 1 866, după 
falimentul firmei sale, s-a retras din 
viaţa publică. - 1 76. 

Pettie, Jolrn - cartist englez, membru 
·al societăţii Fraternail Democrats. -
253. 

Petty, sir William (1623-1687) - eco
nomist şi statistician englez, înte
meietorul economiei politice clasice 
burgheze engleze. - 157, 358. 

Petzler, Johann - democrat mic-bur
ghez german, profesor de muzică, în 
deceniul al 6-lea al secolului al 
XIX-iea emigrant la il..ondra. - 305. 

Pliinder, Karl (aprox. 1 818-1876) -
pictor miniaturist, membru al Ligii 
celor drepţi şi al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani din Londra, 
membru al Organului central al Ligii 
comuniştilor şi al Consiliului Gene
ral al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor (noiembrie 1 864-1867 şi 
1870-1872) ; prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. - 143, 
149, 1 62, 344, 500. 

Pliitzner - avocat german, corespon
dentul din Dresden al lui „Rheinische 
Zeitung". - 399. 

Philips, Jacques 
Marx. - 1 07. 

vărul lui Karl 

Pl1ilips, Lion (m. 1866) - unchiul lui 
Karl Marx. - 503. 

Pieper, Wilhelm (n. aprox. 1826) -
filolog şi ziarist german, membru al 
Ligii comuniştilor, emigrant la Lon
dra ; în 1 850-1853 prieten cu Marx 
şi Engels. - 166, 181 ,  194, 200-202, 
205, 217, 235, 242, 244, 246, 280, 341, 
347, 354, 357, 359---362, 367, 370, 505, 
506, 5 1 1 ,  522. 

Pinto, Isaac (1715-1787) - mare ne
gustor şi speculant la bursă olandez, 
economist. - 520. 

Piti, William (Junior) (1759-1806) -
om de stat englez, tory, prim-minis
tru (1783-1801 şi 1 804-1806) . - 139. 

Plasman - proprietarul unei firme din 
Kăln în deceniul al  5-lea al secolului 
al XIX-iea. - 126, 133, 465. 
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Pompery, Edouard de (1812-1 895) -
scriitor şi publicist francez, în dece
niile al 4-lea şi al 5-lea adept şi 
propagandist al fourierismului. 
407-408. 

Porter, George Richardson (1 792-1852) 
- economist şi statistician burghez 
englez. - 54 1 .  

Post, Carl - cunoştinţă a lui Marx î n  
deceniul a l  5-lea a l  secolului al 
XIX-iea. - 471. 

Pottier, Eugene ( 1816-1 887) - poet 
proletar francez, în deceniul al 5-lea 
cunoscut ca autor a o serie de cin
tece revoluţionare ; în 1871 membru 
al Comunei din Paris, autorul imnu
lui proletar „Internaţionala" (iunie 
1 871) . - 146. 

Praslin Altaris Rosalba Fanny, ducesă 
de Choiseul ( 1807-1847) soţia 
lui Charles Praslin, duce de Choiseu!. 
- 95. 

Praslin, Charles-Laure-Hugues-Theobald, 
duce de Choiseul ( 1805-1 847) - a
ristocrat şi om de stat francez ; şi-a 
ucis soţia şi s-a otrăvit după ce a 
fost a1 estat. - 95, 1 1 4. 

Price, Richard (1723-1791) - publicist 
radical englez, economist şi filozof 
moralist. - 298. 

Prinţul de Prusia vezi Wilhelm !. 
* Proudhcn, Pierre-Joseph (1 809-1865) 

- publicist, sociolog şi economist 
francez, ideolog al micii burghezii ,  
unul dintre teoreticienii anarhis
mului. - 32, 39-42, 48, 49, 58-61 ,  
6 5 ,  72, 75 , 1 12 ,  128, 151 , 219, 282, 
284, 285-291 ,  294-301 ,  313 ,  318 ,  322, 
342, 352, 354-359, 367, 370, 408, 420--
423, 428-439, 470, 484, 506, 551 .  

Prutz, Robert Eduard ( 1816-1872) 
poet german, publicist şi istoric al 
literaturii, liberal burghez ; a între
ţinut relaţii cu tinerii hegelieni. -
399. 

Pulszky, Ferencz ( 1814-1897) - om po
litic, scriitor şi arheolog ungur, de 
ongme polonez ; a luat parte la re
voluţia din 1 848-1849 din Ungaria, 

după înfringerea revoluţiei a emi
grat ; în deceniul al 6-lea colabora
tor la „New-York Daily Tribune",  în 
1 867, după amnistie, s-a reîntors în 

. Ungaria ; deputat în parlamentul un
gar (1 867-1876 şi 1 884-1 897) . - 491.  

Piittmann, Hermann ( 1811-1 894) - poet 
şi  ziarist radical german, la mijlocul 
deceniului al 5-lea „ adevărat socia
list " .  - 14, 15, 21, 26, 46, 48, 65, 66, 
71 , 75, 414.  

R 

Radetzky, Joseph, conte (1766-1858) -
feldmareşal austriac, în 1831 a co
mandat trupele austriece din Italia 
de nord ; în 1 848-1849 a înăbuşit cu 
cruzime mişcarea revoluţionară şi  de 
eliberare naţională din Italia ; gu
vernator general al regatului Lom
bardiei şi Veneţiei ( 1850-1857) . -
532. 

Radowitz, Joseph Maria von (1797-
1 853) - general şi om politic pru
sian, reprezentant al camarilei reac
ţionare de la curte ; în 1848 unul 

· dintre conducătorii aripii drepte din 
Adunarea naţională de la Frank· 
furt. - 252, 532. 

Raveaux, Franz [1810-1 851) - negus
tor de tutun din Kiiln, democrat mic
burghez ; în 1848-1849 membru al 
Adunării naţionale de la Frankfurt 
(centru-stinga) , împuternicit al im
periului în Elveţia ; în 1 849 membru 
al regenţei provizorii a imperiului şi 
al guvernului provizoriu din Baden ; 
după infringerea insurecţiei din Ba
den-Palatinat a emigrat din Germa
nia. - 132, 240, 272, 351 , 502. 

Reden, Friedrich Wilhelm Otto Lud· 
wig, baron de (1804-1857) - s tatis
tician şi  om politic german, în 1 848-
1849 deputat în Adunarea naţională 
de la Frankfurt (aripa stingă) . - 54 l .  

Reich, Franz Joseph (n. aprox. 1812) -
jurist german, democrat mic-burghez, 
a participat la revoluţia din 1 848-
1 849, după infringerea căreia a emi
grat în Franţa, iar în 1851 în S.U.A. 
- 339, 543. 
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Reichenbach, Eduard, conte de (1812-
1 869) - democrat silezian, în 1 848 
deputat în Adunarea naţională din 
Prusia (aripa de stînga) ; din octom
brie 1 848 membru în Comitetul cen
tral al democraţilor din Germania, 
ulterior progresist. - 21 1 ,  315. 

Reichenbach, Oskar, conte (n. 1815) -
moşier silezian, democrat mic-burghez, 
în 1848-1849 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt ; în 1850 a 
emigrat în Anglia, iar mai tîrziu în 
S.U.A. - 21 1 ,  305, 315, 323, 545. 

Reichhelm - emigrant german la New 
York, unul dintre proprietarii lui 
„New-Yorker Staatszeitung" .  - 525. 

Reichstadt, Fram;ois-Charles-Joseph Bo
naparte, duce de ( 18 1 1-1832) - fiul 
lui Napoleon I şi al Mariei-Louisa de 
Austria, pretendentul bonapartiştilor 
la tronul Franţei. - 398. 

Reinhardt, Richard (1 829-1898) - poet 
german, emigrant la Paris, secretarul 
lui Heinrich Heine, prieten al fami
liei Marx ; mai tîrziu s-a ocupat de 
comerţ. - 43, 100-102, 104 ,  335, 370, 
372. 

Rempel, Rudolph - întreprinzător ger
man, la mijlocul deceniului al 5-lea 
al secolului al XIX-iea „adevărat so
cialist". - 31 .  

Renouard, Jules - editor francez în 
deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale se
colului al XIX-iea. - 414.  

Reynolds, George William MacArthur 
( 1814-1879) - om politic şi ziarist 
englez, democrat mic-burghez, edito
rul ziarului „Reynolds 's Weekly 

Newspaper". - 161,  190. 

Ricardo, David (1 772-1823) - econo
mist englez, unul dintre cei mai de 

seamă reprezentanţi ai economiei po

litice clasice burgheze. - 154, 158, 

167, 170, 220, 249. 

Riedel, Richard - muncitor-tapiţer ger

man, emigrant la Bruxelles ; din 1 847 

membru al Ligii comuniştilor. - 92. 

Rings, L. W. - membru al Ligii co
muniştilor ; la începutul deceniului al 
6-lea al secolului al XIX-iea a emi
grat la Londra ; adept al lui Marx şi 
Engels. - 150. 

Riltinghausen, Moritz (1814---1 890) 
publicist german, democrat mic-bur
ghez ; în 1848-1849 a colaborat la 
„Neue Rheinische Zeitung" ; membru 
al Internaţionalei I ; ulterior (pînă în 
1884) membru al Partidului social-de
mocrat german. - 287. 

Roberts, William Prowting (1806-1871) 
jurist englez, avocat al cartiştilor 

şi  mandatar general al sindicatelor. 
- 143. 

Robertson cartist, prieten al lui 
George Julian Harney. - 161 .  

Robespierre, Maximilien-Marie Isidore 
de (1758-1794) - figură marcantă 
a revoluţiei franceze, conducătorul 
iacobinilor în timpul revoluţiei fran
ceze, şeful guvernului revoluţionar 
(1793-1794) . - 285, 300, 303, 364. 

Rodbertus (Jagetzow}, Johann Karl 
(1805-1875) - mare proprietar fun
ciar prusian, economist, ideolog al 
iuncherimii îmburghezite ; teoretician 
al „socialismului de stat" prusian. 
249, 526. 

Rogier, Charles-Latour (1800-1 885) -
om de stat belgian, liberal moderat , 
între anii 1847 şi 1852 ministru de 
interne. - 1 16. 

Rollin - vezi Ledru-Rollin, Alexandre
Auguste. 

Ronge, Johannes (1813-1887) - preot 
german, unul dintre iniţiatorii mişcă
rii „catolicilor germani• ,  care căutau 
să adapteze catolicismul la nevoile 
burgheziei germane ; democrat mic· 
burghez ; participant la revoluţia din 
1848-1849, după înfrîngerea căreia a 
emigrat în Anglia. - 69, 164, 238, 
248, 249, 268, 305, 308, 348, 520, 532, 
533. 

Roser, Peter Gerhard (1814-1 865) 
muncitor la fabrica de ţigări din 
Koln, în 1 848-1849 vicepreşedinte ;il 
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Uniunii muncitorilor din Koln, mem
bru al Ligii comuniştilor ; în 1 852 
unul dintre principalii inculpaţi în 
procesul comuniştilor de la Koln ; a 
fost condamnat la şase ani închi
soare ; ulterior lassallean. - 258, 
261. 

Rosing, Johannes (n. 1791) - negustor 
din Bremen, participant activ la miş
carea democrată din deceniul al  4-lea 
şi al 5-lea ale secolului al XIX-iea 
din Germania ; din 1848 a condus 
Uniunea democrată din Bremen. -
133. 

Roth, Richard - persoană cunoscută 
de Engels la Elberfeld în deceniul 
al 5-lea al secolului al XIX-iea. - 7. 

Rothacker, Wilhelm (1828-1859) - zia
rist german, democrat mic-burghez, 
membru al Ligii comuniştilor ; la în
ceputul deceniului al 6-lea emigrant 
în S.U.A. ; unul dintre redactorii lui 
„Turnzeitung". - 228. 

Rother, Christian von (1778-1849) -
om de stat prusian, ministru al finan
ţelor ( 1836-1 848). - 47. 

Rothschild - familie de bancheri. 
367. 

Rothschild, James, baron de (1792-
1 868) - şeful băncii cu acelaşi nume 
din Paris. - 49, 75, 102. 

Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodecker von 
(1775-1 840) - istoric şi om politic 
burghez german, liberal. - 216. 

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) -
mare iluminist francez, democrat, fi
lozof deist, ideolog al micii burghezii 
revoluţionare. - 285, 300, 303. 

Rovigo, duce de vezi Savary, Anne 
Jean-Marie-Rene, duce de Rovigo. 

* Ruge, Arnold (1802-1880) - publi
cist german, tînăr hegelian, radical 
burghez ; in 1848 deputat în Aduna
rea naţională de la Frankfurt (aripa 
de stînga) ; în deceniul al 6-lea unul 
dintre liderii emigraţiei germane mic
burgheze din Anglia ; după 1 866 na-

ţional-liberal. - 9, 17, 36, 75, 94, 136, 
148, ·1 62-165, 175, 1 8 1 ,  183, 1 92, 21 1 ,  
216, 229, 238, 248, 252, 266-271 ,  274, 
280, 282, 285, Q91 ,  292, 301,  305---310, 
314, 316-318,  361 , 379-390, 393-401 ,  
404, 413 ,  423, 520, 525, 527, 531-536, 
545, 546. 

Riih/, J. - muncitor german.- membru 
al Asociaţiei culturale a muncitorilor 
germani de la Londra, membru al 
Consiliului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor (1870-
1 872). - 477. 

Rumpf, E. - croitor german, membru 
al Ligii comuniştilor, din 1 851 emi
grant la [.ondra ; adept al lui Marx 
şi Engels. - 3 1 1 .  

Russell, lord John (1792-1878) - o m  de 
stat englez, liderul whigilor, prim
ministru (1846-1852 şi 1865-1866) , 
ministru de externe (1852-1 853 şi 
1 859-1865) . - 176, 1 92, 553. 

Rutenberg, Adolf ( 1808-1869) - pu
blicist german, tînăr hegelian, în 1 842 
membru al  redacţiei lui „Rheinische 
Zeitung" ; după 1 866 naţional-liberal. 
- 17, 389, 393. 

Ryschka, Martin - emigrant ungur la 
Londra la începutul deceniului 
ia.I 6-lea al secolului al XIX-4ea. -
491 .  

s 

Sack, Karl Heinrich (1789-1875) 
teolog protestant german, profesor la 
Bonn. - 386. 

Saint-Just, Louis-Antoine-Leon de 
(1767-1794) - om politic din pe
rioada revoluţiei burgheze franceze 
de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea ; 
unul dintre conducătorii iacobinilor. 
- 364. 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, 
conte de (1760-1 825) - mare socia
list utopist francez. - 35, 251 , 302. 

Saldanha, Joao Carlos, duce de (1790-
1 876) - om de stat portughez, mare-



Indice de nume 695 

şal ; din deceniul al 6-lea lider al 
partidului marii burghezii, prim-mi� 
nistru (1 847-1 849, 1 851-1856 ŞI 
1870) . - 250. 

Sandkuhl - emigrant la Bruxelles în 
deceniul al 5-lea al secolului al XIX
lea. - 84, 89. 

Sarrans, Bernard (1795-1874) - publi
cist şi om politic francez, republican 
burghez moderat. - 175. 

savary, Anne-Jean-Marie-Rene, duce de 
Rovigo (1774-1833) - general, om 
politic şi diplomat francez, a luat 
parte la războaiele Franţei napoleo
neene ; ministru al poliţiei (1 810-
1 81 4) ,  guvernator general al Alge
riei (1 831�1833). - 230, 231 .  

sawaszkicwicz, Leopold emigrant 
polonez, în deceniul al 5-lea al se
colului al XIX-iea a trăit la Paris ; 
la începutul deceniului al 6-lea mem
bru în comisia permanentă a sec
ţiei democraţiei poloneze din Londra. 
- 1 48, 1 5 1 .  

Sazonov, Nikolai Ivanovici (181�862) 
- ziarist rus, liberal ; la începutul 
deceniului al 5-lea a emigrat în 
străinătate, unde a colaborat la di
feri te ziare şi reviste. - 342, 345. 

Schabelitz - editor şi librar elveţian ; 
tatăl lui Jakob Schabelitz. - 479, 
486. 

* Schabelitz, Jakob (1827-1899) - e
ditor şi librar elveţian, radical bur
ghez ; de la sfirşitul deceniului 
al 5-lea pină la începutul deceniului 
al 6-lea a întreţinut legături cu Marx 
şi Engels. - 1 62, 285, 306, 315, 478-
479, 486--487. 

Schapper, Karl ( 1812-1870) unul 
dintre conducătorii Ligii celor drepţi 
şi ai Asociaţiei culturale a muncito
rilor germani de la Lond>ra ; membru 
al Organului central al Ligii comu
nişti.lor, a luat parte la revoluţia din 
1 848-1849 ; în '1 850, după sciziunea 

Ligii comuniştilor a condus împre
ună cu Willich fracţiunea sectară 

ostilă lui Marx ; în 1856 s-a apro
piat din nou de Marx ; în 1 865 mem
bru al Consiliului General al Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
- 1 17, 1 48, 150, 151 ,  178-182, 180, 
200, 201 , 206, 207, 214, 215, 229, 235, 
263, 267, 274, 3 1 1 ,  314, 321 , 326, 334, 
356, 362, 366, 472, 509-512, 520-524. 
526, 527, 530, 559, 568. 

Schtirttner, August - dogar din Ha
nau, participant la revoluţia din 
1 848-1849 şi la insurecţia din Baden
Palatinat din 1 849 ; ulterior a emi
grat la Londra, unde a deschis un 
birt în care se adunau emigranţii 
mic-burghezi germani ; membru al 
Ligii comuniştilor ; în 1850, după sci
ziunea Ligii, a aderat la fracţiunea 
Willich-Schapper, membru al Comi
tetului ei central. - 148, 271 ,  305, 
348, 366, 531 .  

Scheidler redactor al ziarului 
„Preussische [.ithographische Corres
pondez" in deceniul al 6-lea al se
colului al XIX-lea. - 306. 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 
von ( 1775-1854) - filozof german, 
reprezentant al idealismului clasic 
german de la sfirşitul secolului 
al XVIII-iea începutul secolului 
al XIX-iea, ulterior duşman inveterat 
al ştiinţei, apărător al religiei. 
387, 401--402. 

Schenk - funcţionar prusian, la în
ceputul deceniului al 6-lea locţiitor 
al primarului din Kiiln. - 232. 

Scherzer, Andreas (1807-1879) - croi
tor german, membru al comunităţii 
de la Paris a Ligii comuniştilor ; 
după sciziunea Ligii a aderat la frac
ţiunea sectară Willich-Schapper ; unul 
dintre inculpaţii în procesul aşa-nu
mitului complot franco-german din 
februarie 1 852 de la Paris ; mai tir
ziu a emigrat în Anglia ; unul din
tre conducătorii Asociaţiei culturale 
a muncitorilor germani de la Lon
dra ; editorul ziarului „Die Neue 
Zeit" şi colaborator la ziarul „Das 

Volk". - 1 18.  
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Schiller, Friedrich ( 1759-1805) - mare 
scriitor german. - 44, 341 , 395. 

Schily, Victor (1810-1875) - avocat 
democrat german, în 1 849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Palati
nat ; mai tîrziu a emigrat în Franţa ; 
membru al Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor. - 473. 

Schimmelpfennig, Alexander ( 1824-
1865) - fost ofiţer prusian, demo
crat mic-burghez ; în 1849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Palati
nat, apoi a emigrat ; s-a alăturat 
fracţiunii sectare Willich-Schapper ; 
a luat parte la războiul civil dm 

S.U.A. de partea statelor din nord. 
- 229, 252, 254, 305, 307, 310, 545� 
548. 

Schlăpfer, · Johann Michael ( 1822-1885) 
- editor elveţian. - 70, 75 , 79. 

Schloffel, Gustav Adolf (1 828-1849) -
student şi ziarist revoluţionar, a luat 
parte la revoluţia din 1 848-1849 din 
Germania şi Ungaria ; a căzut în 
luptă. - 461 . 

Schmidt - conductor de tren. - 347. 

S chmidl, Simon - muncitor-pielar ger
man, unul dintre organizatorii Ligii 
celor drepţi ; adept al lui Weitling. 

- 38. 

Schmolze, Karl Heinrich ( 1823-1859) 
- caricaturist şi poet german ; a 
participat la revoluţia din 1 848-1849; 
mai tîrziu a emigrat din Germania. 
- 305. 

Schnaake, Friedrich - publicist german; 
la mijlocul deceniului al 5-lea al se
colului al XIX-iea „adevărat socia
list" .  - 123. 

Schnauffer, Karl Heinrich ( 1823-1 854) 
- poet şi ziarist german, democrat 
mic-burghez ; a participat la mişcarea 
revoluţionară din 1848-1849 din Ba
den ; după infringerea insurecţiei din 
Baden-Palatinat a emigrat din Ger
mania. - 228. 

S choelcher, Victor ( 1804-1893) - om 
politic şi publicist francez, republican 

de stinga ; în perioada celei de-a 
doua Republici deputat în Adunarea 
constituantă şi în cea legislativă. -
317. 

Schramm, Konrad (aprox. 1822-1858) 
- revoluţionar german, membru al 
Ligii comuniştilor, din 1849 emigrant 
la Londra ; girant responsabil al lui 
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue" ; după sciziunea 
Ligii comuniştilor, în 1850, a rămas 
adeptul lui Marx ; prieten şi tova
răş de luptă al lui Marx şi Engels. 
- 144-145, 149, 153, 1 64 ,  166, 16!3, 
179, 194, 200-202, 204-209, 214, 242, 
279-283, 285, 324, 326, 330, 335, 344, 
356, 488, 489, 5 1 1 ,  522, 560----561 ,  569. 

Schramm, Rudolf (1813-1882) - publi
cist german, democrat mic-burghez, 
în 1848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (aripa stingă) ; 
după revoluţie a emigrat în Anglia ; 
a luat poziţie împotriva lui Marx ; în 
deceniul al 7-lea adept al lui  Bis
marck ; fratele lui Konrad Schramm. 
- 1 43, 144, 164, 192, 2 1 1 ,  309-3 1 1 ,  
498, 526. 

* Schuberth, Julius - editor german, 
în 1850 a editat la Hamburg „Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-okono
mische Revue".  - 162, 492---493, 495, 
505, 567. 

Schiiller - editor german în Diissel
dorf. - 355. 

Schulz, Louis - negustor din Ktiln, de
mocrat burghez, editor responsabil al 
lui „Neue Rheinische Zeitung " .  -
126, 266, 271 , 277. 

Schurz, Karl ( 1 829-1906) - democrat 
mic-burghez german ; în 1849 a luat 
parte la insurecţia din Baden-Palati
nat ; a emigrat în Elveţia ; mai tir
ziu om de stat în S.U.A. - 305, 306, 
309, 340, 351 ,  5J4, 545, 547. 

Schuster, Theodor socialist mic-
burghez german, adept al lui Sis
mondi ; în deceniul al 4-lea unul 

dintre conducătorii Ligii celor pro
scrişi ; în deceniul al 5-lea s-a în-
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depărtat de socialism şi a devenit 
adept al „progresului paşnic • în Ger
mania ; în deceniul al 6-lea a acordat 
sprijin material emigranţilor germani. 
- 213,  324, 326, 499-500, 504, 522, 
531 . 

Schulz - democrat mic-burghez ger
man, participant la insurecţia din 1 849 
din Baden-Palatinat ; reprezentant la 
Paris al guvernului provizoriu din 
Baden ; ulterior a emigrat în Anglia. 
- 135. 

Schwegler, Albert ( 1819-1 857) - teo
log, filozof, filolog şi is toric german. 

399. 

Seel - caricaturist cunoscut de Engels 
în deceniul al 5-lea al secolului 
al XIX-iea.  - 7. 

Seiler, Sebastian - publicist german, 
în 1 846 membru al Comitetului co
munist de corespondenţă de la Bru
xelles şi al Ligii comuniştilor ; a par
ticipat la revoluţia din 1 848-1848 
din Germania ; în deceniul al 6-lea 
emigrant la Londra. - 37, 84, 87, 9 1 ,  
97, 102, 1 17, 144-145, 2 1 0 ,  217, 423, 
488, 526. 

Semmig, Friedrich Hermann (1820-
1 897) - scriitor german, la mijlocul 
deceniului al 5-lea „adevărat socia
list" . - 75-76. 

Semper, Gottiried (1803-1879) - arhi
tect german ; a participat la insurec
ţia din mai 1844 de la Dresden, după 
înfrîngerea căreia a emigrat la Paris ; 
între 1 85 1  şi 1 855 a trăit la Londra. 
- 315.  

Shakespeare, William ( 1564-1616) -
mare scriitor englez. - 99, 179, 366. 

Schelley, Percy Bysshe ( 1792-1822) -
poet englez, reprezentant al roman
tismului revoluţionar, ateu. - 20 . 

Sigel, Albert ( 1827-1884) - ofiţer din 
Baden, ziarist, democrat mic-burghez ; 
a participat la mişcarea revoluţionară 
din 1848-1849 din Baden, după în
frîngerea revoluţiei a emigrat în An-

glia, iar în 1853 în S.U.A. ; a luat 
parte la războiul civil din S.U.A. de 
partea statelor din nord. - 305, 309. 

Sigel, Franz ( 1824-1902) - ofiţer din 
Baden, democrat mic-burghez, parti
cipant la mişcarea revoluţ10nară din 
1848-1849 din Baden, comandant su
prem, apoi locţiitor al comandantului 
suprem al armatei revoluţionare din 
Baden în timpul insurecţiei din 1849 
din Baden-Palatinat ; a emigrat în 
Elveţia şi în Anglia ; în 1852 s-a 
stabilit în S.U.A. ; a participat la răz
boiul civil de partea statelor din 
nord. - 229, 252, 254, 268, 285, 293, 
300, 305-309, 314 ,  315,  323, 533. 

Simonyi Ema (Ernst) (1821-1882) - om 
politic ungur : în 1 848-1849 a parti
cipat la revoluţia din Ungaria, după 
înfrîngerea căreia a emigrat ; la în
ceputul deceniului al 6-lea membru 
al Uniunii democratice ungare din 
Londra. - 1 48.  

Smith, Adam ( 1723-1790) - economist 
englez, unul dintre reprezentanţii 
marcanţi ai economiei politice clasice 
burgheze. - 220, 431 .  

Soult, Nicolas-Jean-de-Dieu, duce de 
Dalma/ia ( 1769-1 851) - mtlreşdl al 
Franţei şi om de stat ; a dat dovadă 
de o totală lipsă de principialitate 
în politică ; prim-ministru (1 832-1834, 
1839-1840 şi 1840-1847) . - 451 .  

Southey, Robert (1774-1 843) - poet, 
scriitor şi istoric englez, tory. - 198. 

Spilthoorn, Charles-Louis ( 1 804-1872) -
avocat belgian, militant de seamă al 
mişcării democrate, participant la re
voluţia burgheză belgiană din 1830 ; 
membru al Asociaţiei democrate din 

Bruxelles ; preşedintele Asociaţiei 

democrate din Gand. - 86. 

Stămpili, Jakob (1820-1879) - om de 

stat radical elveţian, în deceniile 
al 5-lea şi al 6-lea fondator şi re

dactor al lui „Berner Zeitung",  pre
şedintele Confederaţiei elveţiene 
(1 856, 1859 şi 1862) . - 132. 
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standau, Julius - învăţător german, 
participant la mişcarea democrată din 
deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale se
colului al XIX-lea din Germania ; 
unul din�re organizatorii Ligii mili
tare din Biel (Elveţia) ; după înfrîn
gerea revoluţiei a emigrat în S.U.A. 
- 460. 

Stanley vezi Derby, Edward George 
Geoffrey Smith Stanley, conte de. 

Stechan, Gottlieb Ludwig (n. aprox. 
1814) - tîmplar din Hanowa, mem
bru al Ligii comuniştilor ; în 1 850, 
după sciziunea Ligii comuniştilor, a 
făcut parte din fracţiunea sectară 
Willich-Schapper ; în decembrie 1851 
a trecut în rîndurile adepţilor lui 
Marx şi iEngels ; începînd din ianua
rie 1852 s-a aflat la conducerea Aso
ciaţiei muncitorilor din Londra. 
334, 335, 340, 348, 352, 362. 

Stehely - INoprietarul unei cofetării 
din Berlin care era punctul de întîl
nire al literaţilor berlinezi şi localul 
în care-şi ţineau întrunirile „Hbe
rii". - 17. 

Steuart (Stewart), sir James (1112-1780) 

- economist englez burghez, unul 
dintre ultimii reprezentanţi ai mer

cantilismului. - 358. 

Stevens - căpitanul goeletei engleze 
„Cornish Diamond •, cu care a călă
torit Engels de la  Genova la Lon
dra. - 482. 

Stewart vezi Steuart, sir James. 

Stiebel - creditor al lui Marx la Lon
dra. - 217, 500. 

* Stieber, Wilhelm (1818-1882) - func
ţionar de poliţie prusian, şef al po
liţiei politice din Prusia (1850-1860) ; 
martor principal şi unul dintre or
ganizatorii procesului comuniştilor de 
la Kiiln din 1 852. - 241, 461-462. 

Stieler, Adolf (1175-1836) 

german. - 5 17, 518.  

cartograf 

Stirner, Max (pseudonimul lui Johann 
Caspar Schmidt) (180S--.1856) - fi
lozof şi scriitor german, tînăr hege
lian, unul dintre ideologii individua· 
lismului burghez şi ai anarhismului. 
- 10-12, 14, 17, 15, 18, 276, 280, 
297, 313, 41 1 .  

S trodtmann, Adolph (1829-1879) -
scriitor german, democrat burghez, 
participant la mişcarea revoluţionară 
din 1848 din Schleswig·Jfolstein ; în 
1 850 .a emigrat din Germania ; auto
rul unei biografii a lui Kinkel. -
305, 534. 

Striicker, F. W. - prieten al lui Engels 
din Elberfeld. - 1, 8, 13.  

Struve, Amalie (m. 1862) - participantă 
la mişcarea democratică din 1 848---
1849 din Germania ; soţia lui Gusta\/' 
Struve. - 228. 

Struve, Gustav (1805-1870) - avocat 
şi publicist german, democrat mic
burghez, unul dintre conducătorii 
mişcărilor revoluţionare din aprilie 
şi septembrie 1 848 din Baden, precum 
şi al insurecţiei din 1 849 din Baden
Palatinat ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat ; a fost unul dintre 
conducătorii emigraţiei mic-burgheze 
germane din Anglia ; mai tîrziu a 
participat la războiul civil din S.U.A. 
de partea statelor din nord. - 162, 
192, 2 1 1 ,  216, 228, 304, 487, 498, 514, 
532-533, 561 . 

Stucke, Karl Friedrich (1800-1871) -
medic german, membru al consiliului 
de administraţie al ziarului „Rhei
nische Zeitung". - 398. 

Stumpf, Paul (aprox. 1 827-1913) 
mecanic ; în 1 847 membru al Uniunii 
muncitorilor germani de la Bruxelles, 
membru al Ligii comuniştilor, a luat 
parte la :revoluţia din 1 848-1849 din 

Germania ; membru al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilor, în 1 867 

delegat la Congresul de la Lausanne 
al Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; membru al Partidului so

cial-democrat. - 1 10, 334--335. 
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Stupp, Heinrich Joseph (1793-1 870) -
consilier juridic prusian, cleric ; în 
1848 deputat în Adunarea naţională 
din Prusia {aripa dreaptă) ; la începu
tul deceniului al 6-lea primar princi
pal în Kăln. - 232, 240. 

T 

Talleyrand-Perigord, Charles-Maurice de, 
prince de Benevent ( 1754-1838) -
celebru diplomat francez, ministru de 
externe (1797-1799, 1799-1807, 1814-
1 815) .  reprezentantul Franţei la Con
gresul de la Viena (1814-1815) ; s-a 
distins printr-o totală lipsă de prin
cipialitate în politică şi printr-o ex
tremă cupiditate. - 148, 239, 393. 

Tausenau, Karl ( 1808-1873) - om po
litic austriac, reprezentant al aripii 
stingi a democraţiei mic-burgheze ; 
în perioada revoluţiei din 1848 şeful 
Comitetului central al asociaţiilor de
mocratice din Viena ; din 1849 emi
grant la Londra. - 181 ,  21 1 ,  305-309, 
531 . 

Techow, Gustav Adolf ( 1813-1893) -
fost ofiţer prusian, democrat mic-bur
ghez ; în 1 848 a luat r>arte la eve
nimentele revoluţionare de la Berlin ; 
şeful statului-major al armalei revo
luţionare din Palatinat ; în 1849, după 
înfrîngerea insruecţiei din Baden-Pala
tinat, a emigrat în Elveţia ; în 1852 
s-a stabilit în Australia. - 305, 307, 
309, 315,  330-339, 367, 545, 547. 

Tedesco, Victor •(1821-1897) - avocat 
belgian, democrat revoluţionar şi so
dalist ; în 1 847 unul dintre fonda
torii Asociaţiei democrate din Bru
xelles ; a întreţinut legături strînse 
cu Marx şi Engels ; în 1848 inculpat 
în procesul Risquons-Tout, a fost 
condamnat la moarte, pedeapsă care 
i-a fost comutată la 30 de ani închi
soare ; eliberat în 1 854. - 101 ,  104, 
1 15, 120. 

Tellering vezi Miiller-Tellering, Eduard 
von. 

Tessier du Mothay - socialist francez, 
I>articipan t la revoluţia din 1 848-

1 849 ; în deceniul al 6-lea a emigrat 
la Londra ; membru al Asociaţiei 
franceze a emigranţilor blanquişti din 
Londra. - 187, 1 89. 

Thieme - editor german la Haga în 
deceniul al 5-lea al secolului al XIX
lea. - 15. 

Tl1ierry - emigrant francez, la începu
tul deceniului al 6-lea al secolului 
al XIX-iea membru al comitetului A
sociaţiei franceze a emigranţilor 
blanquişti din Londra. - 148. 

Thierry, Jacques - Nicolas - Augustin 
(1795-1 856) - istoric francez, liberal 
burghez din epoca Restauraţiei. - 81 .  

Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) -
istoric şi om de stat francez, orlea
nist, ministru de interne (1832 şi 1 834) . 
prim-ministru (1836 şi Hl40) , în 1 848 
deputat în Adunarea naţională con
stituantă, iar ln 1 849-1851 deputat 
în Adunarea legislativă ; preşedinte 
al republicii ( 1871 _,1873) ; călăul 
Comunei din Paris. - 63, 74, 102, 
198, 231 ,  255, 363, 474, 517. 

Thomas, Clement ( 1809-1871) - om 
politic francez, general, republican 
burghez moderat ; unul dintre fonda
tori, iar în timpul revoluţiei din 1848, 

provizoriu, redactor al ziarului „Le 

National" ; în perioada celei de-a 
doua Republici deputat în Adunaxea 
cons ti tuan tă ; a luat parte la repri

marea insurecţiei din iunie 1 848 de 
la Paris ; comandantul suprem al Găr

zii naţionale din Paris (noiembrie 
1 870-februarie 1871) ; a sabotat a
părarea oraşului ; la 18 martie 1 871 
a fost împuşcat de soldaţii răsculaţi. 

- 63. 

Thomis - în 1 847 membru al Asocia
ţiei muncitorilor germani de la Bru

xelles. - 88, 89. 

Thompson, Thomas Perronet ( 1783-

1 869) - om politic englez, economist 

vulgar, adept al liberului-schimb. -

139. 
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Tolstoi, Grigori Mihailovici (1 808-
1871) - moşier rus, liberal, cunos
cut de Marx şi Engels în deceniul 
al 5-lea la Paris. - 42, 51 ,  73, 445. 

Tolstoi, Iakob Nikolaievici (1791-1867) 
- emigrant rus la Paris ; din 1837 
agent secret al guvernului ţarist. -
42, 51 .  

Tooke, Thomas (1 774-1858) - econo
mist englez, promotor zelos al libe
rului-schimb ; a criticat teoria ba
nilor a lui Ricardo ; „ultimul econo
mist englez of any value" (Marx) . 
171 ,  541 . 

* Triitzschler, Wilhelm Adolph (1818-
1 849) - om politic german, demo
crat mic-burghez, în 1 848-1849 de
putat în Adunarea naţională de la 
Frankfurt (aripa de extremă stingă) ; 
unul dintre conducătorii Uniunii cen
trale din martie ; a fost împuşcat de 
soldaţii prusieni pentru participare la 
insurecţia din Baden-Palatinat din 
1 849. - 463. 

u 
Ulmer, Johann - membru al Ligii co

muniştilor, la începutul deceniului al 
6-lea al secolului al XIX-iea a emi
grat la  Londra ; în timpul sciziunii 
Ligii adept al lui Marx şi Engels. -
271 ,  309-3 1 1 ,  334. 

Uttenhoven, von (m. 1849) - ofiţer 
prusian, cunoscut prin vederile sale 
reacţionare , a fost omorît în timpul 
insurecţiei din mai 1 849 de la Elber
feld. - 468. 

V 

Vatke, Wilhelm (1 806-1882) '- teolog 
protestant german, hegelian, profesor 
la Universitatea din Berlin. - 379, 
386. 

Vauban, Sebastien le Pretre (Prestre), 
marchiz de (1633-1707) - mareşa: 
al Franţei, genist, autorul unei serii 
de lucrări despre fortificaţii şi ase
dii. - 516. 

Vaulabelle, Achille Tenaille de (1799-
1879) - istoric şi om politic fran
cez, republican burghez moderat ; 
în 1848-1849 membru al Adunării 
naţionale constituante şi ministru ni 
învăţămîntului în guvernul Ca
vaignac. - 8 1 .  

Venedey, Jakob (1 805-1 871) - publi
cist radical german ; în 1 848-1849 
membru al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (aripa stingă) ; după re
voluţia din 1848-1849 liberal. - 96. 

Veron, Louis-Desire (1798-1867) - zia
rist şi om politic francez, pînă în 
1848 orleanist, apoi bonapartist ; pro
prietarul şi editorul ziarului „Le 
Constitutionnel" .  - 349. 

Victor Emanuel al II-iea (1820-1878) 
- duce de Savoia, rege al Sardiniei 
(1849-1861) şi rege al Italiei (1861-
1 878) . - 338. 

Victoria (18 19-1901) - regină a Marii 
Britanii şi Irlandei (1837-1901) .  -
345. 

Vidai, Franr;:ois (1814-1872) - econo
mist francez, socialist mic-burghez ; 
în 1848 secretar al Comisiei de l a  
Luxembourg, deputat î n  Adunarea le
gislativă (18::.0-1851 ) .  - 104. 

Vidil, Jules - ofiţer francez, socialist, 
membru al comitetului Asociaţiei 
franceze a emigranţilor blanquişti dln 
Londra ; în 1850, după sciziunea Li
gii comuniştilor, a întreţinut legături 
cu fracţiunea sectară vVillich-Schap · 
per. - 148, 201 ,  212, 213,  215, 5 1 1 ,  
523. 

Vogler, C. G. - editor şi librar ger
man la Bruxelles, membru al Ligii 
comuniştilor ; a editat lucrarea lui 
Marx „Mizeria filozofiei". - 57, 79, 
82, 1 19 ,  423. 

Volk - emigrant german, democrat 
mic-burghez ; în 1848 membru al Aso
ciaţiei democrate germane din Paris. 
- 559. 

Voltaire, Franr;:ois-Marie AroU<2)t de 
( 1694-1778) - filozof deist francez, 
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scriitor satiric, istoric ; reprezentant 
de seamă al iluminismului burghez 
din secolul al XVIII-iea ; a luptat 
împotriva absolutismului şi catolicis
mului. - 383. 

w 

Waldeck, Benedi lft Franz Leo (1802-
1 870) - om politic, democrat bur
ghez, jurist ; unul dintre liderii ce
lor de stînga şi  vicepreşedinte 'li 
Adunării naţionale din Prusia (1 848) ; 
mai tîrziu progresist. - 276. 

. Wal/au, Karl (1 823-\877) - emigrant 
german la Bruxelles ; în 1 848 mem
bru al Organului central al Ligii co
muniştilor, preşedinte al Asociaţiei 
culturale a muncitorilor din Mainz ; 
mai tîrziu primar general la Mainz. 
- 85-90 , 92, 1 17, 559. 

Wa/thr, Friedrich (n. 1810) - ziarist 
german, democrat mic-burghez ; la 
mijlocul deceniului al 5-lea s-a ală
turat „adevăraţilor socialişti• redac
tor (1846-1 851) şi editor al lui 
„Trier 'sche Zeitung" .  - 50. 

Warskiro:;ki, Konst. - emigrant polo
nez, la  începutul deceniului al 6-lea 
al secolului al XIX-iea membru al 
comisiei permanente a secţiei demo
craţiei poloneze din Londra. - 1413. 

Watts, John ( 1818-1 887) - publicist 
englez, la  început socialist utopist, 
adept al lui Owen, ulterior liberal 
şi apologet al capitalismului. - 41 .  
151-152, 177, 304, 528. 

Weber, Georg - medic german, parti
cipant la mişcarea democrată din de
ceniul al 5-lea, colaborator la ziarul 
„Vorwărts I" din Paris ; unul dintre 
organizatorii comitetului de cores
pondenţă din Kiel ; în deceniul al 

5-lea prieten al lui Marx şi  Engels ; 
în deceniul al 6-lea a emigrat în 
S.U.A., mai tîrziu s-a reîntors în 

Germania. - 47. 

Weerlh, Georg ( 1822-1856) - poet 

proletar german, publicist, membru 

al Ligii comuniştilor ; în 1848-1 849 
foiletonistul lui „Neue Rheinische 
Zeitung" ; prieten al lui Marx şi 
Engels. - 87 , 91 ,  107, 121 , 126, 
137, 165,  208, 210, 234,  272, 274, 303, 
313, 340, 344, 348, 352-354, 357, 
439, 465, 484, 487, 488 , 524, 529, 
542, 551 .  

Wei//, Alexandre ( 181 1-1 899) - zia
rist german, democrat burghez, în 
deceniul al 5-lea emigrant în Franţa. 
- 33, 404. 

Weiss, Siegiried (n. 1 822) - publicist 
german, democrat mic-burghez . 
1 68. 

Weiss, Theodor (1813-1 890) - funcţio
nar austriac, în deceniul al 6-lea di
rectorul poliţiei din Viena. 340. 

Weitling, Wilhelm ( 1808-1 871) mili-
tant de seamă al mişcării muncito
reşti din Germania în perioada apa
riţiei acesteia, de profesiune croitor ; 
membru al Ligii celor drepţi ; a pro
pagat comunismul utopic egalitar, 
care a jucat un rol pozitiv pînă la 
elaborarea comunismului ştiinţific , 
„primul impuls teoretic independent 
al proletariatului german" (Engels) ; 
în 1849 a emigrat în America, unde 
după scurt timp s-a retras din miş
carea muncitorească. - 35, 38, 44, 
57, 62, 65, 69, 192, 228, 551-552. 

We/cker, Karl Theodor (1790-1869) -
jurist german din Baden, publicist li
beral ; în 1 848-1849 membru ;i.J 
Adunării naţionale de la Frankfurt 
(centru-dreapta) . - 216. 

Wellington, Arthur Wellesley, duce de 
( 1769-1 852) - comandant de oşti şi 
om de stat englez, tory ; în 1 80!!-
1814  şi 1815 a comandat trupele en

gleze în războaiele împotriva Franţei 
napoleoneene, pe care l-a învins la 

Waterloo ; şef al departamentului ar

tileriei (1818-1 827) . comandant su
prem al armatei engleze (1 827-1 828, 

1 842-1 852) , prim-ministru (1828-

1830) , ministru de externe (1834-

1835). - 198, 226, 227, 239, 245. 
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Westphalen, Edgar von (1819--aprox. 
1 890) - fratele lui Jenny Marx ; în 
1 846 a făcut parte din comitetul co
munist de corespondenţă de Ia Bru-
xeLles. 7, 82, 217, 541.  

Westphalen, Ferdinand Otto Wilhelm 
von ( 1799-1876) - om de stat reac· 
ţionar prusian, ministru de interne 
(1 850-1858) ; fratele vitreg al  lui 
Jenny Marx. - 232, 247, 384, 53'.7. 

Westphalen, Karoline von (m. 1856) -
mama lui Jenny Marx. - 217, 399, 
409, 541 .  

Westphalen, Ludwig von (1770-1842) 
- consilier intim la Trier, tatăl lui 
Jenny Marx. - 380, 381. 

Weydemeyer, Joseph (1818-1866) 
militant <le seamă al mişcării mun
citoreşti germane şi americane ; în 
1 846--1 847 „adevărat socialist• ; sub 
influenţa lui Marx şi  Engels a trecut 
pe poziţiile comunismului ştiinţific ; 
membru al Ligii comuniştilor, a par
ticipat la revoluţia din 1 848-1849 
din Germania ; unul dintre redacta· 
rii responsabili la „Neue Deutsche 
Zeitung" (1849-1850) ; în 1 851 a emi
grat în America ; în perioada răz
boiului civil din America colonel în 
armata statelor din nord ; a pus ba
zele pentru răspîn<lirea marxismului 
în S.U.A. ; prieten apropiat al lui 
Marx şi Engels. - 3 1 ,  46, 50, 149, 
225, 262, 271 , 283, 300, 339, 353, 362, 
374-376, 425, 470-471,  471>-477, 480, 
483-485, 489-490, 494-495, 504-
505, 515-521, 525--531, 538-544, 
550-554, 559-567, 569. 

Weydemeyer, Louise - soţia lui Jo
seph Weydemeyer. - 477, 481 ,  485, 
495, 497, 505, 525, 540, 541 ,  551 ,  560-
562, 565, 566. 

\Viethaus - funcţionar prusian, la sfir· 
şitul anului 1842 - începutul anului 
1843 cenzor al  lui „Rheinische Zei
tung" .  - 396. 

Wigand, Otto (1795-1870) - editor şi 
librar german, proprietarul unei 
firme din Leipzig care publica lu-

crările scri itorilor radicali. - 10, 22, 
23, 36, 52, 379, 425. 

Wilhelm I (1797-1 888) - pa-inţ de 
Prusia, prinţ-regent (1 858-1861 ) ,  rege 
al Prusiei (1861-1888) , împărat al 
Germaniei (1871-1888). - 232. 

Wilhelmi, Franz - democrat mic-bur
ghez german ; a participat la revo· 
luţia din 1848-1849 din Germania, 
după înfrîngerea căreia a emigrat în 
S.U.A„ a participat la războiul civil 
de partea statelor din nord. - 168. 

Willich, August (1810-1878) - loco
tenent prusian ; a demisionat din ar· 
mată din cauza convingerilor sale 
polbtice ; membru al Ligii comunişti
lor ; în 1849 comandantul unui corp 
de voluntari în timpul insurecţiei din 
Baden-Palatin<llt ; în 1 850, după sci
ziunea Ligii comuniştilor, împreună 
cu Schapper, conducător al fracţiu
nii sectare ostile lui Marx ; în 1853 
a emigrat în S.U.A. ; în timpul răz
boiului civil din America general în 
armata statelor din nord. - 1 15, 120, 
1 37, 147, 150, 1 62, 1 77, 178-1 83, 194,  
195,  207-2 1 1 ,  21 4-216, 228, 235, 240, 
249, 250, 252-254, 262, 267, 274, 292, 
300, 305-308, 310--315, 323, 325, 
326--327, 330, 334, 340, 348-349, 352, 
362, 366, 472, 473, 476, 478, 480, 482, 
484, 488, 494, 508--512, 518-524, 526, 
527, 530, 531 , 534, 535, 536, 545, 547, 
567, 568. 

Willisen, Karl (Wilhelm) baron de 
(1790-1879) - general şi teoretician 
militar prusian ; în 1 848 comisar regal 
în Poznan ; în 1850, în timpul răz
boiului împotriva Danemarcii, co
mandant suprem al armatei din 
Schleswig-Ho!stein. - 517. 

Wiss, C. - medic şi ziarist german, 
tînăr hegelian, democrat mic-burghez ; 
la începutul deceniului al 6-lea al 
secolului al XIX-iea a emigrat în 
America ; adept al lui Kinkel. - 360. 

Wolf(i), Ferdinand („Wali cel roşu") 
(1&12-1895) - .publicist german ; în 
1 846--'1847 membrn al comitetului co· 
munist de corespondenţă de la Bru· 
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xelles ; membru al Ligii comuniştilor ; 
în 1 848---1849 unul dintre redactorii 
lui „Neue Rheinische Zeitung" ; după 
revoluţia din 1 848-1849 a emigrat la 
Paris şi Londra ; în 1850, după sci
ziunea Ligii comuniştilor, s-a situat 
de partea lui Marx ; ulterior s-a re
tras din viaţa politică. - 88-91 ,  
109, 137, 1 39, 153, 179, 202, 208, 21 1 ,  
2 16 ,  285, 341 ,  344, 363, 484, 487, 488, 
524, 551 ,  568, 569. 

* Wo/ff, Wilhelm (Lupus) (1 809-1864) 
- revoluţionar proletar german, in
stitutor, fiu de ţăran iobag din Sile
zia ; a luat parte la mişcarea studen
ţească ; în 1834-1838 a fost deţinut 
în cazematele prusiene ; în 1846--
1 847 membru al comitetului comunist 
de corespondenţă de la Bruxelles ; 
din martie 1 848 membru al Organului 
central al Ligii comuniştilor ; în 
1 848--1 849 unul dintre redactorii lui 
„Neue Rheinische Zeitung• ; membru 
al Adunării naţionale de la Frank-

furt ; prieten şi tovarăş de luptă al 
lui Marx şi Engels. - 82, 85, 86, 88, 
9 1 ,  97, 102, 107, 108, 1 1 4-1 15, 1 17, 
1 37, 1 39, 198, 228, 230, 233, 239, 253, 
266---270, 274, 280, 281 ,  283, 292, 303, 
315, 335, 360-361 , 375, 466, 487, 512-
514, 518,  525, 528-530, 536, 538, 542, 
543, 551 ,  559. 

Wurm, Gustav (1819-1888) - coleg de 
şcoală al lui Engels ; mai tîrziu filo
log. - 6. 

z 
Zalewski, Konstantin - emigrant polo

nez, în 1 847 membru al Asociaţiei de
mocrate din Bruxelles. - 87. 

Zimmermann - democrat, emigrant la 
Londra. - 215. 

Zulauff - în deceniul al 5-lea al seco
lului al XIX-lea comunist. - 125, 
439. 

Personaj e din literatură, Biblie şi mitologie 

Adonis - în mitologia greacă zeu al 
vegetaţiei care moare şi  reînvie ; era 
înfăţişat ca un tinăr frumos de care 
s-a îndrăgostit Afrodita, zeiţa fertili
tăţii. - 168, 520. 

Anania - potrivit legendei biblice şi-a 

vîndut ţarina tăinuind apostolilor, în 
înţelegere {!U soţia lui Saphira, o 

parte din cîştig, fapt pentru care a 

fost lovit de o moarte fulgerătoare. 

62. 

Alta Troll - urs, personajul principal 

al poemului satiric cu acelaşi titlu 

al lui Heine. - 162. 

Crispin (us) - personaj din satira 

a IV-a a lui Juvenal. - 1 80. 

Hector - în mitologia greacă viteaz 
apărător al Troiei ; a fost ucis în 

lupta cu Ahile. - 3 1 6. 

Hercule (Herakles) - cel mai de seamă 
erou din mitologia greacă, renumit 
prin forţa sa fizică şi prin faptele 
sale vitejeşti. - 1 13. 

Iisus Hristos - 217, 298, 348, 409. 

Ioan Botezătorul - proroc mitic, „îna
inte-mergătorul lui Mesia" , care l-ar 
fi botezat pe Hristos în apa Iorda

nului. - 348. 

Iosua - erou biblic, potrivit legendei 
a dărîmat zidurile oraşului Ierihon 

cu sunetele trîmbiţelor sfinte şi cu 

strigătele ostaşilor lui. - 327. 

luda Iscariotul - personaj mitic, apos

tol al lui Iisus Hristos, care, potrivit 

legendelor evanghelice, l-ar fi vîn
dut pe acesta duşmanilor săi pentru 
30 de arginţi. Numele lui a devenit 

simbolul trădării. - 535. 



704 Indice de nume 

Krapiilinski - personaj din poezia lui 
Heine „Doi cavaleri" ; nobil polonez 
risipitor ; numele Krapiilinski vine de 
la cuvîntul francez crapule - lăco
mie, nesaţ, beţie, precum şi  leneş, 
lepădătură. Marx îl numeşte Krapii
linski pe Ludovic Bonaparte. - 367, 
373, 374. 

Moise - potrivit Vechiului testament, 
profetul Lare i-a eliberat pe evrei 
din robia egipteană („Ieşirea fiilor 
lui Israel din Egipt") . - 327. 

Moar, Karl - personaj din drama lui 
Schiller „Hoţii " .  - 44. 

Pavel 
tos. 

unul dintre apostolii lui Hris-
353. 

Posa, marchiz - personaj din drama 
lui Schiller „Don Carlos• ,  cavaler de 
la curte, nobil şi liber-cugetător care 
a încercat să-l influenţeze pe regele 
despotic. - 395. 

Sancho-Panza - personaj din romanul 
„Don Quij ote" de Cervantes. - 279. 

Saphira - potrivit legendei biblice, so
ţia lui Anania. - 62. 

Sarastro - personaj din opera lui Mo
zart „Flautul fermecat" .  - 75. 

Sibylla - una dintre prezicătoarele din 
antichitate ; potrivit legendei, a trăit 
în Cumae (colonie grecească din su
dul Italiei) . Prezicerile care i se 

atribuie, adunate în aşa-numitele 
„Cărţi Sibyline• ,  au jucat un rol im
portant în viaţa religioasă a Romei 
antice. - 358. 

Siegfried - erou al eposului popular 
german şi al „Cîntecului Nibelungi-
lor•. 1 09. 

Tersit personaj din „Iliada" lui 
Homer ; ostaş grec, a luat parte la 
asediul Troiei ; într-un episod din 
cîntul al 2-lea al epopeii este b ătut 
de Odiseu pentru că defăimase pe 
Agamemnon, căpetenia oştilor grn
ceşti ; a fost ucis de Ahile. - 38&. 

Tuck - călugăr, erou al baladelor en
gleze despre Robin Hood. - 1 45. 

Tupman - personaj din romanul lui 
Dickens „Documentele postume ale 
clubului Pickwick" . - 235, 238, 242, 
360. 

Urie - personaj biblic, războinic al 
regelui David, care l-a trimis la co
mandantul său Ioab cu ordinul de a-l 
plasa pe Urie în timpul luptei în 
locul cel mai primejdios, pentru a 
scăpa de el şi a-i lua nevasta, 

pe Ba thseba .  :-- 335. 

Winkelried, Arnold - erou popular le
gendar din timpul luptei pentru eli
berarea elveţienilor de sub domina
ţia habsburgică în secolul al XVI-iea. 
- 192, 252. 
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Cuprins* 

Prefaţă la volumele de scrisori ale lui K. Marx şi 

F. Engels V-X 

Prefaţă la volumul 27 XI-XXXIV 

P A R T E A  I 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS 

1 8 4 4  

1 .  Engels către Marx. începutul lunii octombrie 

2. Engels către Marx. 19 noiembrie 

1 8 4 5  

3.  Engels către Marx. 20 ianuarie . 

4. Engels către Marx. 22-26 februarie, 7 martie 

5. Engels către Marx. 17 martie 

1 8 4 6  

1). Engels către Marx. 27 iulie . 

7. Engels către Marx. 1 9  august 

8. Engels către Comitetul Comunist de Corespondenţă 

de la Bruxelles. 19 august 

5-376 

5-8 
8-1 3 

1 4-1 8 

1 9-23 

23-27 

28-30 

3 1 -34 

35-37 

* Cu asterisc sint notate numele de familie ale adresanţilor lui Marx şi 
Engels în volumul de faţă. 
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9. Engels 1către Comitetul Oomunist de Corespoodenţă 
de la Br.uxeUes. 16 septembrie 38-44 

1 0. Engels 'Către Marx. 1 8  septembrie 45-51 

1 1 . Engels către Marx. Septembrie 51-53 

12. Bnge1s c'ătre Marx. 18 octombrie . 54-59 

13. iEngels către Comitetul Comunist de Corespondenţă 

de •la Bruxelles. 23 octombrie 

14. Enge1is către Marx. In jurul Jui 23 octombrie 

15. Enge1s c ătre Marx. 2 noiembrie 

1 6. Enge1s cătrn Marx. Decembrie 

1 8 4 7  

17. Engels •către Marx. 15 ianuarie 

1 8. Engels c ătre Ma•rx. 9 martie . 

1 9. Marx către Engels. 15 mai . 

20. iEngels către Marx. 28-30 septembrie 

2 1 .  Engels către Marx. 25-26 octombrie 

22. iEnge1s către Marx. 14-1 5 :noiembrie 

23. Engels icătre Marx. 23-24 noiembrie 

1 8 4 8  

24. Engels .către Marx. 14 i•anuarie 

25. Bng·els către Marx. 21 ianuarie 

26. iEngels c•ătre Marx. 9 martie . 

27. Marx icătre Enge�s. In jmul !datei de 1 2  martie 

28. Marx către Engels. 16 martie . 

29. Engels c ătre Marx. 1 8  ma.r.tie 

30. Marx 'către Eng·Bls. Inainte de 25 aprilie 

3 1 .  Bnge1s cătr.e Marx. 25 aprilie 

32. iEngels către Marx. 9 mai 

33. Marx •către Enge1s. 26 octombrie 

59---64 

64-66 

66---67 

67-72 

73-76 

76-82 

82-83 

84-92 

93-99 

100-102 

1 03-101 

1 08-1 1 1  

1 12-1 14 

1 14-1 1 6  

1 1 7-1 1 8  

1 1 8-1 19 

1 19-122 

122 

123-124 

1 25 

126 
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34. iMarx c ătre Engels. Juanătatea lunii lll.oiembrie 

35. Marx către Engel.Js. 29 noiembrie 

36. 1Enge'ls c ătre Marx. 28 decembrie . 

1 8 4 9  

37. 1Engels către Marx. 7-8 ianuarie 
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127-128 

1 28-129 

1 29-130 

13 1-132 

38. MaTX către iEngels. 23 aprilie 133 

39. Marx 1către Enge'ls. A doua jumătate a lunii aprilie-
[lll:ceputu'l lunii mai . 1 34 

40 Marx c ătre Engels. 7 iulllie . 134-1 36 

4 1 .  !Marx c'ătre Engels. In. juml lui 1 august . 136-137 

42. Marx c ătre Engels. 17 iaugust 138-140 

43. Marx către Engels. 23 august 140-141 

1 8 5 0  

44. Marx către Engels. 1 9  noi1embrie . 
45. Marx 'c ătre Engels. 23 lll.oiemb.rie 

46. Erngels c ătre Marx. 25 noiembrie . 

47. Marx c ătre Engels. 2 deoembrie . 

48. Engel.s către Ma:rx. 17 decembrie 

1 8 5 1  

49. Mairx către Engels. 6 ianuarie 

50. Marx .către Engels. 7 ianuarie 

5 1 .  Enge1s către Marx. 8 !ianuarie 

52. Marx c ătre Engels. 22 1ianual'iie 

53. Engels către Marx. 25 ianuarie 

54. Marx c ătre Enge'ls. 27 ianuarie 

55. !Enge[s ,către Marx. 29 ianuarie 

56. Marx 1către Engel:s. 3 februarie 
57. EngeLs către Marx. 5 ifebruarie 

142 

1 42-143 

144 

145---'150 

150-152 

153 

154-159 

159----'161  

1 62-163 

1 63-165 

1 65-166 

1 67-169 

1 69-174 

1 75-178 
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58. Marx către Engels. 10 februarie 1 78-1 80 

59. Marx către Engels. 1 1  februarie 1 80-1 82 
60. Engels către Marx. 1 2  februarie 1 82-1 84 
6 1 .  Engels către Marx. 1 3  februarie 1 84-1 87 
62. Marx către Engels. 23 februarie 1 87-193 
63. Marx către Engels. 24 februarie 1 93-1 95 

64. Engels către Marx. 25 februarie 1 95-197 

65. Engels către Marx. 26 februarie 1 97-200 
166. Marx către Engels. 26 februarie 200-202 

67. Engels către Marx. 26 februarie 202 

.68.  Engels către Marx. 27 februarie 203 

169. Engels către Marx. 28 februarie 204-205 
70. Marx către Engels. 1 martie 205-207 

7 1 .  Marx către Engels. 8 martie 207-208 

72. Engels către Marx. 1 0  martie 208-209 

73. Engels către Marx. 1 7  martie 209-21 0  

7 4 .  Marx către Engels. 1 7  martie 21 1 -2 1 3  

75. Engels către Marx. 1 9  martie 2 1 3-2 1 5  

76. Marx către Engels. 22 martie 21 5-2 1 6  

.77. Marx către Engels. 3 1  martie 2 1 7-21 9  

78. Marx către Engels. 2 aprilie 2 1 9-220 

79. Engels către Marx. 3 aprilie 22 1-225 

80. Engels către Marx. 1 1  aprilie 226-227 

.8 1 .  Marx către Engels . 1 5  aprilie 228-229 

. 82. Engels către Marx . 1 5  aprilie 229-230 

83. Engels către Marx. mai 230-23J 

84. Marx către Engels. 3 mai 233-236 

85. Marx către Engels. 5 1II1ai 236-238 

86. Engels către Marx. 6 sau 7 mai 238-240 

.87. Engels către Marx. 8 mai 240-241 

.88 .  Engels către Marx. 9 mai 242-245 
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89. Engels către Marx. 1 5  mai 

90. Marx către Engels. 16 mai 

9 1 .  Engels către Marx. 19  mai 

92. Marx către Engels. 2 1  mai 

93. Engels către Marx. 23 mai 

94. Marx către Engels. 28 mai 

95. Engels către Marx. 3 iunie 

96. Marx către Engels. 1 6  iunie 

97. Engels C'ătre Ma.rx. 27 iunie 

98. Engels către Marx. In jurul datei de 6 iulie 

99. Marx către Engels. 13 iulie 

1 00. Marx către Engels. In jurul lui 17 iulie 

1 0 1 .  Engels către Marx. 17 iulie 

102. Engels către Marx. In jurul lui 20 iulie 

1 03. Engels către Marx. 30 iulie 

1 04. Marx către Engels . 31 iulie 

105 Engels către Marx. In jurul lui 1 august 

1 06. Marx către Engels. 8 august 

107. Engels către Marx. In jurul lui 10  august 

108. Engels către Marx. In jurul lui 1 1  august 

109. Marx către Engels. 14  august 

1 1 0. Marx către Engels. In jurul lui 20 august 

1 1 1 .  Engels către Marx. 2 1  august 

1 1 2. Marx către Engels. 25 august 

1 1 3. Engels către Marx. In jurul lui 27 august 

1 1 4. Marx către Engels. 31 august 

1 1 5. Engels către Marx. 1 septembrie 

1 1 6. Engels C'ătre Marx. 8 septembrie 

1 1 7. Engels către Marx. 1 1  septembrie 

709 

246 

247-248 

249-251 

251-254 

254-258 

258-260 

261 

261-262 

262-263 

264-265 

266-270 

271 

272-27·1 

275-277 

278-279 

279-282 

282-284 

284-291 

291-29'..:l 

294-297 

297-301 

301 

302-304 

304-3 12 

312-3 13" 

314-3 18 

31 8-320 

320-321 

322 
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1 18. Marx cătve Engels. 13 septembrie 

1 1 9. Engels către Marx. 1 9  .septembrie 

120. Engels ·către Mairx. 23 septembrie 

1 2 1 .  Marx către EngeLs. 23 septembrie 

122. Engels către Marx. 25 septembrie 

123. Eng.els către Marx. 26 septembrie 

124. Marx către Engels. 13 octombrie 

125. Engels către Marx. 15 octombrie 

126. Ma:rx către Engels. 1 9  octombrie 

127. Marx ·către Engels. 25 octombrie 

1 28. Engels către Marx. In jurul lui 27 octombrie 

1 29. Marx către Engels. 24 noiembrie 

1 30. EngeLs c'ătr.e Marx. 27 noiembrie 

1 3 1 .  1Marx 1către Engels. 1 decembrie 

132. Engels către Marx. 3 decembrie 

133. Marx ·către Engels. 9 decembrie 

134. Engels către Marx. 1 0  decembrie 

135. Engels către Marx. 1 1  decembrie 

136. Engels către Marx. 16 decembrie 

·P a r t e a  a d o u a  

322-324 

324-325 

325--329 

330-335 

335--336 

336--339 

339-343 

343-347 

347-350 

350-351 

352-354 

354-356 

357-360 

360--362 

362-366 

366--368 

368-370 

370-374 

374-376 

SCRISORI ALE LUI K. MARX ŞI F. ENGELS CĂTRE 
DIFERITE PERSOANE 

1 8 4 2  

1 .  Marx către Arnold Ruge. 1 0  februarie 

2. Marx către Arnold Ruge. 5 martie 

3. Marx •către Arnold Ruge. 20 martie 

379-380 

380-381 

381-384 
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4. Marx ,către Arno1d Ruge. 27 aprilie 

5. Engels icătre Arnold Ruge. 15  iunie 

6. Marx către Arnold Ruge. 9 iulie 

7. iEngels către Arndld Ruge. 26 iulie 

8. Marx ·către Dagobert Oppenheim. ln jur.ul lui 

25 ,august . 

9. Marx către Arnold Ruge. 30 noiembrie 

1 8 4 3  

1 0. 1Marx către Arnold Ruge. 25 ianuarie 

1 1 .  Marx ·către Arnold Ruge. 13 martie . 

12. Marx către Ludwig Feuerbach. 3 octombrie 

13 .  Marx către Julius Frobel. 21 noiembrie 

1 8 4 4  

1 4  * Marx către Redacţia lui 1 1Allgemeine Zeitung" .  

711 

385-386 

386-387 

387-389 

390-39 1 

391-392 

393-395 

396-398 

398-399 

400-403 

403-405 

1 4  aprilie 406 

15 * Marx către Ludwig Feuerbach. 1 1  august 

16 * Marx către Julius .Oampe. 7 oct·ombrie 

17. Marx către Heinrich Bi:ir.nstein. ToalIIlna 

18.  Marx ·către Heinrkh Bornstein. Toamna 

1 9. Marx către Heinrich Bi:irnstein. Decembrie 

1 8 4 5  

20 *Marx ·către Arnold Ruge. Ianuarie 

2 1 .  Marx .către Heinrich Heine. 12 ianuarie 

22. !Marx cătr-e Heinrich Heine. 24 martie 

23. Marx către :Li:iwenthal. 9 mai 

24. Engeis 1către Marie Engels. 31 mai 

25. �ngels către Julius Campe. 14 oct:ombrie 

406-409 

410  

410-41 1 

4 1 1 

4 1 1-4 1 2  

413 

413-41 4  

414-415  

415 

4 1 6-41 7  

418 
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1 8 4 6  

26. Engels către Emil Blank. 3 aprilie 4 1 9  

27. Marx către Heinrich Heine. ln jurul lui 5 aprilie. 420 

28. Marx către Pierre-Joseph Proudhon. 5 mai 420-422 

29. Engels şi Marx către Moses Hess. 27 iulie . 423-424 

30. Marx către Karl Wilhelm Leske. 1 august . 424-42 1 

3 1 .  Marx către Pavel Vasilievici Annenkov. 28 de-

cembrie 428-438 

32. Marx către 

33. Marx către 

34 Marx către 

1 8 4 7 

Ro land Daniels. 7 martie 

Georg Herwegh. 27 iulie 

Georg Herwegh. 8 august 

439 

440 

440-442 

35. Marx către Moses Hess. 2 septembrie 443 

36. Engels către Lucien Jottrand. 30 septembrie 443-444 

37. Marx către Georg Herwegh. 26 octombrie 444-445 

38. Marx către Pavel Vasilievici Annenkov. 9 decembrie 446-447 

1 8 4 8  

39. Engels către Emil Blank. 26 martie 448-449 

40. Engels către Emil Blank. 28 martie 449-4:11 

4 1 .  Marx şi Engels către Adalbert von Bornstedt şi alţii. 

1 aprilie 452 

42 * Marx şi Engels către Etienne Cabet. 5 aprilie 452-45:3 

43. Engels către Emil Blank. 15  aprilie 453-454 

44. Engels către Emil Blank. 24 mai . 454-45G 

45. Engels către Karl Friedrich Koppen. 1 sep tembrie 456 

46. Marx către Eduard Mi.iller-Tellering. 5 decembrie 457-458 

47 * Engels către Asociaţia din Vevey în numele Comi-

siei centrale a asociaţiilor muncitorilor germani din 

Elveţia. ln jurul lui 25 decembrie . 458-461 



Cuprins 713. 

48. Marx către Consilierul de poliţie Wilhelm Stieber . 

In jurul lui 29 decembrie 461-462 

49 * Engels către conducerea Uniunii din martie din 

Frankfurt pe Main. Decembrie . 

1 8 4 9  

50. Marx către Eduard Mtiller-Tellering. 1 5  ianuarie 

5 1 .  Marx către Ernst Dronke. 3 februarie 

52 * Engels către Daniel Fenner von Fenneberg. 1 martie 

53. Marx către colonelul Engels. 3 martie 

54. Marx către c olonelul Engels. în jurul lui 5 martie 

55. Marx către Joseph Weydemeyer. 1 iunie 

56. Marx către Joseph Weydemeyer. 13 iulie 

57. Engels către Jenny Marx. 25 iulie . 

58. Marx către Ferdinand Freiligrath. 3 1  iulie 

59. Marx către Joseph Weydemeyer. In jurul lui 1 august 

60. Marx către Joseph Weydemeyer. Mijlocul lunii 

462-4(;� 

464-465 
465-460 

466-461 
467-463 

469 

470 

470-47 1 

47 1-473 

473-475 

476-477 

august 477-473 

6 1 .  Engels către Jakob Schabelitz. 24 august 478-479 

62. Engels către Joseph Weydemeyer. 25 august 480 

63. Marx către Ferdinand Freiligrath. 5 septembrie 481 

64. Engels către George Julian Harney. 5 octombrie 482 

65. Marx către Louis Bauer. 30 noiembrie . 482-483 

66. Marx către Joseph Weydemeyer. 19 decembrie 483-485 

67. Engels către Jakob Schabelitz. 22 decembrie 486-487 

1 8 5 o 

68. Marx către Eduard Mtiller-Tellering. 1 ianuarie 

69. Marx către Ferdinand Freiligrath. 10 ianuarie 

70. Marx către Joseph Weydemeyer. 4 februarie 

488 

488-489 

489-490 
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7 1  * Engels către Eduard Miiller-Te1Qering. 7 februarie . 490-491 

72. Engels către Comitetul Emigranţilor maghiari. Sfîr

şitul 1lunii februa•rie . 

73. Engels către Julius Schuberth şi Theodor Hagen ş i  

către Stephan Aido1;ph Naut. 4 martie 

74. Marx către Eduard Miiller-TeUer·ing. 1 2  martie 
75. Marx cătr·e Joseph W.eydemeyer. 9 aprilie . 

491 

492-493 

493-49.1 
494-495 

76. Enge1s către Julius SchuJberth. ln jurul Jui 1 1  aprilie . 495-496 

77. lEngels •către Joseph Weyderneyer. 22 aprilie 

78. Engeiis ,către Joseph Weyderneyer. 25 aipriJie 

79. Engels şi Marx către �. Pamdigon. 6 mai 

80. Engel·s c'ătre Theodor Schuster. 13 rnai 

8 1 .  �vf.a.rx către Joseph W-eyidemeyer. 8 iunie 

82. Marx către Joseph W·eyidemeyer. 27 iunie 

83 * Marx c·ătre preşedintele unei adunări a ernig.ranţ1lor. 

30 iunie 

84 * Marx către Karl Blind. 17 iuliie 

85. Ma•rx •către Joseph Wey;derneyer. 29 octombrie 

86. Marx către Hermann Beckier. 2 decembrie 

87. iEngels •Către tErnil Blank. 3 ,decembrie 

1 8  5 1 

496-497 

497-498 

499 

499-500 

500---501 

501-502 

502 

503-504 

504-505 

505-506 

506-507 

88. Marx •către Helirnann Becker. In jurul lui 1 februarie 508 

89. !Marx către Hemnann Becker. 8 februarie 509 

90. Marx către Hermann Becker. 28 februarie 509-512 

91 .  Marx către Hermann Beck�er. 9 aprilie 512  

92. LEngels către Wii!lhelm WoUf. 1 mai 5 1 2-51 4  

93. Marx către Roland Daniels. Mai 515 

94. iEngels către Joseph Weyderneyer. 1 9  iunie 515-51 8  

95. Marx către Joseph Weyderneyer. 2 7  iunie . 5 19-521 
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96. Engels .către Ernst Dronke. 9 iulie 

97. Marx ·către Joseph Weydemeyer. 2 august 

98. J:ngels către Wiilhelm WolLf. 6 august 

99. Engels •către Joseph Weydemeyer. 7 august 

100 * Marx către Henmann Bbner. A doua jUJIIlătate a �unii 
august 

101 .  Marx către Joseph Weydemeyer. 1 1  .septembrie 

715 

521-525 

525-527 

528 

529-531 

531-538 

538-539 

102 * Marx către Amalie Daniels. Intre 4 şi 8 octombrie 540 

103. Marx -către Joseph Weydemeyer. 1 6  octombrie . 540-542 

1 04. Marx •către Joseph \Veydemeyer. 3 1  octombrie 542-543 

105. Marx către Adolf Cluss. 1nceputu1 lui decembrie 543-544 

1 06 * Marx către Henmann Ebner. 2 decembrie 

107 * Engels către Marie Blank. 15 decembrie 

108. EngeJs .către J enny Marx. 1 8  decembrie 

109. Marx către Joseph Weydemeyer. 19 !decembrie 

1 10. Marx către Ferdinand Freiligrath. 27 decembrie 

A N E X E  

1 * Marx către iLeopold I ,  rege al Belgiei. 7 februarie 1 845 

2 * Marx către Oberbiirgermeister Gtirtz. •17 octombrie 1845 

3 * Marx către Oberbiirgermeister Gortz. 10 noiembrie 1 845 

4. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 16 martie 1 848 

544-548 

548-549 

550 

551-552 

552-554 

557 

557-558 

558 

559-560 

5. Konrad Schramm către Joseph Weydemeyer. 8 ianuarie 1850 560-561 

6. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 20 mai 1850 502-566 

7. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. In jlllTUl lui 20 iunie 1850 566-567 

8 .  Jenny Marx către Friedrich Engels. 19 decembrie 1850. 

9. Jenny Marx către Friedrich Engels, 11 ianuarie 1 851 .  

10  * Jenny Marx către Friedrich Engels. 17 decembrie 1851 

Adnotări , 

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels citate sau 
menţionate 

Indice bibliografic 

Indice de reviste şi ziare menţionate 

Indice de nume 

567-568 

568-569 

569 

570-634 

635--640 

641-653 

654-662 

663-704 
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Ilustraţii 

Casa din Trier în care s-a născut Karl Marx 14-15 

Karl Marx: student (Bonn 1 836) 24-25 

Casa din Barmen în care s-a născut Friedrich Engels 28-29 

Rurre la „Liberii" din Berlin, caricatură făcută de Friedrich Engels (1842) 28-29 

Friedrich Engels în uniformă de artilerist (Berlin 1841) 46-47 

Casa în care a locuit Karl Marx la Bruxelles (mai 1 845-mai 1846) 60-61 

Casa în care a locuit Friedrich Engels la Paris (noiembrie 1 846--martie 1847) 72-73 

Funeraliil e lui „Rheinische Zeitung• (caricatură contemporană) 454-455 
Caricatura regelui Prusiei Friedrich Wilhelm IV, făcută de Friedrich 

Engels în anul 1848 , 454-455 

Jcnny Marx (Fotografie din tinereţe) 560-561 
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